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Novo supermercado 
oferece 450 vagas 

de emprego

As inscrições para o processo seletivo são feitas no 
site do Balcão de Empregos.                     Pág. A2

Divulgação

Divulgação

Com desistência de 
Eleuses Paiva, Bolçone 
pode ser vice de Edinho

A decisão de Eleuses (PSD) pegou Edinho desprevenido, uma vez que ele esperava 
manter o vice do atual mandato. Já há tratativas nos bastidores dos caciques do DEM 
e do PSD para emplacar o nome de Bolçone (DEM) como vice na chapa.  Pág. A3

Internações por SRAG crescem 34% no final de semana
Rio Preto atingiu seu maior número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). São com 318 pacientes em lei-
tos, sendo 115 em UTIs e 203 em enfermarias.                                                                                                             Pág. A5

TREINAMEN-
TO O zoológico 
de Rio Preto está 
desenvolvendo 
um projeto de 
condicionamento 
e treinamento de 
animais de diver-
sas espécies que 
vivem no local.  
Os treinamentos 
objetivam facilitar 
o manejo dos ani-
mais para a ava-
liação física e clí-
nica ou para fazer 
com que o animal 
perca o medo de 
algum local ou 
ação que tenha 
um trauma, sem 
precisar de ações 
como sedação.      
             Pág. A2

Sete furtos são 
registrados no 

final de semana 
em Rio Preto

Pág. A4

Jovem morre 
baleado nas 
costas no 

Jardim Nunes
Pág. A4

Polícia encontra 
homem morto 
com cachorros 

comendo o corpo
Pág. A4

Saúde divulga 
sete óbitos e 

367 curados de 
Covid-19

Pág. A5

Vereador sugere 
que bacharéis em 
direito advoguem 

na pandemia
Pág. A3

Fase Laranja libera cursos 
de idiomas, dança, música 

e informática

Faculdades e ensino técnico 
têm regramento definido 

para volta às aulas
Pág. A3 Pág. A6

Segunda unidade de 
Centro de Controle 

de Síndrome 
Respiratória é 
inaugurada 
em Tanabi
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O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Rio Preto anun-
ciou nesta segunda-feira (13) 
492 vagas de emprego. Uma 
empresa do setor supermer-
cadista está impulsionando 
as contratações, com 450 
vagas. Os principais destaques 
são para funções como: açou-
gueiro; ajudante de depósito; 
auxiliar de estacionamento; 
auxiliar de produção jr.; bal-
conista; cartazista; chapeiro; 
confeiteiro; empacotador; 
encarregados de açougue, de 
bazar, de confeitaria, de flv, 
de frente de caixa, de frios; 
de mercearia; de padaria; ma-
nutenção; operador de caixa; 
operador de empilhadeira; 
orientadora de caixa; padeiro; 
peixeiro; pizzaiolo; recepção; 
repositor; entre outros.

Como os postos do Balcão 
de Empregos no Poupatempo 
e na Prefeitura Regional Norte 
continuam com atendimento 
presencial suspenso por causa 
da pandemia, o processo é re-
alizado pela internet, por meio 
do site www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos.

Nele, os interessados po-
dem consultar as vagas, ca-
dastrar currículos e manifestar 
interesse em participar dos 
processos de seleção. Contra-
tantes também pode anunciar 
as ofertas diretamente por 
meio do site. Tudo de graça. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3211 
4950.

Passo a passo para 
acessar o Balcão de 

Empregos

Rede supermercadista abre 
450 vagas em Rio Preto

Da REDAÇÃO
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O Balcão de Empregos está 
disponível ininterruptamente 
por meio deste site (www.rio-
preto.sp.gov.br), que pode ser 
acessado via computadores, 
tabletes e smartphones co-
nectados à Internet. O acesso 
online garante mais comodi-
dade, praticidade e economia 
aos usuários.

No site www.riopreto.sp.
gov.br, clique em “acesse 
os serviços”. Na “carta de 
serviços”, procure pela Secre-
taria do Trabalho e clique em 
“balcão de empregos/acessar 
serviço online”. O mesmo 
caminho pode ser feito direta-
mente pelo link www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/

No primeiro acesso, como 
“candidato não cadastrado”, 
clique em “quero me cadas-
trar”.

Preencha o formulário de 
“dados pessoais”, que inclui 

Inscrições são por meio 
da Secretaria do Trabalho

informações como ‘início da 
residência em Rio Preto’, ‘PCD 
(pessoa com deficiência) e 
código CID’, além do detalha-
mento para candidatos nessa 
condição.

Siga para “dados profissio-
nais” e preencha informações 
como ‘escolaridade’, ‘CNH 
– Categorias’ e ‘Experiências 
profissionais’.

Em “dados de utilização” 
observe orientações, sendo a 
principal delas: ‘para que os 
dados sejam enviados às em-
presas deve-se adicionar in-
teresse na vaga selecionada’.

Feito o cadastro, o usuário 
terá aceso à “página do can-
didato”, onde poderá realizar 
edição em “dados cadastrais”, 
“buscar vagas” ou verificar 
“cursos”.

Em “buscar vagas”, o can-
didato pode pesquisar oportu-
nidades por meio de critérios 

A Prefeitura de Uru-
pês, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social, realizou 
nesta segunda-feira 
(13), a entrega de do-
ces típicos da Festa 
Junina nas casas dos 
participantes do Pro-
jeto Criança Feliz. A 
equipe de profissio-
nais também entregou 
apostilas com novas 
atividades. Os exer-
cícios são personali-
zados, como jogo da 
memória com imagens 
de orientação sobre 
como se prevenir do 
Covid-19, além de de-
senhos para pinturas e 
recortes.

De acordo com a 
assessoria, a coorde-
nadora Cássia Ozana e 
todas as funcionárias 
tomaram todas as me-
didas sanitárias para 
contenção da propaga-
ção do vírus. As crian-
ças continuarão rece-
bendo orientações e 
atividades em casa, 
enquanto as aulas do 
Projeto Criança Feliz 
não voltarem, por con-
ta da pandemia.

O programa oferece 
diversas atividades 
no período em que as 
crianças, de 7 a 11 
anos, não estão na 
escola, como musica-
lização, ioga, capoeira, 
jiu-jitsu, dança, ativi-
dades em grupos, com 
acompanhamento de 
profissionais do CRAS, 
e atividades multies-
portivas, em parceria 
com o Programa SESI 
– Atleta do Futuro.

Crianças 
recebem 

doces juninos 
em Urupês

Vinicius LIMA

Zoológico promove condicionamento e 
treinamento de animais

O Zoológico Municipal de 
Rio Preto, órgão da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, está desenvolvendo 
um projeto de condicionamen-
to e treinamento de animais 
de diversas espécies de seu 
plantel.  O projeto foi iniciado 
em janeiro deste ano, por meio 
de uma parceria, sem custos, 
em modalidade de cooperação 
técnica, com uma empresa de 
adestramento de animais, a 
Dante DogWorks.

De acordo com o coordena-
dor do Zoológico, o veterinário 
Ciro Cruvinel, os treinamentos 
têm como objetivo principal 
facilitar o manejo dos animais 
treinados, seja para a avaliação 
física e clínica do animal ou 
para fazer com que o animal 

perca o medo de algum local ou 
ação que tenha um trauma, sem 
precisar de ações como sedação, 
por exemplo, que causam riscos 
de morte. “A prática de condi-
cionamento é uma ferramenta 
muito útil no manejo de animais 
mantidos em cativeiro, sejam 
animais selvagens mantidos em 
Zoológicos, como animais de 
produção e até animais domés-
ticos”, explica.

Para o biólogo do Zoológico, 
Samuel Villanova, o condiciona-
mento propicia maior segurança 
aos treinadores, tratadores e 
profissionais de veterinária e 
biologia durante o manejo dos 
animais, melhorando de forma 
significativa a relação entre o 
animal e as pessoas. Por meio 
de condicionamentos, segundo 
o treinador Dante Camacho, é 
possível a realização de várias 

atividades como avaliação clínica 
do animal, coleta de materiais 
biológicos como sangue, avalia-
ção e manutenção de curativos 
e ministração de medicamentos 
em vias injetáveis e oral.

Até o momento, já foram tra-
balhados os condicionamentos e 
treinamentos dos seguintes ani-
mais do Zoológico, com os res-
pectivos propósitos: Lobo-guará, 
fazer manejo, exames clínicos 
externos e diminuir ansiedade; 
Anta, realizar exames clínicos, 
coleta de material biológico e 
facilitar manejo; Onça parda 
adulta, diminuir agressividade 
e aumentar o contato social; 
Onça parda jovem, manter con-
tato social e facilitar manejo; 
Babuíno, fazer medicação via 
oral e aumentar o contato social 
diminuindo agressividade; Maca-
co-aranha, fazer medicação via 

Da REDAÇÃO

Com aumento nas despesas, Santa Casa pede doações

Principal destino dos rio-
-pretenses diagnosticados com 
Covid-19, a Santa Casa teve 
diversos aumentos de gastos 
durante a pandemia. Devido 
ao crescimento das despesas, 
o hospital está precisando de 
doações de alimentos não pere-
cíveis, máscaras N95, aventais 
impermeáveis, álcool gel e más-
caras cirúrgicas.

“Tivemos aumento de até 
300% no consumo de alguns 
itens e acima de 100% em outros 
itens menores. Quanto a custo, 
pagávamos R$ 0,20 centavos em 
uma máscara antes da pandemia 
e hoje pagamos R$ 0,95 centa-
vos. E o mesmo ocorre assim por 
diante com outros equipamen-
tos. Os medicamentos tiveram 
aumentos abusivos também 
principalmente os anestésicos 
e relaxantes musculares. Todos 

acima de 100%”, afirmou Valdir 
Furlan, administrador do hospital.

De acordo com a Santa Casa, 
o consumo de máscaras N95 
está em torno de aproximada-
mente 100 unidades por dia e 
as máscaras cirúrgicas em torno 
de mil. O consumo diário dos 
aventais também é alto, com 
cerca de 200 sendo utilizados por 
dia pelos profissionais de saúde.

Os interessados em doar 
máscaras ou álcool gel po-

dem entrar em conta com a 
instituição pelo número (17) 
2139-9200. Doações em di-
nheiro para compra de insumos 
podem ser realizadas através 
de transferências bancárias. A 
conta para depósitos é: Banco 
Santander, agência 0434, conta 
corrente 13006220-1, CNPJ 
59.981.712/0001-81, Irmanda-
de da Santa Casa de Misericórdia 
São José do Rio Preto.

Segundo o boletim divulgado 

Vinicius LIMA

Treinamento irá facilitar trabalho com os animais no zoológico

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Divulgação

como: cargo, tipo de vaga, 
sexo, descrição da atividade, 
local e quantidade de vagas. 
Também é possível conferir 
todas as vagas disponíveis.

Em cada uma das vagas, 
é possível verificar “detalhes” 
para conhecimento de: salário, 
benefícios, local de trabalho, 
dia da semana, horário, esco-
laridade mínima exigida, faixa 
etária, sexo, categoria de CNH 
pedida. Havendo desejo em 
candidatar-se, o usuário clica 
em “adicionar interesse”.

Além do registro de “dados 
cadastrais” e pesquisa “bus-
car vagas”, o usuário também 
podem verificar “cursos”, para 
saber quais capacitações es-
tão com inscrições abertas. 
Em caso de interesse, a pré-
-inscrição de cursos é feita 
imediatamente.

Empresas interessadas em 
anunciar as vagas no Balcão 

de Empregos também têm 
área de acesso, onde podem 
realizar cadastro semelhante 
ao dos usuários, só que para 
anúncio das oportunidades.

O currículo dos candidatos 
não é enviado automaticamen-
te às empresas anunciantes do 
Balcão. Por isso, é necessário 
que o usuário clique em “adi-
cionar interesse”, se desejar 
que seu currículo seja enviado 
à respectiva vaga.

O cadastro de usuário tem 
validade de 120 dias corridos 
– sendo que dez dias antes 
deste prazo o sistema comuni-
ca via e-mail sobre a possível 
inativação. O que significa que 
para manter o currículo ativo, 
o candidato deve acessar o 
portal dentro desse período, 
caso contrário cadastro fica 
inativo. A reativação é feita 
presencialmente na sede da 
Secretaria.

pelo hospital nesta segunda-feira 
(13), a Santa Casa conta com 30 
pacientes internados com Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), sendo 21 na enfermaria 
e 9 em UTIs. Destes, 22 estão 
aguardando resultado do teste 
para coronavírus. Dentre os casos 
positivos, são 40 internações, 
sendo 23 em UTIs e 17 em 
enfermaria.  A taxa de ocupação 
nas enfermarias é de 84,4% e de 
88,8% em UTIs.

oral, aumentar o contato social e 
entrar ficar e sair do cabeamento 
quando necessário.

