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Mulheres com comorbidades são mais 
impactadas pela Covid-19 do que os homens

Escritórios de 
contabilidade 

podem abrir no 
mini-lockdown

Em junho, a indústria paulista 
manteve a recuperação iniciada 
em maio, conforme Levanta-
mento de Conjuntura, feito pela 
Fiesp e pelo Ciesp. Porém, as 
altas nos meses de maio e junho 
não compensaram as perdas de 
março e abril.            Pág. A5

Ainda sob efeitos 
da pandemia, 
setor industrial 
recupera fôlego 
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A pequena Lavine 
Femina da Silva, 

de apenas 3 anos, 
é torcedora do Mi-

rassol. Moradora de 
Uberlândia (MG), a 

garotinha ganhou do 
avô, que  também 

é torcedor do Leão, 
uma camisa do time 

e até dormiu com 
ela após a partida 

de quarta-feira, 
quando o Mirassol 

eliminou o São Pau-
lo. “Ela comemora 

muito cada gol”, 
garante a mãe Lígia 

Lais Femina. 
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Tem pré-candidatura 
pipocando: aparece 

e desaparece, 
diz Moretti
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Arquivo DHOJE

Após o pedido de liminar ser negado na primeira instância, a Defensoria Pública entrou com recurso no Tribunal de Justiça (TJ), em 
São Paulo, para que os moradores da favela da Vila Itália possam ter fornecimento de água durante o período que durar a pandemia 
do novo coronavírus. O local possui 208 moradias precárias com cerca de 500 pessoas.                                                   Pág. A4

Defensoria recorre ao TJ para que favela 
da Vila Itália receba fornecimento de água

SANEAMENTO BÁSICO

Em ação solidária, grupo distribui 
marmitas em bairro da Região Norte

Assescrip (Associação das Empresas 
de Serviços Contábeis de São José 
do Rio Preto) conseguiu liminar para 
que os estabelecimentos filiados à 
entidade possam abrir as segundas 
e terças-feiras. Os escritórios deverão 
abrir por 4h diárias e com 20% da 
capacidade do local.
                                      Pág. A3

Divulgação

O projeto, realizado em parceria da Associação Muda Rio Preto com a Sopa Solidária, distribui toda quinta-feira 
refeições para moradores do Cidade Alta. Cerca de 800 marmitas são entregues por semana.            Pág. A2

Time do Mirassol conquista 
torcedores de todas as idadesPrefeitura de Ipiguá prorroga 

Lei Seca e fechamento
 de supermercados

Emenda quer 
liberar FGTS 

para quem teve 
salário reduzido
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A medida vale para diversos 
órgãos da administração públi-
ca durante a pandemia. Além 
de servidores efetivos, podem 
participar do programa trabalha-
dores de cargos em comissão, 
empregados públicos e contra-
tados temporários.     Pág. A5

Governo Federal 
anuncia novas 

regras para 
trabalho remoto

Devido a pandemia, as três 
principais universidades pau-
listas remarcaram a data dos 
seus vestibulares. As datas 
não irão coincidir, portanto, o 
candidato poderá concorrer a 
todas elas, se desejar.
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USP, Unicamp 
e Unesp 

remarcam data 
dos vestibulares

Cláudio LAHOSDivulgação

LIMINAR

Rillo pede 
audiência  para 

debater combate
à pandemia
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Ação distribui cerca de 800 
refeições no bairro Cidade Alta
Um projeto, realizado em 

parceria da Associação Muda 
Rio Preto com a Sopa Soli-
dária, está distribuindo toda 
quinta-feira refeições para os 
moradores do bairro Cidade 
Alta. Segundo os organizado-
res, cerca de 800 marmitas 
são entregues por semana.

“Já estamos fazendo esta 
ação há cerca de 16 semanas, 
sempre respeitando as normas 
de segurança da pandemia, 
para ajudar quem mais pre-
cisa neste momento de difi-
culdade”, afirmou o policial e 
participante do projeto, cabo 
Júlio Donizete Gomes da Silva.

De acordo com Júlio, há 
também uma outra iniciativa 
que é realizada há cerca de 
dois anos, que são distribu-
ídos alimentos doados pelo 
Ceasa de segunda a sábado 
nos bairros Alvorada, Santo 
Antônio, Solo Sagrado, Cidade 
Alta, Nova Esperança, Santa 
Clara e Parque Cidadania. Atu-
almente, são 15 voluntários 
que atuam no projeto.

“Graças a Deus, temos 

um índice de doações muito 
bom para conseguir ajudar o 
máximo possível de pessoas. 
Recentemente, com a live do 
Zé Neto e Cristiano, recebe-
mos várias cestas básicas e 
1.000kg de frango. Um jogador 
da região, chamado Lucas, 
que atualmente está em Du-
bai, também doou 400 cestas 
básicas para nosso projeto”, 
contou Júlio.

Interessados em colaborar 
com a ação ou se voluntariar 
podem entrar em contato pelos 
números (17) 99112-2726 
ou pelo telefone (17) 99174-
2994.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Projeto distribui almoço 
para crianças na Vila Itália
O restaurante Açaí da Praia, 

unidade Represa, lançou o pro-
jeto “Alimentando Esperança”. 
Desenvolvido no bairro Vila Itá-
lia, a iniciativa propõe entregar 
almoço para as crianças que 
assistirem as aulas de reforço 
realizadas pelo Instituto As 
Valquírias. A ação está em sua 
segunda semana e já foram 
distribuídas 160 refeições.

Com o fechamento das 
escolas, educadores do Ins-
tituto As Valquírias estão pro-
movendo aulas de reforço 
as terças e quintas-feiras no 
bairro. A maioria das crianças 
atendidas não contam com 
uma refeição balanceada. Por 
isso, o restaurante decidiu 
ajudar uma vez na semana 
com a confecção, entrega e 
distribuição do almoço após as 
atividades. “Acreditamos que 
levando essa refeição para as 
crianças, elas ficam mais dis-
postas e interessadas a acom-
panharem as aulas”, afirmou 
Eduardo Eugênio, proprietário 
do restaurante.

Com o apoio de fornecedo-
res, clientes e colaboradores o 
restaurante recebeu várias do-
ações. Desde embalagens até 

alimentos-não perecíveis, toda 
ajuda continua sendo bem-vin-
da. “Agora queremos que ou-
tras empresas, restaurantes e 
pessoas participem dessa ação 
para ampliar a distribuição nos 
dois dias”, completou.

As refeições são entregues 
ao final das aulas que são 
divididas em várias turmas 
para obedecer aos cuidados 
de distanciamento social e de 
higiene. “É muito importante 
essa assistência na educação 

Da REDAÇÃO

das crianças para que elas 
não sejam punidas por não 
conseguirem acompanhar as 
aulas pela internet”  comentou 
a fundadora do Instituto, Aman-
da Oliveira, sobre as aulas de 
reforço no bairro.

O projeto Alimentando Espe-
rança pretende continuar até o 
retorno das aulas presenciais, 
previsto para o início de setem-
bro. Enquanto isso, o restau-
rante estará à disposição para 
receber todo tipo de doação.

A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Olímpia 
fez a entrega nesta semana Kits 
de Alimentos para 33 idosos 
atendidos pelo Centro Dia do 
Idoso.

Essa ação integra as dire-
trizes definidas pelo Ministério 
da Cidadania, que destinou 
recurso específico para a Pre-
feitura para fortalecer o SUAS 
(Sistema Único de Assistência 
Social) no atendimento de famí-
lias e pessoas em situação de 
vulnerabilidade decorrente das 
dificuldades impostas por conta 
da pandemia da Covid-19.

Kits – Os kits foram com-
postos por carne bovina, aves, 
peixe e ovos, além de pão 
integral, suplemento alimentar 
específico para idosos e uma 
caixa de bombons, presenteada 
em comemoração às festivida-
des da Páscoa, uma vez que os 
idosos já se encontravam em 
isolamento domiciliar na data 
festiva.

Triagem – Antes da distri-
buição dos kits no domicílio 
dos idosos, foram feitos pre-
viamente contatos telefônicos, 
comunicando a data de entre-
ga, assim como a consulta aos 
familiares sobre o estado de 
saúde dos mesmos e permissão 
para a entrega.

Centro Dia do 
Idoso entrega 

Kits de Alimentos 
em Olímpia

Da REDAÇÃO

Divulgação

Unesp, Unicamp e USP 
remarcam inscrição 
para vestibulares

Da REDAÇÃO

As três principais univer-
sidades paulistas – Unicamp, 
USP e Unesp – remarcaram a 
data do vestibular de ingresso 
em função da pandemia do co-
ronavírus. Nenhuma das novas 
datas das provas das três es-
taduais coincidirá e, portanto, 
o candidato poderá concorrer 
a todas elas, se quiser.

UNICAMP – As inscrições 
do vestibular da Unicamp nesta 
quinta-feira (30) e prosseguem 
até  8 de setembro.  A primeira 
fase será aplicada nos dias 6 e 
7 de janeiro de 2021. A exem-
plo do vestibular da Unesp 
haverá também a divisão dos 
estudantes em dois grupos 
para a realização das provas da 
primeira fase. A segunda etapa 
será realizada nos dias 7 e 8 
de fevereiro.

USP – No maior vestibular 
do país, a Fuvest, que selecio-
na candidatos para ingressa-
rem nos cursos de graduação 
da USP, as inscrições serão 
abertas entre o dia 31 de agos-
to e 23 de outubro e a primeira 
fase será realizada no dia 10 
de Janeiro de 2021, enquanto 

que as provas da segunda fase 
serão  entre os dias 21 e 22 
de fevereiro.

UNESP – Já o vestibular da 
Unesp, as inscrições começam 
no dia 8 de setembro e vão até 
8 de outubro. As provas da pri-
meira fase serão nos dias 30 e 
31 de Janeiro do ano que vem. 
Mas, atenção! A prova será em 
um único dia, e os estudantes 
serão divididos em dois grupos 
diferentes, de acordo com a 
área escolhida. A medida foi to-
mada para evitar aglomerações 
no dia da prova. A segunda fase 
ocorrerá no dia 28 de fevereiro.

Mais informações podem 
ser encontradas nos sites das 
respectivas instituições: www.
fuvest.br , www.vunesp.com.
br  e www.comvest.unicamp.br

Associação Muda Rio 
Preto distribui cerca de 
800 marmitas por
semana

UNIVERSIDADE SOLIDARIEDADE

EVENTO ON-LINE Apae promove live solidária nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (31), será 
realizada a live solidária “Julinão 
da Apae”, a partir das 19h, com 
transmissão ao vivo pela TV Rio 
Preto, Canal 7 da Net, além de 
reprodução nas plataformas 
digitais da emissora, como 
Youtube, Instagram e Facebook. 
O evento é uma parceria entre 
a Apae (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) e 
da empresa Rotha Soluções e 
Consultoria.

As atrações musicais são 
Kleber Coutinho, Jota & Gui-
lherme, Tonny & Kleber, Joab, 
Danillo Cuiabano, Fabrício & Fer-
nando, César & Matheus, Joan 

Neto & Daniel, Rico & Guilherme 
e Elaine Cristtina.

“O cenário da live será mon-
tado na própria sede da Apae 
de São José do Rio Preto, com 
palcos interativos, incentivando 
as pessoas a ficarem em casa 
assistindo e, claro, contribuin-
do com uma instituição que é 
exemplo de trabalho sério reali-
zado com muito amor em nossa 
cidade”, afirmou Rodrigo Passa-
rini, representante da empresa 
Rotha Soluções e Consultoia.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19), a 
tradicional Festa Junina da Apae 
teve que ser reformulada para o 
formato de live. Mas as barracas 
típicas do evento junino serão 

Vinicius LIMA resgatadas com a participação 
de outros influenciadores digi-
tais e patrocinadores.

