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Andreia Negri, gerente da 
vigilância epidemiológica, ex-
plicou que os números altos 
estão relacionados a exames 
que estavam nos laboratórios 
em dias anteriores e que foram 
enviados para a Secretaria de 
Saúde apenas recentemente. 
Número de pacientes curados 
chegou a 6.229.       
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Saúde registra 
613 novos casos 

de Covid-19 e 
15 mortes

Meninos do Leão 
fazem bonito e vão 
para a semifinal do 

Paulistão
Durante a paralisação do 

estadual, o Mirassol perdeu 18 
jogadores e teve que montar o 
time com garotos da base. Os 
meninos não se intimidaram 
no Morumbi, mostram um bom 
futebol e venceram o São Paulo 
por 3 a 2.
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Supermercado 
na Região Norte 

oferece 168 
vagas de emprego
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Mesmo com novo horário, supermercados deverão respeitar a Lei Seca . Pág. A3
Fernando Roberto/Ag. FUTPRESS

Em todo o ano passado, Rio Preto registrou 92 casos de violência contra pessoas com de-
ficiência. Já entre 1º de janeiro a 1º de abril deste ano, 26 boletins de ocorrência desse tipo 
foram feitos na cidade. O balanço é da plataforma da “Base de Dados dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência”, criada pelo governo do Estado.                                                    Pág. A4

A cada semana, duas 
pessoas com deficiência são 
vítimas de violência em RP

Delegado assistente da Seccional, Alexandre Arid, diz que o cri-
me de estelionato cresceu durante a pandemia

Supermercados devem abrir até duas horas 
a mais para compensar os dias fechados 

HORÁRIO AMPLIADO
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Divulgação SMCS

Rede Municipal 
entrega kit 

merenda aos 
alunos

Uma novidade neste novo 
decreto é que a proibição do 
funcionamento de supermer-
cados, mercados e mercearias 
ficará limitada apenas aos 
domingos. 

                           Pág. A5

Cedral mantém 
Lei Seca e 

fechamento de 
supermercados 

Sérgio SAMPAIO

Nota de R$200 
deve começar a 
circular no fim 

de agosto
Pág. A2 Mirassol vence com dois gols de Zé Roberto e um gol de Daniel Borges

Candidato a vice 
do prefeito não 
se impõe, diz 
progressista

Faceres reúne 
especialistas para 
discutir pandemia 

em webinar
O evento é 100% on-line e 

gratuito e será dividido em três 
formatos de rodas de discus-
sões. Os temas serão variados, 
desde sociais até científicos. O 
webinar é aberto a profissionais 
e estudantes da área da saúde.
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INSS adia 
reabertura das 
agências para 
24 de agosto
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Guilherme BATISTA
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Reabertura das agências do 
INSS é adiada para 24 de agosto

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) publicou 
nesta quarta-feira (29), no 
Diário Oficial da União, portaria 
que adia para o próximo dia 
24 a reabertura gradual de 
suas agências físicas em todo 
o país, devido à pandemia do 
novo coronavírus. A Portaria 
36 resulta de decisão conjunta 
da Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho, do Minis-
tério da Economia, e do INSS.

O retorno das atividades 
presenciais estava previsto 
para a próxima segunda-feira 
(3). Os serviços, entretanto, 
continuarão a ser feitos exclu-
sivamente de forma remota, 
até o dia 21 de agosto, pela 
Central Telefônica 135, pelo 
aplicativo e pelo portal Meu 
INSS. O atendimento remoto 
terá continuidade depois da 
reabertura das agências, des-
tacou o instituto.

Segundo o INSS, o obje-
tivo é evitar a aglomeração 
de pessoas. Quando as ati-
vidades presenciais forem 
reiniciadas, terão prioridade 
os serviços de perícia médica, 
avaliação social, cumprimen-
to de exigência, justificação 
administrativa e reabilitação 
profissional. Serão retomados 
também a justificação judicial 
e o atendimento relacionado 
ao monitoramento operacional 
de benefícios.

A Portaria 36 esclarece 
que, em um primeiro momen-
to, o tempo de funcionamento 
das agências será parcial, 
com seis horas contínuas, e 
o atendimento será exclusivo 
aos segurados e beneficiários 
mediante agendamento prévio 
pelos canais remotos (Meu 
INSS e Central 135).

“A reabertura gradual e 
segura irá considerar as espe-
cificidades de cada uma das 
1.525 agências da Previdência 
Social no país. Cada unidade 

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

Banco Central anuncia lançamento da nota de R$ 200

A partir do fim de agos-
to, os brasileiros poderão 
circular com um novo tipo 
de cédula. O Conselho 

há falta de numerário no 
mercado, mas o BC en-
tende que o momento é 
oportuno para o lançamento 
da nova cédula diante da 
possibilidade de aumento 
na demanda.

“Estamos vivendo neste 
momento um período de 
entesouramento, efeito de-
rivado da pandemia. O Ban-
co Central nesse momento 
não consegue precisar por 
quanto tempo os efeitos 
do entesouramento devem 
perdurar”, disse a diretora.

Em entrevista coletiva, 
Carolina também afirmou 
que a imagem da nota de 
R$ 200 ainda não está 
disponível porque está na 
fase final de testes de im-
pressão. O lançamento 
está previsto para o final de 
agosto deste ano.

Segundo o BC, a tiragem 
em 2020 será de 450 mi-
lhões de unidades, equiva-
lentes a R$ 90 bilhões.

Agência BRASIL

Os atendimentos 
continuarão on-line 
e por telefone

Agência BRASIL

Divulgação

Marcelo Casale Jr. Agência BRASIL

Novo supermercado na 
zona norte oferece 168 

vagas de emprego

A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego anuncia o aumen-
to de 168 vagas no Balcão 
de Empregos para processo 
seletivo da nova unidade do 
Supermercado Amigão, a ser 
inaugurado no shopping Cida-
de Norte.

São oportunidades para: 
encarregado de açougue, 
encarregado de caixa, encar-
regado de depósito, encarre-
gado de frios, encarregado de 
frutas, legumes e verduras, 
encarregado de mercearia, 
encarregado de padaria, en-
carregado de prevenção de 
perdas, encarregado de re-
cursos humanos, encarregado 
de e-commerce, açougueiro, 
atendente de rotisseria/ca-
feteria, auxiliar de açougue, 
auxiliar de confeitaria, auxiliar 
de cozinha, auxiliar de depósi-
to, auxiliar de frente de caixa, 
auxiliar de padaria, auxiliar de 
SAC, cartazista, confeiteiro(a), 
conferente de depósito, con-
ferente de PVE, cozinheiro(a), 
empacotador(a), fiscal de loja, 
operador de caixa, pesquisa-
dor(a), repositor(a) de FLV, re-
positor(a) de frios, repositor(a) 
de mercearia, zelador(a).

Os pré-requisitos são: ter 
disponibilidade de horário e 
também de viagem para trei-
namento, se necessário.

“Sabemos que o momento 
é delicado em todo o mundo e 
que as pessoas querem e pre-
cisam trabalhar, à medida que 

situação vai sendo controlada. 
Nesse sentido, temos reforça-
do nossas parcerias junto às 
empresas, buscando ampliar 
a oferta de empregos na ci-
dade”, comentou o secretário 
da pasta, Edemilson Favaron.

As vagas se somam a ou-
tras ainda em divulgação – o 
total de ofertas nesta quar-
ta-feira é de 402 –, como os 
mais de 100 postos para o 
Grupo Muffato: açougueiro/
peixeiro, repositor de frutas/
legumes e verduras, ope-
radores de caixa, limpeza, 
orientadores, padeiro, setor 
de trocas, mercearia, confe-
rente, balconista, pas, frios 
e laticínios, empacotador, 
delivery, ajudante de refeitório, 
salsicharia, auxiliar de estacio-
namento, vigia, 2 vendedores 
de eletro, pizzaiolo/lanches, 
confeiteiro, auxiliar de depó-
sito, importador.

Essas e outras vagas po-
dem ser consultadas no site 
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos, onde o candidato 
cadastra seu currículo e ma-
nifesta interesse nas vagas 
desejadas e com perfil com-
petível. O processo é gratuito 
e online.

Por conta das medidas de 
prevenção ao coronavírus, o 
atendimento presencial do 
Balcão de Emprego no Poupa-
tempo e na Prefeitura Regional 
Norte continua suspenso. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3211 
4950.

Sérgio SAMPAIO

LOBO-GUARÁ

PROJETO

Monetário Nacional (CMN) 
aprovou hoje (29) a criação 
da nota de R$ 200.

A cédula terá como per-
sonagem o lobo-guará, es-
pécie que ficou em terceiro 

lugar em uma pesquisa 
realizada pelo BC sobre 
quais animais em extinção 
deveriam ser representa-
das em novas cédulas. O 
anúncio foi feito pelo Banco 
Central (BC), que convocou 
uma entrevista coletiva para 
apresentar a nova nota.

A diretora de adminis-
tração do Banco Central, 
Carolina de Assis Barros, 
disse que o lançamento da 
nova nota é uma forma de 
a instituição agir preventiva-
mente para a possibilidade 
de aumento da demanda da 
população por papel moe-
da. Segundo o BC, entre 
março e julho deste ano, 
um dos efeitos econômicos 
da pandemia de Covid-19 
foi o aumento de R$ 61 
bilhões no entesouramento 
de moeda, ou seja, notas 
que deixaram de circular 
porque a população deixou 
o dinheiro em casa.

Segundo a diretora, não 

Região terá núcleo de estudo
 sobre a violência

Nesta quinta-feira (30), 
será realizado o lançamento do 
Núcleo de Estudos da Violência 
e Pessoas (NEVIPE), em uma 
live no Youtube a partir das 
19h. O projeto, coordenado 
pela pesquisadora Luciane 
Castiglioni, será sedimentado 
em São José do Rio Preto e 
será encampado e efetivado 
pela Uniterp.

“Eu já tenho a ideia de fazer 
esse estudo há décadas, mas 
só agora consegui concretizá-
-la. O salário de um pesquisa-
dor é muito diminuto no Brasil, 
então acabei focando mais no 
mercado de trabalho ao longo 
da minha carreira”, contou 
Luciane, que é graduada em 
ciências sociais, ciências jurí-
dicas, doutora em ciências da 
saúde, entre outros cursos.

De acordo com a pesqui-
sadora, as linhas do estudo se 
dividem em duas grandes áre-
as: Ciências Sociais Aplicadas 

e Ciências da Saúde, dada a 
inter-relação e multidisciplina-
ridade de tais ciências, pois 
englobam o ser humano, seu 
comportamento, as dinâmicas 
sociais, jurídicas e as dispo-
sições dessas interações. Na 
esfera do Estudo da Violência, 
o foco será as pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade, tais 
como: mulheres acometidas 
por violência, crianças e ado-
lescentes vítimas de abusos em 
geral, homofobia, questões de 
gênero, etnia, criminalidade, 
dentre outras.

Na esfera do Desenvolvi-
mento de Pessoas, o foco será 
o estudo para a execução de 
conjuntos de práticas que visam 
o desenvolvimento do capital 
humano, com foco na inserção 
das pessoas em seu universo 
laboral, social e familiar. Áreas 
como Inteligência Emocional, 
Gestão de Pessoas e Compor-
tamento serão contempladas.

“Esperamos com esse pro-
jeto conseguir transformar a 

Vinicius LIMA

pesquisa em ações afirmati-
vas e políticas públicas para 
a população mais vulnerável 
e desenvolver um perfil das 
pessoas mais acometidas pela 
violência”, comentou Luciane.

A pesquisa contará com 

uma equipe para fazer o traba-
lho de campo, mas por conta 
da pandemia ainda não há uma 
data para o início do trabalho. 
A live pode ser acompanhada 
pelo link https://www.youtube.
com/watch?v=MTzRUwsaXA0.

deverá avaliar o perfil do quadro 
de servidores e contratados, 
o volume de atendimentos 
realizados, a organização do 
espaço físico, as medidas de 
limpeza e os equipamentos de 
proteção individual e coletiva”, 
estabelece a portaria.

As unidades que não reu-
nirem condições necessárias 
para atender o cidadão com se-
gurança seguirão operando em 
regime de plantão reduzido. Um 
painel eletrônico será disponi-
bilizado pelo INSS, com infor-
mações sobre o funcionamento 
das agências da Previdência 
Social, os serviços oferecidos 
e o horário de funcionamento.

“Todas as medidas toma-
das para garantir o direito dos 
cidadãos durante a pandemia 
de covid-19, incluindo a sim-
plificação dos procedimentos, 
a dispensa de exigências e a 
oferta de serviços por meio de 
canais remotos, continuarão 
valendo mesmo após a retoma-
da do atendimento presencial”.

OPORTUNIDADES

Divulgação

 Pesquisadora Luciane Castiglioni coordena o projeto
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Desnecessário
Assim que o atual vice 

Eleuses Paiva (PSD) anun-
ciou que não iria disputar 
a reeleição, a vaga de pré-
-candidato a vice de Edinho 
Araújo (MDB), entretanto, 
vem sendo cobiçada por 
aliados nos bastidores. Paulo 
Pauléra diz que falar sobre o 
assunto agora é desneces-
sário e o nome que o prefeito 
escolher terá de receber o 
apoio dos dirigentes parti-
dários aliados. “É o prefeito 
que vai escolher um nome 
que vai agregar e também 
o que é bom para toda a 
coligação”, diz, se referindo 
às eleições majoritária e 
proporcional.