As atividades são realizadas 
com uso de ferramentas como 
clicker, apito e target. Tais ferra-
mentas são marcadores e dire-
cionadores para que os animais 
aprendam quais os comporta-
mentos devem executar. “Os 
lobos, por exemplo, estão sendo 
treinados para ficarem parados 
em um local restrito permitindo 
que esse treinamento evolua o 
toque dos treinadores no animal, 
para isso é utilizado um som 
como marcação de uma recom-
pensa. Assim, o animal se man-
tém parado no local desejado, 
escuta o som do clicker e recebe 
uma recompensa (pedaço de 
carne) reforçando assim o com-
portamento de permanecer no 
local”, exemplificou o veterinário.
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Bolçone
Com a desistência de 

Eleuses, Orlando Bolçone 
(DEM) passa a ser o principal 
nome para compor a chapa 
como pré-candidato a vice 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), que vai disputar a 
reeleição. O ex-deputado se 
filiou recentemente no DEM, 
partido do vice-governador 
Rodrigo Garcia. Assim que 
Eleuses confirmou que não 
pretende concorrer nas próxi-
mas eleições, Rodrigo Garcia 
e o presidente nacional do 
PSD, ex-prefeito de São Paulo 
Gilberto Kassab, entraram em 
ação, ontem à noite, para ini-
ciar as tratativas com o MDB. 

Integrou
Orlando Bolçone integrou 

a equipe de governo de Edi-
nho Araújo, na época no PPS, 
como secretário do Planeja-
mento. No processo eleitoral 
em 2008, Bolçone disputou 
as eleições para prefeito com 
o apoio de Edinho, no entan-
to, ficou em terceiro lugar, 
atrás de Valdomiro Lopes 
(PSB) e de João Paulo Rillo, 
à época no PT. Valdomiro der-
rotou João Paulo no segundo 
turno. Depois, Bolçone foi 
eleito deputado pelo partido 
de Valdomiro. Agora, Edinho 
e Bolçone podem voltar a 
atuar juntos, como prefeito 
e vice. A conferir… 

Balança
É inegável que o ministro 

Ricardo Salles (Meio Ambien-
te) é responsável, com o aval 
do presidente Jair Bolsonaro, 
pela devastação da selva 
amazônica. Agora, o galho que 
ele segura está balançando e 
a queda é questão de tempo. 
Em 2018, o então candidato 
Bolsonaro disse que o Ibama 
aplicava multas desnecessá-
rias, impedindo o desenvolvi-
mento do país. Sinalizou que 
seria conivente com ações 
nefastas contra o meio am-
biente. Não deu outra! Co-
locou Salles para cumprir o 
seu plano. Ainda bem que os 
investidores mandam…

Avançando 
As obras de restauração 

do prédio do Mercadão 
continuam avançando, sob 
a chancela do secretário de 
Agricultura, Pedro Pezzuto. 
O secretário tem dito que 
está eufórico por estar con-
tribuindo com a recuperação 
do patrimônio histórico do 
município. Os permissioná-
rios de bancas estão aten-
dendo ao público de forma 
improvisada, principalmente 
respeitando medidas restriti-
vas por causa da pandemia 
do novo coronavírus. Quan-
do as obras forem concluí-
das, o Mercadão, além do 
ambiente climatizado, ficará 
com um novo aspecto. 

Plano 
O plano de governo a ser apresentado por Edinho Araújo 

(MDB) na disputa pela reeleição não prevê a construção da 
nova rodoviária para receber ônibus intermunicipais. No seu 
primeiro governo, entre 2002 a 2008, Edinho se empenhou 
para erguer o empreendimento, no sistema de concessão 
para a iniciativa privada, por 30 anos. A área no quilômetro 
444, às margens da rodovia Washington Luís, quase foi em-
placada, porém, não houve acordo com os vereadores, que 
defenderam concessão por 20 anos. A proposta foi arquivada. 

Urgente  
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), declarou 
que já passou da hora de 
construir a nova rodoviária 
para receber ônibus de lon-
ga distância. Lembrou das 
áreas que foram aventadas 
para receber o empreendi-
mento, por exemplo, qui-
lômetro 444, Jardim São 
Marcos e de uma área na 
confluência das rodovias 
BR-153 com a Assis Chate-
aubriand. Com a construção 
do anel viário na Zona Norte, 
Pauléra diz que a situação 
da rodoviária tem de ser re-
solvida com urgência. “Ago-
ra, ônibus de curta distância 
fica no Centro”, diz.

Bang-bang 
Os deputados começa-

ram a debater, ontem, o pro-
jeto das fake news iniciado 
no Senado para se chegar 
a um texto que garanta a 
liberdade dos cidadãos, mas 
que possibilite a punição dos 
que usam as ferramentas de 
forma indevida, diz o presi-
dente Rodrigo Maia (RJ). Ele 
espera que a Câmara possa 
construir um texto melhor do 
que o aprovado no Senado. 
A deputada Joice Hossel-
mann (PSL-SP) disse que é 
preciso ter regras neste ban-
g-bang que virou a internet: 
“Existem verdadeiras redes 
montadas para destruir re-
putações”. 

O secretário de Educação do 
Estado de São Paulo, Rossieli 
Soares, afirmou que a partir 
de agora o ensino complemen-
tar vai seguir o regramento do 
Plano São Paulo de reabertura 
da economia.

Com essa nova decisão, 
apresentada nesta segunda-
-feira (13), os cursos com-
plementares, como: idiomas 
(inglês e outros), dança, músi-
ca, informática e outros serão 
considerados como “Prestação 
de Serviços” e poderão voltar a 
funcionar dentro do regramen-
to já vigente dentro do Plano 
São Paulo a partir da Fase 2 
(Laranja).

Fase Laranja – Neste fase-
amento, no qual Rio Preto se 
encontra, os cursos podem ter 
aulas presenciais com 20% de 
sua capacidade e têm que se-
guir os protocolos relacionados 
à segurança de alunos e traba-
lhadores nas salas de aulas e 
outros ambientes comuns. Es-
tes protocolos foram definidos 
pela Secretaria Estadual de 

Educação e estão disponíveis 
em seu site.

Para fazer a mudança, o 
Governo de SP levou em conta 
o fato de a educação com-
plementar não fazer parte da 
educação básica, profissional 
ou superior e, portanto, não 
ser regulada pelo Conselho 
Nacional de Educação e nem 
pelo Conselho Estadual da Edu-
cação. As instituições da edu-
cação complementar realizam 
a comercialização de cursos 
de curta duração e de caráter 
complementar à educação 
regulada, enquadrando-se, por-
tanto, na categoria de serviços 
devido sua natureza.

Horário Restrito – O horá-
rio de funcionamento autorizado 
em Rio Preto é das 9 às 15 ho-
ras de quarta a sábado, devido 
ao mini-lockdown que está em 
vigor na cidade de domingo a 
terça-feira (funcionamento ape-
nas dos serviços essenciais).

Rio Preto – em nota o Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus esclareceu que 
desde a deliberação 02/2020 
feita no começou de mês de 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cursos de idiomas, dança, 
música, informática e outros 

podem funcionar na fase Laranja

PLANO SÃO PAULO

Escolas de idiomas poderão receber até 20% dos alunos 
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junho, revogada pela Delibera-
ção 03/2020 que a substituiu 
quando foi implementado na 
cidade o mini-lockdown, essas 
atividades podem funcionar 
com a presença de alunos 
desde que respeitados os re-

gramentos para a fase Laranja. 
“No caso em questão, permi-
te-se o atendimento ao público 
de quarta a sábado, das 9h às 
15h, com funcionamento em 
20% da capacidade, ou seja, 2 
alunos por 100m2”.

REQUERIMENTO 1

SANCIONADA REGRAMENTO

Vans e ônibus 
escolares poderão usar 

“Corredor Exclusivo”

Os motoristas de vans ou 
ônibus escolares poderão, 
quando retomar suas ativida-
des no volta às aulas, utilizar 
os “Corredores de Ônibus” de 
Rio Preto, mesmo nos horários 
restritos ao transporte coletivo. 
Isso porque foi sancionada a 
lei 13519/2020, de autoria do 
vereador Fábio Marcondes (PL) 
que traz esse novo regramento.

Segundo Marcondes, a lei 

é importante, pois vai possibi-
litar que os motoristas destes 
transportes de alunos possam 
usar esses corredores nos 
horários de grande fluxo. O 
que deve agilizar e dar mais 
segurança no transporte dos 
alunos evitando manobras 
desnecessárias.

Horários exclusivos – das 
5 às 8 horas e das 16h30 às 
19h30 – sempre de segunda 
a sexta-feira.

Sérgio SAMPAIO

Decreto define dias 
e horários das feiras 
livres em Rio Preto

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) decretou novas normas 
para o funcionamento das fei-
ras livres em Rio Preto. A nova 
regulamentação está publicada 
no Diário Oficial desta terça-feira 
(14). Atualmente, a cidade tem 
23 feiras livres que acontecem 
em todas as regiões da cidade.

O decreto define os dias das 
semanas, locais e horários que 
cada uma delas poderá funcio-
nar além de trazer um regramen-
to sobre o que pode e não pode 
ser vendido em cada barraca e 
até mesmo as vestimentas de 
quem estiver trabalhando.

Vinte e uma feiras aconte-
cem no período da manhã, sem-
pre a partir das 6h30 e tendo 
seu término entre 11 horas e 
meio dia.

Noturnas – Duas  feiras li-
vres acontecem no final da tarde 
e vão até as 20 horas, são elas 
as feiras livres do bairro Alto Rio 
Preto e o Jardim Vivendas.

Padronização – Todas as 
barracas ou bancas serão pa-
tronizadas conforma definições 
feitas pela lei municipal Lei nº 
13.287/2019 conforme espe-

cificações feitas pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento.

Vaga marcada – Cada bar-
raca ou banca sempre ficará ins-
talada no mesmo local conforme 
demarcação feita anteriormente 
pela Secretaria de Agricultura.

Produtos – Na normatização 
ficou definido que os feirantes 
em suas bancas ou barracas po-
derão somente vender produtos 
integrantes do grupo previsto em 
sua inscrição municipal.

Moradores – O decreto traz 
também um paragrafo único 
que traz regramentos para mo-
radores das ruas e locais onde 
tem feira livre. No período que 
elas estiverem acontecendo, os 
moradores ficam proibidos de: 
escoar água de limpeza da casa 
para a calçada e deixar entulho 
na frente da residência ou no 
logradouro que impossibilite a 
instalação da banca ou barraca.

O decreto completo traz cui-
dados que os feirantes terão que 
ter com as mercadorias e apare-
lhos utilizados por eles, higiene e 
limpeza do local e dos produtos 
a serem comercializado, espaça-
mento entre uma barraca e outra 
além de outros itens.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

Dornelas busca liberação para escritórios 
diversos poderem ter atendimento digital 

durante mini-lockdown

O vereador Jean Dornelas 
(MDB) encaminhou requeri-
mento a Prefeitura pedindo a 
analise dos órgãos competen-
tes para a liberação das ativida-
des de escritórios de prestação 
de serviços como: imobiliárias, 
contabilidade, advocacia e 
outros para realizar serviços 
internos sem atendimento ao 
público nos dias de semana 
do mini-lockdown (segunda e 
terça-feira).

Segundo o documento en-
caminhado pelo o vereador, 
esses tipos de serviços podem 
exercer suas atividades de for-
ma digital sem a presença de 
pessoas ou clientes em seus 
estabelecimentos. Com a au-
torização, eles poderiam agilizar 
suas obrigações diárias e com 
isso poderiam beneficiar seus 
clientes quanto aos serviços 

prestados.

Regra – A Deliberação 
03/2020 do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
definiu o horário e dos dias de 
funcionamento deste setor: au-
torizado a funcionar com aten-
dimento ao público de quarta a 
sábado das 9 às 15 horas, com 
no máximo 20% de sua capaci-
dade de clientes/usuários, sem 
ambiente de espera ou fila.  O 
mini-lockdown é de domingo a 
terça-feira.