“Fazemos questão de man-
ter a essência da Festa Junina 
da Apae que é a solidarieda-
de. O time de artistas, que se 
propuseram a participar desta 
apresentação em prol do amor 
ao próximo, é o nosso grande di-
ferencial. Os repertórios incluem 
modas de viola, canções consa-
gradas do sertanejo universitário 
e, claro, os sucessos de cada 
dupla ou artista que fazem parte 
do line-up da live”, diz Passarini.

Vale ressaltar que todas as 
doações e a renda, por meio 
de QR-Code na tela durante 
a apresentação online, serão 

Divulgação

Dawison PINHEIRO

Guilherme BATISTA

Cabo Júlio 
Donizete 
Gomes da 
Silva, um 
dos mem-
bros da 
ação soli-
dária

O projeto Alimentando Esperança deve continuar até 
o retorno das aulas, em setembro

Cláudio LAHOS

Evento irá ajudar a arrecadas fundos para a Apae de 
Rio Preto

revertidas para a entidade rio-
-pretense, que destinará para 
a manutenção da estrutura, 
funcionamento e projetos em 
andamento.

Segundo o presidente da 
Apae de Rio Preto, Valdir Nonato, 
a entidade atende 487 alunos 
com deficiências intelectuais, 
com idades de zero até 73 anos, 
e suas respectivas famílias. A 
despesa mensal gira em torno 
de R$ 400 mil e são servidas 
diariamente cerca de 700 refei-
ções, entre almoço e lanches. 
As ações solidárias realizadas 
pela diretoria da instituição e 
voluntários são responsáveis 
para custear pelo menos 20% 
dos gastos mensais da entidade.
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Pipocando
Fazendo uma análise do atual quadro da política local, 

Jair Moretti (foto), da Executiva do MDB, diz que tem pré-
-candidatura para prefeito pipocando: aparece e desaparece. 
“A pandemia está deixando todo mundo doido”, pondera. 
Moretti prevê que, quando chegar as convenções, o número 
de postulantes deverá cair, como já profetizaram Marco Rillo 
(PSOL) e Carlos Arnaldo (PDT). Moretti diz, no entanto, que 
algumas candidaturas podem até cumprir tabela por exigên-
cia do comando nacional dos partidos. Afinal, tudo que vem 
de cima tem de obedecer, mesmo se for para dar com os 
burros n’água.

Blocos
Sobre a saída do MDB, 

DEM, PTB e PROS do centrão 
que controla a Câmara, o 
emedebista Jair Moretti diz 
que esses partidos vão criar 
novos blocos para poder ne-
gociar, por exemplo, nome 
para ser o novo presidente 
da Câmara e já pensando 
nas eleições de 2022, para 
presidente e governadores. A 
aproximação de Jair Bolsona-
ro (sem partido) do centrão, 
diz ele, tem influenciado a 
saída das siglas, já que de-
putado Arthur Lira (PP-AL), 
amigo de Bolsonaro, quer 
ser presidente da Câmara. 
“Isso desagrega o centrão”, 
analisa.

Legado 
A Confederação Nacional da Indústria promoveu 

debate ontem sobre a reforma tributária. O relator, 
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), e especialistas de-
fenderam a unificação e a simplificação dos impostos 
de bens e serviços. Para eles, o sistema tributário atual 
possui distorções, dificulta o investimento e gera inse-
gurança jurídica no país. As distorções foram criadas 
pelos governantes com o aval do Congresso. Fizeram 
tantas amarrações para sugar o contribuinte, que in-
viabilizam as atividades econômicas. É o legado que 
vem de Brasília!

Sem abraço
Edinho Araújo (MDB) co-

memorou aniversário ontem, 
sem abraço e aperto de 
mão. Afinal, o prefeito sabe 
que comemorar 71 anos 
em plena pandemia todo 
cuidado é pouco para evitar 
a contaminação pelo novo 
coronavírus. Apesar disso, 
recebeu inúmeras felicita-
ções pelas redes sociais, por 
exemplo, de Elias Kassis que 
o qualificou como sendo o 
“melhor prefeito de Rio Preto 
de todos os tempos”. Como 
Edinho é político nato, um 
presente e tanto. Para evitar 
aglomerações, o bolo e os 
parabéns ficaram restritos 
à família.

Manobras
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, informou 
que o partido não integra o 
grupo de partidos que forma 
o centrão. “O Patriota não é 
do centrão, mas não quer 
dizer que votamos contra o 
governo”, esclarece. Segun-
do ele, quando a proposta 
do Executivo for boa para o 
Brasil, a bancada do partido 
vota favorável. A declaração 
do presidente Ramalho, por-
tanto, revela que o Patriota 
não quer amarrar com as 
manobras do centrão que, 
na realidade, é um grupo 
que o governo de plantão 
aluga para encobrir os mal-
feitos.

Juntos
Sobre uma possível alian-

ça com o PSL, o pré-candi-
dato a prefeito Renato Pupo 
(PSDB) revelou que tem até 
vídeo gravado com o presi-
dente Marco Casale decla-
rando apoio à sua candida-
tura. “Para mim, ele (Casale) 
disse que estamos juntos”, 
diz. Pupo frisa ainda que só 
vai acreditar que o acordo 
foi desfeito quando Marco 
Casale disser que o combi-
nado foi desfeito. “(Por isso) 
continuo acreditando no que 
foi conversado”, pontuou. A 
incógnita, portanto, só vai 
acabar quando o acordo 
for ou não chancelado nas 
convenções.

Só oxigênio
Carlão do JC (DEM) con-

tinua internado no Hospital 
Austa para receber trata-
mento contra a Covid-19. 
Cláudia Perpetua Maurício, 
mulher do ex-vereador, infor-
mou que ele estava cumprin-
do quarentena em casa, no 
entanto, no último domingo 
o quadro se agravou ao 
atingir o sistema respirató-
rio. Ela informou ainda que 
anos atrás ele extraiu um 
rim por causa de um câncer. 
Em função da comorbida-
de, o quadro se agravou e 
o ex-vereador teve que ser 
internado. “Está na UTI, mas 
não entubado, só recebe 
oxigênio”, esclareceu.

Achatamento
Se o governo municipal 

não tivesse aumentando 
o número de leitos para 
proporcionar melhor estru-
tura para tratar pacientes 
com Covid-19, Rio Preto já 
teria regredido para a fase 
vermelha, que só permite o 
funcionamento de atividades 
essenciais. Hoje, o gover-
nador João Dória (PSDB) 
divulga alterações que serão 
adotadas nas regiões do 
estado. Talvez parte da po-
pulação, que tanto reclama 
com as medidas restritivas, 
é a que menos contribui para 
que ocorra o achatamento 
da curva de contaminação. 
Falta consciência…

Pipocando

O juiz da 1ª Vara da Fazen-
da, Adilson Araki Ribeiro, con-
cedeu liminar para a Assescrip 
(Associação das Empresas de 
Serviços Contábeis de São José 
do Rio Preto) a qual permite 
os escritórios de contabilidade 
associados à entidade voltarem 
a funcionar na segunda e na 
terça-feira em Rio Preto.

“Defiro a liminar para que 
os associados da impetrante 
possam funcionar na forma do 
Plano SP do Governo do Estado, 
com atendimento ao publico 
de segunda a sexta, mediante 
agendamento e funcionamento 
com 20% da capacidade do 
local , somados os funcionários 
e clientes e horário reduzido de 
4h (decreto 64994/2020)”, diz 
trecho do despacho do juiz.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Juiz autoriza escritórios de 
contabilidade funcionar 
durante o mini-lockdown

LIMINAR

Escritórios de contabilidade filiados a Assescrip poderão 
funcionar às segundas e terças-feiras

 Steve Buissinne por PIXABAY

Néia ROSSETO

PREOCUPAÇÃO

DECRETO

Rillo protocola pedido de audiência com 
Edinho para debater combate ao Covid

O vereador Marco Rillo (Psol) 
e um grupo formado por sindi-
calistas representantes de ser-
vidores públicos, ex-vereadores 
e de ex-secretários do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) protoco-
lou um pedido de audiência 
pública presencial para debater 
o real quadro da pandemia do 
coronavírus em Rio Preto.

O pedido, protocolado nesta 
quinta-feira (30) pelo vereador 
Rillo, expõe a preocupação 
deste coletivo com os núme-
ros crescentes do número de 
contaminados e óbitos de rio-
-pretenses.

Neste grupo, estão dois 
ex-secretários de Assistência 
Social no primeiro mandato do 
prefeito Edinho (2000/2004) 
são eles Matsuel Martins e 

Maria Aparecida Vernucci e o 
ex-secretário de Saúde, José 
Carlos Cacau Lopes. O próprio 
vereador Marco Rillo foi secre-
tário de Serviços Gerais neste 
período.

Eles querem debater as for-
mas de combate ao Covid que 
a Prefeitura adotou que é ques-
tionada por parte de algumas 
pessoas deste grupo que vem se 
posicionando nas redes sociais.

Sérgio SAMPAIO

Com isso, os estabelecimen-
tos associados a entidade não 
terão que cumprir o horário es-
tabelecido pelo mini-lockdown 
quando todos os estabeleci-
mentos considerados não es-
senciais têm que ficar fechados 
de domingo a terça-feira.

Em outro trecho, o juiz sa-
lienta que “Diante disto, a 
impetrante que atua no ramo 
contábil e não diretamente 
a público ou comércio geral, 
pouco interessa funcionar no 
sábado ou com horário am-
pliado. Por isto, defiro a liminar 
para que a impetrante e os 
associados que lhe compõem 
passem a obedecer somente o 
Plano SP”.

Prefeitura – A Prefeitura 
de Rio Preto informou por meio 
de nota que ainda não foi no-
tificada e, por isso, não vai se 
posicionar.

Ipiguá prorroga Lei Seca e supermercados 
ficarão fechados aos domingos

O prefeito de Ipiguá, Emilio 
Pazianoto (SD), publicou novo 
decreto nesta quinta-feira (30) 
prorrogando até o dia 10 de agos-
to a Lei Seca no município, na 
qual todos os estabelecimentos 
ficam proibidos de vender bebi-
das alcoólicas nas 24 horas dos 
sábados e domingos e das 20h 
às 6h de segunda a sexta-feira.

Segundo o prefeito, o objetivo 
do novo decreto continua sendo 
combater as aglomerações e 
com isso conter o avanço no 
número de casos de Covid-19 
no município. Ele salientou que 
essa proibição vem demostrando 
resultados positivos no combate 
as aglomerações.

Supermercados –  No que 
diz respeito aos supermercados, a 

proibição do funcionamento ficou 
restrita aos domingos, quando os 
estabelecimentos poderão apenas 
atender por delivery, sendo vedada 
a venda por meio da drive-thru.

O prefeito afirmou que no que 
diz respeito aos supermercados 
houve uma análise que seria ne-
cessário somente o fechamento 
aos domingos e aos sábados os 
estabelecimentos poderão aten-
der nos horários costumeiros.

Sérgio SAMPAIO

Michelle Bolsonaro testa 
positivo para Covid-19

 A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro teve exame positivo 
para covid-19 nesta quinta-feira 
(30). “Ela apresenta bom estado 
de saúde e seguirá todos os 
protocolos estabelecidos”, diz a 
nota da Secretaria Especial de 
Comunicação Social.

Michelle tem 38 anos e 
está sendo acompanhada pela 
equipe médica da presidência.

O presidente Jair Bolsonaro 
também já contraiu a doença. 
Ele anunciou o resultado positi-
vo do teste no dia 7 de julho e 
permaneceu em isolamento no 

Palácio da Alvorada até o último 
sábado (25), quando informou 
que estava recuperado.

Também nesta quinta-feira, o 
ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovações, Marcos Pontes, in-
formou hoje que testou positivo 
para covid-19.