Não impõe
O vereador Paulo Pauléra (PP) se reuniu com o secre-

tário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, ontem (foto), 
para solicitar a construção de praças reivindicadas pela 
população dos bairros Vista Alegre e da Vila Azul. Pauléra 
e Ramalho são presidentes do Progressista e do Patriota, 
respectivamente, principais aliados do atual governo. Ao 
ser indagado sobre o nome do postulante a vice na chapa a 
ser encabeçada por Edinho Araújo (MDB), na disputa pela 
reeleição, Pauléra reiterou que o assunto é uma questão 
pessoal do prefeito. “O prefeito que vai decidir, porque é 
uma questão que não se impõe”, frisou.

 Leniência
A ciência diz que a selva amazônica é responsável por 

enviar umidade por várias regiões do país, o que proporcio-
na mais chuvas, aumentando a produção de alimentos. Os 
governantes não levam isso em conta. Levantamento do 
Instituto Talanoa mostra que o Ministério do Meio Ambiente 
publicou, entre março e maio, 195 ações relacionadas 
ao tema ambiental. É a ‘boiada’ revelada pelo ministro 
Ricardo Salles, que passou sem ser notada porque a im-
prensa estava envolvida com a pandemia do coronavírus. 
O diabo que o inimigo da natureza continua na pasta… 
com a leniência do presidente, claro!

Entrelinhas  
Ao ser questionado sobre 

uma possível aliança com 
o MDB para disputar as 
eleições majoritárias, o pre-
sidente do Podemos, Kawell 
Lott, disse que a parceria 
ainda está sendo analisa-
da. “Só em setembro”, se 
limitou a dizer. Kawell se 
referiu que o assunto será 
decidido na convenção do 
partido, cuja data ainda não 
foi definida pelo partido. 
A Justiça Eleitoral decidiu 
que os partidos terão de 
promover suas convenções 
entre 31 de agosto a 16 de 
setembro. Agora, tem muito 
balão de ensaio envolvido 
nessas entrelinhas.

Alternativa B
Em função do número 

elevado de políticos de olho 
na vaga de pré-candidato a 
vice, o presidente do DEM, 
Roberto Toledo, fez aná-
lise na sua coluna como 
se o postulante fosse ser 
escolhido numa prova de 
vestibular. Ao responder o 
gabarito, Toledo assinalou a 
alternativa B, ou seja, esta-
ria se referindo ao ex-depu-
tado Orlando Bolçone, que 
está filiado ao DEM? São 
detalhes que têm de levar 
em consideração, afinal, na 
retaguarda do ex-deputado 
está o presidente estadual 
do partido, vice-governador 
Rodrigo Garcia.

Um atrás…
O secretário de Trânsito, 

Amaury Hernandes, disse 
que a lotação dos ônibus, 
nos horários de pico, po-
deria ser evitada, desde 
que o passageiro respeite a 
capacidade do coletivo. Ou 
seja, se estiver lotado, não 
entre, espera o próximo. 
Como todo o usuário está 
com pressa para chegar em 
casa, sempre cabe mais um. 
A solução não seria colocar 
um ônibus atrás do outro, 
no mesmo itinerário, porque 
é difícil de prever se tem 
mais ou menos passageiro 
em horário de pico. Lotação 
preocupa por causa do novo 
coronavírus.

Coordenador  
A pré-candidata a prefei-

ta Celi Regina da Cruz (PT) 
informou que o professor 
Celso Barreiro será o coor-
denador do seu plano de 
governo a ser apresentado 
à população na campanha 
eleitoral. “A ideia é elaborar 
um plano com a partici-
pação popular, com visão 
voltada para os que mais 
sofrem com o impacto da 
pandemia”, diz Barreiro. E 
acrescentou que, antes de 
elaborar o plano, o povo será 
ouvido para encontrar meios 
com o intuito de solucionar 
os problemas.  Barreiro foi 
escolhido, terça-feira, pela 
direção do partido.

Estável
O governador João Dória 

(PSDB) anuncia amanhã as 
regiões do estado que vão 
progredir para uma fase 
mais liberal às atividades 
econômicas, ou àquelas que 
vão regredir para uma fase 
mais restrita. Rio Preto está 
na fase laranja, um ponto 
da fase crítica, a vermelha, 
que fecha tudo, menos as 
essenciais, por exemplo, 
supermercados e farmácias. 
Edinho Araújo (MDB) está 
convicto de que não haverá 
regressão, mas a cidade vai 
permanecer estável na fase 
laranja. Agora, é essencial 
que a população colabore 
para avançar!

O novo decreto municipal 
que vai proibir por mais dois 
finais de semana a abertura 
dos supermercados e hiper-
mercados de Rio Preto traz 
uma novidade de estender o 
funcionamento de segunda 
a sexta-feira entre as 6h e a 
meia-noite. E aos finais se 
semana poderão atender se 
atendimento ao público por 
meio de delivery.

O novo decreto 18.648, 
publicado nesta quinta-feira 
(30) no Diário Oficial (Jornal 
DHoje), tem validade até o dia 
10 de agosto e visa reduzir as 
aglomerações para combater 
a proliferação do contágio da 
Covid-19 em Rio Preto.

A maioria das redes super-
mercadistas devem definir os 
novos horários de funciona-
mento. Na maioria dos casos, 
elas devem abrir entre uma a 
duas horas a mais diariamente.

Na quarta-feira (29), algu-
mas redes já definiram seus 
novos horários de funciona-
mento. Dentre elas, a Rede 
de Supermercados Proença 

que vai abrir as 7h30 com o 
fechamento às 21 e 22 horas. 
Outra rede também definiu seus 
horários foi o JJ Supermercado, 
que deve funcionar das 8h às 
22 horas e o Empório Jota, 
das 7h às 22h e a Havan, que 
foi recentemente enquadrada 
no setor de supermercados, 
divulgou que vai funcionar das 
9h às 22h.

As demais redes que atuam 
em Rio Preto decidiram esperar 
a publicação do novo decreto e 
tomar conhecimento do teor do 
mesmo para depois decidirem 
oficialmente os horários que 
riam funcionar até o próximo 
dia 10 de agosto.

APAS – Em nota, a Asso-
ciação Paulista dos Supermer-
cados (APAS) recomenda aos 
seus associados que, de acordo 
com a capacidade operacional 
de cada um, ampliem o horário 
de funcionamento de suas lojas 
nos dias em que podem atender 
a população.

Sincomerciários  – Durante 
a quarta-feira (29), diretores e 
funcionários do Sincomerciá-
rios (Sindicato dos Empregado 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Supermercados e hipermercados 
devem abrir entre uma a duas 

horas a mais de segunda a sexta

COMPENSAR O FIM DE SEMANA

Supermercados e hipermercados devem ampliar sua 
abertura por um ou dias horas diárias

 Sérgio SAMPAIO

PRORROGADA

TSE faz campanha contra a desinformação: “Se for fake news, não transmita”

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) estreará uma nova 
campanha de combate à 
desinformação com a men-
sagem “Se for fake news, 
não transmita”. O objetivo é 
abordar a disseminação de 
notícias falsas no dia a dia 
da sociedade, com ênfase 
no impacto negativo desse 
fenômeno nos processos 

democrático e eleitoral brasi-
leiros, bem como na vida dos 
cidadãos.

Para dar amplitude à men-
sagem, o TSE contará com 
a divulgação do biólogo Atila 
Iamarino, youtuber e divulgador 
científico que tem atuado contra 
notícias falsas durante a pande-
mia do coronavírus (causador 
da Covid-19).

O especialista participou da 
segunda live da série “Diálogos 

Democráticos” e, na conver-
sa com o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso, 
mencionou o quão nociva pode 
ser uma notícia falsa. “Agora, 
durante a pandemia da Co-
vid-19, foi divulgada, no Irã, 
uma informação falsa de que 
o consumo de metanol evitaria 
a doença. Mais de mil pessoas 
morreram no país pelo consumo 
de metanol”, exemplificou.

O combate à desinformação 

Da REDAÇÃO

Cedral prorroga Lei Seca e fecha 
supermercados apenas aos domingos

O prefeito de Cedral, Paulo 
Beolchi de Lucas – Janjão (Ci-
dadania) prorrogou o decreto 
que instituiu a Lei Seca no 
município, proibido a venda de 
bebidas alcoólicas em todos os 
estabelecimentos comerciais 
aos sábados e domingos, nas 
suas 24 horas, e de segunda a 
sexta a partir das 20 horas até 
às 6 horas da manhã do dia 
seguinte.  Proibindo inclusive o 
serviço delivery e drive-thru de 
bebidas alcoólicas. Neste idem 
do decreto houve uma alteração 
ao anterior que proibia à venda 
de segunda a sexta a partir das 
19 horas.

Uma novidade deste novo 
decreto é que a proibição do 
funcionamento de supermer-
cados, mercados e mercearias 
ficará limitada apenas aos 
domingos – enquadrando-se 
nesta proibição também lojas 
de conveniência, distribuidoras 
de água e gás, açougues e 
quitandas. Eles poderão ape-

nas prestar serviços de delivery 
(entrega a domicílio).

Liberados aos sábados – 
Estes mesmo estabelecimentos 
proibidos de funcionar aos do-
mingos poderão funcionar aos 
sábado em horário limitado até 
as 18 horas.

Padarias – Poderão funcio-
nar aos sábados até as 18 horas 
e aos domingos até as 10 horas.

Comércio em geral – Po-
dem funcionar aos sábados até 
o meio dia  ficando vedada a 
venda no sistema delivery ou 
drive-thru após este horário.

Alimentação – as sorvete-
rias, lanchonete, restaurantes, 
pizzarias poderão funcionar 
de segunda a domingo – sem 
atendimento ao público – ape-
nas com serviço delibery e 
drive-thru.

Sem restrição – Poderão 
funcionar normalmente poderão 
funcionar normalmente todos os 
dias as farmácias e os postos 
de combustível (com exceção 
das lojas de conveniências que 
deverão ficar fechadas).

Sérgio SAMPAIO

Lei Seca vai até dia 10 de agosto em Rio Preto

Com o  novo  dec re to 
18.648/2020, feito pela Pre-
feitura de Rio Preto, a Lei Seca 
continua valendo na cidade até 
o dia 10 de agosto.

Com isso, todos os estabe-
lecimentos ficam proibidos de 
vender bebidas alcoólicas nas 
24 horas dos próximos sába-
dos e domingos e de segunda 
a sexta-feira das 20h às 6h.

A Lei Seca é vigente desde 
o dia 17 de julho e trouxe 
números positivos no que diz 
respeito a coibir as aglomera-
ções que eram registradas na 
cidade, em especial em postos 
de combustível e bares, onde 

as pessoas ficavam até altas 
horas da madrugada consumin-
do bebidas alcoólicas.

Segundo o secretário de 
Saúde, Aldenis Borin, as aglo-
merações que eram registradas 
nestes locais antes a proibição 
por conta da venda de bebidas 
alcoólicas à noite e duran-
te a madrugada estão sobre 
controle no ponto de vista da 
secretaria.

Fiscalização – A fiscaliza-
ção continua a cargo da Vigilân-
cia Sanitária que terá o apoio da 
GCM (Guarda Civil Municipal) e 
as denúncias sobre o descum-
primento do decreto poderão 
ser feitas pelo telefone 153.

Sérgio SAMPAIO

DECRETO

é um dos compromissos da 
gestão do ministro Barroso, que 
enfatiza o papel da Justiça Elei-
toral em assegurar a democracia 
brasileira e a preocupação da 
Corte com campanhas de de-
sinformação, de difamação e de 
ódio na internet. Para o ministro, 
“as mídias sociais, as platafor-
mas de internet, os veículos de 
imprensa e a própria sociedade 
são os principais atores no en-
frentamento da desinformação”.

Sérgio SAMPAIO

Estabelecimentos ficam proibidos de vender bebidas alcoólicas 

do Comércio)  percorreram 
todos os supermercados e 
hipermercados para buscar 
informações sobre os horários 
que os mesmo iriam funcionar 
com o regramento imposto 
pelo decreto. Apenas três re-
des se posicionaram que vão 
no máximo funcionar até as 22 
horas, as demais devem decidir 
e divulgar os novos horários a 
partir desta quinta (30). Existe 

a expectativa por parte dos re-
presentantes dos trabalhadores 
que nenhuma das redes use o 
horário máximo para a abertu-
ra, que é a meia-noite, horário 
que dificultaria a locomoção 
dos trabalhadores para as suas 
residências.

São aproximadamente 5 
mil trabalhadores que atuam 
no setor supermercadista em 
Rio Preto.

Acirp fez sugestões para 
novo decreto municipal
A direção da Acirp (Associa-

ção Comercial e Empresarial de 
Rio Preto) esteve reunida esta 
semana com o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e com membros 
do Comitê Gestor de Enfren-
tamento do Coronavírus para 
debater o novo decreto da Lei 
Seca e do fechamentos dos su-
permercados e hipermercados.

A entidade patronal salienta 
que o pedido de ampliação do 
horário de funcionamento dos 
supermercados e hipermerca-
dos de segunda à sexta, caso o 
decreto da proibição da abertura 
aos sábados e domingos fosse 
reeditado. “A sugestão foi aca-
tada pelo prefeito Edinho Araújo 
em seu novo Decreto, esten-
dendo o atendimento das 6h às 
24h, de segunda a sexta, com o 
intuito de evitar aglomerações”. 

