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Prefeito Edinho Araújo sanciona 
Fundo Municipal de Cultura 

Número de leitos hospitalares pode 
manter Rio Preto na Fase Laranja

Membros do Comitê Gestor de Enfrentamento do Coronavírus analisam que a cidade permanecerá mais uma semana na Fase Laranja, mas alertam que a população 
precisa colaborar mais para minimizar o risco de rebaixamento para a Fase Vermelha, na qual somente os serviços essenciais podem funcionar.
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PLANO SÃO PAULO

VERBAS
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A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) prepara a 
volta dos campeonatos.Todas 
as disputas em nível nacional 
começarão nos meses de 
agosto e setembro e encerrarão 
somente no ano que vem.
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CBF anuncia novo 
calendário para 
as competições 

nacionais

Área Azul digital 
ultrapassa 60 
mil usuários 
em Rio Preto

Fiscalizações do Ipem-SP 
(Instituto de Pesos e Medidas 
do Estado de São Paulo) visam 
identificar fraudes praticadas 
por postos de combustíveis. 
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Posto de combustível 
é autuado pelo 

Ipem-SP durante 
operação
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Temperatura deve cair na região durante o final de semana

Cláudio LAHOS

Criança de 
1 ano e 10 

meses se afoga 
em piscina
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Rio Preto registra ao todo 2.305 recuperados e 118 mortos por Covid-19
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Secretaria de Saúde confirmou ontem (9) mais 332 casos positivos da doença, totalizando 4.032 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus. Pág. A5

CULTURA As 
inscrições para o 
1º FestFIM – Fes-
tival de Artes do 
Fim do Mundo ter-
minam às 23h59 
desta sexta-feira. 
Podem participar 
da seleção para o  
evento artistas ou 
grupos de artes 
que desenvolvem 
seus trabalhos em 
São José do Rio 
Preto. Ao todo, 
serão seleciona-
dos 20 projetos. 
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Rillo denuncia 
Anderson Branco 

ao Conselho 
de Ética
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Jorge ETECHEBER

Hospital Bezerra 
de Menezes 

e Santa Casa 
recebem verba 
emergencial
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O número representa au-
mento de 24,3% em compa-
ração com o mesmo período 
do ano passado.
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Mais de 2 mil 
pedidos de seguro-
desemprego são 

registrados em junho

Arquivo DHOJE

Divulgação SMCS 
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Rio Preto registra mais de dois mil 
pedidos de seguro-desemprego em junho

O Ministério da Economia 
divulgou nesta quinta-feira 
(9) as estatísticas sobre 
os pedidos de seguro-de-
semprego durante o mês 
de junho. Em São José 
do Rio preto foram 2.378 
requerimentos solicitados. 
O número representa uma 
queda de 34,8% em compa-
ração com o mês de maio e 
um aumento de 24,3% em 
comparação com junho de 
2019.

No estado de São Paulo, 
foram 199.066 requerimen-
tos registrados, um aumento 
de aproximadamente 31% 
em comparação com o mes-
mo período no ano passado. 
Já em comparação com o 
mês de maio, houve uma 
redução de 29,4%.

De acordo com os dados, 
São Paulo é o estado com o 
maior número de pedidos, 
responsável por quase um 
terço no Brasil. Na primeira 
quinzena de junho, 58% das 
solicitações foram do sexo 
masculino. A faixa etária 
mais atingida foi entre 30 e 
39 anos, atingindo 34.234 
pessoas. Na segunda quinze-
na, a proporção se manteve, 
tendo 89.784 requerimentos 
nesse período.

No âmbito nacional, foram 
registrados 653.160 pedidos 
de seguro-desemprego, uma 
queda de 32% em relação ao 
mês de maio, mas também 
um aumento de 28,4% em 
comparação ao mês de junho 
de 2019. Do total de pedi-
dos, 443.492 (67,9%) foram 
realizados via web, seja por 
meio do portal gov.br ou por 
meio da Carteira de Trabalho 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Fundo Municipal de Cultura é 
sancionado

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancionou a lei institui 
em Rio Preto o Fundo Muni-
cipal de Cultura (FMC). A lei 
13.518/2020 será publicada 
no Diário Oficial (Jornal DHoje) 
desta sexta-feira (10).

O fundo que terá recursos 
provenientes do orçamento do 
município e possíveis outras fon-
tes tem como objetivo principal 
estimular a produção artística 
e cultural e também promover 
a preservação do patrimônio 
histórico, artístico e natural de 
Rio Preto.

O Fundo devera ser utilizado 
em algumas demandas culturais 
sendo elas as sequentes:

Projetos de difusão cultural, 
podendo tratar-se de circulação 
de artistas rio-pretenses, reali-
zação de Festivais, mostras ou 
circuitos culturais ou apresen-
tação de artistas nacionais e 
internacionais em São José do 
Rio Preto;

Projetos de preservação do 
patrimônio cultural, histórico, 

artístico e natural, material e 
imaterial de São José do Rio 
Preto;

Pesquisas acerca da produ-
ção, difusão, comercialização 
ou recepção das atividades 
culturais;

Programas de Formação Cul-
tural, apoiando financeiramente 
a realização de cursos e oficinas, 
ou pela concessão de bolsas de 
estudo;

Manutenção, reforma e am-
pliação de espaços culturais;

Fomento a projetos artísticos 
por meio de Editais Públicos.

As receitas do Fundo pode-
rão ser proveniente de verbas 
municipais de dotações or-
çamentarias a ele destinada, 
transferências do Fundo Nacio-
nal de Cultura (FNC) ou do Fun-
do Estadual de Cultura (FEC), 
venda de publicações culturais 
que venham a ser editadas 
pelo Poder Público, direitos de 
livros, Cds, DVDs entre outros 
trabalhos gráficos que vem ser 
feitos pela Prefeitura. Além de 
outras receitas que podem ser 
até mesmo doações e outros 

Sérgio SAMPAIO

recursos vinculados federal, 
estadual e municipal.

A coordenação do Fundo 
ficará a cargo do secretário de 
Cultura que estive a frente da 
pasta, hoje que cuidará dele é 
o atual secretário Pedro Ganga.

O Fundo será supervisio-

Marcello Casal - Agência BRASIL

Procon-SP registra aumento 
de 55% em reclamações 

de vendas on-line

Vinicius LIMA

Procon registrou 13 
denúncias referentes a 
compra pela Internet

O Procon-SP registrou 
121.173 reclamações relacio-
nadas a compras pela Internet 
neste primeiro semestre, o que 
representa um crescimento 
de 55% em comparação com 
todo o ano de 2019, que re-
gistrou 78.419 demandas. As 
questões mais reclamadas são 
demora e não entrega do pro-
duto com 31.614 registros, se-
guidos por problemas com co-
brança, 10.559 reclamações. 
No primeiro semestre de 2019 
foram 33.628 atendimentos e, 
no segundo, 44.791, somando 
78.419 registros. Os principais 
problemas se repetiram: de-
mora, não entrega do produto 
(19.124) e problemas com 
cobrança (5.605).

Em São José do Rio Preto, 
o Procon registrou 13 denún-
cias referentes a compra pela 
Internet nos meses de maio 
e junho. Em quatro delas, 
a reclamação foi a demora 
ou não entrega do produto, 
enquanto que os outros nove 
atendimentos eram relaciona-
dos a problemas na garantia, 
cancelamento das compras, 
entre outros.

Na quarta-feira (9), os Cor-
reios justificaram os atrasos 
nas entregas por meio de uma 
nota, onde casos de Covid-19 
acarretaram no fechamento 
de agências. Em Rio Preto, o 
Centro de Entrega e Encomen-
das (CEE) no bairro Distrito In-
dustrial foi lacrado pela Justiça 
do Trabalho. “A União Postal 
Universal (UPU) relata que 124 
países enfrentam problemas 
com entregas, suspensão na 
prestação de serviços, inter-
rupção na aceitação de alguns 
serviços, redução na capa-
cidade da força de trabalho, 
em decorrência da pandemia. 
Pensando em proteger nossos 
empregados e suprir o aumento 
da demanda, foi contratada 
mão de obra e autorizada a re-
alização de horas extras. Além 
disso, foram locadas linhas adi-
cionais de transporte de carga 
e adotado tratamento especial 
para encomendas oriundas de 
transações eletrônicas”, diz a 
nota envidada pelos Correios.

Para o consumidor que tiver 
problemas com compras pela 
internet ou outra questão de 
consumo, o Procon disponibi-
liza canais de atendimentos à 
distância: no site (www.procon.
sp.gov.br), aplicativo – dispo-
nível para Android e iOS – ou 
via redes sociais; para as de-
núncias, marque @proconsp, 
indicando o endereço ou site 
do estabelecimento.

Jovens entre 30 e 39 
anos foram os que mais 
pediram o seguro-de-
semprego no estado de 
São Paulo, que registra 
ao todo 199.066 solici-
tações. Desde o início 
do ano, em todo o País, 
mais de 3 milhões de 
pessoas pediram o be-
nefício

DIREITO DO CONSUMIDOR
VERBA PARA AS ARTES

FISCALIZAÇÃO

Ipem-SP autua postos de combustíveis 
durante Operação Olhos de Lince

O Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo), autarquia do 
Governo vinculada à Secretaria 
da Justiça e órgão delegado 
do Inmetro, realizou mais uma 
etapa da Operação Olhos de 
Lince, no período de 1º a 16 
de junho e 18 a 25 de junho, 
na capital e nas cidades de 
Americana, Barueri, Carapicuí-
ba, Diadema, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Paulínia, São Bernardo 
do Campo, São José do Rio 
Preto e Sorocaba.

Foram verificadas 592 bom-
bas de combustíveis e encon-
trados erros em 136 (23%), 
sendo emitidos 133 autos de 
infração. Em Rio Preto, o único 
posto autuado fica na Avenida 
José Munia, que não teve a 
infração especificada.

O maior erro contra o con-
sumidor foi a falta de 2.500ml 
a cada 20 litros abastecidos. 
As demais irregularidades en-
contradas foram dispenser com 
erros acima dos admissíveis, 
plano de selagem violado, es-
tabelecimento autuado por não 
apresentar ordem de serviço, 
mangueira danificadas, entre 
outros.

O posto com irregularidade 
terá dez dias para apresen-
tar defesa junto ao instituto. 
De acordo com a lei federal 
9.933/99, as multas podem 
chegar a R$ 1,5 milhão.

O objetivo das fiscalizações 
do Ipem-SP é realizar a identi-
ficação de fraudes em bombas 
de combustíveis, referente a 
quantidade (volumetria), contra 
o consumidor praticadas por 
postos de combustíveis.

Quando são encontradas 

Da REDAÇÃO bombas de combustíveis com 
indícios de fraude, após apreen-
são e interdição das mesmas, 
os fiscais identificam qual é a 
permissionária que presta servi-
ço naquele estabelecimento, e 
então, é feito um levantamento 
nas atividades realizadas por 
esta permissionária, não só 
neste posto como também 
em outros postos, e caso seja 
constatada alguma irregularida-
de em relação a prestação de 
serviço e ao não atendimento 
ao Regulamento Técnico Metro-
lógico a que estão sujeitas, será 
aberto um processo adminis-
trativo propondo o descreden-
ciamento desta permissionária. 
Detectada a fraude é revogada 
sua autorização de manutenção 
de bombas de combustíveis.

O material coletado será 
periciado em laboratório do 
instituto com emissão de lau-

Divulgação

nado pelo Conselho Municipal 
de Cultura – conselho este que 
também foi criado esta semana 
com a aprovação do projeto de 
lei aprovado pelos vereadores. 
O mesmo ainda não foi sancio-
nado, mas deve acontecer nos 
próximos dias.

do direcionado à Secretaria 
da Fazenda para cassação do 
cadastro no ICMS e também é 
enviado ao Ministério Público.

De janeiro a maio de 2020, 
o Ipem-SP durante as ações de 
rotina, fiscalizou 1.953 postos 
de combustíveis no Estado de 
São Paulo. Foram verificadas 
29.127 bombas de combus-
tíveis com 1.707 reprovações, 
sendo emitidos 868 autos de 
infração.

Divulgação

Digital. Em relação aos seto-
res econômicos, os pedidos 
estiveram distribuídos entre 
serviços (41,7%), comércio 
(25,4%), indústria (18,7%), 
construção (10,1%) e agro-
pecuária (4,1%).

No total acumulado de 
2020, já foram contabiliza-
dos 3.950.606 pedidos de 
seguro-desemprego. O nú-
mero representa um aumen-
to de 14,8% em comparação 
com o primeiro semestre do 
ano passado.

Pedro Ganga, como secretário de Cultura, ficar respon-
sável pelo Fundo

Balcão de Empregos 
oferece 141 vagas

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
quinta-feira (9) está ofere-
cendo 141 vagas de trabalho. 
Entre elas: auxiliar de produ-
ção (18), corretor de imóveis 
(10), vendedor (8), agente de 
limpeza (5), estágio em aten-
dimento (5), ajudante de carga 
e descarga (4) e operador de 
empilhadeira (3).

Embora o atendimento 

presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura de Rio Preto continua 
funcionando. Os interessados 
podem se cadastrar por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, os 
trabalhadores podem enviar 
currículos e se candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

Vinicius LIMA

OPORTUNIDADES
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Ética 
Marco Rillo (PSOL) (foto) entrou com representação, 

ontem, denunciando Anderson Branco (PL) ao Conselho de 
Ética da Câmara. Rillo alega no documento que Branco, que 
participou no sistema remoto da casa dele da sessão, na 
última terça-feira, abriu o microfone provocando interferência 
na fala do vereador Renato Pupo (PSDB). “Não dá mais para 
aguentar ele (Anderson)”, disse, acrescentando que o verea-
dor vive dizendo que vai bater nos seus adversários políticos. 
“Eu espero que isso dê um jeito nele (Anderson)”, concluiu.

Surpresa
Anderson Branco (PL) 

disse que recebeu com “sur-
presa” a notícia que será 
denunciado ao Conselho de 
Ética. O vereador diz que, 
como foi a primeira vez que 
participou da sessão no 
sistema remoto, pode ser 
que se atrapalhou e deixou 
o microfone aberto durante 
a fala do adversário Renato 
Pupo (PSDB). “Isso é pi-
cuinha para o Conselho de 
Érica”, rechaçou. Mesmo 
sendo adversário ferrenho 
de Pupo, Branco diz que a 
interferência durante a fala 
dele foi coincidência. “Isso é 
perseguição política em ano 
de eleição”, diz.

Não dá…  
O presidente do Conselho da Amazônia, vice-presidente 

Hamilton Mourão, prometeu a um grupo de empresários 
europeus, ontem, combate implacável ao desmatamento 
na Amazônia. Hoje, Mourão se reúne com empresários 
brasileiros para discutir as mazelas que afetam a selva. Os 
investidores têm de acompanhar, por meio de imagens de 
satélites, o que é feito por grileiros, madeireiros e garim-
peiros naquela região. Os oportunistas querem colocar a 
mão grande nos recursos naturais, e não dá para confiar 
no governo deste país.

Procedimento 
A denúncia contra o 

vereador Anderson Bran-
co (PL) tem de ser enca-
minhada ao presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas). Pauléra 
disse que vai consultar o 
Jurídico da Casa para saber 
se existe legalidade, com 
o objetivo de decidir se dá 
ou não prosseguimento à 
denúncia. “Se for legal, vou 
dar continuidade”, enfati-
zou. Branco já havia sido 
denunciado ao Conselho 
de Ética pelo Sindicato dos 
Servidores por ter invadido 
uma escola, em 2019. O 
presidente do Conselho de 
Ética é o vereador Marinho 
das Bombas (Patriota).