Da REDAÇÃO

Marcos Pontes tem resultado 
positivo para Covid-19

O ministro da Ciência, Tec-
nologia e Inovações, Marcos 
Pontes, informou nesta quin-
ta-feira (30) que teve exame 
positivo para covid-19. “Estou 
bem, só um pouco de sintoma 
de gripe e dor de cabeça. Agora 
em isolamento. Vai dar tudo 
certo. Sigo cumprindo minha 
agenda de forma remota e, 
obedecendo o período de dis-
tanciamento social para plena 
recuperação, retomarei as ati-
vidades presenciais em breve”, 
escreveu, em publicação nas 

redes sociais.
Pontes disse ainda que vai 

entrar nos testes da nitazoxani-
da, um antiparasitário que está 
sendo testado para o tratamen-
to de pacientes com sintomas 
leves de covid-19. Os ensaios 
clínicos com o medicamento 
são um dos projetos prioritários 
da RedeVírus MCTI, programa 
do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovações (MCTI) 
responsável pela articulação 
dos laboratórios de pesquisa e 
especialistas na continuidade 
dos estudos do novo corona-
vírus.

Da REDAÇÃO

MEDIDA PROVISÓRIA
Emenda quer permitir uso do FGTS para 

complementar salário reduzido de trabalhador

O deputado federal Geninho 
Zuliani (DEM) protocolou emen-
da a MP (Medida Provisória) 
946 que permite que o traba-
lhador sacar até o limite de R$ 
1.045,00 (um salário mínimo) 
do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) –  a proposta 
possibilitará que trabalhadores 
que tiveram redução salarial em 
decorrência a pandemia da Co-
vid-19 – poderão efetuar saques 

mensais do FGTS para comple-
mentar seus rendimentos.

A emenda foi aprovada na 
quarta-feira (29) pelo plenário 
da Câmara dos Deputados em 
regime de urgência. O texto 
agora segue para a votação no 
Senado.

“Com essa emenda, vai 
funcionar assim – para os traba-
lhadores que estejam com seu 
contrato de trabalho suspenso 
ou com redução de salário e car-
ga horária, conforme regras da 

Lei 14.020/20, será permitido 
o saque mensal de valores do 
FGTS até o montante suficiente 
para recompor o último salário 
que recebia antes da redução 
salarial ou suspensão do con-
trato”, salientou Geninho.

Proposta – O saque do FGTS 
poderá ocorrer mesmo que o tra-
balhador receba complementa-
ção da empresa, porém somente 
durante o período de suspensão 
ou redução do salário.

Agência BRASIL

PRIMEIRA-DAMA MINISTRO

Cláudio LAHOS
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Defensoria recorre ao TJ para o fornecimento 
de água aos moradores da favela da Vila Itália

Após a ação civil pública 
com o pedido de liminar ter sido 
negada na 2ª Vara da Fazenda 
de Rio Preto, pela decisão 
da juíza Tatiana Pereira Viana 
Santos, a Defensoria Pública 
entrou com recurso no Tribunal 
de Justiça (TJ-SP) para que 
haja o fornecimento de água 
aos moradores da Vila Itália, 
durante o período que durar a 
pandemia do novo coronavírus. 
A liminar já havia sido negada 
pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda, 
Adilson Araki Ribeiro.

O defensor público Júlio 
Tanone explica que não ha-
vendo a possibilidade de in-
vestimento a curto prazo para 
a infraestrutura de água e o 
tratamento de esgoto, a lei de 
saneamento prevê alternativas 
que não foram apreciadas em 

primeira instância. “A alternativa 
é o fornecimento de água em 
caminhão pipa, que não foi 
sequer apreciada. Recorremos 
no mesmo dia ao Tribunal para 
que seja garantido esse direi-
to aos moradores e estamos 
aguardando a decisão”, afirmou 
Tanone.

Na Ação, ajuizada em abril, 
o defensor público solicita que 
a Justiça obrigue o Semae 
(Serviço Municipal de Água e 
Esgoto), no prazo de 72 horas, 
a promover o fornecimento de 
água de forma contínua aos 
moradores da ocupação, onde 
existem mais de 208 habita-
ções precárias e residem cerca 
de 500 pessoas.

Além da água, Tanone cobra 
soluções adequadas a serem 
trazidas por técnicos da área 
de saneamento para a implan-
tação de serviço de coleta e 
tratamento de esgoto na favela. 
E  também melhorias da pavi-
mentação e drenagem no local.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

Motociclista morre em 
acidente em rodovia

Um homem, de 33 anos, 
morreu ao se envolver em 
um acidente, com um carro e 
um caminhão, no quilômetro 
450 da rodovia Cesário José 
de Castilho, próximo ao trevo 
de acesso a Novo Horizonte. O 
acidente ocorreu por volta das 
3h30 desta quinta-feira (30).

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, a vítima, 
que é funcionário de uma 
usina, dirigia uma moto. Ele 
chegou a receber socorro no 
local, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu.

Os motoristas dos outros 
veículos não se feriram. A 
Polícia Civil de Novo Horizonte 
irá investigar o caso.

Tatiana PIRES

FRANCISCA BARBOZA DE 
SOUZA, faleceu aos 86 anos 
de idade. Era casada e deixa 
os fi lhos Sebastiana e José. Foi 
sepultada, saindo seu féretro 
direto para o cemitério São João 
Batista.

CORCELINA CELEIDA DE 
OLIVEIRA CABRAL, faleceu aos 
72 anos de idade. Era viúva e 
deixa os fi lhos Adriana, Andrea e 
Flávio. Foi sepultada, saindo seu 
féretro direto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ROSELENA PEREIRA DA SIL-
VA MARIANO, faleceu aos 55 
anos de idade. Era viúva e deixa 
a filha Jenifer. Foi sepultada, 
saindo seu féretro do velório 
da Ercília para o cemitério São 
João Batista.

MARTA DE MOURA SILVA, fa-
leceu aos 82 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Sebastião Augusto 
da Silva e deixa os fi lhos Josué 
e Gislaine. Foi sepultada no dia 
30/07/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

PM prende três suspeitos de 
furto de máquinas agrícolas

Policiais militares pren-
deram três homens suspei-
tos de participarem de uma 
quadrilha especializada em 
furtar equipamentos agrí-
colas na região de José Bo-
nifácio. A prisão aconteceu 
na manhã desta quinta-feira 
(30).

A ação foi resultado de 
uma operação conjunta en-
tre policiais militares do 9º 

Batalhão de Ações Especiais 
(Baep), 52º Batalhão da Po-
lícia Militar (BPM/I) e Polícia 
Ambiental.

Durante patrulhamento 
rural da Polícia Ambiental na 
região de José Bonifácio, os 
policiais avistaram um cami-
nhão prancha e dois veícu-
los em atitude suspeita. Os 
veículos tentaram fugir e os 
policiais solicitaram apoio, 
quando equipes do BAEP 
e do BPMI conseguiram 

Tatiana PIRES abordar os três homens. Já 
as equipes do policiamento 
ambiental, com apoio do he-
licóptero Águia, localizaram a 
moto niveladora escondida 
no maciço florestal, entre 
Nipoã e José Bonifácio. A 
máquina havia sido furtada 
há duas semanas em Nipoã.

Os suspeitos e as máqui-
nas agrícolas foram encami-
nhados à delegacia de José 
Bonifácio, onde está sendo 
feito o flagrante.

Divulgação

Uma máquina niveladora estava escondida em uma mata

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio Preto prendeu 
um homem, de 32 anos, por 
tráfico, na quarta-feira (29), 
na região central da cidade.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, 
os guardas faziam patru-
lhamento na área central 
quando uma pessoa, que 
preferiu não se identificar, 
denunciou que um homem 
estava vendendo drogas na 
Praça Cívica.

A partir das característi-
cas físicas e da descrição 
da roupa que o homem 
usava, os guardas localiza-
ram o suspeito que estava 
conversando com outros 
homens. Ao avistar a viatura 
da GCM, eles dispersaram. 
O suspeito foi abordado e no 
bolso de sua bermuda foram 
encontradas dez porções 
de cocaína e R$ 11, além 
de uma faca presa em sua 
cintura.

O homem, ao perceber 
que seria preso, entrou em 
luta corporal com os guardas 
e, em seguida começou a 
correr. No caminho, a GCM 
observou que o suspeito jo-
gou alguns objetos, mas que 
não foram localizados por-
que os guardas priorizaram 
detê-lo. Enquanto corria, ele 
xingou os guardas. Ainda de 
acordo com o registro poli-
cial, já no bairro Boa Vista, o 
suspeito conseguiu escapar 
da GCM, “tendo em vista 
dua agilidade na corrida.

Neste momento, a GCM 
recebeu uma ligação in-
formando que um homem 
estava no telhado de uma 
casa vizinha. Chegando ao 
endereço indicado, os guar-
das foram informados que o 
morador expulsou o homem 
do telhado e que ele teria 
corrido em direção ao Par-
que Setorial, onde acabou 
sendo detido.

O homem precisou re-
ceber atendimento médico 
na UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Vila Toninho 
devido ter se ferido ao pular 
muros e telhados, durante a 
fuga. Encaminhado à Central 
de Flagrantes, o homem foi 
preso por tráfico de drogas, 
permanecendo à disposição 
da Justiça.

GCM prende 
homem suspeito 

de vender cocaína

Baep apreende 8 tijolos de 
maconha e prende dois homens

O Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) prendeu 
dois homens, de 28 e 40 anos, 
suspeitos de tráfico de drogas 
na quarta-feira (29), no Jardim 
Residencial Vetorasso, em Rio 
Preto. Foram apreendidos oito 
tijolos de maconha.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os policiais faziam 
patrulhamento de rotina, quan-
do na avenida Tanabi, notaram 
um homem que ao avistar a 
viatura, gritou “Molhou (sic)…a 
polícia…”. O tom de voz foi tão 
alto que os policiais, de dentro 
do veículo, conseguiram ouvir.

O suspeito, de 40 anos, 
tentou entrar na casa, mas foi 
detido ainda no portão, nada 
de ilícito foi encontrado com 
ele. Dentro da residência, a 
PM relatou que sentiu um 
forte cheiro de maconha e 

se deparou com o cunhado 
do suspeito, um homem de 
28 anos. Questionado, ele 
acabou admitindo que tinha 
maconha guardada dentro de 
uma sacola, que estava em seu 
guarda-roupas.

A casa é de propriedade 
do homem de 40 anos, que 
alegou desconhecer que havia 
drogas no guarda-roupa. Os 

Tatiana PIRES

policiais constaram, no registro 
policial, que havia quatro ou 
cinco crianças no local, que 
facilmente poderiam ter acesso 
aos tijolos de maconha, uma 
vez que o guarda-roupa não 
tem portas.

Os dois foram encaminhados 
à Central de Flagrantes e presos 
por tráfico de drogas e associa-
ção criminosa.

Cláudio LAHOS

JOSÉ BONIFÁCIO

CHEIRO DE MACONHA

TRÁFICO

NOVO HORIZONTE
Jovem preso escondia 

cocaína em meia
A Polícia Militar de Rio Preto 

prendeu um pedreiro, de 24 anos, 
por tráfico de drogas, na noite 
desta quarta-feira (29), após 
receber uma denúncia anônima 
informando que ele vendia e 
guardava entorpecente em casa, 
no bairro Solo Sagrado. Foram 
apreendidas 103 porções de 
cocaína.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM fazia patrulhamento 
de rotina quando uma pessoa, 
que não quis se identificar, indi-
cou a casa do jovem. No local, o 
suspeito foi questionado e afir-
mou que morava ali há cerca de 
um mês, que possuía apenas 6 
porções de cocaína e era apenas 
usuário de drogas.

Em revista à residência, os 
policiais localizaram outras dez 
porções de cocaína, escondida 
em meio a roupas em uma pra-

teleira, em um quarto. Indagado, 
novamente, se tinha mais drogas, 
ele entregou, aos policiais, uma 
meia contendo mais 87 porções 
da mesma droga.