Lei Seca – O novo decreto 
também estende até o dia 10 de 
agosto a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas por todos os 
estabelecimentos de Rio Preto, 

nas 24 horas dos sábados e 
domingos e de segunda a sex-
ta-feira das 20h às 6h.

Flexibilização – A Acirp fez 
uma solicitação em relação a 
este regramento que possa se 
flexibilizado a venda de bebidas 
alcoólicas por meio de delivery 
antes do dia 10, caso Rio Preto 
se mantenha na Fase Laranja 
do Plano São Paulo e que o nú-
meros da pandemia melhorem 
na cidade.

A entidade salienta que esta 
solicitação já foi feita anterior-
mente pelo Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares 
de Rio Preto (Sinhores).

O novo decreto deve ser pu-
blicado nesta quinta-feira (30) 
no Diário Oficial (Jornal DHoje).

Sérgio SAMPAIO

NEGOCIAÇÃO

Sérgio SAMPAIO
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HISTÓRICO: Mirassol vence e 
elimina o São Paulo no Morumbi

O Mirassol surpreendeu o 
São Paulo nesta quarta-feira 
(29) pelas quartas-de-final do 
Campeonato Paulista e elimi-
nou a equipe da capital em 
pleno no Morumbi. A vitória 
por três a dois garante o Leão 
nas semifinais da competição 
e concretiza a melhor campa-
nha da história do clube no 
Paulistão.

A primeira etapa da partida 
começou bem movimentada, 
com o São Paulo pressionando 
a saída de bola do Mirassol. 
Apesar disso, o Tricolor não 
conseguia finalizar contra o gol 

de Kewin. Aos 19 minutos, o 
estreante Zé Roberto aprovei-
tou a cobrança de escanteio 
para subir livre dentro da área 
e abrir o placar para o Leão.

Aos 31 minutos, Juninho 
puxou o contra-ataque pela 
direita e cruzou rasteiro para 
Zé Roberto marcar novamente 
e ampliar a vantagem. O gol, 
no entanto, despertou o São 
Paulo na partida, que come-
çou a pressionar. Em menos 
dois minutos, o goleiro Kewin 
fez duas grandes defesas em 
jogadas de bola aérea, porém 
na segunda, Pablo aproveitou 
o rebote para diminuir. No mi-
nuto seguinte, o centroavante 

Vinicius LIMA

Um motorista, de 39 anos, 
foi preso nesta terça-feira (28) 
após agredir a mulher dele, 
uma educadora, de 38 anos, 
no bairro Boa Vista, em Rio 
Preto. Ele bateu na vítima com 
um vidro de perfume, ferindo-a 
no nariz.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a Polícia 
Militar foi acionada pela vítima 
e assim que os policiais chega-
ram na residência do casal, ela 
informou que é casada com o 
agressor e constantemente é 
agredida. Ela tem uma medida 
protetiva para garantir que ele 
não se aproximasse, porém, a 
educadora disse que mesmo 
com a ordem judicial ele não 
se afastou da casa onde vivem.

O casal estava na calçada 
quando a PM chegou. Ainda de 
acordo com o registro policial, 
após ser agredida, a educa-
dora procurou socorro médico 
sozinha na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Tangará.

Motorista é preso ao 
agredir a mulher com 

vidro de perfume

MARY ZILMA MODESTO DOS SANTOS, 
faleceu aos 63 anos de idade. Era viúva e 
deixa os fi lhos Fernanda, Flávio, Railda e 
Ludimila. Foi sepultado, saindo seu féretro 
do velório da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

DOMINGOS FELIPE MAIA, faleceu 
aos 79 anos de idade. Era casado e deixa 
os fi lhos Emerson, Angélica, Angela, An-
derson e Geferson. Foi sepultado, saindo 
seu féretro do velório da Ercília para o 
cemitério São João Batista.

JOVELINO FERREIRA DA CRUZ, fale-
ceu aos 70 anos de idade. Era divorciado 
e deixa a fi lha Nueli. Foi sepultado, saindo 
seu féretro direto para o cemitério São 
João Batista.

MARIANA DA CRUZ FLAUSINO QUES-
SADAS, faleceu aos 73 anos de idade. Era 
casada e deixa os fi lhos Samuel e Silvana. 
Foi sepultado, saindo seu féretro direto 
para o cemitério São João Batista.

NEUZA DO NASCIMENTO CORREA, 
faleceu aos 75 anos de idade. Era casado 
com o Sr. Sebastião Antonio Correa e deixa 
as fi lhas Renata e Karla. Foi sepultado 
no dia 29/07/2020, às 13:30, saindo seu 
féretro direto para o cemitério São João 
Batista.

JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, faleceu aos 
78 anos de idade. Deixa os fi lhos Adalto, 
Antonio, Ana, Avani e Analice. Foi sepulta-
do no dia 29/07/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério São João Batista.

APARECIDO AGOSTINHO, faleceu aos 
91 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Romilda Maria Marmiroli e deixa os fi lhos 
Siuze Aparecida, Osmar Ardene, Vera 
Lucia, Ana Maria e Rosana. Foi sepultado 
no dia 29/07/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Capelas Prever para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Ruas da Vila Sinibaldi 
viram mão única

Os motoristas que transi-
tam pela região da Vila Sini-
baldi, em Rio Preto, precisam 
redobrar a atenção: três ruas 
que eram de mão dupla e pas-
saram a ter mão única desde 
esta terça-feira (28). São elas:

Rua Major Emídio de Castro 
(da avenida Potirendaba para 
a avenida marginal Arthur 
Nonato)

Rua Sírio Libanesa (da ave-
nida marginal Arthur Nonato 
para a avenida Potirendaba)

Rua José Polachini Sobri-
nho (da avenida Potirendaba 

para a avenida Romeu Strazzi)

Interditada
A Secretaria de Trânsito, 

Transportes e Segurança tam-
bém informou que avenida Jus-
celino Kubistchek de Oliveira 
será parcialmente interditada 
na manhã da próxima quarta-
-feira (29), das 5h às 9h.

O fluxo de veículos ficará 
restrito a apenas uma das 
faixas no sentido bairro-cen-
tro, na altura do cruzamento 
com a avenida Arthur Nonato. 
O motivo é o lançamento de 
uma passarela metálica que 
integrará a ciclovia.

Tatiana PIRES

TRÂNSITO

ESPORTE 

Meninos do Leão jogam bonito e levam equipe para se-
mifinal do Paulistão

Caminhão é apreendido 
com 590 quilos de cocaína

Um caminhão carregado 
com 590 quilos cocaína foi 
apreendido na tarde desta 
quarta-feira, na rodovia Wa-
shington Luís (SP-310), em 
São José do Rio Preto (SP), 
por policiais do 9º Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
Militar (Baep).

De acordo com informações 
do Baep, o objetivo da corpora-
ção tem sido coibir os roubos 
de veículos de carga e, por isso, 
abordou o caminhão próximo 
ao quilômetro 443, da SP-310.

“Após conversa com o mo-
torista, ele se mostrou muito 

nervoso e, por isso, foi acio-
nado o canil do Baep e os ca-
chorros Dara e Thor indicaram 
a existência dos entorpecentes 
em um fundo falso embaixo do 
compartimento de carga”, diz 
o capitão José Thomaz Costa 
Júnior, responsável pela equipe 
da apreensão.

O caminhão foi encaminha-
do a sede da Polícia Federal 
onde foi necessário realizar 
corte no fundo falso para retirar 
a quantidade de pasta de co-
caína. O motorista alegou que 
foi contrado por R$ 5 mil para 
carregar a droga e um pouco de 
soja de Sapezal (MT) e Guarujá 
(SP). Ele foi preso em flagrante.

Franklin CATAN

TRÁFICO

Toda semana, duas pessoas 
com deficiência são vítimas de 
violência em Rio Preto. Em todo 
o ano passado, foram 92 casos 
registrados. Entre 1º de janeiro 
a 1º de abril foram registrados 
26 boletins de ocorrência por 
violência contra pessoas com 
deficiência. O balanço é da 
plataforma da “Base de Dados 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência”, criada pelo governo 
do Estado, que reúne dados e 
informações de diversas áreas 
relacionadas à deficiência.

Os mais vulneráveis à violên-
cia são os homens. Do total dos 
118 casos, 75 vítimas são do 
sexo masculino, o representa 
63,5%. A idade em que ocorreu 
a maior incidência dos casos foi 
a de idosos acima de 65 anos, 
23,7%, seguida de pessoas 
entre 40 e 49 anos, com 21,1% 
das ocorrências e entre 30 e 39 
anos, com 16,1%.

Além disso, é possível anali-
sar que os tipos de crimes mais 
relatados durante este período 
foram furto 16,9%, estelionato 
11% e lesão Corporal 9,3%.

O objetivo da divulgação 
desses dados é provocar a 
adoção de políticas públicas, 
construção de novas ações 
inclusivas em nível municipal 
e estadual, prevenir a violência 
e ser referência às pessoas 
com deficiência, profissionais, 
ativistas, legisladores e pes-
quisadores.

O Estado de São Paulo é 
pioneiro na divulgação mensal 
destes dados estatísticos por 
área, município e unidade 
policial, padronizando e orga-
nizando o fluxo de números 
coletados junto às polícias, a 
partir do registro de ocorrências 
criminais. Os índices são utiliza-
dos para retratar a situação da 
segurança pública e permitir o 
planejamento de novas ações 
policiais e de investimentos 

Violência faz duas vítimas 
com deficiência por semana

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Criança de 1 ano e 11 meses cai 
e morre atropelada por ônibus

A Polícia Civil vai investigar a 
morte de um menino de 1 ano e 
11 meses que foi atropelado, na 
tarde desta quarta-feira (29), na 
avenida Mirassolândia, em São 
José do Rio Preto (SP). A criança 
estava no miniterminal do bairro 
com a avó, quando escorregou e 
caiu, sendo atropelada e morren-
do no local.

De acordo com o tenente 
Cláudio Ziroldo, da Polícia Militar, 
a avó estava sentada, quando caiu 
próximo à sarjeta. “Ela estava com 
a avó quando se desequilibrou e 
caiu atrás da roda traseira direita, 
sendo que aí o ônibus passou 
sobre o seu tórax”, afirmou.

Ainda conforme a polícia, o 
motorista parou o ônibus na hora 
para prestar ajuda, mas a criança 

Franklin CATAN

Guilherme BATISTA

TRAGÉDIA

no setor.
Os dados foram divulgados 

neste mês e inseridos na Base 
de Dados dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência informações 
referentes a janeiro de 2019 
a abril de 2020 voltadas à 
violência contra mulheres com 
deficiência, tendo dados sobre 
deficiência, idade, tipos de vio-
lência e número de registros de 
ocorrências criminais.

Oportunidade
Para a Polícia Civil, os cri-

mes ocorrem de acordo com 
a oportunidade que os bandi-
dos têm, independente se a 
pessoa é ou não portadora de 
alguma deficiência. “Os furtos, 
por exemplo, ocorrem de forma 
oportunista. Quando o ladrão 
verifica uma situação que é mais 
fácil para que ele atue, ele vai 
atuar. Independe da deficiência 
física ou mental dessa vítima. 
A deficiência dependendo de 
que tipo, pode, sim, tornar a 
pessoa mais vulnerável. Mas não 
é um fator decisivo, vai muito 
da circunstancia concreta do 
crime, não exclusivamente se é 
deficiente ou não e se é homem 
ou mulher”, afirmou o delegado 
assistente da Seccional, Alexan-
dre Arid.

O crime de estelionato tem 
crescido na pandemia, segundo 
o delegado. “Neste período, em 
virtude da utilização maior das 
plataformas digitais, percebe-
mos um aumento em todos os 
aspectos. Principalmente, nos 
casos do auxílio emergencial. A 
atuação dos estelionatários tem 
sido gigantesca, em cima desse 
beneficio, independente se é 
deficiente ou não”, ressaltou.

O delegado orienta que é ne-
cessário adotar alguns cuidados 
para não cair em golpes. “Orien-
tamos de forma genérica por-
que, hoje em dia, todo mundo 
está vulnerável. Em relação aos 
estelionatos, orientamos que 
antes de realizar uma compra 
on-line, verifique a procedência 
do site, faça uma pesquisa so-

bre o CNPJ que aparece, tenha 
muito cuidado quando sites ou 
redes sociais remetem para o 
WhatsApp para que a negocia-
ção continue nesse aplicativo de 
mensagem, porque podem ter 
um indicativo que está havendo 
um engodo e levar a pessoa a 
erro. E no dia a dia buscar todas 
as formas de proteção física de 
seu imóvel, com dispositivos 
como câmera, cerca elétrica, 
mantenham as portas e janelas 
trancadas. Cuidado com a bolsa 
que leva, principalmente nos 
coletivos, temos tido muitos 
registros de furtos”.

Base de Dados 
dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência

Criada pelo Governo do Es-
tado de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência, 
a plataforma da “Base de Dados 
dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência” reúne em um sistema 
de BI – Business Intelligence, os 
dados censitários e informações 
relacionadas à pessoa com de-
ficiência.

Os dados são organizados 
em áreas de prevenção a violên-
cia, educação, saúde, emprego 
e renda, desenvolvimento so-
cial e esporte, utilizados como 
instrumento para a indução de 
políticas públicas, construção de 
novas ações inclusivas em nível 
municipal e estadual, sendo 
referência para pesquisadores e 
profissionais e pode ser acessa-
do pelo site: http://basededados.
sedpcd.sp.gov.br/

Delegado assistente da 
Seccional Alexandre Arid

não resistiu. O Corpo de Bombei-
ros também foi acionado, mas 
não conseguiu socorrer a criança.