Virtual 
O presidente do MDB, 

Pedro Nímer, informou que 
vai conversar com os pré-
-candidatos a vereador, na 
próxima semana. Para evitar 
a propagação do novo coro-
navírus, Nímer informou que 
será uma “reunião virtual”. O 
intuito da conversa, segundo 
ele, é para orientar os pos-
tulantes a uma cadeira na 
Câmara sobre novo modelo 
eleitoral. “Vamos orientar 
sobre as datas do novo 
calendário eleitoral, como 
registros de candidaturas 
e também de prestação 
de contas de campanha”, 
adiantou. A chapa terá 26 
candidatos, diz Nímer.

Colapso
Edinho Araújo (MDB) con-

tinua apreensivo em relação 
ao avanço do número de 
contaminados pelo vírus na 
cidade. Apesar de o número 
de infectados ter crescido 
nos últimos dias, o pre-
feito espera que a cidade 
permaneça na fase laranja 
na classificação feita pelo 
governo do estado. “O ob-
jetivo é permanecer na fase 
laranja e avançar para a fase 
amarela”, diz, se referindo 
as fases menos restritivas 
ao setor econômico. Edinho 
diz ainda que permanecer 
na fase laranja é importante 
para evitar o colapso no sis-
tema de saúde.

Apelos      
As autoridades sanitárias 

têm atuado de forma zelosa 
como determina a ciência no 
combate à propagação do 
coronavírus. Agora, mesmo 
diante do número crescente, 
1.100 casos de infecções 
em uma semana, parece 
que boa parte da população 
não tem correspondido aos 
apelos feitos pelos profissio-
nais da Secretaria da Saúde. 
Se o governo do estado 
regredir Rio Preto para a 
fase vermelha nos próximos 
dias, a mais restritiva para 
as atividades econômicas, 
todos perdem, empresários 
e trabalhadores. A hipótese 
é latente…

Sanguessugas 
É inadmissível asseclas 

do governo federal serem 
pagos com recursos públi-
cos para ficar propagando 
notícias falsas na rede social, 
como identificou a platafor-
ma do Facebook. O diabo 
é que o grupo divulgava 
conteúdo até mesmo contra 
a população, por exemplo, 
garantia que a cloroquina é 
a solução para o tratamento 
contra a Covid-19, golpe 
contra o Congresso Nacional 
e o fechamento do STF. Se 
adotassem essas medidas, 
na visão dos sanguessugas, 
o Brasil iria acabar com todas 
as mazelas. Só a robozada 
acreditava!

A expectativa de membros 
do Comitê Gestor de Enfren-
tamento do Coronavírus é que 
Rio Preto permaneça por mais 
uma semana na Fase Laranja 
do Plano São Paulo, a afirma-
ção foi feita nesta quinta-feira 
(9) pela gerente da Vigilância 
Epidemiológica, Andreia Negri.

Segundo Andreia, a cidade 
deve se manter na atual fase, 
mas ela alerta que é necessá-
rio que a população colabore, 
pois existe o risco de Rio Preto 
ser rebaixada para a fase 1 
(Vermelha), em uma próxima 
avaliação. Nesta fase, apenas 
serviços essenciais podem 
funcionar.

Avaliação – O faseamento 
de cada região dependerá da 
capacidade do sistema de saú-
de. São considerados os fatores 
de taxa de ocupação de UTIs 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
por pacientes com Covid-19, 
leitos UTI Covid-19 para cada 
100 mil habitantes na região e 
evolução da epidemia: número 
de casos, número de interna-
ções e número de óbitos.

Analise – Essa troca de 
fase poderá ser alterada para 
mais flexível ou menos flexível, 

conforme o cumprimento de 
cada protocolo que inicialmente 
será feito a cada sete dias e 
posteriormente a cada 14 dias.

Rio Preto em xeque – Se for 
analisado dos dados de óbitos, 
número de casos e internações 
e ocupações de leitos de UTI em 
Enfermarias nos hospitais de 
Rio Preto nos últimos 14 dias 
teremos o seguinte quadro:

Óbitos por Covid-19 – Em 
análise feita entre 26 de junho 
a 09 de julho, existe uma que-
da no número de óbitos da 1ª 
semana para a 2ª – foram 23 
óbitos (25/06 à 02/07) e 14 
óbitos (02/07 à 09/07).

Novos casos – No que diz 
respeito a novos casos con-
firmados de Covid na mesma 
avaliação de período houve uma 
estabilidade sendo 916 novos 
casos na 1º semana e 1.100 
na 2ª semana.

Ocupação de UTI – Já os 
casos de ocupação de UTIs 
neste período analisado houve 
uma estabilidade na ocupação 
nestas duas semanas, pois 
na 1ª houve uma redução da 
ocupação de oito leitos e na 2ª 
semana houve uma alta de 11 
novos internados nas UTIs.

Enfermarias – Neste quesi-
to houve uma alta significativa 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto deve se manter no 
Laranja por mais uma semana

EXPECTATIVA

Andreia Negri, gerente da Vigilância Epidemiológica

Divulgação SMCS

na 1ª semana saltando de 116 
leitos ocupados para 172, nú-
mero esse que teve queda na 
2ª semana caindo para 164 de 
leitos ocupados por pacientes 
da Covid.

Números atualizados – No 
boletim desta quinta-feira (9) 
divulgado pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento do Coronavírus 
– Rio Preto registra: 4.032 ca-

sos confirmados de Covid, 118 
óbitos, 93 pacientes internados 
em UTI e 164 internados em 
Enfermarias.

Leitos – Rio Preto possui 
418 leitos de Enfermaria e 200 
de UTIs – a cidade atualmente 
tem uma média de 15 leitos de 
UTI para cada 100 mil habitan-
tes e a recomendação é de 5 
leitos para cada 100 mil.

VERBA FEDERAL 1

PLANTÃO JUDICIAL

Bezerra recebe mais de R$ 2 mi 
de verba emergencial

A Secretaria de Saúde fir-
mou convênio com o Hos-
pital Bezerra de Menezes 
para a transferência de R$ 
2.135.325,58 para ser desen-
volvida em atividades relacio-
nadas de controle a pandemia 
da Covid-19 conforme plano 
de trabalho apresentando pela 

entidade. Esse valor é global e 
tem vigência até 30 de setem-
bro de 2021.

Os recursos são parte da 
transferência feita pelo Minis-
tério da Saúde como forma de 
auxilio emergencial as santas 
casas e aos hospitais filantró-
picos sem fins lucrativos como 
forma de ajuda as entidades 
que atuam no combate a Covid.

Sérgio SAMPAIO

STJ concede prisão 
domiciliar para 
Fabrício Queiroz

Presidente do Superior Tribunal 
de Justiça e plantonista durante o 
recesso judiciário, ministro João 
Otávio de Noronha, concedeu nes-
ta quinta-feira (9) habeas corpus 
para colocar Fabrício Queiroz e a 
mulher dele, Márcia Aguiar, que 
está foragida, em prisão domiciliar.

O HC foi concedido levando em 
conta as condições pessoais de 
saúde de Queiroz, que se enqua-
dram naquelas que a Recomenda-
ção 62/2020, do CNJ, sugere de 
não recolhimento a presídio em 
face da situação extraordinária da 
pandemia.

Por conta da saúde debilitada, 
a decisão foi estendida a Márcia 
Aguiar, “por ser presumir que sua 
presença ao lado dele seja reco-
mendável para lhe dispensar as 
atenções necessárias”, segundo 
nota do STJ.

Isso porque, em prisão do-
miciliar, Queiroz estará proibido 

de contato com terceiros, seja 
quem for, salvo familiares pró-
ximos, profissionais da saúde e 
advogados devida e previamente 
constituídos.

A decisão do ministro Noronha 
também determina o desligamen-
to das linhas telefônicas fixas, 
entrega à autoridade policial de 
todos os telefones móveis, bem 
como computadores, laptops e/
ou tablets que possua.

Queiroz cumpre prisão pre-
ventiva no complexo penitenciário 
de Bangu, na zona oeste do Rio, 
desde o dia 18 de junho por 
ordem da Justiça fluminense. 
Márcia também teve a prisão 
decretada na mesma decisão, e 
é considerada foragida da Justiça. 
A defesa do ex-assessor, feita 
pelo advogado Paulo Emílio Catta 
Preta, disse que busca a saída 
dele da prisão ainda hoje, e que 
deve ir para a casa da família na 
Taquara, bairro também da zona 
oeste do Rio.

Da REDAÇÃO

Divulgação 

Santa Casa de Rio Preto recebe mais 
de R$ 3 mi para combate ao Covid

A Secretaria de Saúde 
firmou convênio com a Santa 
Casa de Rio Preto para a trans-
ferência de R$ 3.759.675,53 
para serem utilizados em ativi-
dades relacionadas ao contro-
le da pandemia de Covid-19, 
conforme plano de trabalho 

apresentando pela entidade.
Os recursos são parte da 

transferência feita pelo Minis-
tério da Saúde como forma de 
auxílio emergencial às santas 
casas e aos hospitais filantró-
picos sem fins lucrativos como 
forma de ajudar às entidades 
que atuam no combate a 
Covid-19.

Sérgio SAMPAIO
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Decisão levou em conta as condições de saúde de Queiroz
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Estacione Digital da Área Azul 
ultrapassa os 60 mil usuários
O sistema Estacione Digital 

(E-digital) para a utilização 
da Área Azul em Rio Preto 
ultrapassou a marca de 60 
mil usuários. Segundo le-
vantamento divulgado pela 
Prefeitura até as 8h30 desta 
quinta-feira (9) o número de 
cadastrados era 64.695.

A ferramenta foi lançada 
em dezembro de 1018 e 
tem como objetivo facilitar a 
utilização do estacionamento 
rotativo da cidade.

Segundo Rodrigo Juliano, 
presidente da Emurb (Empre-
sa Municipal de Urbanismo) 
muitos motoristas estão mi-
grando do cartão físico para 
o digital. O consumo de horas 
por meio do App vem aumen-
tando mês a mês. “Notamos 
um aumento significativo no 
índice de respeito ao esta-
cionamento rotativo. Só o 
nível de ocupação que caiu 
significativamente por conta 
das suspensões da cobrança 
durante a pandemia”, salien-
tou Juliano.

Crescimento – Os regis-
tros mensais da Empro Tec-
nologia & Informação – que 
desenvolveu e dá assistência 
ao sistema – apontaram ritmo 
constante de adesão ao apli-
cativo ao longo do ano pas-
sado e desaceleração desde 
março, início da pandemia.

“Fizemos uma ampla cam-
panha de divulgação que en-
volveu outdoor, panfletagem, 
faixas, criação de pontos de 
venda próprios e até mesmo 
abordagem pessoal. Tudo isso 
resultou neste montante”, 
afirma o presidente da Emurb.

Segundo ele, os pontos 
credenciados e o Portal da 
Prefeitura são atualmente 
responsáveis pelas ativações 

de 15% dos tíquetes. Os pon-
tos de venda da Emurb (10%) 
e os talões (2%). A venda de 
cartões pelos fiscais E-digital 
atualmente representa 48% 
do total e o aplicativo, 25%.

Numeração no solo – A 
Emurb iniciou, no mês passa-
do, o processo de numeração 
das vagas do estacionamento 
rotativo no Centro e no bairro 
Redentora. Essa identificação 
é necessária para a implan-
tação de mais uma etapa da 
instalação do sistema E-digital, 
que controla o uso do estacio-
namento público na cidade.

Com a numeração, os mo-
toristas não conseguirão mais 
acionar novos tíquetes após te-
rem usado a vaga pelo tempo 
máximo, que é de duas horas 
no Centro e três na Redentora.

Só dezembro – Juliano 
adiantou, no entanto, que a 
restrição automática ao uso 
das vagas só será colocada em 
funcionamento em dezembro 
para incentivar a rotatividade 
durante as compras de fim 
de ano.

“Na hora de acionar o 
tíquete, o motorista terá de 
informar o número da vaga. 
Caso já tenha extrapolado o 
tempo, haverá a recusa no 
próprio sistema e o usuário 
terá de tirar o carro da vaga”, 
finalizou.

Orientação – Atualmente, 
esse controle é feito em forma 
de orientação pelos fiscais que 
atuam no Estacionamento 
Digital.

Multa – De acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), desrespeitar o estacio-
namento rotativo é infração 
grave que sujeita o motorista 
à multa de R$ 195,23 e gera 
5 pontos na carteira.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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CARLOS DANIEL DOS SANTOS – Fa-
lecido no dia 09/07/2020, aos 20 anos de 
idade. Era solteiro. Sepultamento ocorre no 
dia 10/07/2020, às 11h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério São João Batista.

YASMIN BOMFIN SIQUEIRA – Falecida 
no dia 09/07/2020 aos 0 anos de idade. O 
sepultamento ocorreu no dia 09/07/2020, 
às 10h30, saindo do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

PEDRO BELCHIOR DA SILVEIRA – Fa-

  FALECIMENTOS

Criança de 1 ano e 
10 meses se afoga 

em piscina

Uma criança de 1 
ano e 10 meses se 
afogou na piscina resi-
dencial, na Vila Elmaz, 
em Rio Preto.

De acordo com as 
informações do cor-
po de bombeiros, a 
equipe da unidade de 
Resgate encontrou 
a criança em parada 

respiratória. Após a re-
animação e primeiros 
socorros, a Unidade 
de Suporte Avança-
do, que conta com 
médico e enfermeiro, 
estabilizou a vítima e 
a levou para a Santa 
Casa.

Segundo a asses-
soria do hospital, a 
criança está internada 
em estado gravíssimo. 

Isabela MARTINS

Guilherme BATISTA

Criança está internada na Santa Casa de Rio Preto

Agentes impedem fuga de detento do CDP
Um detento, de 39 anos, 

foi flagrado tentando fugir do 
Centro de Detenção Provisória 
(CDP). A tentativa de fuga 
aconteceu na tarde de terça-
-feira (7), mas só foi registrada 
na Polícia Civil na quarta-feira 
(8).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, um agente peniten-
ciário viu quando o reeducando 
corria em direção ao alambra-
do e, em seguida, seguiu para 
pular o muro. O agente, então, 
solicitou apoio de outros três 
agentes penitenciários e con-
seguiram deter o homem, que 
é vendedor.

Em revista, foi encontrado 
um celular.

Tatiana PIRES

Foi necessária a açõ de quatro agentes penitenciários para conter o detento que tentou pular o muro

Cláudio LAHOS

ACIDENTE DOMÉSTICO

ESCAPANDO HOMICÍDIO

GOLPE VIRTUAL          Maquinista perde R$ 9 mil 
ao tentar comprar carro

Um maquinista, de 42 
anos, caiu em mais um golpe 
de anúncio de venda de veículo 
na OLX, na tarde desta quar-
ta-feira (8), em Rio Preto. Ele 
teve um prejuízo de R$ 9.420.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o maquinista 
viu um anúncio no site OLX de 
um carro abaixo do preço de 
mercado, R$ 10 mil, e entrou 
em contato com o suposto 
anunciante que se identificou 
como Ederson. Eles combina-
ram de que o maquinista iria 
ver o veículo no endereço da 
verdadeira proprietária.

Após decidir comprar o 
carro, o maquinista foi embora 
e realizou duas transferências 
em uma conta no Banco do 
Brasil, uma de R$ 5 mil e outra 
de R$ 4.420.