A PM também apreendeu R$ 
40, em notas diversas, que esta-
vam em cima de uma cômoda e 
mais R$ 274, dentro de uma bol-
sa feminina. O pedreiro disse que 
o menor valor era, provavelmente, 
da venda de drogas e alegou que 
a bolsa e o dinheiro eram de sua 
companheira, recebidos por ela 
de um auxílio do governo. Ele 
ainda contou que estava venden-
do drogas para saldar uma dívida 
que contraiu em uma “biqueira” 
– como são conhecidos os pontos 
de tráfico.

Levado à Central de Flagran-
tes, o jovem preferiu ficar calado 
e não deu sua versão sobre o fla-
grante à Polícia Civil. Ele foi preso 
por tráfico de drogas, permane-
cendo à disposição da Justiça.

Tatiana PIRES

SALDAR DÍVIDA
Um homem, de 33 anos, 

morreu após ser atropelado 
por um ônibus rural, em Novo 
Horizonte, na noite de terça-
-feira (28). O motorista do ôni-
bus fugiu sem prestar socorro. 
A Polícia Militar acredita que 
o motorista não viu a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para atender o atro-
pelamento próximo à ponte 
que liga a avenida José Wili-
baldo de Freitas a avenida da 
Saudade. O homem chegou a 
ser socorrido e encaminhado 
ao Pronto Socorro da cidade, 
mas morreu antes de dar 
entrada na unidade de saúde.

De acordo com os bom-
beiros, uma testemunha, 
que seguia pela avenida viu 
quando um ônibus rural teria 
passado por cima do homem 
que já estava caído na via.

A Polícia Civil de Novo Ho-
rizonte investiga o caso.

Homem morre 
atropelado por 

ônibus rural
Tatiana PIRES

Defensor público, Julio Tanone, recorreu ao TJ para garantir fornecimento de água aos 
moradores da favela da Vila Itália

TRÂNSITO

Motociclista tenta 
fugir da PM e 

atropela pedestre

Um entregador, de 27 anos, 
ficou ferido ao ser atropelado 
por uma moto, na Vila Toni-
nho, em Rio Preto. O acidente 
aconteceu na quarta-feira (29), 
enquanto um motociclista fugia 
da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM deu sinal de 
parada para o motociclista 
que levava na garupa um 
adolescente, de 14 anos, sem 
capacete. Ele, então, tentou 
fugir e acabou atropelando o 
entregador na rua Maria Onofre 
Lopes Santos. Com o impacto 
da batida, o pedestre fraturou 
a perna e foi levado, pelo Corpo 
de Bombeiros, para o Hospital 
de Base.

O condutor da moto, de 29 
anos, não possui CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação). Ele 
e o adolescente também se 
feriram e foram encaminhado 
pelos Bombeiros à Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Tangará.

A moto foi entregue ao ir-
mão do homem que a dirigia. 
O caso, registrado como lesão 
corporal culposa na direção de 
veículo automotor, dirigir sem 
habilitação ou permissão e de-
sobediência, será investigado 
pela Polícia Civil.

Tatiana PIRES

SEM HABILITAÇÃO

Tatiana PIRES
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PLANO DE MÚLTIPLAS 
TENTATIVAS DE FIV

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Os tratamentos em reprodução assistida, inevitavel-
mente, provocam um desgaste emocional e também 
financeiro. Em muitos casos, o objetivo da gravidez não 
acontece na primeira tentativa de fertilização in vitro, prin-
cipalmente naqueles casos os quais a mulher apresenta 
baixa reserva ovariana e idade mais avançada. Qualquer 
tratamento médico carrega um peso emocional grande 
e, na reprodução assistida, isso é mais evidente.

Cada passo é importante e passível de alegrias ou 
tristezas. Sendo assim, hoje é possível , de acordo com 
o caso, contratar um plano de tratamento de múltiplas 
tentativas para fertilização in vitro ou ICSI, com óvulos 
próprios ou em algum momento o plano ser migrado para 
óvulos doados, de acordo com as decisões do casal.

Oferecido por meio de planos, o programa termi-
na apenas quando os pacientes completam os ciclos 
contratados ou acontece o nascimento. “No caso de a 
mulher engravidar, mas abortar, ela retoma o programa 
de onde parou. No  programa de múltiplos total, podem 
ser realizados até 12 ciclos de fertilização in vitro com 
óvulos próprios ou fertilizações múltiplas utilizando até 
48 óvulos doados.

Existe ainda, nesse plano, uma tabela de equivalência, 
na qual o casal pode optar pela combinação que desejar, 
mudando de estratégia sempre que julgar necessário.

Já os planos múltiplos de óvulos próprios ou doados 
são para quem tem a certeza do caminho que desejará 
seguir. No primeiro, podem ser realizados até seis ciclos 
de FIV, enquanto, no segundo, utilizados até 24 óvulos 
doados.

Assim, é possível não ter surpresas financeiras durante 
o tratamento e focar no próximo passo, mesmo diante 
de um resultado inicial negativo. Outro aspecto muito im-
portante é que o casal passa a dividir a responsabilidade 
com seu médico, que se encontra empenhado em atingir 
a gravidez o quando antes, como deve ser em qualquer 
tipo de tratamento em Reprodução Assistida. A confiança 
construída permite a tomada de decisões mais guiada 
pela ciência que pelo medo. É realmente uma mudança 
de paradigma a possibilidade de contratar um plano de 
múltiplas tentativas ao invés de apenas uma tentativa.

Quando acompanhamos os casais nesses planos de 
múltiplas tentativas, notamos que eles apresentam uma 
menor ansiedade , e em algumas vezes , quando não 
conseguem resultado com óvulos próprios, a aceitação 
para a fertilização in vitro com óvulos doados é bem maior.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

Divulgação

Covid-19 afeta mais as mulheres com 
comorbidades do que os homens

Durante a live desta quin-
ta-feira (30), a secretaria de 
saúde de Rio Preto divulgou 
dados sobre as comorbidades 
das vítimas de coronavírus no 
município. Segundo as esta-
tísticas, as mulheres apre-
sentaram maiores índices 
em três das cinco principais 
comorbidades.

Desde o início da pande-
mia, Rio Preto já contabilizou 
236 mortes, sendo que 128 
foram de homens (54%) e 
108 de mulheres (46%). Ape-
sar disso, as mulheres são as 
mais afetadas, tendo maiores 
índice de mortalidade do que 
os homens nos casos em 
que o paciente tem diabetes 
(53%) e cardiopatia (56%).

Nos casos com doenças 
neurológicas, o índice das 
mulheres chega dobrar, com 

66% das vítimas com esta 
comorbidade sendo do sexo 
feminino. Já em relação a 
obesidade e imunodepressão 
as comorbidades afetaram 
igualmente homens e mu-
lheres.

“Os homens geralmente 
não procuram muito os servi-
ços de saúde e muitas vezes 
nem sabem os diagnósticos 
que possam ter. Como as 
mulheres procuram mais os 
serviços de saúde, até para 
fazer ações preventivas, elas 
sabem mais quando tem uma 
hipertensão ou uma diabete. 
Com o diagnóstico precoce 
destas doenças elas conse-
guem ter uma manutenção e 
um controle maior. Esperamos 
que quando voltar a normali-
dade, os homens passem a 
procurar mais estes serviços 
de forma preventiva”, afirmou 
a gerente da vigilância epide-
miológica Andreia Negri.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Gerente da vigilância epidemiológica Andreia Negri

Divulgação

PANDEMIA

Novas regras para o trabalho remoto 
são anunciadas pelo governo

Otrabalho remoto foi adotado 
por diversos órgãos da adminis-
tração pública durante a pande-
mia. Agora, o Governo Federal 
quer aumentar a eficiência na 
prestação dos serviços públicos 
a distância e modernizar a gestão 
de pessoas. Para isso, publica 
nesta sexta-feira (31), Instrução 
Normativa nº 65 sobre teletra-
balho na Administração Federal. 
A ideia é simplificar regras e 
ampliar o trabalho remoto com 
foco na entrega de resultados 
e reduzindo despesas adminis-
trativas.

O documento estabelece 
orientações e define novas regras 
para o trabalho remoto. Vale 
destacar, no entanto, que a im-
plantação do programa de gestão 

é facultativa aos órgãos e enti-
dades da Administração Pública 
Federal e deve ocorrer em função 
da conveniência e do interesse 
do serviço prestado. A natureza 
da atividade desempenhada de-
verá ser levada em consideração 
na hora da tomada de decisão. 
As atividades de campo, por 
exemplo, dificilmente poderão 
ser realizadas de forma remota. 
Foi o que explicou o secretário 
especial adjunto da Secretaria 
Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Mi-
nistério da Economia, Gleisson 
Cardoso Rubin.

“Foram levadas em con-
sideração várias experiências 
no setor público e também no 
setor privado, e isso levou a 
necessidade de repensarmos 
as normas que orientam o te-

Vinícius LIMA

Rio Preto anuncia 6.235 curados e duas 
novas mortes por coronavírus

A Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou que 6.235 
pacientes que contraíram Co-
vid-19 estão curados, o que 
representa 70% dos casos. 
A divulgação ocorreu durante 
a live na manhã desta quin-
ta-feira (30). Também foram 
registradas duas novas mortes, 
elevando o número de óbitos 
para 236. A taxa de letalidade 
é de 2,6%.

A secretaria divulgou 273 
novos casos da doença. Com 
as atualizações, o município 
possui 8.883 moradores in-

fectados. O coeficiente de 
incidência é de 1.928 casos 
para cada 100 mil habitan-
tes. Foram atendidos 47.152 
moradores com estado gripal. 
Deste total, 35.970 colheram 
material genético e 27.087 
testaram negativo.

Desde o início da pande-
mia, 1.200 profissionais da 
saúde foram infectados pelo 
novo coronavírus, o que repre-
senta 13.5% dos infectados 
com a doença. Dos pacientes 
que tiveram Síndrome respi-
ratória Aguda Grave (SRAG), 
12% se recuperaram, ou seja, 
652 pessoas.

Tatiana PIRES

AVANÇO

Indústria mostra recuperação, mas 
ainda segue em queda

Em junho, a indústria pau-
lista de transformação manteve 
o processo de recuperação 
iniciado em maio, conforme 
Levantamento de Conjuntura, 
divulgado nesta quinta-feira 
(30/7) pela Fiesp e pelo Ciesp. 
A velocidade da recuperação da 
atividade industrial segue firme. 
As Vendas Reais exibiram forte 
crescimento em junho, avan-
çando 12,4% com relação a 
maio. As Horas Trabalhadas na 
Produção registraram aumento 
de 4,3% frente ao mês anterior 
e o Nível de Utilização da Capa-
cidade Instalada (NUCI) atingiu 
69%, crescendo 1 p.p frente a 
maio. Os salários reais também 
apresentaram crescimento de 
2,4% em junho. Todos os dados 
estão livres de efeitos sazonais.

As altas nos meses de maio 
e junho, entretanto, ainda não 
compensaram as perdas ocor-
ridas em março e abril. Entre 

março e junho os indicadores 
apresentam os seguintes re-
sultados: Horas Trabalhadas 
na Produção: -19,2%; Vendas 
Reais: -10,3%; Salários Reais 
Médios: -9,2%; NUCI: -6,7 p.p.

Sensor
A pesquisa Sensor no mês 

de julho fechou em 49,5 pontos, 
na série com ajuste sazonal, re-
sultado superior ao de junho que 
registrava 47 pontos. Números 
abaixo dos 50 pontos sinalizam 
piora da atividade industrial 
paulista para o mês corrente. 
Mesmo abaixo dos 50 pontos, 
o indicador mostra significativa 
evolução frente a abril, quando 
atingiu 34,5 pontos, o pior re-
sultado desde janeiro de 2009.

E, pelo terceiro mês conse-
cutivo, o indicador de vendas, 
vem progredindo de maneira ex-
pressiva. Saltou de 49,9 pontos 
em junho para 57,0 pontos na 
leitura atual. Resultados acima 
da linha dos 50 pontos, indicam 

Vinícius LIMA

aumento das vendas no período.
Já o item mercado, apesar do 

recuo de 2,8 pontos, apresentou 
resultado positivo no mês de 
julho com 53,2 pontos, o que 
indica condições de mercado 
favoráveis em julho.