Sérgio SAMPAIO

Lei visa facilitar o transporte de alunos nos horários de pico

Desiste 
Como dizia o saudoso Ulisses Guimarães, política é 

como nuvem, cada momento muda a sua forma. O vi-
ce-prefeito Eleuses Paiva (PSD) (foto) anunciou que não 
vai disputar a reeleição na chapa a ser encabeçada pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB). O anúncio da desistência 
aconteceu, ontem, em reunião reservada com o prefeito. 
A decisão do vice pegou o prefeito desprevenido, que dava 
como certa a sua parceria nas eleições. Para o prefeito, 
portanto, foi um acidente de percurso. Agora, Edinho tem 
de correr atrás de outro nome.

REQUERIMENTO 2
Pupo requer permissão para 

que bacharéis possam advogar 
mesmo sem exame da OAB

O vereador Renato Pupo 
(PSDB) vai encaminhar requeri-
mento ao presidente do Conse-
lho Federal da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), Felipe de 
Santa Cruz Oliveira Scaletsky, 
para que ele autorize de forma 
excepcional que os bacharéis 
em direito exerçam a advocacia 
provisoriamente.

O pedido vem em decor-
rência que tradicionalmente 
acontecem três exames da 
Ordem por ano. A primeira fase 
deste ano aconteceu no mês 
de fevereiro e teve seu curso 
interrompido em decorrência do 
inicio da pandemia da Covid-19 
no país.

O parlamentar, que também 
é professor de Direito, lembra 
em suas considerações que 
a aprovação do bacharel nas 
etapas do exame da Ordem é 

uma das condições legais para 
o mesmo conseguir sua inscri-
ção de advogado, e sem essa 
inscrição os mesmos não podem 
exercer a profissão.

Pedido – O documento so-
licita que a OAB baixe um ato 
excepcional autorizando que os 
bacharéis em Direito passam 
advogar até que seja realizado 
o próximo Exame da Ordem, 
dentro de uma normalidade que 
se espera que venha acontecer, 
pós-pandemia.

Sérgio SAMPAIO
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Jovem de 23 anos morre 
após capotamento

Morador de Palestina, o 
ajudante de pintor Murilo Ro-
cha Augusto, de 23 anos, 
morreu na madrugada deste 
domingo no Hospital de Base 
de Rio Preto.

A comunicação de óbito do 
HB não informa as circunstân-
cias e o local do acidente, cita 
apenas que o jovem foi vítima 
de um capotamento.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, sofreu parada 
cardiorrespiratória, que foi 
revertida no local do aciden-
te. Ele foi socorrido e já no 
HB apresentou outra parada 

cardiorrespiratória e não mais 
respondeu as manobras de 
ressicitação.

Tatiana PIRES 
Divulgação

JUSTINA GONÇALVES COSTA, faleceu 
aos 87 anos, era solteira e deixa os fi lhos Ma-
ria Osmarina, Manoel, Miguel e Maria Oneide. 
Sepultamento ocorreu no dia 10/07/2020 
às 9h, saindo do velório para o Cemitério 
Municipal São João Batista .

VALDETE APARECIDA GRASSEIS DE 
SOUZA, faleceu aos 61 anos, era casada 
com Luiz Antonio de Souza e deixa os fi lhos 
João e Cleber. Sepultamento ocorreu no dia 
10/07/2020, às 12h, saindo do Velório Mu-
nicipal de Ipiguá para o Cemitério Municipal 
da mesma cidade

PEDRO CARLOS DE FREITAS, faleceu 
aos 64 anos, era Solteiro e não deixa fi lhos. 
Sepultamento ocorreu no dia 10/07/2020, às 
8h, no Cemitério Municipal de Bady Bassitt

CEVERINO LEONE, faleceu aos 89 
anos, era casado com Aurea do Nascimento 
Leone e deixa o fi lho Gustavo. Sepultamento 
ocorreu no dia 10/07/2020, às 10h, saindo 
do Velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

MANOELA FERREIRA TALON, faleceu 
aos 88 anos, era viúva de Cezario Talon 
e deixa os fi lhos José, Olivia, João e Neli. 
Sepultamento ocorreu no dia 10/07/2020, 
às 15h, saindo do Velório Parque Jardim da 
Paz para o mesmo cemitério .

JOSÉ PIO NETO, faleceu aos 59 anos, 
era casado com Maria das Dores Pio e deixa 
os fi lhos Cristina e Sandro. Sepultamento 
ocorreu no dia 10/07/2020, às 16h, saindo 
do Velório Municipal de Potirendaba para 
o Cemitério Municipal da mesma cidade .

ROSALINA VICENTE, faleceu aos 76 
anos, era solteira e deixa os fi lhos Luiz, Odair 
e Rosa (falecida). Sepultamento ocorreu no 
dia 10/07/2020, às 15h, saindo do Velório 
Municipal de Mirassolândia para o Cemitério 
Municipal da mesma cidade .

JOSÉ LUIS DE SOUZA, faleceu aos 
62 anos, era casado com Alaide Ribeiro 
dos Santos Souza e deixa os fi lhos Danilo 
e Géssika. Sepultamento ocorreu no dia 
11/07/2020, às 16h, saindo do Velório da 
Ressurreição para o Cemitério São João 
Batista .

RONALDO CARLOS, faleceu aos 66 
anos, era casado com Elizabeth da Silva Car-
los e deixa os fi lhos Rogério, Rodrigo, Roger, 
Larissa e Robson (falecido). Sepultamento 
ocorreu no dia 12/07/2020, às 9h, saindo do 
velório para o Cemitério São João Batista .

FLAUSINA CAMILA PINTO DOS SAN-
TOS, faleceu aos 77 anos, era viúva de 
Aurélio dos Santos e deixa os fi lhos José, 
Geni, João, Ana Maria, Joanes e Marcos. 
Sepultamento ocorreu no dia 13/07/2020, 
às 11h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Municipal de Uchôa.

ELIS RENATA ASSUMPÇÃO, faleceu 
aos 51 anos, era solteira e deixa os fi lhos 
Gisele, Juliana, Diego, Marcos e Aurélio. 
Sepultamento ocorreu no dia 13/07/2020, 
às 13h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MARCELO LOURENÇO PIERONI, faleceu 
aos 59 anos de idade, era divorciado, deixa o 
fi lho Matheus. Sepultamento ocorreu no dia 
13/07/2020, às 15h, saindo do velório direto 
para o cemitério São João Batista.

NATAL PAULINO DOS SANTOS, faleceu 
aos 75 anos, era viúvo de Cleide de Paula 
Santos deixa os fi lhos Janete, Sebastião, 
Carmen, Fátima e Marlete (falecida). Sepul-
tamento ocorreu no dia 13/07/2020, às 16h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

ROBERTO STOPPA, faleceu aos 90 
anos, era solteiro. Deixa os filhos Luis, 
Roberto Rosangela e Jane. Sepultamento 
ocorreu no dia 14/07/2020, às 11h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Idoso de 90 anos sofre acidente de 
moto e morre após 7 dias internado

O mecânico Roberto Stop-
pa, de 90 anos, morreu na 
madrugada desta segunda-fei-
ra (13) no Hospital de Base, 
após ter sofrido um acidente 
e a motorista que bateu na 
traseira da sua Honda Biz 
fugiu sem prestar socorro. O 
acidente aconteceu na última 
segunda-feira (6), na avenida 
Cenobelino de Barros Serra, 
em Rio Preto.

De acordo com testemu-
nhas que presenciaram o 
acidente, o idoso pilotava uma 
Biz, quando uma mulher, que 
dirigia um veículo Ford Fiesta, 
não respeitou a distância de 
segurança e bateu  na traseira 
da moto, provocando a queda 
da vítima.

Socorrido e levado ao HB, 
o idoso sofre traumatismo 

cranioencefálico, com perda 
temporária da consciência. No 
domingo, ele precisou ser intu-
bado e foi encaminhado para 
a Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), mas não resistiu às com-

Tatiana PIRES 

TRÂNSITO

PALESTINA

O acusado do roubo foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Jardim Anchieta

Pai e filho brigam e 
aposentado acaba ferido

Um aposentado, de 45 
anos, foi ferido com faca e 
pedaço de garrafa quebrada 
pelo filho, de 20 anos, na tarde 
deste domingo (12), em um 
conjunto de chácaras próximo 
à BR 153.

Segundo informações da 
ocorrência, o jovem e a mãe 
saíram de casa há três sema-
nas e foram morar com a tia 
dele e neste domingo retorna-
ram para buscar um cachorro. 
O jovem levou o cachorro, com 
o carro do pai e, quando voltou 
para devolver o veículo, pai e 
filho iniciaram uma discussão. 
O jovem empurrou o aposen-
tado, que se armou com uma 
faca, e depois um pedaço de 
garrafa de vidro quebrada. Ele 
foi desarmado pelo filho, que 
quebrou a garrafa e feriu o pai 

na cabeça e na mão.
Ao perceber que o pai não 

tinha reação, o filho foi para 
a frente da residência e pediu 
aos vizinhos que chamassem 
a Polícia Militar e o Corpo 
de Bombeiros. A vítima foi 
socorrida e levada à Unidade 
de Pronto Atendimento UPA 
(Jaguaré), onde permaneceu 
em observação por 6 horas.

O jovem foi ouvido na Cen-
tral de Flagrantes e liberado. O 
caso foi registado como lesão 
corporal.

Tatiana PIRES 

BRIGA FAMILIAR

Entre a sexta-feira (11) e 
a manhã desta segunda-feira 
(13), foram registados sete 
furtos, além de um roubo, em 
Rio Preto.

Uma caminhonete Ford 
F-1000 foi furtada na frente 
da residência do proprietário, 
no Parque Residencial João da 
Silva. O microempresário contou 
a polícia que ouviu um barulho, 
mas verificou apenas os fundos 
de sua casa. No dia seguinte, 
constatou que sua caminhonete 
havia sido furtada.

A bicicleta de um estagiá-
rio, de 22 anos, foi furtada de 
dentro da sua casa no Jardim 
Conceição. A vítima contou que 
o bandido escalou o portão e 
pegou a bicicleta, marca OGGI, 
que estava guardado no quarto 
de despensa. Essa marca de 
bicicleta custa entre R$1,3 mil 
a R$ 8,5 mil.

A Polícia Militar prendeu 
dois homens, de 20 e 38 
anos, suspeitos de furtar um 
Chevrolet Chevette, no bairro 
Dom Lafayette Libânio. O jovem 
alegou que adquiriu o veículo 
através de uma “permuta” por 

Polícia registra sete furtos 
no final de semana

Tatiana PIRES 
redacao@dhoje.com.br

Homem é encontrado morto e seus 
cachorros comem parte do seu corpo

Um auxiliar de garçom, 
de 59 anos, foi encontrado 
morto pelos sobrinhos, na 
tarde deste domingo (13), no 
bairro Quinta das Paineiras, 
em Rio Preto.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, a vítima estava caída 
na casa dos fundo, vestia 
apenas uma camiseta e os 

cachorros dele estavam co-
mendo suas partes genitálias.

O sobrinho contou à po-
lícia que não sabe ao certo 
o momento em que seu tio 
morreu. Ele contou que havia 
dado uma festa que termi-
nou por volta das 5 horas. 
Ao acordar, permaneceu em 
seu quarto usando o compu-
tador, com fones de ouvido. 
Por volta das 13 horas, ele 
ouviu o barulho do portão 

Tatiana PIRES de sua casa sendo fechado. 
Duas horas depois ao ir até a 
cozinha de sua casa, avistou 
o tio caído na residência dos 
fundos.

Neste momento, acordou 
o seu irmão e acionaram a 
Polícia Militar. O Corpo de 
Bombeiros também foi até 
o local, assim como peritos 
do Instituto de Criminalística 
(IC), da Polícia Civil, que irá 
investigar a morte suspeita.

Cláudio LAHOS

MORTE SUSPEITA

Um homem, de 41 anos, 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto, neste domingo (12) 
para denunciar o filho, de 20 
anos, que invadiu sua casa 
e furtou seu celular. O crime 
aconteceu no Jardim Planalto, 
na sexta-feira (12).

Segundo o boletim de 
ocorrência, o pai contou à 
polícia que o jovem é usuário 
de drogaas e não é a primeira 
vez que ele pula o muro da 
residência a arromba a porta 
ou a janela para furtar objetos 
da família.

Dessa vez, o jovem arrom-
bou uma porta dos fundos, 
adentrou a casa e pegou o 
celular do pai que estava no 
quarto dele.

O Instituto de Criminalísti-
ca não foi acionado porque a 
vitima já havia feito o reparo 
na posta. O caso será enca-
minhado para o 4º Distrito 
Policial.