Ainda segundo o registro 
policia, a verdadeira dona do 
veículo, uma costureira, de 44 

anos, recebeu uma ligação de 
um homem que se identificou 
como Ederson interessado na 
compra do carro, anunciado 
por R$ 15 mil. Ele contou 
que tinha uma divida com um 
amigo e que o veículo seria a 
forma de pagamento.

A costureira, então, retirou 
o anúncio, e nesta quarta-fei-
ra, o maquinista e a mulher 
dele foram até a loja dela 
para pegar o veículo. Eles não 
perguntaram o valor do carro 
e contaram que já haviam 
feito uma transferência. A 
costureira verificou sua conta 
e como não havia recebido, 
não entregou o carro, embora 
já tivesse preenchido o recibo 
de venda e reconhecido firma 
no 3º Tabelião de Notas.

Neste momento, o maqui-
nista percebeu que caiu num 
golpe. Ele, acompanhado da 
proprietária do veículo, foram 
até à Central de Flagrantes 
para registrarem o golpe.

Tatiana PIRES

Um jovem, de 20 anos, 
foi baleado na madrugada 
desta quinta-feira (9), no 
bairro João Paulo II. Os tiros 
acertaram cabeça, costas, 
pescoço, peito, rosto e olho. 
Carlos Daniel dos Santos 
Oliveira foi socorrido por 
uma pessoa não identifi-
cada e levado até a UPA 
Jaguaré, mas não resistiu 
aos ferimentos.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, 
a vítima foi levada por um 
homem desconhecido que 
chegou à unidade de saúde 
em um veículo Chevrolet 
Corsa, cor vermelha.

A PM apurou que Daniel 
foi baleado na rua Pedro 
Barbosa. Com ele, foram 
apreendidos R$202,50, 
uma chave de moto com 
controle de alarme, um ce-
lular e um carregador, que 
foram entregues na Central 
de Flagrantes.

Peritos do Instituto e 
Criminalística estiveram no 
local e o crime foi comu-
nicado à equipe do Deic 
(Divisão Especializada de 
Investigações Criminais), 
que investigará o homicídio.

Jovem de 20 
anos é morto 

a tiros no 
João Paulo II

Tatiana PIRES Um jovem, de 23 anos, 
que havia saído do presídio em 
maio, foi agredido por 10 pes-
soas, no bairro Fraternidade II,  
na tarde desta quarta-feira (8).

Segundo informações do 
boletim de ocorrências, a vítima 
estava na casa de uma amiga e, 
por volta das 17 horas, ao sair 
da residência, se deparou com 
dois veículos nos quais, pelo 
menos 10 homens desceram 
e iniciaram as agressões. Popu-
lares disseram à Polícia Militar 
que seriam um Volkswagen 
Golf, de cor prata e um Volkswa-
gen Santana, de cor azul.

A PM foi acionada e quando 
chegou ao local, o jovem já es-
tava sendo socorrido por uma 
equipe do Corpo de Bombeiros. 
Rapidamente, ele disse aos po-
liciais que houve uma discussão 
e ele foi agredido com socos e 
chutes, mas não soube infor-
mar o motivo da briga.

A dona da casa em que o 
jovem estava, disse que presen-
ciou a discussão. Em seguida, 
os homens correram atrás da ví-
tima e, depois, ela voltou ferida, 
com lesões na cabeça, boca e 
teve alguns dentes quebrados.

Registrado como lesão Cor-
poral, o caso será investigado 
pela Polícia Civil para identificar 
os agressores e o que motivou 
o crime.

Ex-detento é 
agredido por 
10 pessoas

Tatiana PIRES

lecido no dia 09/07/2020, aos 92 anos de 
idade. Era divorciado de Neuza Teixeira, 
deixando o fi lho: Pedro Júnior. Sepulta-
mento ocorreu no dia 09/07/2020, às 9h, 
saindo do velório direto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ALICE FERREIRA DA SILVA – Falecida 
no dia 09/07/2020, aos 90 anos de idade. 
Era viúva de Benedito Ferreira da Silva, 
deixando os fi lhos: Edisom, Eliana e Edmur. 
Sepultamento ocorreu no dia 09/07/2020 
às 17h, saindo do velório Ercília para o 
cemitério da Ressurreição.

Cadastrados no aplicativo 
E-Digital chegam próximos 
dos 65 mil

BRIGA

Novamente, “Golpe da OLX” faz vítima em Rio Preto

Cláudio LAHOS



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de julho de 2020COTIDIANO

Gestação por produção 
independente

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A produção independente é a maneira que as mulheres 
contam para engravidar sem a necessidade de um parceiro do 
sexo masculino. Ela é possível graças ao avanço das técnicas 
de reprodução assistida. Com a ajuda da ciência, as mulheres 
que não possuem parceiros podem realizar o sonho de ter filhos 
a partir de uma produção independente.

A decisão de ter um filho de forma independente não é 
fácil. Cuidar de um filho demanda tempo, dinheiro, carinho, 
dedicação. É preciso adaptar-se a essa mudança da rotina. 
Ter apoio familiar e de amigos pode facilitar nessa mudança. 
Após a decisão, surge a dúvida: quais as possibilidades de 
tratamento para gestação independente?

A forma mais utilizada pelas mulheres é a inseminação in-
trauterina, com sêmen de doador. A fertilização in-vitro também 
pode ser feita, com melhores chances de sucesso, porém mais 
dispendiosa. Outra alternativa para as que desejam gestar é o 
tratamento com embriões doados.

A primeira etapa consiste em uma consulta com o especia-
lista que, após checar os exames, pode definir qual o melhor 
procedimento para você. Mesmo que não tenha uma causa 
de infertilidade conhecida, vale a pena investigar!

Os exames solicitados incluem sorologias, exames hormo-
nais e vitaminas. Para uma melhor chance, idealmente temos 
que ter todos os exames em ordem e corrigir as alterações. A 
avaliação da reserva ovariana por meio de dosagem hormonal, 
antimulleriano ou contagem de folículos antrais, também deve 
ser levada em consideração para indicação do procedimento, 
uma vez que o tempo é importante para mulheres com baixa 
reserva.

O exame imprescindível para indicação da técnica que 
será utilizada é a histerossalpingografia. Este exame avalia a 
permeabilidade tubárea e cavidade uterina, sendo muito im-
portante para indicação de baixa complexidade (inseminação 
intrauterina) porque precisamos das tubas uterinas normais ou 
alta complexidade (FIV), que não depende das tubas uterinas.

Assim, com exames feitos e com a história da paciente, 
podemos decidir qual o melhor procedimento para cada caso e 
definir taxas de sucesso de acordo com as patologias e idade.

Na inseminação intrauterina e FIV, a escolha do sêmen 
deve ser feita antes do procedimento, e adquirido em bancos 
nacionais ou internacionais. No Brasil, a doação é anônima e 
altruísta. O doador precisa ter entre 18 a 45 anos, ser saudável, 
exames sorológicos normais, não ter doenças genéticas ou 
congênitas na família. O doador também precisa comparecer 
pelo menos seis vezes no banco de sêmen, por isso a dificul-
dade do número de amostras no Brasil.

Os bancos geralmente fornecem características físicas – 
altura, peso, etnia, cor dos olhos, cabelo, outras informações 
como profissão, hobbies e até mais sofisticadas como fotos 
de infância, voz. Já em bancos internacionais, que possuem 
mais amostras, mais informações e maior qualidade seminal 
em determinados casos.

Após a escolha do sêmen, pode-se iniciar o procedimento 
indicado pelo seu médico. A inseminação consiste em indução 
da ovulação por meio de medicação via oral (letrozol, citrato de 
clomifeno) ou gonadotrofinas injetáveis. O acompanhamento 
ultrassonográfico é essencial para avaliar o crescimento foli-
cular e a quantidade de folículos, evitando a hiperestimulação 
ovariana e gestação múltipla. Após 36 horas da última me-
dicação injetável para liberar o óvulo o hCG, pode ser feita a 
inseminação com sêmen previamente escolhido e já preparado 
na cavidade uterina.

É comum sentir um leve desconforto pélvico pelo volume 
do sêmen injetado e passagem do cateter pelo orifício interno, 
mas bem tolerável. Após procedimento, a paciente permanece 
em repouso por 20 minutos e após cinco dias do hcG o suporte 
de fase lútea – progesterona via vaginal ou oral.

A chance da inseminação é em torno de 15%. Isso porque o 
encontro do óvulo com espermatozoide, a fertilização e a volta 
desse embrião pela tuba uterina deverá ocorrer naturalmente.

Já para a fertilização é feita a estimulação dos ovários 
com gonadotrofinas, captação dos óvulos, que requer seda-
ção e fertilização dos óvulos pelo sêmen doado pela equipe 
de embriologia. Esses óvulos fertilizados ficam em meio de 
cultura e são avaliados no dia seguinte a taxa de fertilização 
e fertilização normal e morfologia embrionária e velocidade de 
divisão das células até o terceiro ou quinto dia, dia em que 
ocorre a transferência.

Após a formação do embrião, é feita a transferência por 
meio de um cateter fino, na maior parte dos casos não precisa 
de anestesia e o embrião já é colocado no endométrio. Em 
alguns casos, faz-se necessário aguardar um ou dois ciclos para 
transferir esses embriões, para diminuir o risco de hiperestímulo 
grave e aumentar a chance de implantação com o retorno dos 
hormônios a níveis fisiológicos.

A chance da fertilização é em torno de 50% para mulheres 
até 35 anos. O tratamento com embrião doado requer preparo 
endometrial e transferência do embrião. Chance de sucesso 
em torno de 50%, dependendo da qualidade embrionária.

Assim, se você tem desejo de ter um filho, converse com 
um especialista sobre as possibilidades no seu caso. Lembre-se 
que é possível e vale a pena tentar!

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

kjpargeter-FREEPIK

Rio Preto chega a 118 
mortes por Covid-19 e 

2.305 recuperados
Rio Preto registrou mais 

duas mortes por coronavírus 
nesta quinta-feira (9), chegando 
a 118 desde o início da pande-
mia, segundo dados da Secreta-
ria de Saúde. A cidade também 
teve 2.305 pessoas recupera-
das da doença. Nas últimas 24 
horas, foram confirmados mais 
332 casos, totalizando 4.032 
casos positivos.

A cidade tem, atualmente, 
257 pacientes internados com 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG). Destes, 93 estão 
na Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) e 164 na enfermaria. 
Somados, desde o início da 
pandemia, a cidade já teve 
8.257 pessoas que precisaram 
ser hospitalizadas.

As unidades de saúde da 
cidade já atenderam 28.739 
pacientes em estado gripal. Do 
total, 21.047 foram testados, 
o que representa uma taxa de 
testagens de 73%.

Ao todo, 768 profissionais 
de saúde foram infectados pelo 
novo coronavírus. O coeficiente 
de incidência para a doença é 
de 872 casos para cada 100 
mil habitantes.

Plano São Paulo de 
flexibilização

A expectativa da Secretaria 
de Saúde é de que Rio Perto 
continue na fase laranja do Pla-
no São Paulo de flexibilização 
da quarentena do Governo do 
Estado. “Se a população não 
respeitar as medidas de con-
tenção, a tendência é que num 
futuro, sim, poderemos ir para 
o vermelho. A classificação é 
feita por região e não só por Rio 
Preto, a precisa ser uniforme”, 
afirmou Andreia Negri, gerente 
da Vigilância Epidemiológica de 
Rio Preto.

Nesta sexta-feira (10), o 
governador João Dória divulga 
a nova classificação. Na fase 
laranja, podem funcionar, com 
restrições, as atividades imo-
biliárias, concessionárias de 
veículos, escritórios, comércio 
e shopping centers. Não podem 
funcionar bares, restaurantes 
e similares, salão de beleza, 
academias.

Os cinco critérios que ba-
seiam a classificação das regi-
ões são: ocupação de leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTIs), total de leitos por 100 mil 
habitantes e novas internações, 
casos e mortes na semana em 
comparação à semana anterior.

 Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Nas últimas 24 horas, foram confirmados 332 casos positivos

Divulgação

CORONAVÍRUS PANDEMIA

Mirassol registra 15 
novos casos e o 7° 
óbito por Covid-19

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informou que foram confirmados 
15 casos positivos e 7º óbito por 
Covid-19 no município nesta 
quinta-feira (9).

Foram nove casos registra-
dos em mulheres e três em 
homens, de 20 a 88 anos, 
sendo que dois estão curados 
e o restante cumpre quarente-
na em suas respectivas casas. 

Além disso, duas crianças de 
seis e 12 anos foram confirma-
das com coronavírus e estão de 
quarentena.

O óbito confirmado foi de um 
homem de 61 anos. Ele possuía 
problemas renais e estava inter-
nado no Hospital de Base desde 
a última terça-feira (7).

O município contabiliza 1189 
notificações, 212 positivos, 890 
negativos e 87 aguardando re-
sultado. Do total de positivos, há 
116 curados, 72 em quarente-
na, 17 internados e sete óbitos.

Vinícius LIMA

Olímpia confirma mais 
nove casos positivos de 

Covid-19 nesta quinta-feira
A secretaria de Saúde de 

Olímpia informou, nesta quin-
ta-feira (09), que confirmou 
nove novos casos positivos 
de Covid-19. Os pacientes 
são quatro mulheres e cinco 
homens, com idades entre 
7 e 74 anos. Por outro lado, 
mais seis pessoas confirmadas 
foram consideradas curadas.

Com as atualizações, Olím-
pia possui 208 casos confir-

mados, dos quais 155 estão 
curados (74%) e quatro mor-
tes. Sete pessoas estão inter-
nadas em hospitais de Olímpia 
e Rio Preto (quatro em UTI e 
três em enfermaria).

Da REDAÇÃO

VACINAÇÃO

Mais de 190 mil foram imunizados 
contra a gripe em Rio Preto

A Campanha de vacinação 
contra a gripe foi aberta a toda 
a população no estado de São 
Paulo e continua até o dia 24 
de julho. Em Rio Preto, 190.624 
pessoas foram imunizadas, sen-
do que 124.505 fazem parte 
dos grupos prioritários com meta 
de 90% de vacinação. A cober-
tura geral da campanha está em 
96,32%, acima da cobertura do 
Brasil – 91,18% – e do estado 
de São Paulo – 91,03%.

Entre os grupos que têm 
meta de imunização, o das 

crianças, gestantes, puérperas 
e adultos ainda não consegui-
ram atingir os 90%. A cobertura 
vacinal das crianças chegou a 
72,54%, seguida das gestantes, 
que está em 65,83%. Entre 
os adultos de 55 a 59 anos, a 
cobertura está em 61,75%. Já 
a pior cobertura da campanha 
continua entre as puérperas, 
com 55,34% de imunização.

Entre os idosos, a cobertura 
segue elevada, com adesão de 
117,31%, assim como entre 
profissionais de saúde, com 
adesão de 114,24%.

Nos demais grupos sem 

Da REDAÇÃO meta, foram administradas:
– 329 doses para deficien-

tes;
– 2.446 doses para privados 

de liberdade;
– 1.679 doses para profis-

sionais das forças de segurança;
– 191 doses funcionários do 

sistema prisional;
– 4.080 doses para profes-

sores;
– 1.585 doses para cami-

nhoneiros;
– 595 doses para motoristas 

do transporte coletivo;
– 20.302 doses para pesso-

as com comorbidades;

– 1.777 doses para crianças 
que precisaram receber a vacina 
duas vezes (recomenda apenas 
para bebês que recebem a va-
cina pela primeira vez);

– 3 doses para indígenas.
Foram administradas ainda 

34.769 doses para pessoas sem 
comorbidades.