Assim como na leitura ante-
rior, os níveis dos estoques não 
sofreram grandes variações. O 
indicador marcava 47 pontos e 
avançou para 47,7 pontos em 
julho. Leituras abaixo dos 50 
pontos indicam níveis de esto-
ques acima do desejado.

O indicador emprego foi ate-

SETOR PÚBLICO

Divulgação

letrabalho no Poder Executivo e 
apresentar agora essa instrução 
normativa que propõe um novo 
marco legal para a execução do 
regime de teletrabalho, com a 
perspectiva de que ele possa 
ser adotado não mais como um 
procedimento de exceção, não 
mais como algo feito de forma 
artificial ou de forma impositiva. 
Mas uma opção de cada órgão”, 
disse o secretário.

“Que os órgãos possam con-
siderar o teletrabalho como mais 
uma modalidade de organização 
da força de trabalho que tenha 
tanto valor e possivelmente 
até maior valor que o trabalho 
realizado nas dependências do 
órgão”, acrescentou.

Segundo o secretário, a de-
cisão de estimular a execução 
do trabalho a distância na Ad-

Divulgação

Divulgação

nuado após o crescimento apon-
tado na última divulgação. Caiu 
de 51,3 pontos em junho para 
50,1 pontos no mês corrente. 
Próximo dos 50 pontos, indica 
constância do nível emprego 
para este mês.

Apesar do avanço de 3,7 
pontos no mês, o componente 
investimentos permanece no 
campo de retração. O índice 
fechou em 39,5 pontos, o que 
indica que a retomada do in-
vestimento acontecerá somente 
após maiores aumentos das 
vendas.

ministração Federal ocorreu em 
função da experiência, durante 
a pandemia, de que é possível 
manter servidores em trabalho 
remoto sem comprometer a 
produtividade e a prestação do 
serviço público.

Com o novo modelo, pre-
visto na instrução normativa, 
o governo quer potencializar a 
produtividade, acompanhar as 
mudanças e inovações e utilizar 
de maneira mais eficiente os 
recursos públicos. “A ideia do 
teletrabalho, portanto, é poder 
substituir esse tempo que é 
gasto de forma improdutiva, 
como, por exemplo, no trânsito, 
num uso mais eficiente, num uso 
mais racional, em que o servidor 
consiga conjugar sua vida pesso-
al com os seus compromissos de 
trabalho”, disse Gleisson Rubin.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA 

COMARCA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, 
Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ROBSON PEREIRA DE 
OLIVEIRA e ARIANE 
IRENE MARQUES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, 
fotografo, solteiro, nascido 
em Acajutiba, BA, no dia 28 
de setembro de 1994, fi lho 
de ORIVALDO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA e de CLÁU-
DIA ANDRÉ PEREIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, 
fotografa, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 01 de maio de 
1990, fi lha de ANTONIO 
APARECIDO MARQUES e 
de ELAINE CARMEN DA 
SILVA MARQUES. 

MATHEUS DA SILVA DIAS 
e STEPHANIE FLÁVIA 
GARCIA. Ele, de nacionali-
dade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no 
dia 18 de março de 1998, fi -
lho de MARCOS DONIZET-
TI DIAS e de ANDREIA DA 
SILVA BUZO DIAS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, ca-
belereira, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 29 de dezembro 
de 1997, fi lha de MARCUS 
VINÍCIUS GARCIA e de 
ENY MARA ROSA. 

CAUÊ RODRIGUES FRAN-
CO MOREIRA e SABRINA 
AGUIAR LULIO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, 
vendedor, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 
11 de agosto de 1998, fi lho 
de DANIEL MARCELO 
MOREIRA e de PAULA MI-
CHELLE RODRIGUES DOS 
SANTOS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, designer de 
interiores, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 19 de março de 
1999, fi lha de MARCELO 
COLOMBO LULIO e de FA-
BIANA MARCELA AGUIAR 
LULIO. 

IGOR ALEXANDRE DO-
MINIQUINI e GIOVANA 
GUILHERMITI DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade bra-
sileira, mecânico, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, 
no dia 25 de maio de 1994, 
fi lho de MARCO AURÉLIO 
DOMINIQUINI e de CARLA 
ALEXANDRE DOMINIQUI-
NI. Ela, de nacionalidade 
brasileira, operadora de 
caixa, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, 
no dia 02 de dezembro de 
1997, fi lha de APARECI-
DO ALVES DA SILVA e de 
VIVIANE GUILHERMITI DA 
SILVA. 

RICHARD MATHEUS DE 
FREITAS PAULA e JOSIA-
NE RODRIGUES DATOR-
RE. Ele, de nacionalidade 
brasileira, mecânico, divor-
ciado, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 01 
de janeiro de 1995, fi lho de 
EURIPEDES CORREIA DE 
PAULA e de JULIA GON-
ÇALVES DE FREITAS PAU-
LA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, soltei-
ra, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 23 de 
abril de 1998, fi lha de JOÃO 
RODRIGUES DATORRE e 
de LUCILENE RODRIGUES 
DE MORAES. 
 
Assim, lavra-se o presente 
edital de proclamas para 
que seja afi xado neste 1º 
Registro Civil em lugar de 
costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impe-
dimento, oponha-o na forma 
da lei.

São José do Rio Preto,23 
de junho de 2020.
David Yamaji Valença, 
Ofi cial.

Juliana Rodrigues Tomaz de 
Andrade é pedagoga, especialista em 
Educação Infantil e Ensino Fundamental.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 191 - julho de 2020hrecreio adelicio.teodoro.90

INGREDIENTES:
- 1 xícara de farinha de trigo;
- ¼ xícara de sal;
- 1 pacote de suco em pó ;
- 2/3 xícara de água e
- 1 colher de chá de óleo.

MODO DE PREPARO:
Em uma bacia coloque os líquidos 
(metade da água, óleo, dissolva o 
suco), acrescente o sal e mexa bem! 
Logo, coloque aos poucos a farinha e 
mexa até desgrudar dos dedos.
Prontinho! Agora, você pode brincar 
utilizando palitos, tampinhas de 
garrafa, colheres, etc.

INGREDIENTES:
- 250 ml de água em (copo america-
no);
- 2 colheres de amido de milho;
- 2 colheres de açúcar;
- ½ colher de sal e
- 1 colher de suco em pó (cor de sua 
preferência).

MODO DE PREPARO:
Em uma panela dissolva o amigo de 
milho, açúcar, sal e o suco em pó na 
água. Após, leve ao fogo em tempe-
ratura baixa e mexa até dar uma en-
grossada.

Maittê, Pedro Miguel 
e Joaquim brincando 
com os dedoches.

 Em tempos de pandemia, o isolamento social é a medida mais 
prudente para zelar do bem mais precioso: a vida! Assim, mesmo longe, 
a parceria entre a escola e família é a união mais incrível para contribuir 
para o desenvolvimento das crianças. E a partir de agora, sempre que 
possível, iremos contribuir aqui na coluna Hora do Recreio, apresen-
tando parte das atividades do jornal “Diarinho Amiguinho” uma publica-
ção realizada pela equipe da E.M. Dr. Adelício Teodoro. Nossa escola, 
assim como as demais escolas da cidade, está conectada por meio do 
Facebook da unidade escolar, Messenger e Whatsapp. 
 Neste momento de isolamento precisamos de uma nova edu-
cação, mais participativa, democrática e com a participação de todos: 
família, escola e sociedade!

	 Saber	 identificar,	 respeitar	e	 lidar	
com os sentimentos das crianças é um 
grande	desafio	para	nós,	adultos!	Estar	
longe de quem estimamos, desperta um 
turbilhão de sentimentos e emoções e 
para falar sobre esses sentimentos, as 
professoras Juliana e Caroline, do Mater-
nal I – B confeccionou com muito carinho 
os dedoches dos sentimentos, para que 
assim, as crianças de forma lúdica, fale 
de suas emoções aos adultos.

Criação: Leandro Ferreira

Com frases curtas, diretas e envol-
ventes, Todd Parr trabalha neste livro 
as diferenças das famílias, abordan-
do assuntos polêmicos como adoção, 
diferenças raciais, culturais e sociais. 
Os traços das ilustrações e as cores 
são fortes, o que aproxima e chama 
a atenção da criança.
Autor: Todd Parr
Editora: Panda Books

O livro da famíliaMassinha de modelar Tinta caseira

Orgulho para todas as idades
A classificação heroica do 

Mirassol diante do São Paulo 
nesta quarta-feira (30) para 
as semifinais do Paulistão 
deixou os torcedores de todas 
as idades do Leão orgulhosos 
com a equipe. A vitória por 
três a dois no Morumbi con-
cretizou a melhor campanha 
da história do clube na com-
petição.

O diretor da torcida organi-
zada “Fúria do Leão”, Márcio 
Lhamas, comemorou junto 
com os filhos Kauai, 15 anos, 
e Noah, 11 anos, a classifica-
ção inédita. “Esse ano foi um 
marco histórico para a gente. 
Antes da pandemia, fizemos 
excursões para o Allianz Par-
que e para a Vila Belmiro. A 
cidade toda ficou em festa e 
mesmo não podendo estar 
juntos, nosso coração estava 
com o Mirassol”, comentou.

Para ele, não foi uma 
surpresa o fato de a equipe 
da região ter avançado na 
competição. “A gente sempre 
acredita no clube e agora 
a confiança cresceu, prin-
cipalmente com a atuação 
do nosso goleiro Kewin e do 
Zé Roberto, que já tem uma 
história com o clube”, afirmou 
Lhamas.

O aposentado José Antô-
nio Femina, 66 anos, também 
vibrou com a classificação. 
“Nasci em Mirassol e morava 

perto do estádio, onde come-
cei a acompanhar o clube des-
de o começo. Achava que era 
difícil passar pelo São Paulo, 
pela perda dos 18 jogadores, 
mas todo torcedor tem espe-
rança no fundo e acabou dan-
do certo. Fiquei emocionado 
após o apito final”, comentou.

Mesmo de longe, José 
conseguiu influenciar a neta 
Lavine Femina da Silva, de 
três anos, a ser torcedora do 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Leão. Morando em Uberlân-
dia, ela foi filmada pelos pais 
comemorando a vitória contra 
o São Paulo. “O meu pai com-
prou o uniforme e ela chegou 
até a dormir com a camisa do 
Mirassol depois da partida. Ela 
ainda não entende muito bem 
e não fica assistindo o jogo 
inteiro, mas comemora muito 
cada gol”, contou a mãe, Lígia 
Lais Femina.

Nesta quinta-feira (30), o 

elenco do Mirassol fez ativi-
dades na academia. O lateral-
-esquerdo Frank se recuperou 
de uma lesão e se juntou aos 
demais jogadores. A Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF) 
deverá anunciar os locais, 
datas e horários dos jogos 
nesta sexta-feira (31). Assim 
como as quartas de final, a 
semifinal é disputada em jogo 
único, com disputa de pênaltis 
em caso de empate.

Divulgação

José Antônio Femina, 
torcedor do Mirassol, 
a pequena Lavine 
Femina da Silva, 4 
anos, moradora de 
Uberlândia e fã do 
time do Mirassol e 
Márcio e Noah fãs do 
time também 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 60/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 09/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
c/c com o artigo 4º da Lei Federal 13.979/2020 para Aqui-
sição de equipamentos de proteção individual e produtos 
desinfectantes destinados ao setor social para combate ao 
COVID-19, para a empresa ADEMAR BATISTA DOS SAN-
TOS 29668698878, CNPJ: 29.306.049/0001-59, localizada 
na Avenida Diogo Garcia Carmona, 1200, Centro, General 
Salgado – SP, CEP: 15.300-000, no VALOR GLOBAL R$ 
16.434,80 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e quatro reais 
e oitenta centavos).