O caso ainda está sendo 
apresentado no Plantão Policial 
e imagens do circuito interno e 
externo do veículo podem ajudar 
na investigação, que será feita 
pela Polícia Civil.

Reprodução Google Street View

Reprodução Facebook Página De Olho em Rio Preto

Tatiana PIRES

são-paulino ajeitou de cabeça 
para Vitor Bueno acertar um 
belo chute e deixar a disputa 
empatada.

No segundo tempo, o São 
Paulo dominou totalmente a 
posse de bola, transformando o 
jogo em um confronto de ataque 
contra defesa. A melhor chance 
do Tricolor foi com Igor Gomes, 
que acertou o travessão. Pato 
e Pablo também tiveram opor-
tunidades pelo alto, mas não 
aproveitaram. No único ataque 
que o Leão arriscou, Matheus 
Borges acertou um belo chute 
de primeira e fez o terceiro gol 
do Mirassol. Depois disso, a 
equipe de Ricardo Catalá se 

fechou e garantiu a vitória.
“Nem nos meus melhores 

sonhos pensei nisso. Eu vim 
para treinar, na verdade. Vim 
dos Emirados. Acabou que ia jo-
gar os dois primeiros jogos, mas 
não deu certo. Classificamos. 
De madrugada me ligaram, 
peguei o voo, cheguei na terça, 
treinei e pude fazer dois gols. 
Só agradecer a Deus mesmo, 
minha família, minha namorada, 
todos juntos comigo”, afirmou 
Zé Roberto após o jogo.

O Mirassol agora aguarda os 
resultados dos outros jogos das 
quartas-de-final para conhecer 
o seu adversário na semifinal do 
Paulistão.

Fernando Roberto / Ag. FUTPRESS 

Divulgação
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A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informa que foram confirmados 
26 casos positivos de Covid-19 
no município nesta quarta-feira 
(29).

Destes casos, 15 foram re-
gistrados em homens e sete em 
mulheres, com idades que va-
riam de 29 a 85 anos. Também 
foram contabilizados casos em 
crianças e adolescentes de 4, 
5, 8 e 14 anos. Dois pacientes 
estão internados na enfermaria 
do Hospital de Base, enquanto o 
restante cumpre quarentena em 
suas respectivas casas.

O município contabi l iza 
2.566 notificações, 454 posi-
tivos, 1.716 negativos e 396 
aguardando resultado. Do total 
de positivos, há 329 curados, 84 
em quarentena, 27 internados e 
14 óbitos.

Mirassol registra 
26 novos casos 

de Covid-19

Nova entrega de kits de merenda é 
realizada nesta quinta e sexta-feira

As aulas na rede municipal 
de ensino continuam suspen-
sas, como medida de preven-
ção e enfrentamento à pan-
demia de coronavírus. Apesar 
disso, como vem acontecendo 
desde o início da interrupção 
das aulas, a merenda dos es-
tudantes continua garantida por 
meio do fornecimento de kits 
de alimentação escolar.

Nesta quinta (30) e sex-
ta-feira (31), 29.887 alunos 
cadastrados para recebimento 
dos alimentos levarão para 
casa mais um kit com gêneros 
perecíveis.

Crianças de 3 meses a 1 
ano e 11 meses recebem: 2 
bananas-nanicas, 1 mamão, 
1 abobrinha, 1 pacote de 
mandioca, 1 dúzia de ovos e 
4 pães. Alunos a partir de 2 
anos vão receber: 2 laranjas, 1 
mamão, 2 cenouras, 1 pacote 
de mandioca, 1 dúzia de ovos 
e 4 pães.

Pais e responsáveis de es-
tudantes cadastrados deverão 
retirar nas unidades escolares 

os kits, que são montados com 
qualidade e em quantidade 
suficiente para cada criança 
inscrita. A próxima entrega 
está programada para os dias 
13 e 14 de agosto, quando 
serão entregues os kits secos 
e perecíveis.

As retiradas devem ser feitas 
exatamente nos dias anun-
ciados. Cadastros excluídos 
por não comparecimento nas 
retiradas podem ser refeitos 
mediante avaliação da equipe 
escolar.

Aproveitando a presença 
dos responsáveis para retirada 
dos kits, as unidades escolares 
farão também a distribuição do 
folder “Nosso Rio Preto, limpo 
e novo, de novo”, que fala do 
projeto de remoção dos resídu-
os sólidos no rio. O material é 
uma iniciativa da Secretaria de 
Meio Ambiente.

Não há necessidade de 
aglomeração de pessoas nas 
unidades escolares, pois todos 
os cadastrados no período têm 
fornecimento garantido. Escolas 
e equipe de merendeiras estão 
preparadas para realização da 
entrega com medidas de higie-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Durante a pandemia, concordo que está difícil 
manter o controle do peso ideal. Academias fe-
chadas, pouca atividade física, isolamento social, 
restrição domiciliar, maior consumo de alimentos 
calóricos e maior ingestão de bebidas alcoólicas 
constituem os ingredientes perfeitos para o ganho 
de peso. Como consequência, a prevalência de 
pessoas com sobrepeso e obesidade aumentou.

Além da preocupação com os problemas de saú-
de decorrentes do excesso de peso, em época de 
COVID-19 estar acima do peso representa compor 
o grupo de risco para graves complicações no caso 
de contaminação viral. Muito além de problemas 
respiratórios, a associação entre obesidade e CO-
VID-19 aumenta o risco de trombose venosa e 
trombose arterial.

Há pouco tempo, o ator da Broadway Nick Cor-
deiro foi submetido a amputação de perna por 
complicações circulatórias associadas ao novo 
Coronavírus, demonstrando que o COVID-19 preju-
dica nosso sistema circulatório. Nesta semana, o 
apresentador do SporTV Rodrigo Rodrigues morreu 
em decorrência de trombose venosa cerebral, como 
resultado da combinação perigosa entre obesidade e 
o novo Coronavírus. Portanto, obesidade e Covid-19 
representam importantes inimigos do nosso sistema 
circulatório.

Neste momento preocupante no qual vivemos, 
nossa principal defesa contra este inimigo oculto 
que está condenando a vida de tantas pessoas é 
manter a saúde do nosso sistema circulatório. Toda 
pessoa que está acima do peso deve cuidar da saú-
de das suas artérias e das suas veias, uma vez que 
o sobrepeso e a obesidade aceleram o depósito de 
placas de colesterol na parede arterial e predispõe 
a fragilidade da parede venosa.

Na maior parte das vezes, a obesidade vem 
acompanhada de outros problemas de saúde, 
tais como, diabetes mellitus, hipertensão arterial 
sistêmica e aumento dos níveis de colesterol e tri-
glicerídeos, Além de importante fator de risco para 
doenças cardiovasculares como infarto do miocár-
dio, derrame e má circulação, a obesidade também 
aumenta o risco de trombose venosa e de varizes, 
com comprometimento extenso da nossa circulação.

A melhor forma de prevenir as complicações de-
correntes do sobrepeso e da obesidade durante a 
pandemia é realizar a avaliação periódica do sistema 
circulatório. O cirurgião vascular é o profissional 
indicado para esta função e o exame de Doppler 
vascular constitui o exame adequada para esta ava-
liação, capaz de analisar com detalhes toda a nossa 
circulação, sem dor, sem contraste e sem repouso.

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

Obesidade e Covid-19: 
inimigos da circulação
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Entrega de kits de alimentação escolar será para 29.887 alunos 
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RECORDE
Rio Preto registra 15 óbitos por Covid-19 nesta quarta-feira

A Secretária de Saúde de Rio 
Preto anunciou nesta quarta-
-feira (29) o maior aumento no 
número de óbitos desde o início 
da pandemia. Foram 15 mortes 
confirmadas, totalizando 234 
óbitos. O município também 
registrou 613 casos nas últimas 
24 horas.

“Esses números estão muito 
mais relacionados a exames 
que estavam nos laboratórios 
em dias anteriores e que foram 
enviando para a Secretaria de 

anos, eles representam 20,7% 
dos casos graves. Já com rela-
ção às crianças de 0 a 9 anos, 
Andreia afirmou que cerca de 
200 já foram diagnosticados 
com coronavírus desde o início 
da pandemia.

Com relação aos casos de 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG) são 311 interna-
ções, sendo 117 na UTI e 194 
na enfermaria. Já nos casos 
confirmados com Covid-19 são 
190 internados, sendo 82 em 
UTI (equivalente a 70% das in-
ternações) e 108 na enfermaria.

Vinicius LIMA

UNIVERSO ACADÊMICO PANDEMIA
Faceres realiza 1° Webinar de 

Especialidades na Pandemia Covid-19

Seis Ligas Acadêmicas da 
Faculdade de Medicina Face-
res realizam nos dias 30, 31 
de julho e 01 de agosto o 1° 
Webinar de Especialidades na 
Pandemia Covid-19. O evento 
reúne mestres e doutores da 
área da saúde para debater, 
em diferentes especialidades, 
temas relacionados à pandemia 
da Covid-19.

Entre os convidados, a biólo-
ga Natalia Pasternak, fundadora 
e primeira presidente do Instituto 
Questão de Ciência (IQC), edito-
ra da primeira revista brasileira 
sobre pensamento crítico, a 
Revista Questão de Ciência, 
publicada pelo IQC. Foi diretora 
da versão brasileira do festival 
de ciências Pint of Science, 
fundadora da iniciativa Cientistas 
Explicam e fundadora do blog 
de divulgação científica Café na 

Bancada.
O evento é 100% on-line e 

gratuito e será dividido em três 
formatos de rodas de discus-
sões. Os temas serão variados, 
desde sociais até científicos. O 
webinar é aberto a profissionais 
e estudantes da área da saú-
de. As inscrições podem ser 
feitas através do link: http://
www.even3.com.br/webinarfa-
ceresc19/ até o dia 30 de julho.

O evento tem início no dia 
30 de julho às 18h com a 
Roda Científica. Dra. Nathalia 
Pasternak abre o evento com a 
palestra “Ensaio clínico rando-
mizado”. Às 19h, Dra. Carolina 
Pacca Mazaro fala sobre “Sinto-
mas típicos e atípicos”.

No dia 31 de julho, às 18h, 
na Roda Clínica, Dr. Eduardo No-
lasco fala sobre “Evolução das 
Vacinas” e Dr. José Severiano 
Rabelo fala a partir das 19h so-
bre “Mecanismos de intubação e 
sedação em pacientes graves”.

Vinicius LIMA

Concurso oferece 26 vagas para área 
médica em São Paulo

Segundo informações do 
Gran Cursos Online, empresa 
especializada na capacitação 
de candidatos para concursos 
públicos no Brasil, o Instituto de 
Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual de São Paulo 
(Iamspe) está com inscrições 
abertas para os cargos de médi-
co e dentista. Os salários podem 
chegar até R$ 4.476,37.

De acordo com o edital, 
o certame oferece 26 vagas, 
todas para o nível superior. Os 
aprovados contarão com vários 
benefícios, como cesta básica, 
vale-alimentação ou refeição, 
vale-transporte e assistência 
médica e odontológica para 
beneficiários e agregados.

As inscrições vão até 14 de 
agosto, por meio de cadastro 
no Núcleo de Planejamento, 

Seleção e Movimentação de 
Recursos Humanos, que fica 
na Avenida Ibirapuera, 981, 4º 
andar, na cidade de São Paulo, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h. O concurso está dividido 
entre uma vaga para cirurgião 
dentista bucomaxilo e outras 
25 para a parte médica, confira 
abaixo as áreas e a quantidade 
de vagas:

As vagas são para: Psiquia-
tria (4), Oncologia clínica (4), 
Hematologia (1), Neurologia 
pediátrica (1), Cuidados paliati-
vos (1) Ginecologia – oncologia 
pélvica (1), Ginecologia e obs-
tetrícia (1), Gastrocirurgia (3), 
Cirurgia de cabeça e pescoço 
(1), Anatomia patológica (4), 
Hemodinâmica – vascular inter-
vencionista (2), Hemoterapia (1) 
e Radioterapia (1)

A prova objetiva, que está 

Da REDAÇÃO Divulgação

No dia 01 de agosto, às 18h, 
haverá a Roda Social com Dra. 
Eliane R. B. Garcia, que vai falar 
sobre “Declaração de Óbito”; 
às 18h40, Dr. Felipe Pacca 
explica sobre “Auxílio doença” e 
às 19h20 Me. Fernanda Ques-
sada encerra o webinar falando 
sobre “A arte da comunicação 
amorosa”.

Divulgação

nização e distanciamento físico 
para prevenção ao coronavírus.

O cadastramento para so-
licitar Kit de Alimentação Es-
colar continua sendo feito em 

todas as unidades escolares 
enquanto as aulas estiverem 
suspensas. Os pedidos feitos 
a partir de 27 de julho serão 
atendidos em setembro.

Saúde apenas recentemente. 
Lembrando que na semana pas-
sada tivemos uma instabilidade 
no sistema do E-SUS e com isso 
os casos foram inseridos apenas 
nos últimos dias. Nós temos óbi-
tos até da semana passada que 
estavam aguardando  exame, 
mas o resultado só saiu nesta 
semana”, explicou a gerente 
da vigilância epidemiológica, 
Andreia Negri.