As salas de vacina estão 
funcionando em escolas e equi-
pamentos públicos de Rio Preto, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30. Veja os locais 
aqui:   www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas.

INVERNO

Temperatura cai no fim de semana em Rio Preto

As temperaturas e sensa-
ções térmicas diminuíram em 
Rio Preto e cidades da região 
no dia de ontem e a previsão 
é de que caiam ainda mais 
hoje. Segundo informações 
do Instituto de Pesquisas 
Meteriológias (InMet), a mi-
nima deve chegar a 12ºC e 
máxima 28ª.

No sábado (11) e domingo 
(12), haverá grande amplitu-
de térmica, com as tempe-
raturas no município entre 
mínima de 19ºC e máxima de 
30ºC. O sol aparecerá entre 
nuvens e não há precisão de 
chuva para a região.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS
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Ensinando a filha 
Certa vez, o pai resolve ensi-
nar conjugação de verbos para 
sua filha.  Após a explicação, 
perguntou:
– No passado eu…?
– Dormi.
– No presente eu…?
– Durmo.
– No futuro eu…?
– Acordo!!!

Na aula de informática
Durante a aula de informática, 
o professor repreendeu um 
menino por estar conversando 
com a menina sentada ao lado 
dele. O garoto disse:
– Só estava fazendo uma per-
gunta a ela.
– Se você tem dúvidas, pergun-
te a mim – disse o professor.
– OK, você quer sair comigo na 
sexta-feira à noite?

Dúvidas 
A criança com uma dúvida 
pergunta para a mãe:
– Mamãe, como é essa histó-
ria de dinheiro a juros? A gente 
pega o dinheiro e depois jura 
que paga?

Joãozinho 
-Joãozinho – pergunta a pro-
fessora – qual é o tempo de 
“chovia”?
-Tempo ruim, professora.
-Errado! Agora me diga como 
se chamam as pessoas nasci-
das no Rio de Janeiro.
-Todas, ‘fessora’?
-Estou decepcionada com 
você, Joãozinho. Agora sei que 
você copiou a última prova.
-Que absurdo, professora. Por 
quê a senhora acha isso?
-Porque na pergunta que o seu 
colega respondeu “não sei”, 
você colocou “eu também não”.

Óculos 
Uma criança entra numa loja e 
pergunta ao vendedor:
– Boa tarde Senhor, preciso de 
óculos!
-Para o sol? – pergunta o 
vendedor.
-Não, para mim!

Vamos aprender a 
tabuada do 7 com música!

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AmXz57Xqulc

FUNK DA TABUADA DO 7 - LA CASA DE PAPEL
Ui, cheguei
Demorou 
Ninguém 
Se mexe

Quero ver 
Tu aprendendo 
Agora 
A tabuada do 7

7x1=7
Olha o canguru 
Dançando 
E jogando 
Basquete 

7x2=14
Olha o jacaré 
Na lagoa 
Fazendo pose 

Milton dos Santos é Professor, 
Contador de Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.

Criação: Leandro Ferreira

Quero ver 
Tu aprendendo 
Agora 
A tabuada do 7

7x6=42
Faz essa lição 
Deixa a
Bagunça 
Pra depois

7x7=49
Ui, cheguei 
Demorou 
Ninguém se move

7x8=56
Larissa Manoela
Indo pra 
Aula de Inglês 

7x3=21
O Lula Molusco 
Dança mexendo 
O bumbum 

7x4=28
La vem o japonês 
Com seu pacote 
De biscoito 

7x5=35
Olha o pastor 
Indo pro culto 
De  domingo.

Ui, cheguei
Demorou 
Ninguém 
Se mexe

7x9=63
Essa tabuada
Eu dedico a
Todos vocês

7x10=70
Olha o professor
Come pipoca 
Com pimenta

Ui, cheguei
Demorou 
Ninguém 
Se mexe

Quero ver 
Tu aprendendo 
Agora 
A tabuada do 7 

 O programa Educ Ação 
naTV é um sucesso, hoje mos-
tramos mais uma linda criança 
assistindo ao programa, está é a 
Antonella Geraldo Moraes, da EM 
Beatriz de Carvalho Seixas.
 O programa é exibido dia-
riamente pela TV Câmara e pode 
ser assitido em: 
educacao.riopreto.br

Poemas e mais poemas, frases, 
textos curtos e uma instigante via-
gem. Na bagagem, não esquecer 
de levar a imaginação e a sensibi-
lidade.
Autor: Mario Quintana 
Editora: Global Editora

Lili inventa o mundo

Nova data do Enem desagrada 
entidades estudantis e divide opiniões

O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou na última quar-
ta-feira (8) que as provas do 
Enem serão aplicadas em ja-
neiro e fevereiro de 2021. Nos 
casos das provas impressas, a 
avaliação será nos dias 17 e 24 
de janeiro para 5,7 milhões de 
inscritos. Já as provas digitais 
serão em 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro para 96 mil inscritos.

Para a estudante Ana Elisa 
Santana, 18 anos, que fará 
a prova impressa, gostou da 
mudança. “Teremos um tempo 
um pouco maior do que o nor-
mal para que consigamos nos 
preparar. Além disso, essa data 
possibilita que haja a seleção 
dos estudantes para ingressa-
rem nas universidades no pri-
meiro semestre de 2021, o que 
não atrasaria tanto o início e a 
continuidade das atividades no 
ano que vem”, afirmou. Segundo 
o MEC, os resultados sairão a 
partir de 29 de março.

Já para as entidades es-
tudantis como a UNE (União 
Nacional dos Estudantes), As-
sociação Nacional dos Pós-
-graduandos (ANPG) e a UBES 
(União Brasileira dos Estudantes 
Secundaristas) criticaram a 
decisão. “Fizemos a campanha 
pelo adiamento do Enem visan-
do a situação dos alunos das 
escolas públicas, que devido às 
diferenças sociais estão enfren-
tando mais dificuldades nesta 

pandemia. Poderiam ter adiado 
mais pra frente”, comentou 
Eduarda de Souza, integrante 
da diretoria da UNE e da UMES 
(União Municipal dos Estudan-
tes Secundaristas) de Rio Preto.

Outra reclamação foi pelo 
fato de o MEC não te respeitado 
o resultado da enquete promo-
vida entre os inscritos para o 
Enem. O resultado da votação 
mostrou que 49,7% preferiam 
fazer a prova em maio de 2021, 
35,3% em janeiro de 2021 e 
15% em dezembro de 2020.

“A escolha feita pelo Minis-
tério da Educação, de realizar 
a prova nos dias 17 e 24 de 
janeiro, demonstra que não exis-
te um diálogo verdadeiramente 
democrático com os estudantes, 
profissionais da educação e saú-
de. Durante o período em que 
foi realizada uma consulta cujo 
resultado não foi levado em con-
sideração, o diálogo aberto com 
todos os segmentos poderia nos 
ter apresentado a saída”, diz um 
trecho da nota divulgada pelas 
entidades estudantis. A nota 
completa pode ser conferida no 
site oficial da UBES.

No anúncio da nova data, 
o secretário-executivo do MEC, 
Antônio Paulo Vogel, justificou a 
escolha. “A enquete não seria o 
único parâmetro para definição 
da data. Nós sempre entende-
mos que seria muito importante 
ouvir os secretários estaduais de 
educação, assim como também 
as instituições de ensino supe-
rior”, afirmou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Inscrições para 1º FestFIM terminam hoje 

Artistas ou grupos de 
artes que desenvolvem seus 
trabalhos em São José do 
Rio Preto têm até as 23h59 
desta sexta-feira, 10, para 
inscreverem seus projetos 
ou atividades artísticas no 
processo de seleção para 

participar da programação 
do 1º FestFIM – Festival de 
Artes do Fim do Mundo.

O FestFIM, que acontece 
de 19 a 23, é um festival de 
artes integradas, não-com-
petitivo, totalmente online 
e direcionado exclusiva-
mente para a apresentação 
de trabalhos de artistas 

rio-pretenses. O Festival 
é uma realização da Cia. 
Apocalíptica.

“As inscrições para o 1º 
FestiFIM são abertas para 
projetos e/ou atividades 
de artistas e/ou grupos de 
diferentes segmentos ar-
tísticos – teatro, dança, 
contação de história, circo, 

música, artes visuais, artes 
plásticas, literatura”, explica 
Lawrence Garcia, diretor da 
Cia. Apocalíptica e coorde-
nador geral do Festival.

Para se inscrever é ne-
cessário acessar o site www.
ciaapocaliptica.com/festival 
e preencher a ficha de ins-
crição disponível no link.

Da REDAÇÃO

No início deste mês, a Ne-
tflix lançou em sua plataforma 
a “Feito em Casa”, tradução 
de Homemade, uma minissé-
rie que traz curtas gravados 
durante a pandemia

“Feito em Casa” é uma 
coleção de 17 curtas-metra-
gens dirigidos por cineastas 
aclamados de inúmeras na-
cionalidades. Com duração 
entre cinco e sete minutos, os 
episódios retratam a experiên-
cia do isolamento social em 
diferentes partes do mundo 
e mostram como pessoas de 
culturas tão adversas lidam 
com a pandemia do novo 
coronavírus. Cada diretor 
recebeu, portanto, a missão 
de contar uma história emo-
cionante usando apenas os 
equipamentos que tem em 
casa.

Projeto pretende – e con-
ta com nomes como Kristen 
Stewart, Maggie Gyllenhaal e 
Paolo Sorrentino.

Minissérie da 
Netflix ‘Feito em 

Casa’ retrata 
o mundo sob 
quarentena

Luiz Felipe POSSANI

Divulgação
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
 
O Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto e Região  – SINDICONT 
– SJRP,  usando das prerrogativas definidas no Estatuto Social, CONVOCA toda 
a categoria dos contabilistas de sua base territorial, para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 15/07/2020, às 08:00 
horas, em primeira convocação, na sede do Sindicato à Rua Itália, 475 – Vila 
Sinibaldi, na cidade de São José do Rio Preto/SP, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 
 
a) Leitura, discussão e votação da Pauta de Reivindicação para as negociações 
coletivas da Categoria 2020/2021; 
 
 b) Discussão e votação sobre a fixação de Contribuição para custeio da entidade 
sindical, inclusive disciplinando o direito de oposição para o trabalhador; 
 
 c) Autorização para a diretoria da Entidade celebrar Convenção Coletiva com a 
Entidade Patronal ou suscitar Dissídio Coletivo em caso de malogro das 
negociações coletivas. 
 
Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” necessário, 
realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 09:00 horas. 
   
São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 
 
 
Maria Cecília Fim Lima Cervantes 
               Presidente 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Essa edição 
do Brasilei-
rão segue 
até o mês 
de feverei-
ro de 2021

Divulgação

CBF anuncia novo calendário 
do futebol brasileiro

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou 
nesta quinta (9) a atualização 
do calendário das competições 
administradas pela entidade, 
que foram suspensas ou adia-
das por causa da pandemia do 
novo coronavírus. Mas, mesmo 
com as mudanças de datas, os 
regulamentos foram mantidos. 
Agora, todas as disputas em 
nível nacional começarão nos 
meses de agosto e 
setembro e encerra-
rão somente no ano 
que vem.

Desta forma, a sé-
rie A começa em 9 
de agosto de 2020, 
terminando em 24 de 
fevereiro de 2021. Já 
a série B inicia em 8 de agos-
to de 2020 e encerra em 30 
de janeiro de 2021. A série C 
dá o ponta pé inicial em 9 de 
agosto, com final em 31 de 
janeiro. Esta temporada marca 
a estreia do novo sistema de 
disputa da competição, apro-
vado por todos os 20 clubes 
participantes no Conselho Téc-
nico de março deste ano. Por 
fim, a série D começa em 6 de 
setembro de 2020 e termina 
em 7 de fevereiro de 2021.

A Copa do Brasil, que já 
começou, e foi interrompida 
na terceira fase, reinicia em 26 
de agosto e encerra em 10 de 
fevereiro.

O presidente da CBF, Ro-
gério Caboclo, diz que as al-
terações foram necessárias 
para concluir as competições 
impactadas pela pandemia: 
“Este redesenho é a forma que 
encontramos para entregar o 
calendário integralmente e 
garantir o cumprimento dos 
compromissos assumidos pe-
los clubes com os detentores 
de direitos televisivos, patroci-

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

nadores e apoiadores”.
Com o calendário apertado 

por causa do longo período de 
inatividade das competições 
gerenciadas pela CBF (entre 
março e agosto), este ano ha-
verá jogos em datas atípicas no 
futebol brasileiro. As semifinais 
da Copa do Brasil serão dispu-
tadas em 23 de dezembro e 30 
de dezembro. No ano que vem, 
também haverá novidades, na 
primeira quinzena de janeiro 
serão realizadas partidas pe-

las quatro séries 
do Campeonato 
Brasileiro. Este 
intervalo geral-
mente integra o 
período de férias 
e pré-temporada 
dos jogadores 
que atuam no 
Brasil. Porém, o 

direito constitucional dos atletas 
foram antecipados para abril, o 
que permitiu esta alteração no 
cronograma.

A Copa Libertadores e a 
Copa Sul-Americana ainda não 
têm datas de retorno. A decisão 
pela retomada das duas compe-
tições é de responsabilidade da 
Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol), que 
ainda não divulgou a atualização 
do cronograma dos jogos. A 
entidade internacional completa 
104 anos de existência, e a CBF 
aproveitou para parabenizar a 
confederação continental.

Em nota, a CBF confirmou 
que a FIFA adiou para setembro 
as duas primeiras rodadas das 
Eliminatórias da Copa do Mundo 
do Catar, que estavam previstas 
para março de 2020. A seleção 
brasileira jogará contra Bolívia, 
no Maracanã, e contra o Peru, 
fora de casa. Os dias dos jogos 
ainda precisam ser definidos.

Em 2020 ainda haverá mais 
quatro datas para partidas clas-
sificatórias, 8 e 13 de outubro 
e 12 e 17 de novembro.

ESPORTE
FUTEBOL

Orquidário de Rio Preto 
promove ‘Arraiá Solidário’

O Orquidário Rio Preto está 
promovendo o “Arraiá Solidário” 
com o objetivo de arrecadar 
roupas de frio e cobertores que 
serão doadas para entidades 
assistenciais. Cada peça doada, 
a pessoa recebe uma orquídea.

“A cada muda de roupa do-
ada a pessoa vai ganhar uma 
muda de orquídea, se doar mais 
de uma peça, ganhará mais de 
uma muda também”, explica 
a empresária Deolanda Garcia 
Rodrigues.

O orquidário disponibiliza 
álcool gel 70% para uso dos 
clientes, funcionários e entrega-
dores. O local emprega meca-
nismos para restrição de acesso 
ao público, adotando medidas 
para evitar a aglomeração de 
consumidores, respeitando os 
limites estabelecidos para o 
distanciamento.

O orquidário possui mais de 
30 mil espécies diferentes, entre 
raras, híbridas, mudas e adultas, 
distribuídas em uma área com 
mais de 30 mil m² com diversas 
estufas.