Filho invade a 
casa do pai e 
furta celular

Tatiana PIRES 

Um soldador de 21 anos mor-
reu após ser atingido por três tiros 
nas costas durante a madrugada 
deste domingo, dia 12, no Jardim 
Nunes em Rio Preto. A vítima 
chegou a ser socorrida até a 
Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA) Norte, mas não resistiu aos 
ferimentos.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, um casal que estava 
em uma chácara e ouviram os 
disparos e viram o Edes Attílio 
Neto caído no chão. Eles não 
conseguiram ver quem efetuou os 
tiros, mas socorreram o soldador, 
que morreu na UPA.

Ainda segundo informações do 
boletim de ocorrência, Edes já ti-
nha antecedentes criminais, sendo 
dois por disparo de arma de fogo 
e posse irregular de arma. O caso 
foi encaminhado a Polícia Civil que 
investigará o motivo do crime.

Jovem é morto 
com três tiros 
pelas costas

drogas. O outro homem disse 
que apenas estava de carona. 
O veículo funcionava sem as 
chaves, então a PM, entrou em 
contato com o dono do carro, 
que afirmou o furto.

Uma casa, localizada na 
Vila Izilda, foi alvo de ladrões 
que levaram desde panelas, 
pratos, talheres até peças de 
automóveis antigos e ferra-
mentas utilizadas em oficina 
mecânica. A residência está 
fechada em razão de a família 
estar aguardando a conclusão 
de inventário.

Uma vendedora, de 36 anos, 
procurou a Polícia Civil para de-
nunciar que o rapaz que morava 
há um mês na casa dela, no 
Jardim das Oliveiras, se mudou 
sem lhe dizer o motivo. Quando 
ela chegou em casa, percebeu 
que a sua chave não estava 
mais lá e sentiu falta da bicicleta 
de seu filho e de moedas que 
estavam no cofrinho da filha, 
totalizando R$ 200, além de 
vários frascos de perfume.

Um aposentado, de 68 anos, 
teve o seu celular furtado após 
permitir a entrada de um ho-
mem na sua casa, para usar o 
banheiro. Assim que o homem 
foi embora, a vítima percebeu o 
desaparecimento de seu celular 

que estava em cima da mesa 
da cozinha.

Um homem, de 41 anos, 
procurou a Polícia Civil de Rio 
Preto, para denunciar o filho, de 
20 anos, que invadiu sua casa 
e furtou seu celular. O crime 
aconteceu no Jardim Planalto. 
Segundo o boletim de ocorrên-

cia, o pai contou à polícia que o 
jovem é usuário de drogas e não 
é a primeira vez que ele pula o 
muro da residência a arromba 
a porta ou a janela para furtar 
objetos da família.

Roubo
A Polícia Militar prendeu 

um homem, de 36 anos, logo 
após ele roubar o celular e R$ 
10 de um jovem de 19 anos. O 
flagrante aconteceu no bairro 
Anchieta, na noite de domingo. 
Aos policiais, o suspeito alegou 
que havia feito um programa 
sexual e recebido o celular e o 
dinheiro como pagamento.

Cláudio LAHOS

PM prende homem de 36 anos 
acusado de roubar jovem de 19 anos

Um homem, de 36 anos, foi 
preso logo após roubar o celular 
e R$ 10 de um jovem de 19 
anos. O flagrante aconteceu 
no bairro Anchieta, na noite de 
domingo (12).

A Polícia Militar fazia patru-
lhamento de rotinha quando 
foram informados, através do 
Copom (Centro de Operações 
da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo), de um assalto a 
pedestre, realizado cm uma 
faca. Ao avistarem um homem 
com as características do la-
drão, resolveram abordá-lo e 
em revista ao suspeito encon-
traram o celular, cor de rosa, 
escondido na cueca dele e uma 

nota de R$ 10 amassada em 
sua mão.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o sus-
peito alegou que havia feito 
um programa sexual e recebido 
o celular e o dinheiro como 
pagamento.

Levados à Central de Fra-
grantes, a vítima recebeu o seu 
celular roubado e fez o reconhe-
cimento do ladrão. O homem 
foi preso, mas decidiu fazer uso 
do seu direito de permanecer 
calado durante o interrogatório 
e se negou a assinar o termo 
de prisão em flagrante.

A prisão em flagrante do 
assaltante foi convertida em pri-
são preventiva, permanecendo 
à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES 

PRISÃO PREVENTIVA

plicações e morreu.
As circunstâncias do aci-

dente serão investigadas pela 
Polícia Civil, que também ten-
tará identificar a motorista que 
causou o acidente.

Cláudio LAHOS
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Não tenha medo de 
expor seus desejos e 

fantasias sexuais

Não tenha medo nem vergonha de expor seus desejos e fan-
tasias sexuais com seu parceiro. Você pode descobrir um mundo 
novo que torne a vida sexual de vocês muito melhor!”

Nosso psiquismo não existiria se não existissem as fantasias. 
As fantasias sexuais, como qualquer outro tipo de fantasia, 
são inerentes aos humanos. A fantasia é entendida como um 
mecanismo que existe para minimizar e nos aliviar de algo que 
desejo, mas eu não me permito nem pensar, então isso vai pro 
meu inconsciente e se manifesta como fantasia.

Infelizmente, muitas pessoas ainda tratam as fantasias se-
xuais como tabu, como tantas outras questões relacionadas à 
sexualidade humana. São questões muito íntimas e não conse-
guirmos revelá-las, na maioria das vezes, para nossas parcerias. 
Acreditamos que os homens têm mais fantasias sexuais que as 
mulheres, mas, na verdade, eles falam com mais naturalidade 
que elas. As fantasias delas podem ser histórias mais tocantes 
e intricadas

Nossa imaginação, quando o assunto é sexo, pode nos deixar 
de bochechas vermelhas, não? Mas não existe mal algum nisso. 
Como disse anteriormente, todo ser humano imagina situações 
sexuais que ainda não colocou em prática e, mesmo que já as 
tenha colocado, esse mundo imaginário é saudável para todos. 
Não existem limites para se imaginar. Quem nunca fantasiou que 
estava com aquele ator ou atriz da novela das nove?

Hoje em dia, as formas de fantasiar já estão mudando, mas 
é mais comum homens imaginarem o ato sexual em si. Já as 
mulheres imaginam situações que irão levar a transa, com um 
perfil de fantasias mais românticas. Mas, que fique claro que não 
existe nada de errado em mulheres que imaginam situações mais 
pornográficas e homens situações mais românticas.

Como falar sobre as fantasias sexuais com o parceiro?
Muitos casais me perguntam, na clínica, visto que na imagi-

nação as fantasias sexuais não precisam ter limites, como eles 
poderão saber se isso poderá atrapalhar e até trazer desconforto 
emocional para a parceria. O principal ponto que sempre coloco 
para eles é que o que é combinado costuma não sair caro.

Precisamos refletir e entender o significado da realização de 
uma fantasia sexual para ambos. Pode ser que transar apenas 
realizando a fantasia de um e não a do outro prejudique o casal 
e eles percam a chance da diversidade no sexo que é uma das 
grandes e excitantes formas de melhorar a qualidade da relação. 
Algo que para você é excitante pode desestimular sua parceria. A 
fantasia sexual só deve virar realidade se as pessoas envolvidas 
estiverem de acordo.

Talvez, uma forma de começar a introduzir o assunto seja 
trazer o lado lúdico, tão importante para o sexo, como algumas 
brincadeiras que podem ser desde o uso de roupas que venham 
a seduzir a parceria ou até mesmo falar de forma direta suas 
fantasias.

Procurem dar atenção ao limite do outro, pois algumas fan-
tasias podem trazer bastante insegurança para algumas pessoas 
com autoestima baixa, que entenderão a quebra de rotina como 
uma insatisfação por parte de sua parceria. Nesse caso, pode 
ser importante ser flexível e ajustar a fantasia em função desses 
limites.

Outra questão que merece um olhar cuidadoso é não querer 
realizar tudo, pois pode colocar em risco a união e precisa ser 
avaliado o quanto vale a pena. Não deixe de escutar a parceria. 
Não é legal só satisfazer as suas fantasias e nem fazer chanta-
gens emocionais.

Dialogar é preciso
Algo extremamente delicado é apenas uma pessoa ceder às 

fantasias do outro por medo de perdê-lo ou acreditar que ele 
realizará a fantasia com outra pessoa. Precisamos ficar atentos 
se a única forma de prazer acontece assim. Alguns conflitos estão 
sendo demonstrados quando não temos flexibilidade nas nossas 
formas de prazer e isso trará mais problemas para a relação. É 
necessário conversar sobre essa questão, pois pode significar 
questões suas que precisam ser elaboradas, mas também, 
questões do casal.

Realizar fantasias pode proporcionar maior intimidade e 
melhor comunicação entre o casal. Então não deixe de dialogar, 
dialogando, vocês conseguiram elaborar, ou seja, falar algo que 
até então não pôde ser falado. Caso não consiga busque uma 
ajuda profissional.

Realizar fantasias pode proporcionar maior intimidade e 
melhor comunicação entre o casal. Então não deixe de dialogar, 
dialogando, vocês conseguiram elaborar, ou seja, falar algo que 
até então não pôde ser falado. Caso não consiga busque uma 
ajuda profissional.

Soltem-se
Para conversar com seu parceiro de forma a liberar as fanta-

sias sexuais do casal, confira nossas dicas.

Converse sempre sobre o que vocês gostam e não gostam 
na cama. E fale palavras que estimulem o parceiro a se soltar 
durante o sexo;

Diga que, hoje, é você quem manda! Fale algumas de suas 
fantasias sexuais e peça para ele dizer as dele;

Se seu par não se sentir à vontade para falar, espere. Nunca 
pressione;

Envie mensagens picantes ao longo do dia. As fantasias ser-
vem para apimentar o sexo e quebrar a rotina. São boas quando 
os dois saem felizes delas.

Beijos até a próxima

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do mercado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade Amor pra Todos), Projeto de Inclu-
são, projeto CEL (Coragem e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
Número de internações 
por SRAG cresce 34%

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os números 
de Covid-19 no município nesta 
segunda-feira (13). A cidade 
atingiu seu maior número de 
internações Por Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG), 
com 318 pacientes em leitos, 
sendo 115 em UTIs e 203 
em enfermarias. O número 
representa um aumento de 
34,1% em comparação com 
sexta-feira (10).

Para aumentar o número 
de leitos, a saúde anunciou no 
domingo (12) que a UPA Jagua-
ré passará a atender apenas 
casos moderados e graves de 
SRAG. Com isso, serão criados 
20 leitos clínicos para pacien-
tes com e sem necessidade de 
suporte respiratório. Nas UPAs 
Norte e Santo Antônio serão 
atendidas apenas outros agra-
vos de urgência e emergência, 
exceto casos respiratórios. Nas 
UPAs Tangará e da Vila Toninho 
seguirão atendendo casos res-

piratórios e demais agravos.
“As salas de espera das UPAs 

estão tendo uma restrição no 
número de pessoas que entram. 
Então, fora destas unidades têm 
permanecido muitas pessoas, 
de maneira que também possa 
ocorrer transmissão em aglome-
rações dentro ou fora do local. 
Escolhemos a UPA Jaguaré para 
acomodar os pacientes até que 
eles consigam uma vaga hospi-
talar”, comentou o secretário de 
saúde Aldenis Borim

A Saúde também anunciou 
a ampliação das unidades res-
piratórias na rede municipal. 
As UBSs Vetorazzo, Caic-Cristo 
Rei e Santo Antônio voltarão a 
funcionar nesta terça-feira (14). 
As unidades do Solo Sagrado, 
Anchieta, Estoril, Lealdade 
e Amizade e Faceres (anexo 
Santo Antônio) continuarão 
atendendo os casos gripais. A 
UBS Cidadania segue com os 
atendimentos suspensos.  O 
horário de funcionamento é 
das 7h às 19h, devendo ser 
estendido até as 22h nos pró-
ximos dias.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Saúde destinou a UPA Jaguaré somente para atender casos de SRAG

Agência BRASIL

SAÚDE

ESPERANÇA

Inscrições de voluntários para teste 
de vacina começam nesta semana

O governador do estado de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou nesta segunda-feira 
(13) que estão abertas as ins-
crições para os interessados em 
participar dos testes da vacina 
Coronavac, desenvolvida pelo 
Instituto Butantan em parceria 
com a empresa chinesa Sino-
vac.