Monte Aprazível, 28 de julho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - PREFEITO

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 25/2020. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de instalação 
e monitoramento de câmeras em regime de comodato com 
armazenamento em nuvem, disponível por 7 dias, confor-
me termo de referencia do Anexo I. Sessão de  (Entrega de 
envelopes, credenciamento e negociação): Dia 12/08/2020, 
as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Cen-
tro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 30 de julho de 2020. 
Fernando Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da 
Silveira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a publicação do edital alterado referente 
ao Pregão Presencial nº 053/2020, objeto do Processo Licitatório nº 061/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Constitui objeto da presente 
licitação a aquisição de gêneros alimentícios para Rede Municipal de Ensino, Residência Terapêutica e Administração Geral da Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 11 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 31/07/2020, 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: 30/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA

PROCESSO LICITATÓRIO n.18/2020

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.01/2020

Objeto: Alienação de área pública - Distrito industrial

Tipo: Maior lance
Lei Municipal nº 708/1992 de 21 de maio de 1992 e Lei Com-
plementar nº 77/2020 de 24 de abril de 2020
Decreto Municipal nº 1.526/2018 de 28 de maio de 2020 e 
Decreto Municipal nº 1.638/2020 de 6 de fevereiro de 2020

Data da abertura : 16/09/2020 - às 14 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal

Edital disponível: 31/07/2020.
Presidente da Comissão de Licitação

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 011/2020, Processo nº 
7373/2020 objetivando a aquisição de materiais de infraes-
trutura (eletrodutos e curvas), destinados ao encaminhamen-
to de cabos de rede lógica, utilizados na ampliação e manu-
tenção da rede de dados do município de São José do Rio 
Preto, de acordo com as especifi cações técnicas contidas no 
Anexo I, Termo de Referência, deste edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 12/08/2020, 
as 9h30 e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e 
demais informações encontram-se à disposição dos interes-
sados no Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 31 
de julho de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. DANIEL ROBERTO DOS SANTOS e KATIA DE 
SOUZA VARGAS ROCHA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
ROBERTO DOS SANTOS e de APARECIDA DE JESUS 
MARTINS DOS SANTOS e ELA fi lha de ROBERTO WAL-
DOMIRO VARGAS ROCHA e de APARECIDA SOCORRO 
DE SOUZA VARGAS ROCHA;
2. JONAS RODRIGUES DA SILVA DE CARVALHO e 
ISABELLA CRISTINA LAMANA DO NASCIMENTO, sendo 
ELE fi lho de JOSÉ ALEXANDRE TORRES DE CARVA-
LHO e de ANTONIA RODRIGUES DA SILVA e ELA fi lha de 
PAULO CESAR FERREIRA DO NASCIMENTO e de MARIA 
CRISTINA CALIJURI LAMANA DO NASCIMENTO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 29/07/2020
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NOITADA SERTANEJA I   

Quando as autoridades sanitárias permitirem o reinício dos 
eventos, com certeza, um deles já tem tudo para se consagrar 
pelo enorme público. O empresário artístico Fred Tonelli, reservou 
a data de 11 de novembro, uma quarta-feira, para um show de 
Edson e Hudson no Villa Conte, daqueles para os quais aliás, 
ele já tem um público cativo, com mesas, comida e bebida. 
Mantendo as rígidas normas do protocolo, mantendo inclusive 
a necessária distância entre os lugares.

LIVE PAPAI SHOW II

A apresentação “Papai Show” 
tem também por finalidade, 
ajudar através de doações, 
a Instituição Comunidade 
Missão Rainha da Paz. Durante 
toda a live, o QR Code da 
campanha solidária ficará na 
tela e poderá ser acessado 
automat icamente para o 
público efetuar as doações. 
Exibido apenas virtualmente, 
o espetáculo terá cerca de 
duas horas de duração. Dez 
músicos irão homenagear os 
pais e oferecer ao público um 
repertório de música clássica, 
raiz, rock, MPB e gospel com 
inst rumentos de cordas, 
percussão e piano digital. Canal 
da Orquestra no Facebook: 
https://www.facebook.com/
OrquestraSinfonicaRioPreto

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 31, sexta-feira: 
Adriana Oger Pereira dos Santos, Álvaro Garnero, Antônio Roberto 
Ismael, Gustavo Pinheiro Homsi, Hans Donner, Marli Ottoboni De 
Lucca,Maria Gracinda Cabrera Sidericondes, Marinelva Saurin, 
Nelson Púlice, Odete Gallo Ceribelli,Osmar Fernando Garcia, 
Zuleika Carneiro Zangirolani, Paulo Eduardo Zerati Monteiro, 
Dinho Costa, Marco Sinibaldi, Glauco Spini Júnior, João Aris 
Kouyoumdjian. 1, sábado: José Carlos Merenda, Marcelo Corrêa 
de Melo Marconi, João Ricardo Reis, Carla Francisco Alves 
Conzenza, Nathália Timberg, Bruna Lombardi, Célia Chryzman, 
Felipe Camargo, Galvão Bueno, Gloria Coelho, Henrique Lerro 
Rupp, Joana Gonzaga, Edmo Atique Gabriel, Ney Matogrosso, 
nasceuem Orã, no litoral mediterrâneo da Argélia em 1936,o 
estilista Yves Saint Laurent,que morreu em Paris em 2008 aos 
72 anos. 2, domingo: Bêtega Jalikji, Dráuzio Antônio Medeiros; 
nasceu em 1946 no Rio,o compositor Aldir Blanc,que morreu no 
Rio, este ano, aos 74 anos; Jaqueline Cavalari Dória, João Kleber, 
Angélica Mussi, Lais Accorsi, Carlinhos Mazzota, Fernanda Peixe, 
Sergio Luiz Sanches Vaz. 3, segunda-feira: Luciano Ferreira, 
Lurdinha Palhares Queiroz, acadêmico da ARLEC, Ângelo Soares 
Neto; Cesar Augusto, Valdecir Carfan. 4, terça-feira: Elcy 
Laranjeira Bassan, Flávia Custódio Correia Verdi, Maura Costantini 
Mesquita, Ricardo Mano Sanches, Ricardo Scanduzzi Neto, 
Rosemeire Paco, Sebastião Otávio Fácio Filho, Ana Lucia Botelho 
Pupim, Nelson Lois Oreiro, Emerson Gomez, Matheus de Abreu 
Costantini. 5, quarta-feira: Dia do Carteiro, Dia do Farmacêutico, 
Dia Nacional da Saúde, nasceu em Marechal Deodoro, em 
Alagoas, em 1827, o marechal Deodoro da Fonseca, que morreu 
em Barra Mansa, no Rio e, 1892 , aos 65 anos; nasceu Neil 
Armstrong-primeiro homem a pisar na lua, Padre Jarbas Brandini 
Dutra, Joana Rahd Tarraf, José Renato Bertazzo, Lorena Haddad da 
Fonseca, Maria Neves Costantini, 
Mário Soler, Nélio Galvão Martins 
Filho, Nilce de Jesus Bonalumi 
Gomes, Regina Vidal Nagamine, 
Sônia Homsi Diegues, Marcus 
V ie i ra,  Tatá Soubhia,  Ana 
Clara Fleury, Isabelle Accioly - 
colunista de Maceió, Jacques de 
Beauvoir - colunista de Salvador, 
vereador Marco Rillo, Paulinho 
Pachá. 6, quinta-feira: Nasceu  
em  Denvel no Reino Unido, 
Alexander Fleming - descobridor 
da Penicilina,que morreu em 
Londres em 1955 aos 74 anos; 
Ana Maria Miziara Gonzáles, 
Idney Fávero, Irene Ravache, 
João José Arid Filho, João Roberto 
Cocenza, Marilda Lerro Pereira 
dos Santos, Paulo de Tarso 
dos Santos, Renato Beolchi, 
Celita Jackson, Marina Ottoboni 
Rossi, Renata Manfrin Gussoni, 
Consuelo A. Martinez Neves, 
Marilia da C. Ribeiro Funes.

O prefeito Edinho Araújo, na foto com a primeira dama D. Ma-
ria Elza, recebeu cumprimentos, ontem, pelo seu aniversário

Vamos juntos #LutarContraACrise

LIVE PAPAI SHOW I

Sob a regência do maestro 
Gilmar de Assis,a Orquestra 
Sinfônica de São José do Rio 
Preto, fará uma live na próxima 
sexta-feira,dia 7 de agosto às 
20 horas, em comemoração 
ao Dia dos Pa is ,  com a 
participação dos cantores Gui 
Fernandes, Danilo Cuiabano, 
Tonny & Kleber; Nenê e Marinês 
e Joan Neto e Daniel, reunindo 
pela primeira vez em uma 
l ive, músicas clássicas e 
populares, com transmissão 
pela página no Facebook 
da Orquestra. Canecas de 
cerâmica persona l i zadas 
relativas ao evento, serão 
vendidas a R$ 40,00 com a 
finalidade de ajudar os músicos 
que estão ociosos e precisando 
sobreviver. Colaborem. 

REALITY SHOW

O programa Talentos,  da 
T V  C u l t u r a ,  s e l e c i o n ou 
os 24 candidatos que irão 
part ic ipar do novo real i ty 
musica l  apresentado por 
Jarbas Homem de Mello. O 
programa estreia na emissora 
no dia 8 de agosto. Dos 24 
selecionados, entre quase 1 
mil inscritos, 14 são mulheres 
e dez homens. Os participantes 
irão se apresentar nas seis 
eliminatórias do programa que 
revelará o novo nome da cena 
do teatro musical brasileiro. 
Serão ao todo, 13 programas 
semanais, aos sábados. A 
grande final está para o dia 31 
de outubro.

ELEIÇÕES II 

Duas chapas concorrem: a da situação, chamada “O Clube 
Para o Associado”, comandada pelo atual presidente, o médico 
Nadim Cury, também provedor da Santa Casa e o atual vice, 
o cartorário Paulo Roberto Voltarelli. A chapa de oposição, 
denominada “Nosso Clube, Nossa Casa”, tem como candidato 
à Presidência, Hugues Rezende Souza, comerciante do setor de 
drogas farmacêuticas e como vice-presidente, o cirurgião dentista 
Everaldo Alves Nazareth Jr. 

CASA NOVA

Os jovens empresários Gustavo 
e Reinaldo Zanon, pretendem 
inaugurar em breve, a nova 
sede da Seguralta, pelos lados 
do Shopping Iguatemi. 

     Quem está chegando de 
três meses em São Paulo, 
após um isolamento social 
na casa de sua filha Eliane, é 
Maria Menezes.

     Parabéns à molecada do 
Mirassol, que fez bonitaço 
contra o São Paulo na noite 
de quart-feira.

    E já que o esporte faz 
assunto, o catalão Domènec 
Torrent poderá ser o próximo 
treinador do Flamengo.

     Uma chapa para 2022 
reunindo João Doria e, de 
vice, Henrique Mandetta, 
é hoje o sonho dourado de 
alguns poderosos do PSDB e 
do DEM.

     Se tem alguém que não 
cabe nas calças é o pastor 
Silas Malafaia que está 
conclamando seus seguidores 
a boicotar a Natura. O 
motivo é a campanha da 
empresa para o Dia dos Pais, 
protagonizada por Thammy 
Miranda.

    A Azul foi escolhida pela 
Trip Advisor como a melhor 
companhia aérea do mundo, 
numa lista feita pelos próprios 
usuários da plataforma.

    Será de 8- sábado da 
próxima semana - a 16 de 
agosto a edição deste ano 
do Festival do Folclore de 
Olímpia. Pela internet, claro.

* 

* 

* 

* 

* 

NOTAS NOVAS

Banco Central anunciou o lançamento da cédula de R$ 200, que 
terá como personagem o lobo-guará. A nova nota deve entrar em 
circulação a partir do final de agosto. A imagem de como será 
a nova cédula ainda não foi divulgada pelo Banco Central, que 
afirmou que ela ainda está em fase final de testes. A previsão do 
BC é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 
neste ano. 