Da REPORTAGEM

Araçatuba lança drive-in 
com cinema, DJs e stand-up

A pandemia afetou muitos 
setores. E um dos principais 
foi o entretenimento. Sabemos 
que enxurradas de lives estão 
acontecendo. Mas nada como 
uma cine drive-in para dar um 
respiro e uma animada ao 
nosso lockdown. Assim como 
aconteceu aqui em Rio Preto 
no Shopping Cidade Norte, e foi 
grande sucesso, Araçatuba não 
perde tempo e lança cine seu 
drive-in, mas com diferencial.

Dia 10, sexta-feira próxima, 
a partir das 19 horas, será 
lançada a novidade que con-
vida o público a sair de casa 
para espairecer e se entreter 
de forma totalmente segura. O 
Araçatubense e todos da região 
poderá curtir o Drive-in Cine 

Paradiso no estacionamento 
do Speed Park, o Kartódromo 
Internacional de Birigui, locali-
zado no km 524 da Marechal 
Rondon.

O “Drive-in Cine Paradiso” 
é uma idealização do empre-
sário de eventos Guilherme 
Villela, organizador da Vaca 
Lôca e Festa do Macário, que 
acontecia anualmente dia 11 
de julho.

Na programação, que será 
realizado às sextas, sábados 
e domingos, do mês de julho, 
estão previstos grandes filmes, 
apresentações de stand up 
comedy, conteúdo infantil, lives 
para todo Brasil e até mesmo 
live-streamings. Os valores 
serão cobrados por carro e 
são variáveis de acordo com 
a atração.

Luiz Felipe POSSANI

DOAÇÕES DIVERSÃO

CAPACITAÇÃO

Secretaria de Meio Ambiente realiza evento on-line sobre Arborização Urbana
A Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo 
promove entre os dias 20 e 
24 de julho uma programação 
on-line com webinar, live e 
capacitação sobre arborização 
urbana. Com o tema: “Arbori-
zando São José do Rio Preto 
com Sustentabilidade”, as 
ações serão gratuitas e trans-
mitidas pelos YouTube e pelo 
Facebook, nos canal e página 
da Prefeitura de São José do 

Rio Preto, nas respectivas redes 
sociais.

A apresentação será dos 
engenheiros agrônomos da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Otton Arruda e Larissa Volpi e 
terá mediação da Secretária da 
pasta, Kátia Penteado.

“Arborização Legal”
Abrindo a programação no 

dia 20/07, às 10h haverá o 
Webinar “Arborização Legal”. 
Nele serão apresentadas as 
principais leis existentes sobre o 
manejo de árvores (leis federais, 

Da REPORTAGEM estaduais, normas), com apro-
fundamento na legislação muni-
cipal sobre o manejo de arbori-
zação urbana, Lei 13031/2018 
e Decreto 18301/2019. Serão 
abordados também alguns con-
ceitos básicos sobre árvores, 
para melhor compreensão da 
legislação. Este webinar tem 
como público-alvo os integran-
tes do Comdema (Conselho 
Municipal do Meio Ambiente), 
voluntários e grupos de plantio,  
universitários – alunos e profes-
sores, ambientalistas, membros 

de associações de bairro, pro-
fissionais que trabalham com 
arborização, interessados pelo 
tema, sociedade civil em geral.

Como plantar
No dia 22/07, também às 

10h será realizada a live “Como 
Plantar uma Árvore Correta-
mente”. Serão abordados de 
maneira leve e explicativa, os 
aspectos técnicos para a reali-
zação de um plantio de árvores 
urbanas, principalmente em cal-
çamentos. De maneira prática e 
plantando uma muda de árvore 

ao vivo, serão esclarecidas as 
dúvidas mais frequentes que 
ocorrem antes, durante e após 
o plantio. A escolha da muda 
ideal para cada ambiente, o es-
paço a ser deixado, a abertura 
do berço, o preparo do substra-
to, o plantio propriamente dito 
e as manutenções pós plantio. 
O público-alvo são os grupos de 
plantio, profissionais da área, 
interessados em aprender a 
plantar árvores corretamente e 
sociedade em geral.

Normas técnicas

Fechando a programação 
no dia 24/07, haverá a capaci-
tação voltada aos profissionais 
de diversas áreas e órgãos da 
Prefeitura que terá como tema: 
“Normas técnicas de Arboriza-
ção”. Os assuntos abordados 
serão: “O que é arborização 
urbana?”; benefícios e confli-
tos da arborização; conceitos 
básicos sobre as árvores; pla-
nejamento sobre onde plantar e 
não plantar, utilizando espécies 
adequadas; como plantar e 
cuidar no manejo inicial.
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FÊNIX V

Quando descrevemos a sede do Automóvel Clube, na Avenida 
Alberto Andaló, não podemos nos esquecer que em seu 
restaurante Panorâmico, desde sua inauguração, desfilaram 
o garbo e a elegância de uma sociedade que fazia do glamour 
um catequismo. Entre scotches on-the-rocks e borbulhantes 
champagnes, comia-se ali o que a cidade tinha de melhor oferta 
gastronômica, uma comida notável para os padrões da época e 
exigindo dos comensais, durante muito tempo, o traje passeio, 
isto é, sem terno e gravata homem não entrava. Entre fumaça 
de cigarros e charutos – permitidos à época - respirava-se um 
ambiente very chic.

DELIVERY   

O serviço de entrega delivery 
de comida por motoboys, não 
tem sido satisfatório. Como 
eles trabalham com vár ias 
empresas, em horários de pico, 
principalmente nos finais de 
semana, que a demanda aumenta 
muito, acabam satanizando o 
serviço por questões de logística, 
preterindo uns pela distância 
entre o restaurante e os locais 
de entrega. Alguns restaurantes 
estão recorrendo a motoqueiros 
próprios, colocando seus garçons 
para fazer as entregas, evitando 
a reclamação de demora dos 
clientes. É uma maneira da 
empresa continuar empregando 
seus garçons nesse período de 
pandemia.

FÊNIX XI

Catadores de memórias, sempre chafurdando as latas da história, 
depositaram no Automóvel Clube, toneladas de lembranças, 
despejadas dia após dia, encorpando a história de cada um e 
a história coletiva embalada a vácuo. Muitos fecharam o clube 
num porta-joias e mudaram-se daqui esperando encontrá-lo 
com a imagem como era nos tempos em que viveram ali sua 
infância e juventude. Quando, nos tempos recentes, o visitaram 
acumulando expectativa, de lá saíram deprimidos porque o lugar 
hipotético e eloquente havia se esvaído como fumaça. Os tempos 
mudaram, claro.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 10, sexta-feira: 
Marcelo de Camargo Pala Miguel Jabur Neto, Neto Goulart, 
Rita Vanessa Rodrigues, José Antônio Ferreira Fontes, Juliane 
Estrella, Lynda Evangelista, Silvio Frota, Rodrigo da Cunha, Ana 
Mattos, Sandra Bergo. 11, sábado: Horácio José Ramalho, Luiz 
Andreolli, Emerson Leão,Giorgio Armani, Marco Antônio Raduan, 
José Humberto de Souza, Daniel Kuyumjian, Silvio de Mello.12, 
domingo: Nádia Mahfuz Vezzi, José Antônio Claudino Pedroso, 
Dráuzio Badan, José Carlos Polachini, Leila Borin, Arnaldo Luiz 
Cherubini Filho, Darcy de Carvalho Seixas, Nilzo Nazareth, Pedro 
Giglio Sobrinho, Fabrício Fasano, Isabella Suplicy, Lúcia Veríssimo, 
Lucília Diniz, Maria Lúcia Alkmin (Lú Alckmin), Montserrat Ryan, 
Murilo Benício, Netinho, Izabel Chacra, Iolanda Gomes Chueire, 
Helvio Fochi, Willy Damasceno. 13, segunda-feira: 1876 - Nasceu 
em Campinas o compositor Carlos Gomes, Dia do Cantor, Dia 
Mundial do Rock, Élio Maraccini Filho, Harrison Ford, João Bosco, 
José Victor Costantini Marques, Maria Clara Costantini Marques, 
Regina Sodré Boenen, Claudia Grisi. 14, terça-feira: Data Nacional 
da França, Taisa Nader Bassitt, Heloiza Vilela Curti, Celia Teixeira, 
Rui Lourenço, Isadora Ribeiro, Giba Um, Guilherme Buissa, Harrison 
Ford, Luigi Baricelli, Renée de Vielmond, Vera Lúcia Lemos Fontes, 
Janaina Xavier. 15, quarta-feira: 1606 - nasceu na Holanda, 
o pintor Rembrandt, Accacio de Oliveira Santos Júnior, Carlos 
Henrique Vidigal Milanesi, Mônica Lourenço Luz, Dj Ricardo Dias, 
Vera Lucia Rodrigues Alves, Alexandre Accioly, Charlô Whately. 16, 
quinta-feira: Dia do Comerciante, Denise Leal Pimenta Célico, José 
Pardo Filho, Lívia Costantini Azevedo Marques, Luiz Antônio Simões, 
Horácia  Garutti, Durval de Queiroz, Celia Regina Pagliuso Gianini, 
Edna Maria Da Cruz Faitarone, secretário municipal José Mário 
Pozetti, Mabe Furlan, Maria do Carmo Reis Homsi, Renato Cocenza, 
Ricardo Desidério Junqueira, Juliano Cáceres, Renata Freitas Pulice 
Teixeira, Pedro Fernando Darakjian, Ana Paula Arósio, maestro 
Arthur Moreira Lima, Ivan Lins, Jaime Oncins, André Casseb.

Vamos juntos #LutarContraACrise

FÊNIX VI   

Todos nós sabemos que nos tempos recentes, os sócios do clube 
andavam estocando dióxido de carbono, diante de defecções de 
recentes gestões que lhes ensejaram apreensão pelo descenso 
do clube ladeira abaixo. Tangido por uma depressão abissal e um 
ânimo glacial fazendo com que muitos sócios resolvessem jogar 
a toalha, o quadro associativo foi definhando apesar de estar 
enterrada ali, a história de cada um desde a infância.

FAKE NEWS

A c a b o u  a  m a m a t a  d e 
b loguei ras e youtubers. 
Com a nova lei das fake 
news, essas pessoas que 
pagam para multiplicarem 
seguidores e demonstrar 
aos seus anunciantes que 
têm muitos leitores, vão ser 
identificadas e penalizadas por 
falsa informação. Portanto, 
queridinhas e queridinhos, 
cautela. Esse volume de 
pessoas que elas afirmam 
segui-las como instrumento 
de troca,de baganha para 
valorizar seus sites, será pela 
nova lei, considerada falsidade 
passível de penalidade.  

FÊNIX II  

Alguns cravam nos anais do clube, um período de histórica 
consagração porque não são apenas presidentes. São gestores 
de estratégia - como certos prefeitos - e o sacerdócio que 
dedicam ao comando do clube, promove uma disrupção, 
interrompendo o curso normal de seu desenvolvimento por uma 
ação transformadora, com características que provocam uma 
ruptura com os padrões, modelos ou tecnologias já estabelecidos.

FÊNIX X

Não pretendo nesse relato, sacrificar a verdade dos fatos em prol 
de uma ficção, estocando palavras fantasiosas, tomado por um 
enorme encantamento. Os associados vão constatar: para gáudio 
de todos que temos nossa vida ali enterrada desde a infância, 
respira-se uma atmosfera de renovação e a sede ganhou novos 
contornos, enaltecendo e respeitando a estética primorosa da 
arquitetura original. Para quem vinha vivenciando um clube 
mergulhado na decadência, sem dúvida, essa restauração é 
altamente significativa.

FÊNIX IV

Jesus está imprimindo sua gestão com cintilância e debaixo de 
um quieto, aproveitando para realizar uma grande reforma que 
dará novos contornos à sede da entidade, um dos monumentos 
mais emblemáticos da história social e esportiva de Rio Preto, 
cujo protagonismo acomodou em seus salões até presidentes da 
República e políticos de alto coturno e em seus palcos, estrelas 
do cancioneiro popular brasileiro e internacional. 

FÊNIX VIII

A restauração está indo a todo vapor. Se quiser, me acompanhe 
para saber alguma coisa que está sendo feita, porque, quando 
os clubes forem reabertos, o associado do Automóvel Clube terá 
muitas surpresas: as paredes do hall de entrada receberam nova 
pintura. O teto do bar Aperitivo, cheio de goteiras, foi restaurado, 
gessado e pintado. E recebeu novas luminárias; as colunas 
receberam nova pintura e os toldos de proteção de chuva e 

FÊNIX IX

Todo o gradio que circunda o clube - desde a área do salão de 
festas, o jardim da esquina e as grades da entrada esportiva, 
receberam novas pinturas; o jardim da esquina com novo 
paisagismo incluindo coqueiros trazidos do clube de campo; a 
iluminação do jardim interno agora é subterrânea - à noite, está 
uma beleza; ao lado da imensa arvore do jardim, foi montado um 
amplo playground novinho em folha; o bar da piscina está sendo 
todo remodelado: recebeu pintura nova nos mesmos tons azuis 
da logo do clube; as mesas foram pintadas e receberão toalhas 
novas brancas com novos cobre-manchas; as portas de madeira 
foram descupinizadas; a escadaria do hall de entrada receberá 
um tapete novo, vermelho. As senhoras associadas vão ganhar, 
no primeiro andar, uma sala especial de carteado só para elas, 
ao lado do setor de jogo.

FÊNIX III 

Debaixo de um quieto, enquanto os clubes permanecem 
fechados, o atual presidente do Automóvel Clube, Jesus Martin 
Neto, mesmo sem o amparo financeiro dado por centenas de 
mensalidades, teve a coragem de poucos ao assumir um clube 
à beira da falência, com a sede em frangalhos, necessitando 
retoques em tudo, da parte elétrica aos azulejos, de pintura 
a filtros de água, do calçamento aos banheiros. Negociou 
pessoalmente cada dívida com os bancos com caprichos de um 
agiota, tostão por tostão e  as diminuiu sensivelmente, tornando 
seu pagamento viável; enxugou o quadro de funcionários, limpou 
as gordurinhas e excessos normais em um clube que estava 
prestes a completar cem anos dia 13 de maio último.

FESTAS 

O sombrio que nos habita nesse 
período de pandemia provoca 
desassossego entre os mais 
jovens que, para aplacar a 
ansiedade têm se reunido em 
agrupamentos identitários para 
festas com mais de 100 pessoas à 
beira da falência entre o absurdo, 
demonstrando total desprezo à 
vida. Teretetê a polícia é chamada 
para acabar com a farra do boi.

Jesus Martim Neto

FÊNIX I

Pelas prefeituras do mundo inteiro, passam milhares de prefeitos. 
Pelos clubes também passam milhares de diretorias, todas elas 
espelhando a vontade e a ótica de cada prefeito, ou presidente. 
Algumas delas, eloquentes, elogiadas ou criticadas, reservadas 
aí, as opiniões contrárias próprias dos seres humanos. Afinal, um 
clube recebe olhares distintos de cada sócio, cada qual com seu 
ponto de vista - uns comungando com os outros, compartilhando 
experiências sociais e esportivas, num diapasão igual ou 
diferente, mas sempre com devotado calor humano - criando 
um familismo miscigenado e um compadrio por identificação.

FÊNIX VII 

Um clube sobrevive de mensalidades. Mas na escassez delas, 
Jesus fechou contrato de patrocínio que lhe permitiu um respiro 
nas obras. Também fechou com a famosa Escola de Tênis de 
Guga Kuerten e recebeu uma significativa troca em benfeitorias 
na área esportiva. Arregaçou as mangas e está mandando bala 
numa reforma da sede. Com certeza, Jesus é daquelas pessoas 
adeptas da máxima: “Se não for para transbordar, eu nem pingo!” 