“Nestes testes são admiti-
dos apenas profissionais de saú-
de como médicos, enfermeiros 
e paramédicos. Os profissionais 
serão selecionados para testes 
em seis estados do Brasil. 
Os teste serão coordenados 
pelo Instituto Butantan, com o 
acompanhamento da Anvisa”, 
afirmou Doria.

O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, também 
explicou que os participantes do 
estudo serão incluídos de forma 
sigilosa. Os profissionais da saú-
de interessados em participar 
podem realizar as inscrições 
no site https://www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus/vacina/?-

no-cache, onde os voluntários 
passarão por uma triagem inicial, 
respondendo algumas questões. 
“Com base nestes dados, a pes-
soa é encaminhada a procurar 
os centros que farão de fato a 
análise de fato dos candidatos. 
Esse processo é totalmente 
anônimo, não se coleta nenhum 
dado, e mostra se a pessoa está 
apta ou não a se candidatar”, 
comentou Covas.

Em Rio Preto, a Famerp será 
um dos 12 polos de pesquisa 
para a vacina contra a Covid-19 
no Brasil. Metade dos voluntá-
rios será vacinada com a nova 
imunização e a outra metade 

Vinícius LIMA

CORONAVÍRUS

A secretaria de Saú-
de de Olímpia informou 
nesta segunda-feira, 13, 
que recebeu vinte e três 
novos resultados positi-
vos para a Covid-19 du-
rante o final de semana. 
Os pacientes são quinze 
homens e oito mulheres, 
com idades entre 29 e 
72 anos.

Com as atualizações, 
Olímpia possui 234 ca-
sos confirmados e quatro 
óbitos. Segundo a prefei-
tura da cidade, cinco pa-
cientes estão internados 
em hospitais de Olímpia 
e Rio Preto, dois em UTI 
e três em enfermaria. O 
município registra 169 
pessoas curadas da do-
ença.

Olímpia registra 
mais 23 casos 
positivos de 

Covid-19 no final 
de semana

PANDEMIA

Tanabi inaugura segundo Centro de 
Controle de Síndrome Respiratória

A Prefeitura de Tanabi 
inaugurou nesta segunda-fei-
ra (13) o seu segundo Centro 
de Controle de Síndrome Res-
piratória, na USF Manuel de 
Souza Alves, no bairro Nova 
Tanabi. O local vai atender 
moradores de 12 bairros da 

cidade que tenham problemas 
respiratórios.

Segundo o prefeito Norair 
Cassiano da Silveira (PSB), o 
objetivo é realizar neste local 
o primeiro atendimento da 
população que tenha sintomas 
gripais e, caso for necessário 
um atendimento mais com-
plexo, o paciente poderá ser 

Sérgio SAMPAIO

encaminhado à Santa Casa 
de Tanabi.

O atendimento será feita de 
segunda a sexta-feira das 7 às 
17 horas.

Outro objetivo desse novo 
Centro é também desafogar o 
atendimento realizado no pri-
meiro Centro de atendimento, 
que está funcionando a mais 
de 60 dias e fica na área cen-
tral da cidade.

Quadro reserva – O prefei-
to salientou que está reforçan-
do os quadros da área da Saú-
de. Serão contratados quatro 
Enfermeiros e 10 Técnicos em 
Enfermagem que ficarão como 
quadro de reserva e, se for 
necessário, serão convocados.

Bairros atendidos: Nova 
Tanabi, Coab II, Coab III, Bom 
Jesus, Santa Clara, Jardim 

Centenário, Vila Thomaz, Par-
que Imperial, Residencial De 
Paula, Converd III, Sítio do 
Estado e Jardim Primavera.

Cloroquina – A Prefeitura 
está fazendo uma gestão junto 
ao Ministério da Saúde para 
que a rede municipal de Saúde 
receba cloroquina – segundo o 
prefeito a proposta é que com 
esse medicamento possa ser 
receitado pelos médicos e seja 
usado pelos pacientes caso os 
mesmos queiram.

Fiscalização – Uma em-
presa de segurança será con-
tratada e atuará junto com a 
Vigilância Sanitária nas ruas e 
em locais públicos e privados 
para fazer a medição da tem-
peratura dos transeuntes e 
fiscalização da utilização obri-
gatória do uso de máscaras.

Divulgação

Rio Preto registra sete óbitos e 367 pacientes curados do Covid-19

A Secretária de Saúde de 
Rio Preto confirmou mais sete 
mortes por coronavírus nesta 
segunda-feira (13) no municí-
pio. Com isso, a cidade chega 
a marca de 137 óbitos desde 
o início da pandemia. A taxa de 
letalidade é de 2,9% e segue 
menor que São Paulo (4,8%), o 

Brasil (3,9%) e o mundo (4,4%).
Rio Preto também contabili-

zou 367 pacientes recuperados 
neste fim de semana, sendo 
2.884 curados no total, número 
equivalente a 60% dos casos 
confirmados. Nesta segunda-
-feira foram 142 casos de Co-
vid-19 confirmados nas últimas 
24 horas, totalizando 4.783 
registros da doença na cidade. 

Deste número, 851 correspon-
dem a profissionais da saúde 
(18% do total de casos).

No momento, o coeficiente 
de incidência é de 1.038 casos 
para cada 100 mil habitantes. 
Rio Preto também ultrapassou 
a marca de 22 mil testes, sen-
do que mais de 17 mil foram 
negativos.

“Não é um aumento expo-

nencial. Quando coloca esses 
números em porcentagem está 
variando em 36% o número de 
positivos. Eu não diria ainda que 
estamos no platô (estabilização 
dos casos no pico). Eu diria que 
estamos no pico e esperamos 
que as próximas semanas a 
gente consiga o platô tão dese-
jado”, explicou o secretário de 
saúde Aldenis Borim.

Vinícius LIMA

com doses placebo (medica-
mento sem efeito). O objetivo é 
que nem o pesquisador nem o 
paciente saibam o que recebeu 
para que isso não interfira no 
resultado do estudo.

“Vacinação é a maneira mais 
eficaz para evitar doenças, por 
isso a importância do desenvolvi-
mento da imunização para a Co-
vid-19. Já estamos estudando, 
em outra pesquisa, os efeitos 
dessa doença no organismo 
humano. Agora vamos contribuir 
o desenvolvimento da vacina”, 
explicou Maurício Lacerda No-
gueira, chefe do Laboratório de 
Virologia da Famerp.

Divulgação

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

1. FLÁVIO ARAUJO RIBEIRO e KERSTIN CAROLIN 
HESS, sendo ELE fi lho de DORIVAL DONIZETI RIBEIRO 
e de ANEDICE ARAUJO DA SILVA RIBEIRO e ELA fi lha de 
ARTUR GEORG HESS e de NEUSA MARIA HESS;

2. ANTONIO MARCOS CUSTODIO DA SILVA e 
DANIELA DE OLIVEIRA GONZAGA, sendo ELE fi lho de 
GENESIO CUSTODIO DA SILVA e de GENY ROSA DA SIL-
VA e ELA fi lha de LUIZ CARLOS GONZAGA e de IZOLINA 
OLIVEIRA GONZAGA;

3. TIAGO PITANGUI CALIXTO e SANDRA SOUZA 
SOARES, sendo ELE fi lho de ANTONIO CALIXTO e de 
IRACY PITANGUI CALIXTO e ELA fi lha de MARIA SOUZA 
SOARES;

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

LUCAS BARROSO PETINATI e LUCIANA PAULA DE CAS-
TRO. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, solteiro, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 28 de abril de 
1997, fi lho de LUCIANO CLAUDIO PETINATI e de MARIA 

4. ERENILTON QUEIROZ DE JESUS e STEFFANY 
APARECIDA MOREIRA FERNANDES, sendo ELE fi lho de 
ELENITO DE JESUS e de CRISPINA DE QUEIROZ e ELA 
fi lha de MARCO ANTONIO FERNANDES e de ESTER MO-
REIRA NETA;

5. VICTOR VENDRAMINI SERRONI e MARIANA 
CORREA HAKIME, sendo ELE fi lho de VICENTE ROBERTO 
SERRONI e de ADRIANE DE ABREU VENDRAMINI SER-
RONI e ELA fi lha de SÍLVIO DONIZETE HAKIME e de VILMA 
CORREA HAKIME; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 11/07/2020.

AUXILIADORA VELLARDI BARROSO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em Ceres, GO, no dia 
16 de outubro de 1996, fi lha de LUCIANO DE CASTRO e de 
TATIANE BRITO DE OLIVEIRA CASTRO. 

ADILSON ROBERTO ZIVIANI e ANGELA MARIA CANDIDA 
PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, segurança, divor-
ciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 06 de abril de 1984, 
fi lho de ADEMIR DEOLINDO ZIVIANI e de JUSTINA ZIVIANI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, manicure, divorciada, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de dezembro 
de 1976, fi lha de FRANCISCO CANDIDO PEREIRA e de 
ADELIA DELFORNO PEREIRA.

MATHEUS DE LUCENA MARTINS e ANA CAROLINA SA-
RANBELI. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de 
empresas, solteiro, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia 10 
de junho de 1988, fi lho de GABRIEL FERREIRA MARTINS e 
de MARGARIDA DE LUCENA MARTINS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar adminstrativo, divorciada, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de novembro de 1988, 
fi lha de BENEDITO CARLOS SARANBELI e de ROSEMEIRE 
DE PAULA FIGUEIRA SARANBELI.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 13 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Editais de
PROCLAMAS

Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

Mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 189 -junlo de 2020facebook.com/hrecreio

Vamos montar uma 
dobradura de tucano!

Tucano
 
Os tucanos são aquelas espécies de aves 
pertencentes à Ordem Piciforme, Família 
Ramphastida, composta por cerca de 30 
espécies encontradas principalmente no 
Brasil, México e Argentina.
 Apresenta de um bico córneo pneu-
mático que é bem leve e resistente. O bico 
participa também da dispersão de calor, 
por ser muito vascularizado. São aves sem 
hábitos migratórios, arborícolas, que vivem 
em bando e se alimentam principalmente de 
frutas, complementando a dieta com alguns 
insetos e pequenas presas.
 O tucano alimenta-se basicamente 
de frutos, porém sua dieta também pode in-
cluir insetos, ovos e filhotes de outras aves.
São aves de hábitos diurnos, vivendo e dor-
mindo em bandos cobrindo a cabeça com 
as asas e a cauda levantada durante a noi-
te, porém, voam sozinhos ou aos pares, é 
um dos principais pássaros do pantanal.

Veja como montar e faça o download em: https://youtu.be/aGEHZzozJnQ

No ensino superior e educação técnica, a retomada das 
atividades presenciais práticas e laboratoriais, assim como 

as atividades de estágio curricular obrigatório, terão de 
respeitar a presença máxima de até 35% do número de alunos 

matriculados

Rosieli Soares, secretário 
de Educação do Estado de 
São Paulo, detalhou nesta se-
gunda-feira (13) como será a 
retomada de aulas presenciais 
do ensino superior e técnico 
no Estado.

No ensino superior e edu-
cação técnica, a retomada 
das atividades presenciais 
práticas e laboratoriais, assim 
como as atividades de estágio 
curricular obrigatório, terão de 
respeitar a presença máxima 
de até 35% do número de 
alunos matriculados.

Fase Amarela – As 
cidades onde se localizam os 
Departamentos Regionais de 
Saúde (DRS) precisam estar, 
no mínimo, há 14 dias na 
fase 3 (Amarela) do Plano São 
Paulo para que essas unida-
des de ensino possam voltar 
às atividades presenciais.

Segurança – O período 
de 14 dias é para assegurar 
que a região está estabilizada 
e evitar o risco de abertura e 
fechamento das instituições 
de ensino superior e profis-
sional.

Exceções – Estarão 
liberadas também as ativi-
dades de internato e estágio 
curricular dos cursos de medi-
cina, enfermagem, farmácia, 
fisioterapia e odontologia. 
Isso ocorre porque alguns 
cursos do ensino superior e 
profissional demandam obri-
gatoriamente que estudantes 
realizem atividades práticas e 
laboratoriais que, por sua vez, 
nem sempre podem ser reali-
zadas por meio da educação a 
distância e do ensino mediado 
por tecnologia.

Ajustamento – Ajustes 
têm sido feitos nos programas 
e grades de disciplinas dos 
cursos nesse contexto de 
pandemia, com adiamento 
de disciplinas práticas e labo-
ratoriais ou substituição por 
aulas e atividades a distância 
mediadas pela tecnologia, 
como recomenda o parecer 
do Conselho Nacional de 
Educação CNE/CP Nº 5/2020.