No total, Rio Preto contabiliza 
8.610 casos, sendo que 1.180 
ocorreram em profissionais da 
saúde (equivalente a 13,7% do 

número total de casos). A cidade 
também registrou um aumento 
de 1.118 pacientes curados de 
terça-feira para quarta-feira e 
agora conta com 6.229 recupe-
rados. O coeficiente de incidên-
cia é de 1.869 casos a cada 100 
mil habitantes.

De acordo com os dados 
divulgados pela Saúde, a po-
pulação na faixa etária de 20 a 
59 são os responsáveis pelos 
maiores índices de casos, repre-
sentando 72,7% dos pacientes 
com casos leves e 54,9% dos 
casos graves. Entre os 60 a 69 

marcada para 13 de setembro, 
terá 50 questões de múltipla 
escolha abordando conteúdos 
sobre língua portuguesa, admi-
nistração pública, informática e 
conhecimentos específicos. A 
seleção contará com validade de 
dois anos, a contar da homolo-

gação do resultado final.
A prova objetiva será avalia-

da na escala de 0 (zero) a 80 
(oitenta) pontos. Será conside-
rado habilitado, o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 
40 (quarenta) pontos na prova 
objetiva. 

INSCRIÇÕES ABERTAS

Vinicius LIMA
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SE VOCÊ NÃO SABE O SEU VALOR, ACABARA SE ENTREGANDO POR QUALQUER 
PREÇO. PORTANTO, VALORIZE-SE! SORRIA, BEBA MUITA ÁGUA E SEJA FELIZ!

CLARA BOULOS DEL Arco, 
que se forma este ano em 
Nutrição, acabou de passar no 
vestibular em medicina. Ela, 
é fi lha de Manoel Del Arco. 
Parabéns!

O FUTURO MÉDICO Sergio 
Dória Marão Lourenço, fi lho da 
médica Patrícia Dória Marão 
Lourenço e do empresário 
Serginho Marão Lourenço,  
comemorou seus 19 anos no 
começo da semana.

A MÉDICA DORAMARCIA 
Cury, fi lha do casal de médi-
cos Carlos Abib e Maria Rita 
(Maita) Cury, está em um 
relacionamento “sério” com 
Danilo Jandaia Ferreira Go-
mes. Desejo toda felicidades.

DANIELA RADUAN coloca 
todos seu talento em prática 
para promover a “Feijoada Be-
nefi cente”, no próximo dia 02 
de agosto, em prol dos abrigos 
de animais de Rio Preto. Dani 
é apaixonada por animais e 
ajuda mensalmente vários 
abrigos de resgate de animais.  
A feijoada serve 4 pessoas. 
Reservas até amanhã, dia 30 
de julho, através do celular 
98101-9842. A retirada será 
em seu Buffet João e Maria, 
das 11h às 14 horas.

O PADRE DA PARÓQUIA 
dos Castores pede para os fi -
éis não fazerem a romaria nes-
te ano. Missas serão on-line. O 
dia do Senhor Bom Jesus dos 
Castores é no próximo dia 06 
de agosto.

FEIJOADA DO SÃO JU-
DAS, 100% benefi cente, será 
no próximo dia 16 de agosto. 
Serve 2 pessoas. Ponto de 
vendas: Voluntários da Bar-
raca Francesa e no Serviço 
Social São Judas. Vamos 
colaborar!

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Canecas 
Personalizadas
De acordo com o Maestro 
Gilmar de Assis, os músicos 
da Orquestra Sinfônica de 
Rio Preto, também estão 
sendo muito prejudicados 
com a pandemia. A live, será 
também, para lançar a venda 
de canecas personalizadas 
para ajudar na manutenção 
da Orquestra Sinfônica de 
Rio Preto. As canecas são de 
cerâmica e personalizadas com 
temas musicais. Elas poderão 
ser adquiridas pelo valor de 
R$39,90 por meio do telefone 
WhatsApp 17 99268-9293.

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)

Papai Show
A Orquestra Sinfônica de Rio 
Preto e o cantor Gui Fernandes 
farão uma live dia 07 de agosto 
(sexta-feira) às 20h, em 
comemoração ao Dia dos Pais, 
com transmissão pela página 
no Facebook da Orquestra. A 
regência do espetáculo é do 
maestro Gilmar de Assis. A 
apresentação “Papai Show” 
reunirá pela primeira vez em 
uma live, músicas clássicas 
e  popu la res  e  p romete 
emocionar toda família.

Chegou Jeronimo
Com novo visual, o Posto de 
Gasolina Guarujá, agora da 
Rede Monte Carlo, na avenida 
Alberto Andaló, ganhou ontem, 
em seu espaço, o chique 
“Jeronimo Track” - Drive Thru, 
Monte Carlo, com um estrutura 
divina e maravilhosa. Vale à 
pena conferir!   

Bia Lasquevite e o cantor Leonardo 
(Léo) Bocalon, cada vez mais 

apaixonados. Foto Luizinho Bueno

DiáriodoBob
Primeiro de abril. Ontem, não foi o Dia da Mentira, mas tinha 

um coelhinho serelepe dando voltas pela cidade. Porém, como as 
fábulas são criadas para encantar meninos peraltas e sem final 
programado, se de fato, for apenas um balão de ensaio, não vai 
demorar muito para alguém desmentir ou confirmar o estampido 
do rojão de 2 tiros. Primeiro. Pra não ficar dando muita volta 
e ir direto ao assunto, o “traque” era sobre  um acordo entre o 
ex-vereador Carlos de Arnaldo Silva e o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes da Silva. O médico sairia candidato a prefeito com o 
advogado a vice. Como nos anos pares, sempre correm pelas 
ruas algumas “mulas sem cabeça” provavelmente deixaram 
este asno escapar do seu habitat natural só pra contar lorota. 
Contagem regressiva: faltam 3 dias para as eleições do Clube 
Monte Líbano. O presidente Nadim Cury é candidato a reeleição. 
Quem ajuda não atrapalha. Os supermercados tem novos ho-
rários em acordo da ACIRP com a prefeitura, decidido ontem. O 
atendimento ao público ampliado por conta do fechamento aos 
sábados e domingos, será das 6h até a meia-noite, de segunda a 
sexta. Mas, para isso, teremos que nos manter na fase laranja. 
Se voltar pra vermelha, vamos ter que fechar tudo novamente. 
Primeiro andar. Em evento promovido pela Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias”, o empresário rio-pretense, Ola-
vo Tarraf, participa nesta quinta-feira, às 10h, do Webinar para 
discutir as “Perspectivas da Incorporação Imobiliária no Interior 
de São Paulo”. O Velho Ranzinza tem observado que muitas 
pessoas que criticavam o prefeito Edinho Araújo por sua postura 
conservadora diante da pandemia estão percebendo agora que 
ele sempre foi muito lúcido e criterioso. Mas, os que desferiram 
criticas em momentos de raiva, não precisam ser desculpar - não 
ha pandemia sem divergências. Coisas do Zé. O vereador Zé 
da Academia está tentando organizar o pessoal do esporte em 
torno de sua candidatura. Porém acha que Júnior, seu colega 
de bancada foi mais rápido. O homem de verde. Luciano Hang, 
amigo de Bolsonaro, obteve 55 empréstimos do BNDES para 
transformar a Havan num império de 126 lojas em 17 estados. 
Conseguiu R$ 72 milhões junto ao banco estatal. Ponto e basta!

Perspectivas
O presidente da TARRAF, 
o empresário rio-pretense 
Olavo Tarraf, participa nesta 
quinta-feira, dia 30, às 10h, 
do Webinar “Perspectivas 
da Incorporação Imobiliária 
no Interior de São Paulo”. 
O evento é promovido pela 
Associação Brasi le i ra de 
Incorporadoras Imobiliárias” 
e contará com a presença de 
alguns dos principais players 
do setor para discutir o cenário 
atual e as perspectivas futuras 
em meio à pandemia. 

Fique por Dentro
O LIDE Rio Preto promove 
nesta quinta-feira, às 17h, 
um debate sobre a Reforma 
Tributária com o economia Luiz 
Carlos Jorge Hauly, criador da 
Reforma Tributária do Senado; 
e Nelson Machado, professor 
da FGV e diretor do Centro 
de Cidadaina Fiscal.  Para 
participar da LIDE LIVE Interior 
de SP com o tema “Análise da 
proposta de Reforma Tributária 
do Ministério da Economia”,  
basta informar seu e-mail para 
receber seu login e senha de 
acesso.

Fique Sabendo....
O 1° Webinar de Especialidades 
n a  Pa n d e m i a  C o v i d - 1 9 
promovido por seis Ligas 
Acadêmicas da Faculdade 
de Medicina FACERES, reúne 
hoje, dia 30, 31 de julho e 01 
de agosto, Mestres e Doutores 
da área da saúde para debater, 
em diferentes especialidades, 
t e m a s  r e l a c i o n a d o s  à 
pandemia da Covid-19. Entre 
os convidados, a bióloga 
Natalia Pasternak, fundadora e 
primeira presidente do Instituto 
Questão de Ciência (IQC).  
Às 19h Dra. Carolina Pacca 
Mazaro fala sobre “Sintomas 
típicos e atípicos”.  O evento é 
100% online e gratuito e será 
dividido em três formatos de 
rodas de discussões.  Às 19h 
Dra. Carolina Pacca Mazaro 
fala sobre “Sintomas típicos e 
atípicos”.

Luiz Henrique Marques, 
empresário da moda, capricha no 

visual. Foto Luizinho Bueno

Ânimo e desânimo
O ânimo perde para o desânimo 
nesse estágio em que estamos. 
A pandemia está começando a 
tirar os mais jovens das casas, 
o que gera maior propensão 
à contaminação. O clima de 
irritação se soma a uma atitude 
“seja o que Deus quiser”, um 
certo conformismo com a 
situação. A angústia reluta 
em ir embora. E os números 
surpreendentes que lotam os 
cemitérios vão se tornando 
coisas banais.

Show de “BOLA”
A Juventus conquistou no 
último domingo, o Campeonato 
Italiano. Este é o nono título 
nacional consecut ivo da 
Velha Senhora e o terceiro 
do jogador Cristiano Ronaldo 
desde que chegou à Itália. 
Com a conquista, aos 35 ano, 
o craque português alcançou 
a expressiva marca de 30 
títulos na carreira e, atrás de 
Lionel Méssi, ostenta uma das 
trajetórias mais vitoriosas da 
história do futebol – 33 títulos.  
No próximo dia 07 de agosto, 
a Juventus encara, na Itália, o 
Lyon, em partida válida pelas 
oitavas de final da liga dos 
Campeões. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

TERMO DE RESCISÃO 
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHOS 6670/2020 E 6671/2020
Considerando os apontamentos feitos num primeiro momen-
to pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, ao 
analisar o item código sicom 42346. Considerando que até o 
momento não foi realizada a substituição do quantitativo de 
20.308 unidades, do item supracitado que foram entregues 
em desacordo nos empenhos supramencionados.
Considerando a exemplar instrução do processo adminis-
trativo que demonstra ter sido concedido oportunidade à 
empresa para a regularização das obrigações contratuais, 
com a devida observância da ampla defesa e contraditório, 
demonstrando a incapacidade da contratada de executar os 
termos acordados. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a deci-
são anteriormente prolatada, que aplicava multa de 20 % 
do valor referente ao descumprimento das obrigações não 
cumpridas. 
Com fundamento o artigo 78, inciso II, combinado com o 
artigo 79, inciso I, ambos da Lei nº 8.666/93, RESCINDIR 
O INSTRUMENTO CONTRATUAL de forma unilateral. Com 
fundamento no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, com-
binado com Artigo 7º da Lei º 10520/02 aplicar pena de SUS-
PENSÃO do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de 02 anos. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa querendo apresen-
tar o contraditório em atendimento aos ditames constitucio-
nais. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCAR-
TADO NOS AUTOS DO PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS 
INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHOS 6670/2020 E 6671/2020
Considerando os apontamentos feitos num primeiro momen-
to pelo Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, ao 
analisar o item código sicom 42346. Considerando que até o 
momento não foi realizada a substituição do quantitativo de 
20.308 unidades, do item supracitado que foram entregues 
em desacordo nos empenhos supramencionados. Conside-
rando a exemplar instrução do processo administrativo que 
demonstra ter sido concedido oportunidade à empresa para 
a regularização das obrigações contratuais, com a devida 
observância da ampla defesa e contraditório, demonstrando 
a incapacidade da contratada de executar os termos acorda-
dos. Considerando os princípios da legalidade e da mora-
lidade administrativa, DECIDO: Com fundamento no art. 
18, §1º, inciso II, da lei nº 8.078, de 1990, a RESTITUIÇÃO 
IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, conforme auto do processo 
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais per-
das e danos Fica concedido o prazo de 10 dias corridos para 
empresa recolher o material na Gerencia de Suprimentos 
desta Secretaria Municipal de Saúde e efetuar a restituição 
do valor sob pena de inscrição na dívida ativa do município. 
Após decorrido o prazo acima, esta pasta fi ca isenta da 
guarda do insumo. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 9109/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas.
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: VIA LUMENS ÁUDIO VÍDEO E INFORMÁ-
TICA LTDA EPP
EMPENHO 12898/20 
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
EMPENHOS 13163/20, 13164/20 E 13166/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 

entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 51/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
OBJETO: Contratação da empresa EMPRO Tecnologia e 
Informação para a prestação de serviços especializados em 
informática e correlatos. Fund. Art. 24, VIII, da L.F 8.666/93. 
SMMAU. Katia R. P. Casemiro.
ERRATA
Publicação do dia 25.07.2020 ref. Pregão eletrônico nº 
584/19
Onde se lê: PRE/0035/19 (ONCO PROD DIST. DE PROD. 
HOSP. E ONCOL. LTDA.)
Leia-se: PRE/0035/20
ERRATA
Publicação do dia 25.07.2020 ref. Pregão eletrônico nº 
584/19
Onde se lê: PRE/0050/19 (PORTAL LTDA.)
Leia-se: PRE/0050/20
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 719/18; Contrato: PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alimentare Refeições Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato su-
pramencionado, fi ca suprimido aproximadamente 24,89% do 
valor inicial do contrato. SMAA. Antonio Pedro Pezzuto Jr.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Inexigibilidade nº 15/18; Contrato: INL/0011/18
Contratada: Associação Portuguesa de Benefi cência de São 
José do Rio Preto
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS.
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão Presencial nº 03/16; Contrato: PRP/0002/16
Contratada: Editora D´Hoje Interior Rio Preto Ltda - EPP
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMCS – Josiane Amoriele
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2020
ATA Nº 0561/20
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO – EPP.
OBJETO: Fornecimento de instrumentais odontológicos – 
Valores Unitários – Item 01 – R$9,00; Item 09 – R$15,00; 
Item 10 – R$47,00 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020
ATA Nº 0562/20
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais  – Valores Unitários – Item 01 – R$52,570; 
Item 06 – R$1,360 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020
ATA Nº 0563/20
CONTRATADA: A MOREIRA GONÇALVES ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de manutenção – Va-
lores Unitários – Item 04 – R$4,50; Item 05 – R$5,50; – Item 
07 – R$15,05; Item 21 – R$6,00; – Item 22 – R$17,00; Item 
23 – R$3,90; – Item 27 – R$40,00; Item 28 – R$73,00; – Item 
30 – R$52,00; Item 31 – R$60,00; – Item 32 – R$25,00; Item 
33 – R$28,00; – Item 34 – R$30,00; Item 35 – R$67,00; – 
Item 36 – R$49,00; Item 38 – R$5,90; – Item 41 – R$9,30; 
Item 42 – R$9,30; – Item 44 – R$8,95; Item 45 – R$8,95; 
– Item 46 – R$9,00; Item 47 – R$9,00; – Item 48 – R$9,00 - 
SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2020
ATA Nº 0564/20
CONTRATADA: MULTILASER INDUSTRIAL S. A.
OBJETO: Fornecimento de termômetro digital infravermelho 
– Valor Unitário – Item 01 – R$94,89 - SME – Sueli Petronilia 
A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2020

ATA Nº 0565/20
CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRE-
LI.
OBJETO: Fornecimento de álcool gel em função da CO-
VID-19 – Valor Unitário – Item 01 – R$7,50 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020
ATA Nº 0566/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamento para atender ação 
judicial – Valor Unitário – Item 02 – R$2.486,919 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2020
ATA Nº 0567/20
CONTRATADA: HOSPEC HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de hastes fl exíveis de rayon e tubos 
tipo falcon (com tampa e rosca) para coleta de amostras na-
sofaringe – Valor Unitário – Item 01 – R$6,30 - SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020
CONTRATO PRE/0114/20
CONTRATADA: L. M. SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de postos de serviços de telefonis-
tas – Item 01 e 02 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$1.836.049,08.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 235/2020 – Processo n.º 
12.131/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de rações (anse-
riformes, passeriformes granívoros e aves onívoras) para 
atender os animais do zoológico municipal. Secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente e urbanismo.
O pregão eletrônico restou fracassado uma vez que os valo-
res fi nais alcançados fi caram acima da estimativa do edital. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
55/2020 – PROCESSO Nº 1548/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais elétri-
cos e de iluminação para atender a ampliação e manutenção 
da iluminação pública do município. Secretaria Municipal de 
Obras. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 31/07/2020 às 08:30hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
206/2020 – PROCESSO Nº 11893/2020 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Fica designada a data da sessão de retomada 
do pregão em epígrafe para o dia 31/07/2020 às 09:00hs 
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso 
Fernandes – Pregoeira
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 272/2020 – PROCES-
SO nº 12.380/2020  
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras de 
proteção e protetor fácial, em atendimento as Unidades Es-
colares. Secretaria Municipal de Educação.
Fica redesignada a data do pregão em epigrafe, conforme 
segue: “O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12/08/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.”. O 
edital e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 241/2020 – Processo n.º 
12.162/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de gêneros alimen-
tícios (kit 1) para distribuição aos alunos da rede municipal 
de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento. Sessão pública realizada on line com início no dia 
21/07/2020, sendo adjudicado o item à empresa vencedora: 
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NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 251/2020 – Processo n.º 
12.231/2020
Objeto: contratação de empresa para prestação de ser-
viço de telefonia móvel (celular) com aparelhos celulares 
em comodato e serviço de GPRS. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. Sessão pública realizada 
on line com início no dia 21/07/2020, sendo adjudicado o 
lote à empresa vencedora: TELEFONICA BRASIL S/A lote 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 172/2020 – Processo n.º 
11.668/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de equipamen-
tos odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on line com início no dia 09/06/2020, sendo 
adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: BLUE 
DENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODON-
TOL itens 2, 3 e 4. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 242/2020 – Processo n.º 
12.164/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de kits de alimen-
tos (kit II) para distribuição aos alunos da rede municipal 
de ensino. Secretaria Municipal de Agricultura e Abasteci-
mento. Sessão pública realizada on line com início no dia 
22/07/2020, sendo adjudicado o item à empresa vencedora: 
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA item 1. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Adriana 
Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Antonio Pedro Pezzuto Junior 
- Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  E RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Modalidade; Pregão Eletrônico 228/2020 Processo: 
12086/2020
Objeto: registro de preços para prestação de serviço de 
recauchutagem, duplagem e vulcanização dos pneus dos 
veiculos da frota municipal. Secretaria Municipal de Adminis-
tração..
IMPUGNANTES: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI – 
ME e INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA EPP
Declaro parcialmente procedente as impugnações , sendo 
disponibilizado o novo edital com a retifi cação das exigên-
cias constantes do Termo  de Referência anexo do edital no 
sistema no Portal de Compras à disposição dos interessa-
dos. Para que não se alegue prejuízo na elaboração das pro-
postas fi ca redesignada a data de processamento o pregão 
conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 12/08/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h.
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° 279/2020, PROCESSO 12.406/2020, objetivando 
registro de preços para aquisição de materiais de constru-
ção para suprir as necessidades do Gabinete do Prefeito e 
dependências. Gabinete do Prefeito. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 12/08/2020, às 14:00h. e abertura 
a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 282/2020, PROCESSO 12.426/2020, objetivando 
a aquisição de mobiliário para estruturar a Coordenadoria 
Fiscal. Procuradoria Geral Do Município. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 12/08/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

DECRETO Nº 18.648
DE 29 DE JULHO DE 2020.

Altera o prazo fi xado nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 
18.636, de 15 de julho de 2020, que dispõe sobre o fecha-
mento de supermercados e hipermercados aos sábados e 
domingos e a proibição de comércio de bebidas alcoólicas, e 
dá outra providência.
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, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município; e
Considerando que no âmbito do Estado de São Paulo foi es-
tendida até 10 de agosto de 2020 a vigência da quarentena 
instituída pelo Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março 
de 2020; 
Considerando o agravamento da situação epidemiológica 
no Município, o índice de ocupação dos leitos de UTI; as 
ocorrências de aglomeração de pessoas, elevando a taxa de 
contágio do COVID-19, que pode implicar no rebaixamento 
do Munícipio para a Zona Vermelha relativa ao Plano São 
Paulo para retomada consciente e faseada da economia;
D E C R E T A:

Art. 1º É estendido até 10 de agosto de 2020 o prazo fi xado 
nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 18.636, de 15 de julho de 
2020, que dispõe sobre o fechamento de supermercados e 
hipermercados aos sábados e domingos e a proibição de 
comércio de bebidas alcoólicas. 
Art. 2º Os supermercados e hipermercados que estão proibi-
dos de funcionar aos sábados e domingos, na forma do art. 
2º, do Decreto nº 18.636, de 15 de julho de 2020, poderão 
abrir para atendimento ao público das 6 às 24 horas, de 
segunda às sextas-feiras. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 29 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
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.

DECRETO Nº 18.649
DE 29 DE JULHO DE 2020.

   Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.369 de 27 de 
novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 823.000,00 
(oitocentos e vinte e três mil reais), para reforço das dota-
ções orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 388 R$ 350.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 389 R$ 400.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
10.003.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 682 R$ 70.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
IV – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 TIRO DE GUERRA
Ficha 11 R$ 3.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.002.05.153.0002.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 1º decorrem de anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Ficha 396 R$ 750.000,00
Programa 4 – Obras de infraestrutura urbana
10.001.15.451.0004.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 679 R$ 70.000,00
Programa 20 – Políticas ambientais e sustentabilidade
07.001.18.542.0020.2066.3390.30.01 – Material de consumo
III – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
 TIRO DE GUERRA
Ficha 9 R$ 3.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
01.002.05.153.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 29 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 38/2020, 
Processo SICOM 3178/2020 objetivando a Aquisição de uma 
unidade reserva de amostrador automático estacionário refri-
gerado para coleta automatizada e refrigeração de amostras 
do processo de tratamento da ETE Rio Preto.
Prazo de entrega: 60 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 11.08.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 15.07.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 40/2020, 

Processo SICOM 3185/2020 objetivando a Aquisição de 
60.000 kg de solução aquosa de Ortopolifosfato de sódio 
para uso no processo de tratamento de água da Estação de 
Tratamento de Água - ETA.
Prazo de entrega/execução: 12 meses. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 12.08.2020, às 08h30 e abertu-
ra a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no portal 
de compras. 
S. J. Rio Preto, 20.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
EXTRATO DE DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇOS nº 04/2020 – PROC. nº 43/2020
RECORRENTE: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PAR-
TICIPAÇÕES LTDA
RECORRIDAS: PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI, 
                        KGP CONSTRUTORA LTDA
Considerando a manifestação do Diretor Jurídico, a qual 
acolho e adoto como razão de decidir, NEGO PROVIMEN-
TO aos RECURSOS interpostos por CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA  a fi m  manter 
a decisão mantendo-se a decisão de fl s. 931, da Comissão 
de Licitações que habilitou as empresas PONTO FORTE 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e KGP 
CONTRUTORA LTDA a prosseguirem no certame. Fica de-
signado o dia 31.07.2020, às 9 horas, no mesmo local, para 
a abertura das propostas comerciais.
S.J.Rio Preto, 29.07.2020. Nicanor Batista Junior – Superin-
tendente do SeMAE
DECISÃO: Considerando o pagamento das despesas 
processuais e da sanção pecuniária imposta pela empresa 
apenada, DEFIRO o pedido de reabilitação de SERDAL 
ATACADO DE PAPELARIA LTDA, DECLARANDO-A apta a 
participar dos processos licitatórios promovidos pelo SeMAE 
e fi rmar contratos com esta autarquia. Ofi cie-se ao Tribunal 
de Contas visando o cancelamento da sanção administrati-
va.
INTIME-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. São José do Rio 
Preto, 29 de julho de 2020. - Nicanor Batista Junior Superin-
tendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 29.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO 
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL

CONTRATO Nº: 153/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EDWALDO MARTINS NOGUEIRA - ME
Fica rescindido amigavelmente o contrato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO SME Nº 088/2020

   A Secretaria Municipal da Educação 
divulga o resultado da eleição para a suplência dos repre-
sentantes dos docentes da Educação Básica Municipal no 
Conselho Municipal de Educação: 

� Patrícia Cristina dos Santos – Suplente (186 votos)
� Deise de Oliveira – 2ª Suplente para os casos de 
vacância (141 votos) 
São José do Rio Preto, 29 de julho de 2020.
Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Comunicado de Levantamento Documental – 2ª Chamada
Regularização Fundiária Urbana núcleo PINGO D´ÁGUA I
Edital nº 17/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumpri-
mento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que 
o núcleo urbano informal denominado PINGO D´AGUA 
objeto de regularização fundiária urbana, estando em fase 
de Identifi cação de Ocupantes dos lotes, que a Secretaria 
de Habitação estará desenvolvendo atividades de campo 
no PERÍODO DE 04 E 05 DE JUNHO DE 2020 para fi ns de 
comprovação de posse, onde os interessados deverão provi-
denciar a documentação necessária.
A documentação deverá ser entregue para os agentes públi-
cos, devidamente identifi cados, que passarão para recolhi-
mento no dia 11 de agosto em horário comercial, ou entre-
gue pessoalmente na Secretaria de Habitação localizada na 
Rua Orsini Dias Aguiar n 171, Jardim Alvorada com agenda-
mento pelo Portal Cidadão.   A documentação será conferida 
posteriormente e na falta de um dos itens, será informado ao 
interessado a documentação faltante.
Os ocupantes/possuidores que não forem identifi cados 
no prazo estipulado decairão no direito de reclamação no 
tocante às medidas perimetrais, divisas e área quadrada do 
terreno, permanecendo ainda o imóvel em nome do proprie-
tário original da gleba.
INFORMAÇÕES pelo Telefone/WhatsApp (17) 3211-5560 ou 
e-mail : smhab@riopreto.sp.gov.br
Em São José do Rio Preto, 30 de JULHO de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Comunicado de Levantamento Documental – 2ª Chamada
Regularização Fundiária Urbana núcleo Pazzotti (Vicinal)
Edital nº 18/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cumpri-
mento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, que o 
núcleo urbano informal denominado Pazzotti (Vicinal) objeto 
de regularização fundiária urbana, estando em fase de Iden-
tifi cação de Ocupantes dos lotes, no PERÍODO DE 03 E 12 
DE AGOSTO DE 2020 para fi ns de comprovação de posse, 
onde os interessados deverão providenciar a documentação 
necessária.
A documentação deverá ser entregue para representante do 
Agente Promotor até o dia 12 de agosto, ou entregue pesso-
almente na Secretaria de Habitação localizada na Rua Orsini 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
30 de julho de 2020