ELEIÇÕES III

A eleição será das 8 às 17 horas. Poderão votar os associados 
titulares que foram admitidos no quadro social até 31 de 
dezembro de 2019. O Conselho Deliberativo também será 
escolhido nesta mesma eleição. Pela situação, o candidato à 
Presidência é o mirassolense Edson Soares. E pela oposição, 
Arif Cais.  

CAMPANHA & EXPO

Para comemorar o Dia dos Pais, 
celebrado neste ano no dia 9 
de agosto, o Riopreto Shopping 
Center estará lançando, a 
partir da próxima quinta-feira, 
dia 6, junto com sua campanha 
especial de vendas, a  décima 
edição da exposição fotográfica 
digital “Pais & Filhos em Foco” 
com trabalhos da fotógrafa 
Eloísa Mattos.

NOITADA SERTANEJA II 

Só não sabe se até lá, será permitido o self service por buffet. Se 
tudo correr bem, e a exigência das distâncias entre os lugares, 
for menor que a atual, pretende trazer também, na mesma noite, 
Bruno e Marrone. Mas até lá, muita água vai correr embaixo da 
ponte. Esperamos que sejam tranquilas.

RÉVEILLON  CANCELADO  

O Copacabana Palace, um dos 
mais tradicionais e luxuosos 
hoté is  bras i le i ros,  pedra 
preciosa da praia que lhe 
empresta o nome, acaba de 
cancelar o seu réveillon deste 
ano, por conta da pandemia, 
que deixa o setor de hotelaria 
absolutamente perdido, sem 
saber o que fazer. 

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

TUDO TEM SEU PREÇO

A primeira reação do proprietário de um imóvel ou de uma 
empresa, quando assediado por um comprador, costuma ser: 
“não está à venda”. E pode não estar mesmo, porque não passou 
pela cabeça do proprietário, vendê-la. Mas depende. Tudo é 
relativo. Se a oferta for tentadora, pode dar negócio, quem 
sabe? É assim que agem os corretores de imóveis. Grandes 
conglomerados comerciais, redes de supermercados, shoppings, 
montadoras, mesmo com as contas em dia, foram vendidos. 
Vejam o Walmart. Vejam também os supermercados Maranhão 
e Laranjão Em época como essa, de guerra, de economia 
instável, mergulhando nas profundezas, com as dificuldades 
gerando falências e fechamentos de empresas que caem como 
dominós, essa plaquinha “não está à venda” pode ser retirada 
da porta a qualquer momento. Tudo tem seu preço. Às vezes, 
a negociação não chega a bom termo porque a oferta não foi 
suficientemente tentadora e a proposta desconsiderada. É o 
caso do Praça Shopping. Há capito?

ELEIÇÕES I

O Clube Monte Líbano prepara-se para eleger sua nova Diretoria 
Administrativa e o Conselho Deliberativo no próximo domingo, dia 
2 de agosto. Depois de amanhã os associados estarão votando 
de forma virtual, pela primeira vez na história da entidade.

ESCLARECIMENTO

O senhor Roberto Toledo entendeu por bem, desmentir em 
sua coluna, uma nota aqui publicada sobre a venda do Praça 
Shopping, provavelmente investindo no recebimento de vantagens 
oferecidas pelo assessor de imprensa da empresa, que também  
atende ao Rodeio de Mirassol e lhe dá convites do evento. Não 
tinha nada que e entrar num assunto que não lhe pertencia. Era 
apenas desta coluna e do centro de compras. Mas ele entendeu 
que deveria meter o bedelho e desmentir a minha nota com o 
título “Mentira”, um insulto para alguém que preza pela sua 
trajetória de 55 anos como jornalista, sem que alguém nesta 
cidade, possa imputar-lhe algum “fake news” para usar uma 
expressão em voga. Esta nota tem a finalidade de esclarecer de 
uma vez por todas e terminar com uma possível litania obsessiva 
de insultos. Ponto final.

VACINA

O governador de São Paulo, 
João Doria, afirmou segunda-
feira que o estado deverá 
começar a vacinar contra o 
novo coronavírus em janeiro 
do ano que vem, se os testes 
forem bem-sucedidos, sem 
intercorrências. As vacinas 
serão realizadas, não apenas 
em São Paulo como no país.

* 

* 



Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira

31 de julho de 2020

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA - CONTRATADA: BARRA DO 
TURVO Ind. e Com. de Alimentos EIRELI, CNPJ, preg. PE. 
157/19 (ATA/172/19), PE. 65/19 (ATA/324/19), PE. 379/19 
(ATA/766/19).  NOTIFICAMOS DERRADEIRAMENTE a 
contratada para a imediata troca de 473 pct de feijão preto, 
28 pct de açúcar ref. e a retirada 1.341kg de biscoito de pol-
vilho, para reposição em momento oportuno, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis previstas em contrato (advertência, 
multa e suspensão de contratar com a administração públi-
ca por até 5 anos), concedendo-se o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMAA A. Pedro 
Pezzuto Jr.
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO: 10585/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  III do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 3,7% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOS-
PITALARES LTDA
EMPENHO: 7946/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a 
cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2,  IV do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME
EMPENHO 13113/20 
CONTRATADA: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI-
CANTES LTDA ME
EMPENHO 12092/20
CONTRATADA: VITTAFLEX IND E CIO DE MOVEIS E COL-
CHOES LTDA EPP
EMPENHO 12120/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
EMPENHOS 12090/20 E 12093/20
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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTA-
ÇAO E SERVIÇOS LTDA
CONTRATO INL/0014/18
Considerando Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93. Fica o repre-
sentante legal da empresa supramencionada NOTIFICADO 
para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO nesta S. M. 
Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio, estando a contratada sujeita à aplicação das penalida-

des contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão 
unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade 07/20
Contratada: DFM Castro Ed. Inf. E Fund. Ltda
OBJETO: Contratação de empresa para  prestação de servi-
ço via cumprimento de Ordem Judicial, referente ao proces-
so n.º 0006618-57.2015.8.26.0576, impetrado por Heitor 
Vinicius Garcia Ferreira (menor). Fund. Art. 25 caput, da L.F 
8.666/93. SME. Sueli P. A. Costa

EXTRATO 
6° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 257/18; Contrato: PRE/0103/18
Contratada: Staff´s Recursos Humano Ltda
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. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 271/18; Contrato: PRE/0123/18
Contratada: Neo Consultoria e Adm. de Benefi cios Eireli
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. SME. Sueli P. A. Costa; SMS. Aldenis A. 
Borim; SMA. Luis R. Thiesi; SMSG. Ulisses R. de Almeida.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 04/20; Contrato: PRE/0053/20
Contratada: BH Foods Com. e Ind. Ltda 
Nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, fi ca prorro-
gado por mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 12/19; Contrato: TOP/0032/19
Contratada: Madri iski Constr. Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 04/19; Contrato: TOP/0030/19
Contratada: Ellipse Proj. e Constr. Eireli EPP
Nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
5° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 274/18; Contrato: PRE/0159/18
Contratada: GF da Silva Com. e Prestac. de Serv. de Limpe-
za
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
403/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 272/19; Contrato: PRE/0221/19
Contratada: LM Serv. de Agendamento de Mão de Obra Eireli
Fica suspenso pelo prazo de 16 dias de acordo com Interno 
190/2020-SMEL e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
o Dec. Municipal 18559/20. SMEL. Cléa M. M. Bernadelli.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 450/18; Contrato: PRE/0183/18
Contratada: Alternativa Serv. e Terc. Em Geral Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
331/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
o Dec. Municipal 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serv. de Enfermagem Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
403/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletronico nº 60/19; Contrato: PRE/0217/19
Contratada: RT Serv. de Enfermagem Ltda

Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A.
EXTRATO 
7° Termo Aditivo Contratual 
Concorrencia nº 13/18; Contrato: COC/0011/18
Permissionária:  Lourdes C. da Silva Sorrentino
Nos termos do peticionamento feito pela contratada, fi ca 
suspenso pelo prazo de 30 dias o prazo do contrato supra-
mencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e o 
Dec. Municipal 18559/20. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020
ATA Nº 0568/20
CONTRATADA: VB DA SILVA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviço de pintura 
– Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 – R$10,50; Item 02 
– R$9,44; Item 03 – R$9,02; Item 04 – R$10,00 - SMAS – 
Patricia Lisboa R. Bernussi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020
ATA Nº 0569/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (manteiga 
e requeijão) – Valor Unitário – Item 01 – R$14,08 - SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020
ATA Nº 0570/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (manteiga e 
requeijão) – Valores Unitários – Item 02 – R$14,08; Item 03 
– R$16,16 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2020
ATA Nº 0571/20
CONTRATADA: CCF NUTRI EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite) – 
Valor Unitário – Item 02 – R$2,25 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2020
ATA Nº 0572/20
CONTRATADA: LATICINIO SABOROSO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite) – 
Valor Unitário – Item 01 – R$2,25 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020
ATA Nº 0573/20
CONTRATADA: MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de leite em pó integral – Valor Uni-
tário – Item 02 – R$16,49 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0574/20
CONTRATADA: IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMA-
CEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 28 – R$0,470 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0575/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 23 – R$4,100; Item 
25 – R$0,780 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0576/20
CONTRATADA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 04 – R$0,160 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11145/2020
CONTRATO Nº: DPL/0047/20
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CONTRATADA: ALGAR MULTIMIDIA S/A 
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento de internet 
de 300MG mais IP fi xo - SEMDEC – Jorge Luis de Souza - 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$2.828,28.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13471/2020
CONTRATO Nº: DPL/0048/20
CONTRATADA: KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONS-
TRUÇÃO LTDA ME 
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para insta-
lação de novos quadros de distribuição de energia eletrica 
- SMC – Valdeci Pedro Ganga - Prazo de vigência: 135 dias. 
Valor Total: R$30.887,25.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13058/2020
CONTRATO Nº: DPL/0049/20
CONTRATADA: ROUTE TECNOLOGIA E DESENVOLVI-
MENTO DE SISTEMA LTDA. 
OBJETO: Prestação de serviços de locação de software 
para rastreador de veículos - SMTTS – Amaury Hernandes
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$17.499,60.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 234/2020 – Processo n.º 
12.130/2020
Objeto: registro de preços para locação de tendas. Secre-
taria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line 
com início no dia 23/07/2020, sendo adjudicado os itens à 
empresa vencedora: AV7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA ME itens 1  de 2. Não houve mani-
festação 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 213/2020 – Processo n.º 
11.945/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de medicamentos 
REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início no dia 01/07/2020, sendo adju-
dicado os itens às empresas vencedoras: AGLON COMÉR-
CIO E REPRESENTAÇÕES LTDA item 16; CAPROMED 
FARMACÊUTICA LTDA EPP itens 2, 10; CIMED INDÚS-
TRIA DE MEDICAMENTOS LTDA item 4; COMERCIAL 
CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA item 32, CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA itens 8, 
19, 21; DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA item 3; FARMACE INDÚS-
TRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA item 
28; FRESENIUS KAI BRASIL LTDA itens 29, 30; FUTURA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 
LTDA item 6 e 14; LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA itens 17, 26; MERCK S/A item 20; 
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA item 23; PRATI, DONA-
DUZZI & CIA. LTDA itens 5, 22; SOMA/SP PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA item 7; UNIAO QUIMICA FARMA-
CEUTICA NACIONAL S A item 1. Os itens 9, 11, 12, 13, 15, 
18, 24, 25, 27 e 31 foram fracassados. Não houve mani-
festação 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 217/2020 – Processo n.º 
11.982/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de informática Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pú-
blica realizada on line com início no dia 20/07/2020, sendo 
adjudicado o item 04 à empresa vencedora: LICITAMAIS 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI. Itens 01, 02 e 
03: Fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
169/2020 – PROCESSO Nº 11.653/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de prótese, órte-
se e meios auxiliares de locomoção para o CER II. Secreta-
ria Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 03/08/2020 às 
14:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da 
Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO, RETIFICAÇÃO DE EDI-
TAL E REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 255/2020 - Processo 
12.252/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
Impugnante: VERDEMED FARMACÊUTICA LTDA
Fica declarada parcialmente procedente a impugnação. Em 
razão da alteração do edital, fi ca redesignada a data para o 
processamento do pregão para ocorrer no dia 14/08/2020, 
às 08:30hs. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal 
de Compras’ – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
158/2020 – PROCESSO Nº 11.577/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de bebedouros 
e purifi cadores para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em epí-
grafe para o dia 03/08/2020 às 15:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
238/2020 – PROCESSO Nº 12.145/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de sabonetes 

líquidos para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 03/08/2020 às 15:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio – Pregoeira

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 268/2020, PROCESSO 12.334/2020, objetivando a 
aquisição de equipamento para demarcação viária horizontal 
para uso da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 
e Segurança. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 13/08/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 270/2020, PROCESSO 12.350/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de lubrifi cante para uso 
dos veículos da Frota Municipal – Garagem Municipal. Se-
cretaria Municipal de Administração. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 13/08/2020, 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.