Dificuldades – Contu-
do, esse tipo de adequação 
é mais difícil de ser realizada 
para os estudantes nos pe-
ríodos finais dos cursos que 
exigem atividades práticas e 
laboratoriais, uma vez que já 
cumpriram boa parte das dis-
ciplinas teóricas e nem todas 
as disciplinas e atividades 
são facilmente substituíveis 
por aulas mediadas por tec-
nologia.

Estado define regras para volta do 
ensino superior e técnico presencial

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 49/20
Contratada: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS – HOSPITAL NOSSA 
SENHORA DA DIVINA PROVIDÊNCIA
Objeto: Prestação de serviços de internação de pacientes 
(munícipes de São José do Rio Preto) em leitos devido as 
medidas tomadas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS” sendo 20 (vinte) leitos 
de terapia intensiva e 15 (quinze) leito de enfermaria, con-
forme especifi cações constantes do Termo de Referência e 
proposta fi nanceira encartada ao processo 9Tabela SIGTAP 
SUS). Fundamento: Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da 
L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico Nº 173/19; Contrato: PRE/0194/19
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico Nº 283/19; Contrato: PRE/0263/19
Contratada: L M Serviços de Agendamento de Mão de Obra 
Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 739/2019
ATA Nº 0486/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 12 – R$1,10; Item 27 – R$3,20; Item 30 
– R$0,05 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020
ATA Nº 0487/20
CONTRATADA: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTO-
LOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 14 – R$3,20; Item 19 – R$46,00; Item 20 
– R$46,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020
ATA Nº 0488/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO – EPP.
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 04 – R$1,50; Item 06 – R$3,00; Item 13 
– R$40,00; Item 22 – R$35,00 - SMS - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2020
ATA Nº 0489/20
CONTRATADA: YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de serviços de recargas em extin-
tores – Valores Unitários – Item 01 – R$15,00; Item 02 – 
R$42,00; Item 03 – R$18,00; Item 04 – R$29,00; – Item 05 
– R$85,00; Item 06 – R$120,00; Item 07 – R$29,00; Item 08 
– R$39,00; – Item 09 – R$20,00; Item 10 – R$120,00; Item 
11 – R$40,00; Item 12 – R$22,00; – Item 13 – R$29,00; Item 
14 – R$29,00; Item 15 – R$43,00; Item 16 – R$43,00 - SMA 
– Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2020
ATA Nº 0490/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para ação 
judicial – Valores Unitários – Item 08 – R$2,900; Item 32 – 
R$429,080 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0491/20
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos na 
RENUME – Valores Unitários – Item 08 – R$1,10; Item 27 – 
R$3,20 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0492/20

CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITA-
LAR LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos na RE-
NUME – Valor Unitário – Item 05 – R$0,06 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0493/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTR. 
DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos na RE-
NUME – Valor Unitário – Item 09 – R$0,08 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0494/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S. A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valor Unitário – 
Item 29 – R$111,800 - SMS - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0495/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S. A.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos – Valores Uni-
tários – Item 09 – R$220,460; Item 18 – R$771,110; Item 
26 – R$24.566,150; Item 30 – R$8.836,040; Item 40 – 
R$5.561,870; Item 41 – R$8.898,990; - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0496/20
CONTRATADA: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais – Valor Unitário – Item 04 – R$1,661 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2020
ATA Nº 0497/20
CONTRATADA: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores 
Unitários – Item 01 – R$28,00; Item 02 – R$34,00; Item 03 
– R$45,00; Item 14 – R$34,00- SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2020
ATA Nº 0498/20
CONTRATADA: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de cartuchos e toners – Valores 
Unitários – Item 05 – R$17,70; Item 06 – R$27,00; Item 
07 – R$27,00; Item 08 – R$38,00; Item 09 – R$40,00; Item 
10 – R$40,00; Item 11 – R$40,00; Item 12 – R$40,00; Item 
13 – R$55,00; Item 15 – R$55,00; Item 22 – R$35,00; Item 
23 – R$37,00; Item 24 – R$23,00; Item 25 – R$23,00; Item 
26 – R$40,00; Item 27 – R$40,00; Item 28 – R$40,00; Item 
29 – R$40,00; Item 30 – R$30,00; Item 31 – R$30,00; Item 
32 – R$30,00; Item 33 – R$30,00; Item 34 – R$35,00; Item 
35 – R$35,00; Item 36 – R$35,00; Item 37 – R$34,80; Item 
38 – R$125,00; Item 39 – R$29,900; Item 40 – R$35,00 - 
SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2020
ATA Nº 0499/20
CONTRATADA: CIRÚGICA SÃO JOSÉ LTDA
OBJETO: Fornecimento de gazes e frascos coletores – Valor 
Unitário – Item 03 – R$0,250 - SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11999/2020
CONTRATO Nº: DPL/0042/20
CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de peças 
para manutenção corretiva do Elevador do CER e CEO 
CENTRO. - SMS - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$8.657,72.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 026/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 

COM A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NO CÓRREGO 
SANTA REGINA E CÓRREGO BELA VISTA, CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISI-
CO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS 
AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor estimado: R$ 
1.758.884,18 – Prazo de execução: 90 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 03/08/2020 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 04/08/2020 às 08:30 horas 
- Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2020 – Processo nº 
11.355/2020
Nos termos do Item 5 do Capítulo XI do edital, Revogo o 
processo licitatório em epigrafe para readequação. Aldenis 
A. Borim – Sec. Mun. de Saúde
REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 101/2019 – Processo nº 
11.087/2019
Nos termos do Item 5 do Capítulo XII do edital, Revogo os 
itens 09, 10, 13 e 17 do processo licitatório em epigrafe para 
readequação. Aldenis A. Borim – Sec. Mun. de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
178/2020 – PROCESSO Nº 11.683/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de espessante 
alimentício para o CER II.  Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 15/07/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
172/2020 – PROCESSO Nº 11.668/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos.  Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 15/07/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 256/2020, PROCESSO 12.219/2020, objetivando 
a aquisição de aparelho de Raio X móvel para a Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA Tangará. Secretaria Munici-
pal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 31/07/2020, 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.

DECRETO Nº 18.634
DE 13 DE JULHO DE 2020

Estabelece a localização, dia e horário de funcionamento 
das Feiras Livres e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º As Feiras Livres no Município de São José do Rio 
Preto serão criadas e funcionarão segundo os critérios esta-
belecidos na Lei nº 5.591, de 14 de julho de 1994.
Art. 2º As vias públicas onde as Feiras Livres estão estabe-
lecidas deverão, nos dias determinados para sua realiza-
ção, estarem livres e desimpedidas de veículos, caçambas, 
entulhos ou qualquer outro elemento que difi culte a monta-
gem das bancas ou barracas, no período de 2h anteriores 
ao horário de funcionamento da Feira Livre, assim como 2h 
posteriores ao fi nal do seu funcionamento.
Parágrafo único - É proibido aos moradores das vias e logra-
douros públicos, no período de funcionamento das Feiras Li-
vres, escoar água de limpeza da casa para a calçada, deixar 
entulho, impossibilitando a instalação da banca ou barraca.
Art. 3º A demarcação das ruas onde as Feiras Livres acon-
tecerão fi cará a cargo da Secretaria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança, por meio de placas de sinaliza-
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ção específi cas para esse fi m, após a devida solicitação da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
§1º As Feiras Livres deverão estar devidamente regulamen-
tadas por Decreto para o recebimento de sinalização com 
placas específi cas para esse fi m, onde serão delimitados o 
início e o fi nal da feira livre;
§2º A colocação de cavaletes e cones demarcando as Feiras 
Livres fi ca sob a responsabilidade dos monitores das Feiras 
Livres.
Art. 4º Na montagem das bancas ou barracas, os feirantes 
deverão obedecer, rigorosamente, a metragem de ocupação 
estabelecida por ocasião da autorização da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura e Abastecimento.
§1º O feirante, na montagem da banca ou barraca, deverá 
deixar um espaçamento de 01 (um) metro de cada lado entre 
os seus confrontantes;
§2º Na montagem da banca ou barraca, o feirante não pode 
utilizar além de 02 (dois) metros a partir da guia da sarjeta 
para o leito da rua.
Art. 5º Durante o horário de funcionamento das Feiras Livres, 
o feirante deverá:
I -  afi xar em sua banca ou barraca, em lugar visível, 
o alvará de licença de funcionamento, credencial atuali-
zada emitida pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, conforme parágrafo único do artigo 15, em 
conformidade com o artigo 17. (Redação dada pela Lei nº 
7864/2000);
II -  quando solicitado pela fi scalização, deverá apresen-
tar os seguintes documentos:
a) comprovante de sanidade física e mental, expedido 
pelo órgão competente, renovável a cada 12 (doze) meses;
b) comprovante dos tributos devidos à municipalidade.
Art. 6º Para a exposição e venda dos produtos comercializa-
dos nas Feiras Livres, serão empregadas, obrigatoriamente, 
bancas ou barracas padronizadas, conforme especifi cações 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. (Redação dada pela Lei nº 13.287/2019).
Art. 7º O feirante, durante a Feira Livre, deverá atender às 
seguintes obrigações:
I -  vender somente produtos integrantes do grupo pre-
visto em sua inscrição;
II -  acatar as instruções dos fi scais municipais, devida-
mente credenciados;
III -  ser delicado e respeitoso no tratamento para com o 
público, boa compostura, usando de linguagem atenciosa e 
convincente;
IV -  apregoar suas mercadorias sem vozeirão ou alga-
zarra;
V -  observar o máximo silêncio possível quando da 
montagem da banca ou barraca, evitar abuso na aceleração 
de veículos, bem como quaisquer aparelhos eletrônicos que 
produzam som;
VI -  observar rigorosamente as determinações dos ór-
gãos competentes, relativas ao preço das mercadorias;
VII -  manter em perfeito estado de conservação e limpeza 
os pesos, balanças e medidas indispensáveis ao funciona-
mento de sua atividade;
VIII -  não deslocar a banca ou barraca do local estabeleci-
do pela fi scalização municipal;
IX -  manter tabela de preço afi xada em lugar visível es-
pecifi cando o valor de cada produto;
X -  observar o maior asseio pessoal, quer no vestuá-
rio, nos utensílios necessários à atividade e na mercadoria 
exposta;
XI -  é proibido ao feirante o uso de calção ou qualquer 
traje contra os bons costumes;
XII -  não se utilizar de árvores ou postes para exposição 
de mostruários;
XIII -  é proibido utilizar jornais, papeis usados ou quais-
quer outros impressos para embrulhar os produtos comer-
cializados nas Feiras Livres, exceto no caso do comércio de 
banana, mandioca, mamão e congêneres;
XIV -  colocar a balança em local que permita ao compra-
dor verifi car, com facilidade, a exatidão do peso;
XV -  não lavar mercadorias no recinto das Feiras Livres.
Art. 8º Em todas as bancas ou barracas, é obrigatório o uso 
de sacos plásticos, cesto ou ainda qualquer outro recipiente 
para recolhimento de restos de papéis, cascas de frutas, 
etc., fi cando o feirante responsável pela limpeza do local 
ocupado, ao término da Feira Livre. 
Art. 9º O feirante deverá, ao fi nal da Feira Livre, desmontar 
a banca ou barraca, recolher a mercadoria e todo o equipa-
mento, desimpedindo o local no prazo de 2h (duas) horas, 
para que os servidores municipais possam iniciar os serviços 
de limpeza;
Parágrafo único – O feirante é obrigado a recolher todo o 
lixo proveniente de seu comércio e acondiciona-lo em saco 
plástico.
Art. 10 Ficam instituídas no município as seguintes Feiras 
Livres:
I – Feira Livre do Bairro Ercília, com funcionamento às 
terças-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua José de 
Alencar, entre as ruas Monsenhor Gonçalves e Teixeira de 
Freitas;
II – Feira Livre do Bairro Anchieta, com funcionamento às 
quartas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à avenida 25 de 
Janeiro, entre as ruas dos Catequistas e Tupinambás;
III – Feira do Bairro Vila Aurora, com funcionamento às quin-
tas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua Santa Maria, 
entre a avenida Adolfo Lutz e rua Saldanha Marinho;
IV – Feira Livre do Bairro Jardim Paulista, com funciona-
mento às sextas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua 
Bandeirantes, entre a avenida México e rua Visconde Porto 
Seguro;
V – Feira Livre do Bairro Imperial, com funcionamento aos 
sábados, no período das 6h30 às 12h, à rua Benjamin Cons-
tant, entre as ruas Independência e Cila;
VI – Feira Livre do Bairro Boa Vista, com funcionamento 
aos domingos, no período das 6h30 às 12h, à rua Lafaiete 
Spínola Castro, entre as ruas Siqueira Campos e Marechal 
Deodoro;
VII – Feira Livre do Bairro Ouro Verde, com funcionamento 
às terças feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua Caetano 
Elzo Rogério, entre as ruas Felipe Abraão Maluf e Chible 
Abraão Maluf;
VIII – Feira Livre do Bairro Eldorado, com funcionamento às 
quartas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua Nhandea-
ra, entre as ruas João Perossi e Aparecida do Taboado;
IX – Feira Livre do Bairro CECAP, com funcionamento às 
quintas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua Arnaldo 
Affi ni, entre a rua Antonio Pereira da Silva e avenida João 
Jorge Júnior;
X – Feira Livre do Bairro Jardim Soraya, com funcionamento 
às sextas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua Elizabe-