Dias Aguiar n 171, Jardim Alvorada com agendamento pelo 
Portal Cidadão.   A documentação será conferida posterior-
mente e na falta de um dos itens, será informado ao interes-
sado a documentação faltante.
Os ocupantes/possuidores que não forem identifi cados 
no prazo estipulado decairão no direito de reclamação no 
tocante às medidas perimetrais, divisas e área quadrada do 
terreno, permanecendo ainda o imóvel em nome do proprie-
tário original da gleba.
INFORMAÇÕES pelo Telefone/WhatsApp (17) 3211-5560 ou 
e-mail : smhab@riopreto.sp.gov.br
Em São José do Rio Preto, 30 de JULHO de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

Extrato de Portaria n.º 013/2020 de 29 de julho de 2020 
- DESIGNA, os servidores estáveis: José Carlos Floriano, 
Eziquiel de Andrade e Osvaldir Fialho de Brito, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a E. Comissão Sindican-
te, na apuração dos fatos relatados no Interno nº 244/2020 
– Ouvidoria/GCM.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/ CORREGEDORIA GCM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
2° TRIMESTRE DE 2020

Arrecadação
até o Período

Proprios 269.593.113,30 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 34.177.155,42 EDUCAÇÃO INFANTIL 29.206.670,97 5,60% 19.317.652,65 3,70% 19.236.416,64 3,69%
Transferencias do Estado 217.671.439,35 ENSINO FUNDAMENTAL 82.841.839,29 15,89% 48.068.203,28 9,22% 45.245.310,09 8,68%
Total 521.441.708,07 RETENÇÕES AO FUNDEB 50.369.718,59 9,66% 50.369.718,59 9,66% 50.369.718,59 9,66%
Retenções ao FUNDEB 50.369.718,59 TOTAL 162.418.228,85 31,15% 117.755.574,52 22,58% 114.851.445,32 22,03%
Receitas Líquidas 471.071.989,48

TOTAL 25% 130.360.427,02

Receitas de Transferências 92.840.575,78
Receitas de Aplic. Financeiras 17.546,06
Total 92.858.121,84 Valor % Valor % Valor %

OUTRAS 10.090.939,30 10,87% 10.090.939,30 10,87% 10.076.498,50 10,85%
MAGISTÉRIO 80.894.926,87 87,12% 80.753.044,06 86,96% 80.396.287,52 86,58%

TOTAL 92.858.121,84 TOTAL 90.985.866,17 97,98% 90.843.983,36 97,83% 90.472.786,02 97,43%
MAGISTÉRIO (60%) 55.714.873,10

Transf. Federais (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 16.455.406,86
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 41.364,35 Valor Valor Valor
Total 16.496.771,21 TOTAL 21.323.121,00 13.151.668,14 12.453.890,80

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PRCESSO ADMINISTRATIVO 020/2020 – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 006/2020 – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO E 
ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS
Objeto:  Prestação de serviços na área da saúde para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do Corona vírus. Contratada: 
VIVAMEDIC NACIONAL SAUDE EIRELI. O referido contra-
to foi prorrogado até 20 de setembro de 2020 e aditado o 
valor mensal de R$ 17.790,96 (dezessete mil, setecentos e 
noventa reais e noventa e seis centavos) referente à inclu-
são de 04 (quatro) técnicos de enfermagem. Valor Global: 
R$ 247.743,24 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e 
quarenta e três reais e vinte e quatro centavos). Assinatura: 
20 de julho de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI – Prefeito 
Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2020

A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial n.º 
17/2020, que tem por objeto o registro de preços de horas de 
mão-de-obra, para serviços de manutenção da frota de veícu-
los transporte de passageiros (anexo I.1), veículos pesados 
(anexo I.2) e maquinas agrícolas (anexo I.3) da Prefeitura, com 
fornecimento de equipamentos e ferramentas para a execução 
do serviço, de acordo com a necessidade. O recebimento dos 
envelopes e documentos de credenciamento será até as 10h00 
do dia 11/08/2020, no Setor de Licitações, na Avenida Antonio 
dos Santos Galante, n.º 429, Centro, Cedral/SP. O Edital de 
inteiro teor está à disposição dos interessados no s. Outras 
informações poderão ser obtidas pelo e-mail: licitacao@cedral.
sp.gov.br.
Prefeitura Municipal de Cedral, 29 de julho de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.   
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Decreto n.º 3.308, de 28 de julho de 2020.
“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para 
atender as necessidades do Município”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei e, 
Considerando a necessidade emergencial de se contratar 
profi ssional para atender à conveniência e interesse público do 
Município; 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Fede-
ral, poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem 
concurso, para atender necessidade e de excepcional interesse 
da população, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:
DECRETO: 
Art. 1.º - Fica o Sr. EDSON PINTO FERREIRA, brasileiro, casa-
do, portador do RG n.º 22.872.889-7, inscrito no CPF/MF sob o 
n.º 070.450.098-10, contratado temporariamente, até 31 de de-
zembro de 2020, para ocupar o cargo de executor de serviços 
gerais, devendo cumprir jornada e receber seus vencimentos de 
acordo com as especifi cações e referência do cargo de provi-
mento efetivo de executor de serviços gerais. 

Parágrafo único: A contratação a que dispõe o caput do artigo 
1.º terá início na data de 29 de julho de 2020. 
Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 28 de julho de 2020; 90º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Decreto n.º 3.309, de 29 de julho de 2020.
“Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos aos sába-
dos e domingos no Município de Cedral, e dá outras providên-
cias”.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, e;
Considerando o recente desenvolvimento da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/MS, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo vírus;
Considerando que a determinação de extensão do horárário de 
funcionamento de supermercados e hipermercados no Municí-
pio de São José do Rio Preto diminui eventual êxodo de pesso-
as para o Município de Cedral, resolve baixar o seguinte: 
DECRETA
Art. 1º. - Fica determinado o funcionamento e o atendimento ao 
público nos estabelecimentos instalados no Município, desde 
que cumpridas às medidas de distanciamento, atendimento, hi-
gienização, e evitando aglomerações, conforme determinações 
do Decreto Municipal n. 3.280/2020, da seguinte forma: 
I –mercados, supermercados, mercearias, lojas de conveni-
ência, distribuidores de água e gás, açougues e quitandas, 
poderão funcionar até às 18h no sábado, devendo permanecer 
fechados no domingo, sendo vedado qualquer tipo de atividade, 
inclusive o sistema delivery; 
II – padarias, poderão funcionar até às 18h do sábado e até às 
10h do domingo (exceto as que se encontrarem no interior de 
mercados, supermercados, mercerarias e lojas de conveniên-
cia); 
III – sorveterias, lanchonetes, restaurantes e pizzarias, poderão, 
de segunda-feira a domingo, manter o funcionamento interno, 
sem atendimento ao público, devendo realizar o atendimento 
apenas em sistema delivery ou drive thru; 
IV – lojas comerciais de modo geral, deverão encerrar suas 
atividades às 12h do sábado, fi cando vedado a realização do 
sistema delivery ou drive thru após o fechamento do estaleci-
mento; 
Art. 2.º - As farmácias/drogarias e postos de combustível pode-
rão realizar suas atividades normalmente. 
Parágrafo único: Excetuam-se do disposto no caput do art. 2.º 
as lojas de conveniência, as quais deverão cumprir o disposto 
no artigo 1.º deste Decreto. 
Art. 3.º - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em todos 
os estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, sem 
exceção, das 20 horas às 06 horas, de segunda à sexta-feira, 
e durante as 24 horas dos sábados e domingos, estendendo a 
proibição inclusive ao sistema de delivery e drive thru.
Art. 4.º -  Ficam os proprietários de estabelecimentos cientes 
da responsabilidade de fi scalização de seus estabelecimentos 
quanto a eventual aglomeração de pessoas, devendo cumprir 
as disposições do Decreto Municipal n. 3.280/2020, sob pena de 
aplicação das penalidades cabíveis.
Art. 5º. Os casos não especifi cados neste Decreto serão ana-
lisados tempestivamente pelo Chefe do Poder Executivo, em 
conjunto com o departamento de fi scalização e com as Coorde-
nadorias de Saúde e de Planejamento. 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Cedral, 29 de julho de 2020; 90º ano de Emancipação Político-
-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo Secretária

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta lista dos 
Requerimentos a Votação APROVADOS na 24ª Sessão Ordinária, realizada no dia 28 de julho de 2020. 
Ver. Anderson Branco 
01. 854/20: de congratulação com a Urano Auto Center pelos 9 anos de excelência na 

prestação de serviços automotivos em São José do Rio Preto; 
02. 855/20: de congratulação com Silvia Brito Amaral pela merecida e honrosa 

aposentadoria como investigadora da Polícia Civil de São José do Rio Preto; 
03. 861/20: para intensificar o Policiamento Ostensivo nas proximidades da Av. Francisco 

Munia e na Av. Marginal do Santa Ana, devido ao constante tráfico de drogas nesta 
região.   

04. 885/20: de congratulação com a Premier Veículos pelos 30 anos de empreendimento 
em São José do Rio Preto; 

Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão” 
05. 875/20: de congratulações com a loja Uga Uga Kids, pelos excelentes serviços 

prestados aos seus clientes e amigos e que muito agrega para o crescimento da nossa 
cidade de São José do Rio Preto; 

06. 876/20: de congratulações com a Loja Virtuale, pelos excelentes serviços prestados 
aos seus clientes e amigos e que muito agrega para o crescimento da nossa cidade de 
São José do Rio Preto; 

07. 877/20: de congratulações com a Loja Patrícia Mattos, pelos excelentes serviços 
prestados aos seus clientes e amigos e que muito agrega para o crescimento da nossa 
cidade de São José do Rio Preto; 

08. 890/20: para a CPFL, através do setor competente, providenciar a substituição de 
lâmpadas queimadas na rua Benvindo Mariano Mendes, entre as ruas João Benhossi e 
Vilibaldo Urias Gomes, Bairro Estância Jockey Clube; 

Ver.ª Cláudia De Giuli  
09. 881/20: de congratulação com o Projeto “Tampinha que Salva”, que desde seu início 

arrecadou e destinou para reciclagem 20 toneladas de material plástico em São José do 
Rio Preto;  

10. 882/20: de congratulação com o Instituto Vira-Latas, que através do Projeto 
“Tampinha que Salva” já realizou a doação de 1 mil doses de quimioterápico para 
animais de familias em vulnerabilidade social e protetores cadastrados na Diretoria de 
Bem-Estar Animal; 

11. 886/20: de congratulação com a Secretaria de Meio Ambiente pela elaboração de 
projeto piloto visando a implantação de coleta seletiva domiciliar em nosso município; 

Ver. Fábio Marcondes  
12. 849/20: de congratulações com o Corpo de Bombeiros, na ação do TEN PM André 

Teixeira, 3º SGT PM Jean Ricardo de Almeida, CB PM Maykel André Manoel da 
Rocha, CB PM Camilo, CB Maschio, SD Viana, SD Ribeiro, Alcides Pinto de Souza 
(médico) e Tiago Everton da Silva (enfermeiro), pelo salvamento de afogamento 
ocorrido no dia 09 de julho de 2020; 

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
13. 850/20: de aplausos e reconhecimento à Polícia Rodoviária Federal, pela 

comemoração do “Dia do Policial Rodoviário Federal”, a ser celebrado anualmente dia 
23 de julho, em nome do Inspetor Chefe da 9ª Delegacia de Polícia Rodoviária 
Federal, Daniel Mataragi Filho; 

14. 891/20: de congratulações à Polícia Militar, em nome do 9º Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia – BAEP de São José do Rio Preto, pela prisão em flagrante de 
várias pessoas envolvidas em roubo com retenção da vítima, porte ilegal de arma de 
fogo e formação de quadrilha; 

Ver. Jorge Menezes 

 
15. 860/20: de congratulações à Cabanãs Park 1, pelas inovações automobilistas que 

beneficiam os munícipes de nossa cidade; 
Ver. José Carlos Marinho 
16. 851/20: de congratulação com o Jornalista Político do Jornal D-HOJE, Venâncio de 

Mello, pelos relevantes serviços prestados no jornalismo em nossa cidade; 
17. 857/20: de congratulação aos militares da Banda do CPI-5 pela homenagem feita ao 1º 

Tenente da Reserva, Marcelo Silva, de 74 anos, que se curou da Covid-19 após 71 dias 
internado no Hospital Beneficência Portuguesa; 

18. 859/20: de congratulação com a proprietária da Lanchonete e Pizzaria da Rê, por mais 
de 15 anos atendendo no Residencial Nato Vetorazzo; 

19. 862/20: de congratulação com o Diretor-Presidente do Jornal D-HOJE, Edson Paz, 
pelas ações sociais e informativo prestados por este meio de comunicação; 

Ver.ª Karina Caroline 
20. 867/20: de congratulação com a Escola Municipal “Profª. Carmen Nelita Anselmo 