FÊNIX XIII

Se o Clube de Campo for vendido - e ao que consta a negociação 
está adiantada - o presidente Jesus Martin Neto pretende abaixar 
o custo da mensalidade do sócio titular – hoje R$ 365,00 - para 
R$ 280,00. E o sócio individual a R$ 200,00. Jesus pretende 
acabar com a categoria de sócio contribuinte. E a partir de sua 
reabertura, já com os três novos controles de entrada, a exigência 
da carteirinha será severa. 

FÊNIX XII

Apesar do freio imposto pela pandemia que se instalou no 
mundo, ele vem tentando driblar as adversidades com resultados 
exuberantes. Quando terminar o esvaziamento da ordem 
civilizatória, os clubes forem reabertos e os efeitos nefastos do 
coronavírus forem debelados, os associados vão se assegurar 
que o presidente é dotado de estatura política  e resiliência 
para se adaptar a mudanças, merecendo ser mimado pois com 
certeza, exibirá aos sócios, uma das administrações mais férteis 
da entidade nos últimos tempos. Tudo isso, feito através de um 
rigoroso controle financeiro. 

BISNETA  

Vai chamar-se Sofia a primeira bisneta de D. Ivany Figueiredo, 
ex-primeira dama de Rio Preto e seu saudoso marido, o ex-
prefeito Toninho Figueiredo, que deve nascer entre 10 e 20 de 
dezembro, em Nashville-Tennesee, nos Estados Unidos, onde 
residem seus pais. É filha de Maria Fernanda Figueiredo Gloer e 
Reagan Gloer. A avó é Adriana Figueiredo. A família de D. Ivany 
pretende embarcar para lá dia 6 de dezembro, permanecendo 
por lá 35 dias, visitando várias cidades da região.

São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de julho de 2020

vento, novinhos em folha; a boate da Sala Azul, novas sancas 
de iluminação e nova pintura, o piso de caco de mármore do bar 
Aperitivo e o mármore do hall de entrada e da Sala Azul, foram 
renovados através de um lixamento e limpeza. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

       SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO

                     Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a) 
convocado (a) para reunião ordinária desse conselho, que 
acontecerá dia 14.07.2020, terça-feira, a reunião será rea-
lizada de maneira remota usando o aplicativo MEET.GOO-
GLE que pode ser baixado no app do celular, o convite para 
entrar na reunião estará no grupo do CMDCA no whatsApp – 
quem não estiver no mesmo entrar em contato com Luciana 
no CMDCA para inclusão em convocação às 8h30min.
Pautas:
I -    Abertura;
II -   Aprovação das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordi-
nárias do mês de junho de 2020;
III - Cancelamento Registro ADRA – Agência Adventista de 
desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira;
 IV – Certifi cados que já foram prorrogados por 2 vezes e 
vencem novamente – Casa de Eurípedes / APAE / Renascer 
– Vence em agosto 13/08 CREAS e Damas de Caridade;
 V   - Aditamento APAE Chamamento 01/2018;
VI  - Solicitação Conselho Tutelar Norte;
VII - Devolutivas Comissões;
VIII – Informes;
- Evento ECA 30 anos;
IX - Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados 
antes do inicio desta pauta, passar os temas para Luciana 
– Secretária Executiva CMDCA, para mensurar tempo). Se 
houver imagem enviar por e-mail até às 14 do dia anterior à 
ordinária;
X – Encerramento.
 
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

2º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite; Contrato nº DPL/0012/19
Contratada: Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda
De acordo com a cláus. 3ª, item 3.1.2, fi ca reajustado em 
aproximadamente 4,00493% correspondente ao IPCA-IBGE 
do período Mar/19 a Fev/20 do contrato supramencionado. 
SMH. Fabiana Z. Azevedo.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação Nº 25/19; Contrato: DIL/0021/19
Contratada: B.L.G. Administração e Participações Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2020
ATA Nº 0470/20
CONTRATADA: JOÃOMED COMERCIO DE MATERIAIS 
CIRURGICOS S/A.
OBJETO: Fornecimento de EPIS para o combate ao Co-
vid-19 – Valor Unitário – Item 5 – R$22,000 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2020
ATA Nº 0471/20
CONTRATADA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS – EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de EPIS para o combate ao Co-
vid-19 – Valor Unitário – Item 12 – R$4,760 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2020
ATA Nº 0472/20
CONTRATADA: PLANTE AMOR CONFECÇÕES LTDA.
OBJETO: Fornecimento de mascaras retangulares em 
função da Pandemia do Covid-19 – Valor Unitário – Item 1 – 
R$0,74 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020
ATA Nº 0473/20
CONTRATADA: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza – Valo-
res Unitários – Item 04 – R$5,81; Item 07 – R$46,00; Item 
12 – R$6,32; Item 16 – R$1,21; Item 17 – R$0,43; Item 19 
– R$5,78; Item 21 – R$9,15; Item 29 – R$32,99; Item 37 – 
R$2,89; Item 42 – R$4,79 SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-

delli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0474/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judi-
ciais – Valor Unitário – Item 3 – R$369,216 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0475/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS – EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais 
– Valores Unitários – Item 7 – R$7,550; Item 38 – R$3,370 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0476/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judi-
ciais – Valores Unitários – Item 14 – R$21,750; Item 15 – 
R$23,720 – Item 16 – R$72,430 - SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0477/20
CONTRATADA: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 
S.A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judi-
ciais – Valores Unitários – Item 5 – R$9.281,590; Item 23 – 
R$1,200 – Item 24 – R$0,720 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0478/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais 
– Valores Unitários – Item 21 – R$1,033; Item 34 – R$2,849 
– Item 36 – R$0,301; Item 37 – R$226,560 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0479/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judi-
ciais – Valores Unitários – Item 11 – R$33,000; Item 12 – 
R$25,000 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019
ATA Nº 0480/20
CONTRATADA: RIOQUÍMICA S/A.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valor 
Unitário – Item 15 – R$11,98 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019
ATA Nº 0481/20
CONTRATADA: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 18 – R$4,15; Item 47 – R$24,87 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019
ATA Nº 0482/20
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMP., EXP. E COM. DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 13 – R$5,65; Item 16 – R$33,20; Item 
19 - R$3,65; Item 22 - R$8,20; Item 23 - R$38,99; Item 35 
- R$20,20; Item 37 - R$12,37; Item 42 - R$3,65; Item 43 
- R$13,20;   Item 44 - R$3,59; Item 45 - R$0,95; Item 46 - 
R$0,95 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2020
ATA Nº 0483/20
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME & SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valor Unitá-
rio – Item 04 – R$15,87- SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 34/2019
CONTRATO Nº COC/0024/20
COMPROMISSÁRIO: INDUSTRIA E COMÉCIO DE PRODU-
TOS ALIMENTÍCIOS GIARDINI LTDA.

OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelos lotes 
39, 40 e 41, quadra 5, localizados no Distrito Dr. Carlos 
Arnaldo e Silva, de propriedade do Município de São José 
do Rio Preto – Semplan – Israel Cestari Júnior - Valor Total 
R$1.573.653,80.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Pregão Eletrônico 251/2020 Processo: 12231/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço 
de telefonia móvel (celular) com aparelhos celulares em co-
modato e serviço de GPRS. Secretaria Municipal de Transito, 
Transportes e Segurança. 
Houve um equívoco na publicação do dia 08/07/2020, 
considerar conforme segue: Onde se lê: “PROCESSO 
12221/2020”. O correto é: “: “PROCESSO 12231/2020”.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
149/2020 – PROCESSO Nº 11.515/2020 
Objeto: registro de preços para adesivos e placas de identifi -
cação visual. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/07/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
107/2020 – PROCESSO Nº 11.151/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares diversos para atender as unidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 13/07/2020 às 
09:30hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 121/2020 – Processo n.º 
11.346/2020
Objeto – Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de locação de sistema composto por equipamentos para 
monitoramento da via e programa de computador (software). 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 03/06/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: L 
T COMERCIAL LTDA (item 1). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 183/2020 – Processo n.º 
11.753/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos para atender as ações judiciais. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
09/06/2020, sendo adjudicado os itens às empresas decla-
radas vencedoras: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
EIRELI (itens 1 e 2) e CM HOSPITALAR S A (item 3). O 
item 4 foi deserto. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 192/2020 – Processo n.º 
11.808/2020
Objeto – Contratação de empresa para prestação de servi-
ço de limpeza e desinfecção de reservatórios dos prédios.  
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 09/06/2020, sendo adjudicado o item à 
empresa declarada vencedora: DESENTUPIDORA RP EIRE-
LI (item 1). Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
–  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário 
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Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 204/2020 – Processo n.º 
11.860/2020
Objeto – Aquisição de formas e gabaritos de sinalização 
de trânsito. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e 
Segurança. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
29/06/2020, sendo adjudicado os itens à empresa declarada 
vencedora: TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA (itens 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário 
Municipal de Trânsito e Transportes.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
(UIP) COM LAMPADAS VAPOR DE 150 WATTS EM RUAS 
E AVENIDAS DO MUNICÍPIO – SEC. MUN. OBRAS. Infor-
mamos que foram disponibilizados esclarecimentos relativos 
a este procedimento licitatório no seguinte endereço: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e 
fi ca, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos, a disposição dos 
interessados.
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 018/2020
Tendo em vista questionamento realizado, Revogo o proces-
so licitatório visando a melhor adequação de seu objeto as 
necessidades desta Administração. Akira S. Wakai – Sec. 
Mun. de Obras Interino
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 133/2020 Processo: 
11373/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de colchão hos-
pitalar adulto, colchonete e colchão pediátrico. Secretaria 
Municipal de Saúde
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes-pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
RETOMADA DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 137/2020 – Processo 
11.447/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras 
respiradoras purifi cadoras de ar(N95) para o combate da 
pandemia do vírus covid 19. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 08/05/2020, 
sendo declarada vencedora a empresa TP PRODUÇÕES 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA item 1. Houve ma-
nifestação de intenção de recurso pela empresa ROBERTA 
MARTINS DA SILVA ME. Foram apresentadas as razões  e 
contrarrazões recursais. Por se tratar de recurso de matéria 
estritamente técnica sobre a análise das amostras, a pre-
goeira submeteu o recurso a secretaria requisitante em que 
em nova analise  deu provimento ao recurso da empresa 
ROBERTA MARTINS DA SILVA ME. Assim fi ca designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 13/07/2020 às 08:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 113/2020 – Processo n.º 
11.224/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de equipamen-
tos odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 05/05/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: 
GDC DA SILVA COSTA EIRELI itens 10, 11 e 12; GILMED 
DISTRIBUIDORAN LTDA item 7; L.N.C DISTRIBUIDORA 
item 3. Os itens 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 foram fracassados. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras Eloísa Sestini 
da Cunha Pinheiro–  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 202/2020 – Processo n.º 
11.856/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de sondas e kit 
de sondagens. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão públi-
ca realizada on-line com inicio dia 25/06/2020, sendo adjudi-
cado os itens às empresas declaradas vencedoras: BIOBA-
SE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14; NACONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A 
item 1. Os itens 10 e 15 foram fracassados. Não houve ma-
nifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes–  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 214/2020 – Processo n.º 
11.946/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de aduelas para 
abros de reforma e construção de infraestrutura de canali-
zação de aguas pluviais em diversas áreas do município. 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública re-
alizada on-line com inicio dia 03/07/2020, sendo adjudicado 
os itens 2 e à empresa declarada vencedora: JUNÇÃO AR-
TEFATOS DE CONCRETO EIRELI. O item 1 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Ulisses Ramalho de Almeida 

- Secretário Municipal de Serviços Gerais.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º186/2020 – Processo n.º 
11.757/2020
Objeto – Registro de preços para medicamentos par atender 
Ações Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 17/06/2020, sendo 
adjudicado os itens ás empresas declaradas vencedoras: 
AGLON COM. DE REPRESENTAÇÕES LTDA (itens 8 e 
9); CM HOSPITALAR S/A ( item 5); INTERLAB – FARMAA-
CEUTICA LTDA ( itens 3 e 13) e ONCO PROD DISTRIB. DE 
PRODUTOS HOSP. E CONCOLÓGICOS LTDA ( item 16). 
Os itens 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 e 17 foram desertos. O 
item 28 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º185/2020 – Processo n.º 
11.756/2020
Objeto – Registro de preços para medicamentos manipula-
dos padronizados REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 17/06/2020, 
sendo adjudicado os itens ás empresas declaradas vencedo-
ras: ELIAH FARM[ÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ( itens 3, 
4, 5, 6 e 7) e  FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FOR-
MULAS LTDA – ME ( itens 1 e 2). O item 8 foi fracassado. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º171/2020 – Processo n.º 
11.667/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de mobiliários 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 09/06/2020, sendo adjudica-
do os itens ás empresas declaradas vencedoras: CIRURGI-
CA OURO VERDE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
EIRELI item 6; GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI- 
EPP itens 4 e 5; MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS 
MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA item 2 .Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras. Mariana Correa Pe-
droso Fernandes- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º136/2020 – Processo n.º 
11.380/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de instrumen-
tais odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com inicio dia 11/05/2020, sendo 
adjudicado os itens ás empresas declaradas vencedoras: 
DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO MÉDICOS 
LTDA. (itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21,  22, 26, 27, 28, 29, 30 e 32), E.C DOS SANTOS CO-
MERCIAL EIRELI EPP (item 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39 e 41). Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis A Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 234/2020, PROCESSO 12.130/2020, objetivando o 
Registro de preços para locação de tendas. Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 23/07/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 236/2020, PROCESSO 12.132/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de produtos alimentícios 
(adoçante , bebida láctea e outros). Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
23/07/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 250/2020, PROCESSO 12.220/2020, objetivando 
o Registro de preços para locação de veículos, maquinas e 
equipamentos pesados necessários para os serviços de ma-
nutenção das estradas rurais de terra do município. Secreta-
ria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 27/07/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 235/2020, PROCESSO 12.131/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de rações(anseriformes, 
passeriformes, granívoros e aves onívoras) a ser utilizado na 
alimentação dos animais do zoológico municipal. Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento 

das propostas dar-se-á até o dia 27/07/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 240/2020, PROCESSO 12.160/2020, objetivando o 
Registro de preços para aquisição de ferramentas diversas. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 29/07/2020, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º167/2020 – Processo n.º 
11.651/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de  materiais de 
higiene e EPIs para utilização nas Unidasdes da Sec. Mun. 
De Assistencia Social. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 16/06/2020, sendo adjudicado os itens ás em-
presas declaradas vencedoras: MARCO ANTONIO SILVA 
NETO ( itens 5 e 6); RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP ( 
item 2) e SPA IND. QUÍMICA LTDA – EPP ( itens 1 e 3). O 
item 4 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Patrícia Lisboa R. Bernussi - 
Secretária Municipal de Assistência Social.

LEI Nº 13.518
DE 8 DE JULHO DE 2020.