te, entre as ruas Clodulfo Selman Benevides e Soraia;
XI – Feira Livre do Bairro Esplanada, com funcionamento 
aos sábados, no período das 6h30 às 11h30, à rua Dom 
Pedro I, entre a rua Vítor Brito Bastos e avenida Brasil;
XII – Feira Livre do Bairro Ipiranga, com funcionamento aos 
domingos, no período das 6h30 às 12h, à avenida Castro 
Alves, entre as ruas Cristovão Colombo e Rio Grande do Sul;
XIII – Feira Livre do Bairro João Paulo II, com funcionamento 
às terças-feiras, no período das 6h30 às 11h, à avenida Al-
meirinda Amaral, entre a rua César Pupím e avenida Danilo 
Galeazzi;
XIV – Feira Livre do Bairro São Manoel, com funcionamento 
às quartas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua Paulo 
Santos, entre as ruas José Urias Fortes e Joaquim Manoel 
Pires;
XV – Feira Livre do Bairro Jardim Canaã, com funcionamento 
às quintas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua General 
Osório, entre as ruas Catanduva e Moyses Miguel Haddad;

XVI – Feira Livre do Bairro Solo Sagrado, com funcionamen-
to às sextas-feiras, no período das 6h30 às 11h, à rua José 
Lopes, entre a rua Dom José Joaquim Gonçalves e avenida 
Alberto Olivieri;
XVII – Feira Livre do Bairro Cidade Nova, com funcionamen-
to aos sábados, no período das 6h30 às 11h30, à rua Otávio 
Pinto César, entre as ruas Gago Coutinho e Duarte Pacheco;
XVIII – Feira Livre do Bairro São Deocleciano, com funcio-
namento aos sábados, no período das 6h30 às 11h30, à rua 
Olinda Lória Khauan, entre as ruas Sado Madlum e Maria 
Longhi;
XIX – Feira Livre do Bairro Solo Sagrado, com funcionamen-
to aos domingos, no período das 6h30 às 12h, à rua Joaquim 
L. Silva, entre as ruas Mário Valadão Furquim e Maria Rosa;
XX – Feira Livre do Bairro Vila Toninho, com funcionamento 
aos domingos, no período das 6h30 às 12h, à rua Antonio 
L. Santos, entre as ruas João Zanardi e Maria Onofre Lopes 
dos Santos;
XXI – Feira Livre do Bairro Guiomar Assad Calil, com fun-
cionamento aos domingos, no período das 6h30 às 12h, à 
avenida Romano Calil, entre as ruas Sílvio Verona e Francis-
co da Silva Rosa;
XXII – Feira Livre do Bairro Alto Rio Preto, com funciona-
mento às quartas-feiras, no período das 17h às 20h, à rua 
Noruega, entre as ruas Ipiranga e Fritz Jacobs;
XXIII – Feira Livre Orgânica do Bairro Vivendas, com funcio-
namento na Praça do Vivendas, no período das 16h às 20h.
Art. 11 Aos feirantes serão aplicadas as penalidades previs-
tas na Lei nº 5.591/94, pelo descumprimento dos dispositivos 
legais.
Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário, especifi camen-
te os Decretos nº 48, de 14 de maio de 1947; nº 1.214, de 
29 de agosto de 1972; nº 9.653, de 04 de junho de 1998; nº 
9.785, de 12 de agosto de 1998; nº 9.845, de 02 de setem-
bro de 1998; nº 9.923, de 15 de outubro de 1998; nº 9.982, 
de 26 de novembro de 1998; nº 9.983, de 26 de novembro 
de 1998; nº 12.072, de 18 de setembro de 2003; nº 13.140, 
de 20 de abril de 2006; nº 13.518, de 04 de abril de 2007; 
nº 16.163, de 15 de fevereiro de 2012; nº 16.846, de 07 de 
agosto de 2013 e nº 17.864, de 04 de outubro de 2017.
Paço Municipal "Dr. Lotf João Bassitt", 13 de julho de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZUTTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

LEI Nº 13.519
DE 10 DE JULHO DE 2020.

Permite a circulação de ônibus e vans escolares, quando 
transportando alunos, nos horários exclusivos, nos corredo-
res destinados aos ônibus do transporte coletivo, no Municí-
pio de São José do Rio Preto – SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica permitida a circulação de ônibus e vans escola-
res, quando transportando alunos, nos horários exclusivos, 
nos corredores destinados aos ônibus do transporte coletivo, 
no Município de São José do Rio Preto – SP.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 10 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. 
Autógrafo nº 14.952/2020
Projeto de Lei nº 273/2019

Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.520
DE 10 DE JULHO DE 2020.

Inclui a “Oxente Fest” no Calendário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluída no Calendário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto a “Oxente Fest”, a ser realizada, anu-
almente, no mês de outubro, por ocasião da comemoração 
do Dia do Nordestino.
Art. 2º A organização da Festa poderá realizar parcerias com 
empresas da iniciativa privada, objetivando a realização do 
referido evento.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 10 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 Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 14.953/2020
Projeto de Lei nº 289/2019
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E 
ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS 04/2020 – PROC. nº 43/2020
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Re-
dentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços.
As empresas PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI, KGP CONSTRUTORA LTDA 
e CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA entregaram seus envelopes dentro do prazo legal. 
Foram abertos os envelopes de habilitação e a sessão foi 
encerrada para análise da documentação. Após o julgamen-
to, a Comissão designará a data da sessão de abertura dos 
envelopes das propostas comerciais. 

S. J. do Rio Preto, 10.07.2020 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.

S. J. Rio Preto 13.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Objeto: Chamamento Público nº 001/2020/SEMAS
Interessada:   Associação Espírita A Caminho de Luz – AE-
LUZ 
CNPJ: 49.962.517.0001-50.
Endereço: Rua Theodoro Sanches n° 2300 - Bairro São 
Jorge
A Comissão de Seleção do Chamamento Público, no uso de 
suas atribuições legais, e cumprindo ao disposto no Decreto 
nº 17.708 de 07 de fevereiro de 2017 e alterações, composta 
pelos membros: Janaina Darli Duarte Simão, Leonara Ribei-
ro Fontes, Maria Cristina Romanelli e Maria Inês Gonçalves 
Pena, considerando o cumprimento dos requisitos e formali-
dades do Chamamento Público nº 001/2020, para execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas com 
defi ciência em Residência Inclusiva, que tem por objetivo 
acolher pessoas com algum tipo de defi ciência, de forma 
provisória e excepcional, com vistas a desenvolver capa-
cidades adaptativas para a vida diária entre os residentes, 
promovendo o acesso à rede de qualifi cação e requalifi cação 
profi ssional com vistas à inclusão produtiva, dentre outras, 
tendo em vista a classifi cação da Organização e que não 
houve impugnação, torna público a ACEITAÇÃO da docu-
mentação de habilitação apresentada pela Organização 
acima referida, tendo em vista que cumpriram o disposto no 
art. 33 do citado Decreto. 
São José do Rio Preto, 13 de julho de 2020

__________________________________________
JANAINA DARLI DUARTE SIMÃO
 Comissão de Seleção
______________________________
LEONARA RIBEIRO FONTES
 Comissão de Seleção

______________________________
MARIA CRISTINA ROMANELLI
 Comissão de Seleção

__________________________________
MARIA INÊS GONÇALVES PENA
 Comissão de Seleção

Extrato de Portaria N.º 010/2020 de 06 de julho de 2020 - 
DESIGNA, os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira 
Lima, Eziquiel de Andrade e Osvaldir Fialho de Brito, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a E. Comissão 
Sindicante, sobre fatos relatados no documento nº Interno 
250/2020 – Ouvidoria GCM.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/ CORREGEDORIA GCM

Portaria n.º 005/2020 - CGM de 25 de junho de 2020: 
CONVOLA Sindicância Investigativa nº 019/2019 CGCM/
SMTTS de 05 de julho de 2019, na presente  Sindicância 
Administrativa Disciplinar nº 005/2020, com escopo de apurar 
os atos indicadores de violação dos deveres e proibições 
funcionais, em tese praticados pelos servidores: Celso Mes-
sias da Silva Filho e Glauber Cesar Ganzela, supedaneados 
nos incisos: V, IX e XI do artigo 204 da Lei Complementar 
Municipal 05/1990; inciso VII do artigo 49 e incisos: III, XI 
e XLII do artigo 51, todos da Lei Complementar Municipal 
331/2010; garantindo-lhes o direito ao contraditório e ampla 
defesa; nomeando-se, para composição desta Comissão, os 
servidores estáveis: José Carlos Floriano, Osvaldir Fialho de 
Brito e Eziquiel de Andrade, que será presidida pelo primeiro. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.

SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA
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Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO BANCÁRIO Nº 02/2020 
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV 
Processo Administrativo: - 
Processo Licitatório: - 
Modalidade: Convênio nº 02/2020 

Objeto: 

O presente convênio tem como objeto a concessão, aos Servidores 
Ativos (da unidade gestora do RPPS), Aposentados e Pensionistas da 
RIOPRETOPREV, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados em 
folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 18.543/2020 e suas 
eventuais alterações. 

Conveniada: Caixa Econômica Federal 
Documento (CNPJ): 00.360.305/0001-04 
Valor: - 
Vigência: 60 (sessenta) meses. 
Data de Assinatura: 15/05/2020, com vigência a partir de sua assinatura. 
 

 

 

Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO BANCÁRIO Nº 01/2020 
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV 
Processo Administrativo: - 
Processo Licitatório: - 
Modalidade: Convênio nº 01/2020 

Objeto: 

O presente convênio tem como objeto a concessão, aos Servidores 
Ativos (da unidade gestora do RPPS), Aposentados e Pensionistas da 
RIOPRETOPREV, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados em 
folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 18.543/2020 e suas 
eventuais alterações. 

Conveniada: Banco Santander S.A. 
Documento (CNPJ): 90.400.888/0001-42 
Valor: - 
Vigência: 60 (sessenta) meses. 
Data de Assinatura: 27/04/2020, com vigência a partir de sua assinatura. 
 
 

 

Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto 

 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO BANCÁRIO Nº 03/2020 
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV 
Processo Administrativo: - 
Processo Licitatório: - 
Modalidade: Convênio nº 03/2020 

Objeto: 

O presente convênio tem como objeto a concessão, aos Servidores 
Ativos (da unidade gestora do RPPS), Aposentados e Pensionistas da 
RIOPRETOPREV, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados em 
folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 18.543/2020 e suas 
eventuais alterações. 

Conveniada: Banco Bradesco S.A. 
Documento (CNPJ): 60.746.948/0001-12 
Valor: - 
Vigência: 60 (sessenta) meses. 
Data de Assinatura: 20/05/2020, com vigência a partir de sua assinatura. 
  

 

 Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto 

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO BANCÁRIO Nº 04/2020 
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV 
Processo Administrativo: - 
Processo Licitatório: - 
Modalidade: Convênio nº 04/2020 

Objeto: 

O presente convênio tem como objeto a concessão, aos Servidores 
Ativos (da unidade gestora do RPPS), Aposentados e Pensionistas da 
RIOPRETOPREV, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco 
Central do Brasil, para pagamento através de descontos consignados em 
folha de pagamento, conforme Decreto Municipal nº 18.543/2020 e suas 
eventuais alterações. 

Conveniada: Banco Itaú Unibanco S.A. 
Documento (CNPJ): 60.701.190/0001-04 
Valor: - 
Vigência: 60 (sessenta) meses. 
Data de Assinatura: 08/07/2020, com vigência a partir de sua assinatura. 
 