Vetorazzo”, pela realização da “1ª Feijoada Entre Amigos”;  
21. 889/20: de congratulações com os Dermatologistas Rio-Pretenses, Guilherme Bueno e 

Natália Rossi Bueno, pela inauguração do novo espaço da Clínica “Vitta 
Dermatologia”, em nossa cidade; 

Ver. Paulo Pauléra  
22. 869/20: de congratulação com o Coordenador Operacional Vitor Cornachioni, 

juntamente com os Agentes da Guarda Civil Municipal Paulino, Carvalho, Dutra, 
Cury, Adiel, Marques, Simão, Wladick, Caiel e Jéssica, e o apoio da Policia Militar, 
pelo excelente trabalho que resultou na apreensão de dois meliantes após roubo em 
uma farmácia na Av. Danilo Galeazzi em Rio Preto; 

23. 879/20: de congratulação com o Minimercado São Sebastião, pelos 54 anos (desde 
1966) de atendimentos ininterruptos aos moradores do Distrito de Talhado, em São 
José do Rio Preto; 

Ver. Pedro Roberto Gomes  
24. 868/20: de congratulação ao coletivo de Psicólogos de Rio Preto e Região que oferece 

atendimento online gratuito por meio do site “eu sou porque nós somos”; 
25. 883/20: ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) – unidade 

São José do Rio Preto, para construção de saída na “BR-153” para o Bairro São 
Francisco, entre as ruas Augusto Signorini e Rua José Rodrigues da Silva; 

Ver. Renato Pupo de Paula  
26. 893/20: de congratulações com os membros da nova diretoria regional da Associação 

Paulista dos Cirurgiões Dentistas (APCD), de São José do Rio Preto, cuja eleição 
ocorreu em 24 de julho de 2020, para triênio 2020/2023;  

27. 894/20: de congratulações com os Médicos Pediatras, cuja data é comemorada 
anualmente dia 27 de julho; 

28. 895/20: de congratulações com o Doutor Carlos Alberto Costa Neves Buchala, eleito 
para o Conselho Deliberativo da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Central 
(APCD), em São Paulo, cuja eleição ocorreu em 24 de julho de 2020, para triênio 
2020/2023; 

Ver. Zé da Academia  
29. 852/20: de congratulação com o Senhor Osmar de Rezende, pelo reconhecimento ao 

trabalho voluntario que realiza na conservação da vegetação da Rua Ministro Mario 
Guimarães, no Bairro Romano Calil; 

30.863/20: de congratulação com a empresa Casa de Carnes Soraya, pelos excelentes 
serviços prestados em 18 anos de pleno funcionamento. 

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

1. ALEX DOS SANTOS MORAES e DANIELE SOARES 
MARQUES DE LIMA, sendo ELE fi lho de ALEXANDRE DE SOUZA 
MORAES e de RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS e ELA fi lha de 
ZENIVAL FERREIRA DE LIMA e de ROSANGELA SOARES MAR-
QUES;

2. FABRICIO SEVERINO DA SILVA e MICHELE AID DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de ORLANDO DA SILVA e de CARMEM 
SULAMID SEVERINO e ELA fi lha de LEILA APARECIDA AID DE 
SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 28/07/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS –

Editais de
PROCLAMAS



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
30 de julho de 2020

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 
056/2020, objeto do Processo Licitatório nº 064/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição 
de material de limpeza, material de consumo e descartáveis para Rede Municipal de Ensino e Administração Geral da prefeitura de Guapiaçu, 
conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 12 
de agosto de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 30/07/2020, 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: 29/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis Consolidadas em 31 de Dezembro de 2019

Terravida Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 02.096.012/0001-97

Relatório da Administração
Senhores Sócios Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Demonstração de Resultado do Exercício, 
a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, fi cando esta Diretoria ao vosso inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos. 
São José do Rio Preto - SP, 27 de julho de 2020.

ATIVO Consolidado Controladora
Circulante 2019 2018 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 33.778 65.488 702 521 
Contas a receber e outros recebíveis 59.477 44.897 - - 
Estoques 17.590 23.390 - - 
Adiantamentos a fornecedores 6.457 874 - - 
Ativos biológicos 27.611 44.578 - - 
Impostos a recuperar 1.109 982 14 8 
Pagamentos antecipados 45 165 - - 
Total do ativo circulante 146.067 180.374 716 529 
Não circulante
Contas a receber e outros recebíveis 58.269 - - - 
Depósitos judiciais 607 373 - - 
Impostos a recuperar 2.551 8.143 - - 
Total do realizável a longo prazo 61.427 8.516 - - 
Investimentos 1.960 1.870 270.396 322.886 
Ativos biológicos 115.547 198.744 - - 
Imobilizado 28.299 47.956 - - 
Intangível 15.289 26.122 - - 
Total do ativo não circulante 222.522 283.208 270.396 322.886 

Total do ativo 368.589 463.582 271.112 323.415

PASSIVO Consolidado Controladora
Circulante 2019 2018 2019 2018
Fornecedores e outras contas a pagar 1.025 6.609 - - 
Empréstimos e fi nanciamentos 35 1.003 - - 
Salários, férias e encargos sociais 2.434 4.511 - - 
Impostos e contribuições a recolher 9.954 5.515 12 9 
Total do passivo circulante 13.448 17.638 12 9 
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 10.231 18.046 - - 
Empréstimos e fi nanciamentos - 220 - - 
Provisões para contingências 1.700 1.700 - - 
Dividendos a pagar - 5.751 - - 
Total do passivo não circulante 11.931 25.717 - - 
Patrimônio líquido
Capital social 14.759 14.759 14.759 14.759 
Lucros acumulados 256.341 308.647 256.341 308.647 
Patrimônio líquido
 atribuível aos controladores 271.100 323.406 271.100 323.406 
Participação de não controladores 72.110 96.821 - - 
Total do patrimônio líquido 343.210 420.227 271.100 323.406 
Total do passivo 25.379 43.355 12 9 
Total do passivo e patrimônio líquido 368.589 463.582 271.112 323.415

 Consolidado Controladora
 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida 113.346 93.292 - - 
Custo dos produtos vendidos (48.856) (43.782) - - 
Lucro bruto 64.490 49.510 - - 
Despesas operacionais
Despesas comerciais (772) (569) - - 
Despesas gerais e administrativas (53.268) (27.650) (20) (18)
Outras despesas operacionais líquidas 35.744 325 - 20 
Resultado antes das receitas (despesas)
 fi nanceiras líquidas e impostos 46.194 21.616 (20) 2 
Receitas fi nanceiras 3.539 2.458 34 93 
Despesas fi nanceiras (484) (166) - - 
Resultado fi nanceiro líquido 3.055 2.292 34 93 
Participação nos resultados das empresas
 investidas por equivalência patrimonial - - 18.796 19.171 
Resultado antes dos impostos 49.249 23.908 18.810 19.266 
Imposto de renda
 e contribuição social correntes (17.984) (4.242) (11) (26)
Resultado das operações continuadas 31.265 19.666 18.799 19.240 
Operações descontinuadas (6.173) 13.617 (1.105) 2.670 
Resultado do exercício antes da participação
 dos quotistas não controladores 25.092 33.283 17.694 21.910 
Resultado atribuído aos: Controladores 17.694 21.910 17.694 21.910 
Quotistas e não controladores 7.398 11.373 - - 
Resultado líquido do exercício 25.092 33.283 17.694 21.910
 Consolidado Controladora
 2019 2018 2019 2018
Resultado do exercício 25.092 33.283 17.694 21.910 
Resultado abrangente total 25.092 33.283 17.694 21.910 
Resultado abrangente total atribuível aos:
Controladores 17.694 21.910 17.694 21.910 
Quotista e não controladores 7.398 11.373 - - 
Resultado abrangente total 25.092 33.283 17.694 21.910

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de Reais Demonstrações dos Resultados 
Em milhares de Reais

Demonstrações dos Resultados 
Abrangentes Em milhares de Reais

As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas internacionais 
de relatório fi nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). As Notas Explicativas completas e o Relatório dos Au-
ditores Independentes, encontram-se à disposição dos senhores sócios 
quotistas na sede social da empresa.A DIRETORIA

Fluxos de caixa das Consolidado Controladora
atividades operacionais 2019 2018 2019 2018

Resultado do exercício 25.092 33.283 17.694 21.910 
Ajustes para:
Provisão para crédito
de liquidação duvidosa (12) (12) - - 

Provisão para passivos contingentes - (168) - - 
Depreciação e amortização 8.297 14.201 - - 
Redução do ativo biológico pela
colheita da cana de açúcar e venda 167.014 134.419 - - 

Resultado baixa
de imobilizado e intangível 29.662 11.092 - - 

Equivalência patrimonial - - (17.691) (21.841)
Imposto de renda e contribuição social 17.984 4.242 11 26 
Juros incorridos de fi nanciamentos 4 103 - - 

248.041 197.160 14 95 
Variações nos ativos e passivos
(Redução) Aumento em contas
a receber e outros recebíveis (72.837) (1.856) - - 

(Aumento) em estoques 5.800 (3.393) - - 
(Aumento) redução em
adiantamentos a fornecedores (5.583) 19.660 - - 

Redução (aumento)
em impostos a recuperar 5.465 (1.282) (6) 4 

Aumento (redução)
em pagamentos antecipados 120 56 - - 

Aumento (redução) em depósitos judiciais (234) 1.624 - - 
(Redução) em fornecedores
e outras contas a pagar (13.399) 11.607 - - 

Aumento em salários,
férias e encargos sociais (2.077) (104) - - 

Aumento em impostos
e contribuições a recolher (630) 3.467 (8) (17)

(Redução) em dividendos a pagar (5.751) 5.751 - - 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Método Indireto) Em milhares de Reais
 Consolidado Controladora
Fluxo de caixa gerado  2019 2018 2019 2018
 pelas atividades operacionais 158.915 232.690 - 82 
Imposto de renda e
 contribuição social pagos (12.915) (7.627) - (9)
Juros pagos de fi nanciamentos (7) (107) - - 
Fluxo de caixa proveniente das (aplicado
 nas) atividades operacionais 145.993 224.956 - 73 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento de capital em controladas - - - (21)
Formação e compra do ativo biológico (66.850) (145.152) - - 
Aquisição de imobilizado (7.469) (12.933) - - 
Aquisição de intangível - (12) - - 
Dividendos recebidos - - 70.181 14.801 
Outros investimentos (90) (195) - - 
Fluxo de caixa do movimento
 (usado nas) proveniente
  das atividades de investimentos (74.409) (158.292) 70.181 14.780 
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Dividendos pagos (81.100) (33.160) (70.000) (16.000)
Empréstimos pagos (1.185) (2.139) - - 
Aumento de capital (21.009) (18.962) - - 
Fluxo de caixa proveniente das (usado
 nas) atividades de fi nanciamento (103.294) (54.261) (70.000) (16.000)
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa (31.710) 12.403 181 (1.147)
Demonstração (da redução)
 do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de
 caixa no início do período 65.488 53.085 521 1.668 
Caixa e equivalentes de
 caixa no fi m do período 33.778 65.488 702 521 
Variação de Caixa
 e Equivalentes de Caixa (31.710) 12.403 181 (1.147)

Demonstrações das Mutações 
 do Patrimônio Líquido 
Em milhares de Reais

   Patrimônio Partici-
   líquido pação de Total do
  Lucros atribuível quotistas patri-
 Capital acumu- aos con- não contro- mônio
Saldos em 1º de social lados troladores ladores líquido
 janeiro de 2018 14.759 302.737 317.496 121.570 439.066 
Aumento de capital
 em controladas - - - (18.962) (18.962)
Distribuição de dividendos - (16.000) (16.000) (17.160) (33.160)
Resultado do exercício - 21.910 21.910 11.373 33.283 
Saldos em 31 de
 dezembro de 2018 14.759 308.647 323.406 96.821 420.227 
Aumento de capital
 em controladas - - - (21.009) (21.009)
Distribuição de dividendos - (70.000) (70.000) (11.100) (81.100)
Resultado do exercício - 17.694 17.694 7.398 25.092 
Saldos em 31 de
 dezembro de 2019 14.759 256.341 271.100 72.110 343.210

Gleibson Soares da Silva - Contador - CRC 1SP222188/O-0

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁ-
RIA

O SENAAPE – SERVIÇO NACIONAL DE APOIO PROFISSIONALI-
ZANTE AO ESTAGIÁRIO, com sede na RUA XV DE NOVEMBRO, 
3355 – SALA 05 – CENTRO, NESTA, através de sua Diretoria, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. SAMUEL HONÓ-
RIO FERREIRA, CONVOCA através do presente edital, todos os 
Associados Titulares com direito a Voto, para Assembleia Extraor-
dinária, que será realizada na Avenida da Saudade, 3795 - Sala 01, 
Vila Santa Cruz, NESTA, às 09:00 horas, do dia 15 de Agosto  de 
2020, com a seguinte ordem do dia:
1. Alteração do Estatuto
2. Alteração de Endereço da Sede da Associação
A Assembleia Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação 
às 09:00hs, com a presença da maioria dos Associados Titulares e, 
em segunda convocação as 09:30hs, do dia 15/08/2020.
São José do Rio Preto, 25 de Julho de 2020.
________________________________
SENAAPE – SERVIÇO NACIONAL DE APOIO 
PROFISSIONALIZANTE AO ESTAGIÁRIO
Presidente: SAMUEL HONÓRIO FERREIRA