Institui o Fundo Municipal de Cultura em São José do Rio 
Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal de Cultura cons-
tituído por recursos provenientes do orçamento anual do 
Município e de outras fontes, com os objetivos de promover 
desenvolvimento da cultura, estimular a produção artística e 
cultural, e promover a proteção e preservação do patrimônio 
cultural, histórico, artístico e natural no Município de José do 
Rio Preto.
Parágrafo único. O Fundo Municipal de Cultura de São José 
do Rio Preto será identifi cado pela sigla FMC.
Art. 2º Os recursos do FMC, em consonância com as diretri-
zes da política municipal de cultura e de proteção do patri-
mônio cultural, histórico, artístico e natural, serão aplicados 
em:
I - projetos de difusão cultural, podendo tratar-se de cir-
culação de artistas rio-pretenses, realização de Festivais, 
mostras ou circuitos culturais ou apresentação de artistas 
nacionais e internacionais em São José do Rio Preto;
II - projetos de preservação do patrimônio cultural, histórico, 
artístico e natural, material e imaterial de São José do Rio 
Preto;
III - pesquisas acerca da produção, difusão, comercialização 
ou recepção das atividades culturais;
IV - programas de Formação Cultural, apoiando fi nanceira-
mente a realização de cursos e ofi cinas, ou pela concessão 
de bolsas de estudo;
V - manutenção, reforma e ampliação de espaços culturais;
VI - fomento a projetos artísticos por meio de Editais Públi-
cos.
Art. 3º Os projetos a serem patrocinados pelo FMC deverão 
se enquadrar em pelo menos uma das seguintes modalida-
des artístico-culturais:
I - acervo, patrimônio histórico, cultural, artístico e natural;
II - artesanato;
III - arte popular, folclore e patrimônio imaterial;
IV - artes visuais e audiovisuais;
V - circo;
VI - cultura Hip Hop;
VII - cultura negra e cultura indígena;
VIII - dança;
IX - literatura;
X - música;
XI - performance;
XII - saberes e fazeres;
XIII - teatro.
Art. 4º Constituem receitas do Fundo:
I - dotações orçamentárias a ele consignadas;
II - transferências do Fundo Nacional de Cultura (FNC) ou do 
Fundo Estadual de Cultura (FEC);
III - venda de publicações culturais editadas pelo Poder 
Público;
IV - direitos de livros, CDs, DVDs, entre outros trabalhos 
gráfi cos editados ou coeditados pelo Município;
V - contribuições de pessoas físicas ou jurídicas públicas, 
privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais;
VI - receitas de eventos, atividades ou promoções realizadas 
com a fi nalidade de angariar recursos para o fundo;
VII - saldos de exercícios anteriores do FMC de São José do 
Rio Preto;
VIII - outros recursos vinculados, federais, estaduais e muni-
cipais estabelecidos em leis ou convênios.

Art. 5º O Secretário Municipal de Cultura será o ordenador 
de despesas do FMC, devendo proceder a movimentação 
fi nanceira em conjunto com o Secretário Municipal de Fa-
zenda.
Art. 6º Os recursos fi nanceiros destinados ao Fundo serão 
depositados obrigatoriamente em conta bancária específi ca 
sob a denominação FMC / Fundo Municipal de Cultura de 
São José do Rio Preto/SP, em agência de banco ofi cial e se-
rão movimentados mediante solicitação prévia da Secretaria 
Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura.
Art. 7º O FMC será supervisionado pelo do Conselho Mu-
nicipal de Cultura, com vistas à aprovação dos Planos de 
Aplicações Anuais, apreciação de relatórios periódicos de 
acompanhamento e do estabelecimento de diretrizes e nor-
mas a serem observadas pelo órgão de gestão fi nanceira.
Art. 8º Os Planos de Aplicações do FMC evidenciarão a 
política municipal de cultura e de proteção do patrimônio 
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cultural, histórico, artístico e natural, observados a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e 
equilíbrio.
§ 1º O Plano de Aplicação do FMC, integrará o Orçamento 
Geral do Município, em estrita observância do princípio da 
unidade.
§ 2º Na elaboração e consequente execução dos Planos de 
Aplicações do Fundo, serão observados os padrões e nor-
mas estabelecidas na legislação que rege a matéria.
Art. 9º A concessão de benefícios se dará por fundo perdido, 
nas seguintes modalidades:
I - induzida, trabalhando com o acolhimento de solicitações 
espontaneamente apresentadas ao Fundo;
II - indutora, via lançamento dos Editais Municipais da Cultu-
ra.
Parágrafo único. A prestação de contas será obrigatória, in-
dependente da forma da concessão do benefício pecuniário.
Art. 10 Para fi ns de patrocínio a projetos, a Secretaria Muni-
cipal de Cultura, fará publicação dos Editais Municipais da 
Cultura, anualmente, destinados à recepção de projetos cul-
turais e de proteção do patrimônio cultural, histórico, artístico 
e natural, fi xando os objetivos, prazos e demais condições 
necessárias à sua instrução. 
Art. 11 Os projetos apresentados aos Editais Municipais da 
Cultura serão analisados em primeira instância pelo Conse-
lho Municipal de Cultura, que os avaliará em importância e 
caráter cultural.
Art. 12 Da análise da importância e caráter cultural feita pelo 
Conselho Municipal de Cultura, os projetos serão encami-
nhados às Comissões de Avaliação e Seleção de projetos, 
instituída internamente à Prefeitura Municipal via instrumento 
legal.
Art. 13 O Fundo Municipal de Cultura pode benefi ciar ape-
nas projetos apresentados por Pessoas Físicas ou Jurídicas, 
de direito público ou privado, domiciliadas no município de 
São José do Rio Preto/SP.
Art. 14 Os recursos do Fundo Municipal de Cultura serão 
aplicados exclusivamente na execução de projetos rela-
cionados com o desenvolvimento cultural e de proteção do 
patrimônio cultural, histórico, artístico e natural, de acordo 
com o cronograma físico-fi nanceiro constante no projeto 
aprovado, e mediante prestação de contas.
§ 1º Somente poderão pleitear fi nanciamento com recursos 
do FMC as pessoas físicas e/ou jurídicas que comprovem 
estar em dia com o recolhimento dos tributos federais, esta-
duais e municipais.
§ 2º O(s) proponente(s) e/ou responsável(eis) pelo projeto 
cultural apresentado para obtenção do incentivo previsto 
nesta lei, quando pessoa física deverá ser o autor da obra 
ou detentor do direito autoral na forma da Lei, ou ainda sob 
liberação do(s) autor(es).
§ 3º Se por justa causa, o benefi ciário estiver impossibilitado 
de dar às quantias a destinação cultural devida, deverá efe-
tuar a devolução dos valores recebidos ao Fundo Municipal 
de Cultura.
Art. 15 O proponente do projeto patrocinado deverá obri-
gatoriamente, incluir, com o indicativo de Realização, os 
logotipos do Município de São José do Rio Preto/SP, com 
menção ao FMC e dos Editais de Cultura, quando for o caso, 
no produto cultural, nas peças publicitárias, bem como em 
apresentações e exposições quando realizadas, de forma 
que quando não ocorrido será considerado inadimplente.
Art. 16 Fica revogada a Lei nº 5.644, de 24 de outubro de 
1.994.
Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 8 de julho de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 32/2020, 
Processo SICOM 3158/2020 objetivando a Aquisição de pe-
ças de reposição para manutenção das bombas helicoidais, 
responsáveis pelo bombeamento de lodo até as centrífugas 
da ETE – Rio Preto.
Prazo de Entrega: 40 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 22.07.2020, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 03.07.2020 – Wagner Castilho Botaro – Ge-
rente de Operação e Manutenção-Esgoto.
Extrato de Portaria nº 046 de 09/07/2020 – RESOLVE: 
Exonerar ALINE FLÁVIA MARTINHO MYAZAKI, matrícula 
nº 1005, do cargo de provimento em comissão – Chefe de 
Gabinete da Superintendência, criado através da Lei Com-
plementar n° 265/2008 que reestruturou o Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE. Não há rescisão do 
vínculo funcional nem prejuízo na contagem de tempo para 
aquisição de eventuais vantagens e direitos em razão da 
portaria número 041 de 01 de junho de 2020.  Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 12 de julho de 2020.
Extrato de Portaria nº 047 de 09/07/2020 – RESOLVE: 
Nomear MARCIA SOBRINHO TONELLI MARTINS, para o 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete da 
Superintendência, criado através da Lei Complementar n° 
265/2008, que dispõe sobre a reestruturação do Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus 
efeitos a partir de 13 de julho de 2020.

S. J. Rio Preto 09.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS A 
TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS 
CONSTITUIDO DE  01 PROJETOR BENQ (PATRIMÔNIO: 

250601); 01 REFRIGERADOR 342 LITROS (PATRIMÔNIO: 
250600), PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADA A POS-
SIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA 
CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA 
DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: VÁLIDO PELO PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 14/2017, FIRMADO ENTRE AS PAR-
TES, INCLUINDO EVENTUAIS PRORROGAÇÕES.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 08 DE JULHO DE 2020.   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO CONJUNTO 
SEMAS/SMS Nº 03/2018.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017, torna público o Extrato do Aditivo que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
a Comunidade Só Por Hoje, para  aquisição de materiais 
permanentes 01 (um) computador, 01 (uma) impressora, 01 
(um)  aparelho de DVD, 01 (uma) cadeira e 01(uma) mesa 
para computador e 01 (uma) TV 50”, vinculados à Execu-
ção do Serviço de Acolhimento Institucional compartilhado 
entre as Secretarias Municipais de Assistência Social e 
Saúde para atendimento a crianças e adolescentes com 
transtornos mentais,  em parceria com a Comunidade Só 
Por Hoje, buscando proporcionar as crianças e adolescentes 
acolhidos o acesso à educação e a conteúdo escolares que 
estão sendo disponibilizados na forma on-line, e também a 
garantia no  atendimento e contato com familiares que serão 
prestados de forma remota, durante a pandemia instalada de 
COVID-19, conforme Projeto aprovado pelo Conselho Muni-
cipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e que integra o 
presente ajuste.
OBJETO DO AJUSTE: Execução do Serviço de Acolhimento 
Institucional Compartilhado entre as Secretarias Municipais 
de Assistência Social e Saúde para atendimento a crianças e 
adolescentes com transtornos mentais objetivando acolher e 
garantir proteção integral contribuindo para a prevenção do 
agravamento de situações de negligência, violência e ruptura 
de vínculos, restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, no 
âmbito da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único 
da Assistência Social do Município.  
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 6.101,35 (seis mil, cento e um 
reais e trinta e cinco centavos), com recurso do Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, 
conforme previsto no Cronograma de Desembolso e Planos 
de Aplicação, constantes no Plano de Trabalho aprovado. 
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 07 de julho a 30 de setembro de 
2020. 
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020.  
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi – CRESS nº 25.455 - Secre-
tária M. de Assistência Social.

Aldenis Albanese Borim – Secretário Municipal de Saúde.
Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
Por Hoje

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
04/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colabo-
ração que entre si celebram o município de São José do Rio 
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e a Comunidade Só Por Hoje, para aquisição de 
materiais permanentes  02 (dois) computadores, 02 (duas) 
mesas para computadores e 01 (uma) impressora, vincu-
lados à Execução do Serviço de Acolhimento Institucional 
para Adolescentes, em parceria com a Comunidade Só Por 
Hoje, buscando proporcionar as crianças e adolescentes 
acolhidos o acesso à educação e a conteúdo escolares que 
estão sendo disponibilizados na forma on-line, e também a 
garantia no  atendimento e contato com familiares que serão 
prestados de forma remota, durante a pandemia instalada de 
COVID-19, conforme Projeto aprovada pelo Conselho Muni-
cipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e que integra o 
presente ajuste.
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a exe-
cução do Serviço de Acolhimento Institucional para Ado-
lescentes, objetivando a oferta de acolhimento provisório e 
excepcional para adolescentes, sob medida protetiva e em 
situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou respon-
sáveis estejam impossibilitados temporariamente de exercer 
sua função protetiva, até o retorno à família de origem, ou na 
impossibilidade, o encaminhamento para adoção. 
VALOR DO ADITIVO: R$ 6.210,00 (seis mil duzentos e dez 
reais), com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA, conforme previsto nos 
Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, cons-
tantes no Plano de Trabalho aprovado, bem como estimativa 
de impacto orçamentário-fi nanceiro e declaração do ordena-
dor de despesas, anexos do processo.
VIGENCIA DO ADITIVO: 07 de julho a 30 de novembro de 
2.020.
DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2020.  
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS nº 25.455 - Secre-
tária Mun. da Assistência Social.

Monalisa Cássia da Silva - Presidente da Comunidade Só 
por Hoje

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
19/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E O CENTRO SOCIAL SANTA 
CRUZ, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECUR-
SOS FINANCEIROS DESTINADOS A OFERTA DE JOR-
NADA AMPLIADA NO CONTRATURNO ESCOLAR PARA 
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-
PAL DE ENSINO. 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal 
da Educação, neste ato representada por sua titular, Sueli 
Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/SP, CPF 
nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Municipal nos 
termos do Decreto nº 14.552/2009, e o CENTRO SOCIAL 
SANTA CRUZ, neste ato representado por seu Presidente 
João Deovaldo Rondina, doravante denominado Entidade, 
com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, alterada 
pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Municipal n.º 
17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na Ins-
trução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Ofi cial 
do Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento 
SME nº 30/2017 publicado em 04/04/2017, cuja execução de 
serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem como 
as demais normas jurídicas pertinentes, para que o mesmo 
vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusu-
la quarta, foi aditado em R$ 309.844,65 (Trezentos e nove 
mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
João Deovaldo Rondina 
Centro Social Santa Cruz
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
21/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E UNIÃO BRASIL KARATE-DO 
SHITORYU KAI – UBKS, OBJETIVANDO A TRANSFE-
RÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A 
OFERTA DE JORNADA AMPLIADA NO CONTRATURNO 
ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal da Educação, neste ato representada por sua titular, 
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/
SP, CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Mu-
nicipal nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a União 
Brasil Karate-Do Shitoryu Kai - UBKS, neste ato represen-
tada por seu Presidente Hajime Ide, doravante denominada 
Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Munici-
pal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na 
Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Ofi cial 
do Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento 
SME nº 64/2017 publicado em 14/06/2017, cuja execução 
de serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem 
como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o 
mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta, foi aditado em R$ 1.178.998,76 (um milhão, cento e 
setenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e seten-
ta e seis centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
Hajime Ide
União Brasil Karate-Do Shitoryu Kai
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL N.º 59/2020
07 de julho de 2020

SUJEITO PASSIVO: ELIZABETH ROSSI 
CPF:            018.599.708-26
CAD. IMOB:    05544994027

  Tendo em vista que foi enviada a Notifi ca-
ção de lançamento 114/2020 abaixo detalhada, mas esta foi 
devolvida pelos correios por motivo “mudou-se”, notifi camos 
o sujeito passivo supracitado a recolher os valores relativos 
ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
apurados na notifi cação citada, ou apresentar defesa por 
escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 5º 
(quinto) dia posterior à data de publicação deste edital, sob 
pena de cobrança executiva, nos termos dos artigos 217, 
VII; 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, com a nova 
redação dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei Comple-
mentar Municipal (LCM) n° 178/2003.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº114/2020 – Referente 
ao cálculo do ISSQN da obra localizada na Avenida Merce-
des Monte Amaral, quadra D, lote 05, Chácara Recreativa 
Res. Cortina D’Ampezzo – CEP: 15082-414 – S. J. do Rio 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de julho de 2020