 

 

Secretaria Municipal da Educação 
Cronograma para o período de Matrícula para Educação de Jovens e Adultos  

2º Semestre/2020 
15/07/2020 Entrega do Quadro de Formação de Classes (2º Semestre/2020) 

16 a 22/07/2020 Matrícula e digitação no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da 
Educação dos alunos em continuidade de estudos:  Termos III, IV, V, VI e Modular. 

A partir de 
16/07/2020 

Matrícula e digitação no Sistema de Cadastro de Alunos da Secretaria Municipal da 
Educação dos alunos novos do Ensino Fundamental: Termos III, IV, V, VI e Modular. 

08 a 15/07/2020 Indicação dos alunos concluintes do Ensino Fundamental (Termo VI e Modular) para 
prosseguimento de estudos no Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino. 

Até 10/08/2020 Digitação do Rendimento Escolar Individualizado dos alunos da EJA/1º Semestre-2020 
no Sistema de Cadastro de Alunos Municipal, Entrega da Ata de Resultados Finais e 
Quadro Estatístico do Rendimento Escolar 1º Semestre/2020 à Gerência de 
Planejamento e Demanda Escolar, devidamente assinados pelo Diretor(a) da Unidade 
Escolar. 

03/08/2020 Início das Aulas - 2º Semestre/2020 
Conforme Resolução SME Nº 10/2019, em seu artigo 22, para a matrícula de alunos na Educação de 

Jovens e Adultos serão observados os seguintes limites mínimos de idade: 
I – Ensino Fundamental – Idade mínima (com comprovação por meio de documentos no ato da matrícula) até o 
início do semestre letivo – 03/08/2020, sendo: 

15 anos – Termo III; 
15 anos e 6 meses – Termo IV; 
16 anos – Termo V; 
16 anos e 6 meses – Termo VI. 

 São José do Rio Preto, 08 de julho de 2020. 
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa 

Secretária Municipal da Educação 

 

 

Secretaria Municipal da Educação 
PORTARIA SME Nº. 218/2020 

RETIFICAÇÃO 
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: 
Onde se lê: 

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 
 
Leia-se: 

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. “Prof. Francisco Felipe 
Caputo” Bruna Letícia Cavalini 

São José do Rio Preto, 13 de Julho de 2020. 
Sueli Petronilia Amancio Costa 
Secretaria Municipal da Educação 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 14 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME 01247/20 AIF-P-M 000242 
ALANNYS SALON SPA LTDA 01201/20 AIF-S-H 000096 
AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 01183/20 AIF-P-C 000098 
BANCO BRADESCO S.A. 01239/20 AIF-S-H 000107 
C A DOS SANTOS CALDEIRA BRAZÃO ALIMENTOS ME 01205/20 AIF-S-H 000105 
DIOGO SANCHES NETO EIRELI 01207/20 AIF-S-H 000103 
EDUARDO F DE RUVIERI ME A1206/20 AIF-S-H 000104 
ELIZANGELA APARECIDA DA COSTA 28112065829 01196/20 AIF-S-H 000097 
FELIPE FRAGA PEREIRA DE OLIVEIRA 01249/20 AIF-A-M 00260 
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI 01242/20 AIF-S-H 000110 
GISELE ALINE PUGGIA  01208/20 AIF-S-H 000102 
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA 01248/20 AIF-P-F 000061 
ITAÚ UNIBANCO S/A 01240/20 AIF-S-H 000108 
JOSIANE SOLER TEIXEIRA 01244/20 AIF-P-F 000060 
LEONICE DA SILVA 03564416870 01202/20 AIF-P-C 000104 
MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA 01212/20 AIF-A-N 000209 
MIRIAN REGINA PUPIN ME 01229/20 AIF-L-C 000084 
NILSON DE ALMEIDA CONFECÇÕES ME 01243/20 AIF-P-F 000059 
PLANTAR FLORICULTURA LTDA 01238/20 AIF-A-N 000216 
R 4 RIO PRETO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 
LTDA 01246/20 AIF-P-C 000108 

RAIA DROGASIL S/A 01203/20 AIF-P-C 000106 
S S O N EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI 0123720 AIF-A-N 000215 
SÉRGIO LUIS RIBEIRO DE LIMA ME 01184/20 AIF-A-LF 000083 
VIA BELA AUTOMÓVEIS LTDA  01245/20 AIF-P-C 000107 
VILLE D’BI ARTIGOS INFANTIS LTDA ME 01195/20 AIF-S-H 000098 
WANDERSON DE OLIVEIRA LIMA 06198901696 01241/20 AIF-S-H 000109 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

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 
048/2020, Ata de Registro de Preço nº 019/2020, objeto do Processo Licitatório nº 056/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto da 
presente licitação o registro de preços de aquisição madeiras para manutenção e reparos em vias e setores do Município de Guapiaçu/SP, nas formas 
e quantidades estimadas, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL 
DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de julho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 14/07/2020, 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: 13/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 58/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2020
Objeto: Aquisição de materiais para enfrentamento a pande-
mia do COVID-19.
Data do Encerramento: 28/07/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 09 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

CLEBER VIEIRA DE MORAES e SILAINE DE FÁTIMA 
RIBEIRO DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
empresario, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 20 
de março de 1982, fi lho de JOSÉ DE ARIMATEIA PAULINO 
DE MORAES e de MARINÊS VIEIRA BARBOZA MORAES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de outubro de 1986, 
fi lha de JOÃO FERREIRA DE SOUSA e de MARIA HELENA 
RIBEIRO DE SOUSA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 07 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

GENTE RUIM É COMO DOR DE DENTE: QUANTO MAIS SE PRESTA ATENÇÃO NELA, 
MAIS INCOMODA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

NEIDE ROCHA está 
em tempo de isolamento 
social curtindo sua boni-
ta casa de veraneio, às 
vezes com amigas, em 
Condomínio Enseada 
Azul 1, em Fronteira.

REGINA BERNADETE, 
cantora da vizinha Miras-
sol, prepara a Live para a 
APAE FESTIVAL, no seu 
Youtube, no próximo dia 
31 de julho, a partir das 
18 horas. Participam da 
live, os cantores amigos 
Juan Vitor & Felipe, Pe-
drão Hits e o Grupo Eu 
sou o Samba.

O ADVOGADO e mo-
narquista Jorge Bittar as-
sumiu seus 63 anos bem 
vividos em isolamento 
social seu aconchegan-
te apartamento em Rio 
Preto.

GUTO COVIZZI come-
morou a chegada do Dia 
da Pizza, não pra vender 
mais em sua rede de 
pizzarias, mas para doar 
mais com seu evento so-
lidário anual Bella Ajuda.

LUIZ TOBARDINI, Pre-
feito da cidade de Bady 
Bassitt, continua interna-
do no isolamento respira-
tório do Hospital Austa de 
Rio Preto, mantendo seu 
quadro estável, respira 
sozinho, sem ajuda de 
aparelhos e cumprindo o 
protocolo de isolamento 
social por contaminação 
do Covid-19. #BadyUse-
Máscaras. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Sucesso Total
A Paróquia Menino Jesus de 
Praga, no comando do padre 
Silvio Roberto, realizou no 
último sábado, dia 11, uma 
Paella Caipira, assinada pelo 
Chef Casinha. Foi o maior 
sucesso com mais de mil 
kits vendidos e com uma 
organização impecável. A 
colaboração de todos os fiéis, 
foi sucesso total. Padre Silvio 
Roberto agradece aos irmãos.

Charreata para 
Verônica
Foi no último sábado à tarde 
que Bárbara Zafani Arid e 
Guilherme Arid, gravidos, 
organizaram a festa com o 
tema “Charreata” para saber o 
sexo do “bebê” que aguardam 
para nascer. Será uma filha, 
menina, que receberá o nome 
de Verônica, a herdeira do 
casal. Os avós, Luís Marco 
Zafani e Marta Baruffi Zafani 
e Luiz Fernando Arid e Rachel 
Thomaz Arid já estão babando 
de alegria. Os amigos do 
casalzinho, participaram da 
comemoração desfilando e 
buzinando com seus carros 
todos enfeitados com bexigas 
rosas. Foi um dia inesquecível 
para todos que participaram 
da festa.         

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Ratoeira armada
Depois de ver sua parceria com Eduardo Costa fracassar e ser 
boicotado pelo SBT, o apresentador Ratinho (que tem 2 grandes 
Gurus em Rio Preto),  teve prejuízo milionário nos últimos meses 
depois que comprou sua emissora de rádio em São Paulo. 
Ele havia comprado a rádio Estadão FM por R$ 50 milhões, 
transformou-a em rádio sertaneja como a sua rede Massa FM 
e não deu certo. Demitiu toda a equipe e quer transformar a 
rádio numa verdadeira AM, o que deixou assustadas as 40 
emissoras que já são afiliadas a Rede Massa FM, inclusive 
uma aqui pertinho, em José Bonifácio.

Caso específi co
No caso específico, a Estação receberá nova pintura, piso e 
cobertura de maneira que o conceito arquitetônico histórico 
original seja mantido, já que o prédio é tombado pelo 
CONDEPHACT Municipal e, portanto, não pode sofrer alterações 
em sua estrutura física.

Visita da Cegonha
Flávia Costa, advogada e promotora de eventos, está grávida 
pela segunda vez.  É só alegria, ao lado do primeiro filho de 
João Lucas, que completará 5 anos no próximo dia 01 de 
agosto, e do marido André Buion. O casal já sabe o sexo do 
bebê, uma filha, menina, que será registrada com o nome de 
BELLA. Que Bacana!

Aniversário em Família. O empresário José Eduardo Tarraf, aniversariante, Maria 
Amélia Mussi e os fi lhos Thiago e Duda Tarraf, a nora Cláudia Buissa Tarraf e 
a fi lha Mariana Buissa Tarraf na vivenda da fazenda, nos arredores de Nova 

Aliança. Foto Arnaldo Mussi

DiáriodoBob
Posso perguntar? Será que quando já estiver definida a 

vacina contra o coronavírus, com sua eficácia comprovada 
e pronta para a imunização, o cidadão, como eu e você, na 
fruição da sua autonomia da vontade, poderá recusá-la? O 
promotor de Justiça aposentado Eudes Quintino de Oliveira 
Jr. é quem responde, em artigo que vem virando tema de 
debate no aplicativo do correspondente Migalhas. Não sei se 
você sabe, mas o Brasil sancionou a lei 13.979/20, norma 
excepcional caracterizada pela decretação da pandemia (pala-
vra de origem grega que carrega o significado de “todo o povo”) 
que prevê, dentre as medidas previstas no artigo 3º da referida 
lei, de realização compulsória (obrigatório, exigido) exames 
médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, va-
cinação, outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos 
específicos para todos. É certo que se trata de uma lei tem-
porária com vigência determinada pela duração da pandemia, 
mas a determinação compulsória vacinal deveria protrair (adiar, 
protelar, postergar, prorrogar, no tempo. Trata-se, segundo o 
mestre Eudes Quintino, de um caso de lege ferenda, quando 
se determina a obrigatoriedade vacinal (limitação ao direito 
individual da autonomia da pessoa) em favor do bem-estar e 
da saúde dos demais. Ponto e basta!

De lixo a luxo
Quem vive aqui sabe de cor 
e salteado que a baixada do 
terminal urbano, rodoviária e 
estação do trem sempre foi um 
calo para os administradores 
(prefeitos). Quem viver, não 
demora muito como vai ficar 
aquele “buraco” com as 
reformas propagadas pelo 
prefeito Edinho Araújo. Em 
conexão com o calçadão, 
também em conclusão, vai ver 
o que é um olhar para o futuro.

Sinais particulares
O Banco do Brasil vinha trabalhando com 257 funcionários em 
home office de seus 93 mil empregados. Agora, resolveu colocar 
32 mil em home office, apostando que economizará R$ 1,7 
bilhão em 12 anos. E ainda desocupará 19 de um total de 35 
edifícios que vinha utilizando até agora.

A coisa ta feia
Em dezembro, o prédio da 
Editora Abril, em São Paulo, 
será esvaziado porque irá 
para leilão. Por outro lado, as 
máquinas foram vendidas ao 
exterior. As redações estão em 
outro lugar e a impressão de 
poucos veículos será feita em 
gráfica terceirizada.

Deus é pai
Bolsonaro acaba de autorizar Edir Macedo e sua mulher Ester 
Bezerra, “investidores com domicílio no exterior”, a assumir o 
controle de 100% do Banco Renner, através de uma offshore. 
Até 1998, o banco era o braço financeiro das lojas Renner.