Preto- SP.
O sujeito passivo acima mencionado solicitou Habite-se por 
meio do protocolo nº 2019.400525, tendo como consequên-
cia a apuração do ISSQN relativo ao serviço de construção 
civil por meio do protocolo nº2019.404327.
Capitulação legal: artigo 1º (subitem de serviço 07.02.00) 
combinado com os artigos 12, inciso X e artigo 46, incisos III 
e IV da LCM nº 178/2003.
A base de cálculo foi apurada com base no artigo 38 e no 
artigo 48, parágrafo 4º, ambos da LCM nº178/2003.
Devido à interrupção temporária do atendimento presencial 
no Poupatempo ocasionada pela pandemia do COVID 19, 
o boleto de pagamento e demais esclarecimentos poderão 
ser solicitados no email semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br. Caso 
opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada nos 
emails semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.
julgamento@riopreto.sp.gov.br, conforme artigo 5º, inciso II, 
da Portaria SEMFAZ nº02/2020.
Informamos que toda a documentação que gerou os lança-
mentos tributários supracitados encontra-se sob a guarda 
do Fisco municipal à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consul-
tada nos dias úteis durante os horários de expediente.
Michele S. Hirata Fabris
Auditora Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PORTARIA Nº.005/2020

Disciplina o uso de Carteira de Identidade Funcional dos 
Agentes Fiscais de Posturas da Secretaria Municipal de Ha-
bitação de São José do Rio Preto e dá outras providências.
A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribui-
ções legais nos termos dos artigos 18 e 35 da Lei Comple-
mentar 346/2011, suas regulamentações e alterações.
Considerando a Lei Municipal nº 309 de 01 de abril de 2010 
que dispõe sobre a instituição da carreira dos agentes fi s-
cais de posturas.
Resolve:
Artigo 1°.  Fica instituída, no âmbito da Inspetoria Fiscal de 
Posturas, a CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL para 
porte dos Agentes Fiscais de Posturas da Secretaria Munici-
pal de Habitação, válida em todo o território municipal.
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os servido-
res deverão obrigatoriamente, exibir ao contribuinte, o docu-
mento objeto desta portaria para a necessária identifi cação 
em todo o território deste Município.
Artigo 2º. O documento será expedido e controlado pela Se-
cretaria Municipal de Habitação e terá validade de 5 (cinco) 
anos, contados da data de sua expedição.
§ 1º. Os servidores deverão manter atualizados os dados 
contidos em sua pasta funcional, com cópia do RG e do 
CPF, para fi ns de comprovação dos dados impressos na 
Carteira de Identidade Funcional. 
§ 2º. Ocorrerá substituição do documento sempre que hou-
ver: 
I – alteração de dados cadastrais; 
II – vencimento do prazo de validade; 
III – perda ou extravio, desde que acompanhado de Boletim 
de Ocorrência Policial;
IV – mau estado de conservação.
Artigo 3º O documento deverá ser confeccionado, contendo 
no mínimo os seguintes elementos:
I - Designações: “Prefeitura Municipal de São José Do Rio 
Preto”, “Secretaria Municipal de Habitação” e “Inspetoria 
Fiscal de Posturas”;
II - designação: “FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL”;
III - fotografi a do servidor; 
IV - o nome do servidor;
V - o número da matrícula do servidor; 
VI - número de documento pessoal do servidor
VII - o espaço para assinatura do portador; 
VIII - data da validade do documento funcional.
Artigo 4º. Em caso de aposentadoria, exoneração, demissão 
ou qualquer forma de cessação do exercício do cargo, o 
Agente Fiscal de Posturas deverá restituir imediata e obriga-
toriamente a Carteira de Identidade Funcional à Secretaria 
Municipal de Habitação.
Artigo 5º. Fica o Agente Fiscal de Posturas da Secretaria 
Municipal de Habitação obrigado a usar em suas atividades 
o crachá em local visível e uniforme ou colete, se fornecidos 
pela Secretaria. 
Parágrafo único. O uso do uniforme ou colete, quando for-
necido, somente será desobrigado caso haja determinação 
expressa do Secretário para diligência específi ca.
Artigo 6°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME Nº. 218/2020 

A Secretária Municipal da Educação, Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, com base nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos termos do 
artigo 11 da Resolução SME Nº 15/2019, DECLARA excedentes no ano letivo de 2020 na Unidade Escolar 
Sede, os professores abaixo relacionados e informa nova Sede de Exercício aos docentes: 

Ensino Fundamental PEB I Excedente 

1 E.M. ” Prof. Francisco Felipe 
Caputo” Bruna Letícia Cavalini 

 

PEB I Excedente Sede de Exercício de 03/02/2020 à 
19/04/2020 

1 Bruna Letícia Cavalini E.M. “Prof. Chafic Balura” 
 

Ensino Fundamental 
Sede de Exercício a partir de 
20/04/2020 (§ 3º, do art. 11 _ Resolução 
SME nº 15/2019). 

1 E.M. “João Jorge Sabino” Bruna Letícia Cavalini 
 

Ensino Fundamental PEB I Excedente 

2 E.M. “Cyrino Vaz de Lima” Crislaini Cirino dos Santos Busto 
 

PEB I Excedente Sede de Exercício a partir de 
03/02/2020 

2 Crislaini Cirino dos Santos Busto E.M. “Jandira Caetano Ribeiro” 
São José do Rio Preto, 09 de Julho de 2020. 

Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretaria Municipal da Educação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
PORTARIA SME Nº. 219/2020 

 
A Secretária Municipal da Educação, Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa, do Município de São José do 

Rio Preto, Estado de São Paulo, com base nas atribuições que a legislação lhe confere, e nos termos do artigo 
11 da Resolução SME Nº 15/2019,  informa nova Sede de Exercício aos docentes declarados excedentes por 
meio da Portaria SME nº 115/2019, publicada no Diário Oficial do Município em 13/02/2019: 

PEB II Excedente  Disciplina Sede de Exercício de 
15/07/2019 à 01/04/2020 

1 Maria Margarida Simões 
Catali Língua Portuguesa E.M. “Darcy Ribeiro” 

 

PEB II Excedente  Disciplina Sede de Exercício  a partir de 
15/07/2019  

2 Celso Henrique Fermino Língua Portuguesa  E.M. “Michel Pedro Sawaya” 
 

PEB II Excedente  Disciplina Sede de Exercício a partir de 
22/10/2019  

3 Hederson Vinícius de 
Souza Ciências E.M. “Darcy Ribeiro” 

 

PEB II Excedente  Disciplina Sede de Exercício a partir de 
22/10/2019  

4 Adair de Jesus 
Maldonado Matemática  E.M. “Darcy Ribeiro” 

 

PEB II Excedente  Disciplina Sede de Exercício a partir de 
22/10/2019  

5 Drielle Caroline Izaias 
Juvino Souza Inglês E.M. “Darcy Ribeiro” 

São José do Rio Preto, 09 de Julho de 2020. 
Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretaria Municipal da Educação 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 

UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 

EDITAL Nº 006/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

São José do Rio Preto, 09 de julho de 2020. 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

Protocolo Nome do 
Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2018000081176 ANTONIO CARLOS RODRIGUES 
FIBRAS ME 

ANTONIO CARLOS RODRIGUES 
FIBRAS ME IMPROCEDENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

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

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

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

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

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

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

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

AUDIOLOGIC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE APARELHOS 
AUDITIVOS LTDA ME 897780 

CPAULA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA 3045950 
ELIEZER AMORIM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME 3371310 
EXCLUSIVE COLCHOES E MOVEIS LTDA ME 3077650 
JOICE MARIA GALETI 3280130 
NOROESTE PAULISTA SERVICOS AVANCADOS EIRELI ME 3283420 
O A BARROS JUNIOR EMBARCAÇOES ME 3509310 
PAES LANDRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME 3159010 
PAULO SILAS DE JESUS 3434740 
SOARES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME 3358930 
TCA TELATIN CORRETORES ASSOCIADOS LTDA 3287720 
ULTRACLIN ULTRASSOM CLINICA DE DIAGNOSTICO S/S LTDA 898070 
W ROMERO HIDRÁULICA ME 3054500 

São José do Rio Preto, 9 de julho de 2020. 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000066313 01625/15 CIA LATINO AMERICANA DE 
MEDICAMENTOS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000157708 00200/09 DALTO RESTAURANTE EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054556 00519/20 GUILHERME TOZATO Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000158733 01204/20 LH DE CASTILHO & CIA LTDA Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000159324 00653/18 MC VERDI SERVICOS MEDICOS S/S 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000078295 00892/13 MENDES E RIMOLI DROGARIA LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000078296 00892/13 MENDES E RIMOLI DROGARIA LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000155976 00855/16 PEG & LEV PRE ASSADAS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000232303 00198/17 SANVET CLINICA VETERINARIA LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

       São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 10 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ACKL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA 01172/20 AIF-S-E 000073 
ANA CAROLINA DE ABREU RAIA ME 01152/20 AIF-P-F 000049 
ANTONIO GARUTTI & GARUTTI LTDA ME 01146/20 AIF-S-H 000083 
APARECIDA BRAGHIM CESAR ME 01175/20 AIF-A-N 000206 
ASTRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 01147/20 AIF-S-H 000082 
AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 01140/20 AIF-P-C 000097 
BIAGI MOTORS VEICULOS EIRELI 01148/20 AIF-S-H 000084 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA EIRELI 01150/20 AIF-S-D 000140 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA EIRELI 01154/20 AIF-S-H 000081 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVO MUNDO LTDA 01155/20 AIF-S-D 000142 
CLINICA DE RECUPERAÇÃO NOVO MUNDO LTDA 01156/20 AIF-S-D 000143 
CONDOMINIO EDIFICIO PORTINARI 01179/20 AIF-P-F 000053 
DEVANIR BINOTI 01169/20 AIF-P-C 000102 
DODO RIO PRETO COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA ME 01171/20 AIF-P-C 000101  
E M DE FARIAS & CIA LTDA ME 01177/20 AIF-A-LF 000081  
GENUÍNA VEICULOS RIO PRETO LTDA 01145/20 AIF-S-H 000080 
GERSON ALVES DE PAULA 06239863882 01168/20 AIF-P-C 000100 
GIL COMERCIO DE VEICULOS RIO PRETO LTDA ME 01170/20 AIF-P-C 000103 
H H H DE SOUZA & CIA LTDA ME 01176/20 AIF-A-LF 000077 
JO MODAS E ACESSORIOS RIO PRETO LTDA ME 01151/20 AIF-S-H 000086 
ONIX RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME 01157/20 AIF-S-H 000089 
PIMENTA DOCE COLLECTION COMERCIO E CONFECÇÃO LTDA 
ME 01149/20 AIF-S-H 000085 

RAIA DROGASIL S/A 01173/20 AIF-P-C 000099 
S V GIGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA 01178/20 AIF-A-LF 000082 
SAMILA ENEIDE MARCELINO ME 01153/20 AIF-S-H 000087 
ZAINE DE MELO SANTOS ME 01174/20 AIF-A-LF 000078 

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 045/2020, objeto do Processo Licitatório nº 053/2020. TIPO: Menor preço 
global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de 
análise de água dos Poços Artesianos, Estação de Tratamento de Esgoto e do Rio Ribeirão Claro do município 
de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de julho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. 
EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 10/07/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.
guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 07/07/2020. PREGOEIRO: 
Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados 
a realização do Pregão Presencial nº 047/2020, objeto do Processo Licitatório nº 055/2020. TIPO: Menor 
preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de gás de cozinha (GLP) e água 
mineral para Cozinha Piloto, Rede Municipal de Ensino, Residência Terapêutica, Departamento de Saúde e 
Administração Municipal, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente 
Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de julho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 10/07/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 08/07/2020. 
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de
TANABI

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 18/2020. Objeto: Aquisição de material de en-
fermagem, conforme especifi cações e quantitativos estimados nos 
anexos I do presente edital, para Secretaria de Saúde do Município 
de Tanabi no Estado de São Paulo. Fica designada para o dia 22 
de julho de 2020, as 09h15min, a sessão de entrega de envelo-
pes, credenciamento e negociação. O edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 
242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 08 de julho de 2020. Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Tomada de Preços nº 10/2020. Objeto: Recapeamento asfáltico em 
diversas ruas do município de Tanabi-SP.  Entrega dos Envelopes: 
Data 27 de julho de 2020, às 09h15min. Abertura dos envelopes: 
Data 27 de julho de 2020, às 09h30min. O edital completo pode-
rá ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Junior nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 
09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 09 de 
julho de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRA-ORDINARIA DE ALTERAÇÕES DE SINDICATO DOS RE-
PRESENTANTES COMERCIAIS E DAS EMPRESAS DE REPRE-

SENTAÇÃO COMERCIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Convidamos as pessoas interessadas em participar da Assembléia 
no dia 25 de julho de 2020 com inicio ás 8:00 horas a 1º chamada 
e ás 9:00 horas a 2º chamada ou qualquer número de associados, 
na à Rua Dr. Preciliano Pinto nº 1411, Sala 22, no Bairro Boa Vista, 
São José do Rio Preto-SP , Cep.: 15025-100, para participarem da 
mesma na qualidade de sócio na ocasião em que será discutido e 
votado os seguintes assuntos em pauta: 
1) Invalidação de atualização sindical pelo Ministério do Tra-
balho SR 23343 protocolada na GRTE sobr nº 46268.002362/2017-
51;
2) Alteração do Estatuto Social do Sindicato dos Represen-
tantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial de 
São José do Rio Preto e Região para a sua extinção e na seguen-
cia a criação da Associação dos Representantes Comerciais Autô-
nomos e das Empresas de Representação Comerciais do Estado 
de São Paulo;
3) Manutenção dos Planos de Saúde; 
4) Alteração do Endereço para Rua Dr. Priciliano Pinto nº 
1411 Sala 22 no Bairro Boa Vista sob Cep nº 15025-100 na cidade 
de São José do Rio Preto;
5) Justifi cativa para a Receita Federal sobre a mudança de 
Sindicato para Associação;
6) Manutenção do mesmo CNPJ/MF nº 59.847.830/0001-00;

São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020
Antonio Dolirio Guerra
Presidente do Sindicato dos Representantes Coml. De S.J.R.P e 
Região

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa M A DA SILVA GAS MERCEARIA E LANCHONETE, 
27.012.682/0001-09, com sede à
RUA ANGELICA COLINO PAES DE ALMEIDA, 200 - PARQUE 
DAS AROEIRAS – SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/SP – CEP: 15042-090, solicita o comparecimento do fun-
cionário RONI SOARES SANCHES,
CTPS nº 27670/Série 205, para o retorno imediato ao seu posto de 
trabalho. Seu não comparecimento
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea 
“i” da CLT.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 56/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lim-
peza, asseio e conservação predial, com disponibilização de mão 
de obra, materiais e equipamentos.
Data do Encerramento: 24/07/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 08 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

 
 
 

  

 

    

   

  

 
 

 

 

AVISO DE ABERTURA 

 

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a 
abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PÚBLICA sob o nº. 002/2020-ICEM, objeto 
do processo nº SAP-PRC-2020/18762, que trata da despesa com a compra de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse 
Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério da Administração), para uso no preparo das 
refeições aos sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional para o período de setembro 
a 31 de dezembro de 2.020. Os documentos de habilitação e as propostas de venda 
apresentadas serão analisados, na data de 27/07/2020 a partir das 09:00 h, em uma única 
etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que verificará sua conformidade com 
os requisitos do edital e na legislação vigente. As informações que se fizerem necessárias serão 
fornecidas através do telefone (0xx17) 3282-8400 ramal 202, no Centro de Detenção 
Provisória, sito à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 13, Zona Rural, Icém/SP, CEP 15.460-000 
ou pelo endereço eletrônico: adm@cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital na integra será 
disponibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: www.itesp.sp.gov.br, 
www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.sp.gov.br e www.enegociospublicos.com.br, e ainda 
poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria do CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade 
Prisional. 

   

 