LEI Nº 13.563
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Cria o COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, conforme 
estabelece, e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado no Município o Conselho Municipal de 
Turismo, designado pela sigla COMTUR, conforme disciplina 
dada por esta Lei.
Art. 2º O COMTUR é órgão local de natureza permanente, 
instituído para a conjugação de esforços entre o Poder Públi-
co e a Sociedade Civil, de caráter deliberativo, consultivo e 
fi scalizador das atividades turísticas desenvolvidas no Muni-
cípio para o assessoramento da municipalidade em questões 
relacionadas ao seu desenvolvimento turístico.
Parágrafo único. Com o objetivo de orientar a política mu-
nicipal de turismo, o COMTUR tem por atribuições, dentre 
outras correlatas:
I - programar e executar debates sobre os temas de interes-
se turístico para o Município e região;
II - sugerir normas para o incremento das atividades turísti-
cas no Município e sua integração regional;
III - planejar e propor programas e projetos nos segmentos 
do turismo visando aumentar o fl uxo de turistas e de eventos 
no Município e contribuir para a divulgação de São José do 
Rio Preto e região como opção turística;
IV - propor formas de captação de recursos para o desenvol-
vimento do turismo no Município e região, emitindo parecer 
relativo a fi nanciamento de iniciativas, planos, programas e 
projetos que visem ao desenvolvimento do turismo;
V - propor diretrizes de implementação do turismo através 
de órgãos municipais e os serviços prestados pela inicia-
tiva privada com o objetivo de prover a infraestrutura local 
adequada à implementação do turismo em todos os seus 
segmentos;
VI - manter intercâmbio e relações consultivas e de parcerias 
com os órgãos públicos e privados da área turística e corre-
latas, tais como a Ministério do Turismo, Secretarias Munici-
pais e Estaduais, SEBRAE, SENAC, Associações de Classe, 
Sindicatos, Instituições de Ensino e outros;
VII - sugerir a celebração de convênios com Entidades Pú-
blicas ou Privadas, Municípios, Estados ou União, opinar e 
deliberar sobre estes;
VIII - participar ativamente de todos os eventos que possam 
trazer benefícios para o desenvolvimento das atividades 
turísticas do Município e região, e ainda sugerir nomes ao 
Senhor Prefeito Municipal para a coordenação de eventos de 
natureza pública, como Carnaval, Natal, e outros;
IX - promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo 
do Município participando de Feiras, Exposições e Even-
tos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de Feiras, 
Congressos, Seminários, Eventos, e outros, projetados para 
a própria cidade;
X - sugerir e planejar melhorias e adequações dos espaços e 
equipamentos do Município com potencial de aproveitamento 
turístico, bem como propor as possíveis ações que possam 
ser realizadas nestes mesmos espaços;
XI - incentivar e colaborar institucionalmente com a edição 
de eventos culturais, esportivos e de negócios no Município 
e região, que são atrativos de fl uxo turístico de entretenimen-
to e de negócios;
XII - assessorar o Senhor Prefeito Municipal na elaboração e 
execução de um Plano Diretor de Turismo e das políticas de 
turismo para o Município, e na criação e manutenção de um 
Calendário Municipal e Regional de Eventos; como também:
a) Avaliar, opinar e propor sobre:
1. a Política Municipal de Turismo;
2. as Diretrizes Básicas observadas na citada Política;
3. os Planos anuais ou trienais que visem o desenvolvimento 
e a expansão do turismo no Município;
4. os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
5. os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submeti-
dos;
6. a organização e manutenção de seu Regimento Interno.
b) Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos 
necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como 
modifi cações ou supressões de exigências administrativas 
ou regulamentares que difi cultem as atividades de turismo 
em seus diversos segmentos;
c) Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas 
Secretarias nos assuntos pertinentes sempre que solicitado;
XIII - desenvolver, diagnosticar e manter um cadastro de 
informações de interesse turístico do Município e região, 
promovendo a disponibilização e divulgação dos dados e 
imagens catalogados;
XIV - inventariar e manter atualizado o cadastro de informa-

ções de interesse turístico do Município e orientar a melhor 
divulgação do que estiver adequadamente disponível;
XV - Formar Grupos de Trabalho para desenvolver os 
estudos necessários em assuntos específi cos, com prazo 
para conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao 
plenário;
XVI - Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à 
exploração de Serviços Turísticos no Município;
XVII - Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Municí-
pio;
a) Monitorar o crescimento do turismo no Município, 
propondo medidas que atendam à sua capacidade turística;
b) Analisar reclamações e sugestões encaminhadas 
por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da pres-
tação dos serviços turísticos locais;
XVIII - Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão 
encaminhados para o DADETUR – Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, conforme 
a Lei Estadual Complementar 1.261/2015, ou outra que a 
substituir.
Art. 3º O Presidente do Conselho será eleito na primeira 
reunião do COMTUR, em anos pares, por votação secreta 
de seus integrantes, permitida sua recondução. 
§ 1º O Presidente do COMTUR designará entre seus mem-
bros o Vice-Presidente e o Secretário Executivo. O Vice-Pre-
sidente substituirá o Presidente em suas eventuais ausên-
cias ou impedimentos.
§ 2º O Presidente do COMTUR terá mandato de 24 (vinte e 
quatro) meses.
Art. 4º São da competência e atribuição do Presidente:
I - representar o COMTUR em suas relações com terceiros;
II - cumprir e fazer cumprir o que é determinado por esta Lei 
e pelo Regimento Interno, a ser elaborado e aprovado por 
dois terços dos membros; 
III - convocar reuniões;
IV - defi nir a pauta das reuniões;
V - designar relator permanente para as reuniões ou "ad 
hoc", na ausência deste;
VI - abrir, orientar e encerrar as reuniões;
VII - acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reu-
niões, cujo intervalo não poderá ser superior há 60 dias;
VIII - cumprir as determinações soberanas do plenário dos 
conselheiros, ofi ciando os destinatários dessas e prestando 
contas na reunião ordinária seguinte;
IX - constituir grupos de trabalhos entre os membros, para 
a realização de tarefas específi cas e de competência deste 
Conselho;
X - ser o destinatário das sugestões, pareceres, e outras 
manifestações de conselheiros e de terceiros, e colocá-las à 
apreciação do Conselho por ocasião das reuniões;
XI - fazer chegar ao Senhor Prefeito Municipal, no prazo de 
10 (dez) dias úteis, a partir de cada reunião do Conselho, as 
resoluções, pareceres e sugestões, inclusive as reivindica-
ções, orçamentos de despesas e necessidades de recursos 
físicos e humanos, para a execução dos planos e ações de 
competência do Conselho;
XII - exercer o voto somente de desempate, quando neces-
sário, nas votações de decisões do Conselho.
Art. 5º Ao Vice-Presidente compete:
I - substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;
II - auxiliar o Presidente em suas atribuições;
III - substituir o Presidente em seu afastamento, até a desig-
nação de substituto pelo Senhor Prefeito Municipal.

Art. 6º Ao Secretário Executivo do Conselho compete:
I - secretariar as reuniões do Conselho, preparando atas e 
auxiliando o Presidente em exercício em suas funções e na 
defi nição das pautas;
II - coordenar os trabalhos de expediente e de emissão de 
correspondências e comunicados internos, externos e atas 
de reuniões;
III - responsabilizar-se pela guarda dos documentos e cor-
respondências pertencentes ao Conselho;
IV - organizar o arquivo e o controle dos assuntos penden-
tes, gerindo a Secretaria e o Expediente;
V - prover todas as necessidades burocráticas;
VI - presidir as reuniões nas ausências, em conjunto, do 
Presidente e do Vice-Presidente;
VII - Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do 
COMTUR.
Art. 7º O COMTUR desenvolverá suas atividades indepen-
dentemente de qualquer Secretaria Municipal, ou qualquer 
outro órgão público.
Parágrafo único.  Quando a matéria a ser tratada afete ou 
esteja dentro das competências das Secretarias Municipais, 
o COMTUR poderá convidar seus titulares para as delibera-
ções correspondentes.
Art. 8º O COMTUR reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
mês em local previamente determinado, e extraordinaria-
mente sempre que convocado pelo Presidente.
§ 1º Também será convocada reunião extraordinária por 
solicitação formal de no mínimo 3 (três) membros do Conse-
lho, desde que, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas.
§ 2º O quórum para reuniões será com o mínimo de 3 (três) 
membros, devendo haver tolerância de meia hora após o 
horário designado, e sendo as deliberações por maioria 
simples de votos.
Art. 9º O Conselho poderá solicitar ao Prefeito Municipal a 
substituição, a exclusão ou a inclusão de membros conse-
lheiros, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos votos 
favoráveis, incluindo-se o do Presidente.
Parágrafo único.  O Prefeito Municipal acatará as solicita-
ções de substituições, exclusões e inclusões de membros do 
Conselho e as formalizará através de decretos.
Art. 10 Compete aos membros do COMTUR comparecer às 
reuniões quando convocados. Qualquer conselheiro que fal-
tar, sem justifi cativa aceita pelo colegiado, a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, terá seu mandato 
suspenso, até a sua substituição por parte de sua entidade; 
ou extinto, se não houver mais interesse de sua entidade 
permanecer representada no Conselho, reservado o dispos-
to no artigo 9º.
§ 1º Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o 
COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em escrutínio 
secreto e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua Enti-
dade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de 
novo nome para a substituição no tempo remanescente do 
anterior.
§ 2º Em casos especiais, e por encaminhamento de dez 
por cento dos seus membros, o COMTUR poderá deliberar, 
caso a caso, a reinclusão de membros eliminados pelo caput 
deste artigo, mediante a aprovação em escrutínio secreto e 
por maioria absoluta. 
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Art. 11 Ocorrendo o disposto nos artigos 9º e 10, o Pre-
sidente do Conselho ofi ciará o Prefeito Municipal para as 
providências ali previstas.
Art. 12 Compete aos membros do COMTUR:
I - Participar das reuniões: O COMTUR reunir-se-á em ses-
são ordinária uma vez por mês conforme disposto no artigo 
8º, perante a maioria de seus membros, ou com quórum 
trinta minutos após a hora marcada, conforme disposto no 
§ 2º, podendo realizar reuniões extraordinárias ou espe-
ciais em qualquer data e em qualquer local. As sessões do 
COMTUR serão devidamente divulgadas com a necessária 
antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao 
público que queira assisti-las;
II - Acatar as decisões do COMTUR que serão tomadas por 
maioria simples de votos, exceto em se tratando de altera-
ção do Regimento Interno, caso em que serão necessários 
os votos da maioria absoluta de seus membros;
III - Levantar ou relatar assuntos de interesse Turístico;
IV - Opinar e deliberar sobre assuntos referentes ao desen-
volvimento Turístico do Município ou da Região;
V - Não permitir que sejam levantados problemas políticos 
partidários;
VI - Constituir os Grupos de Trabalho para tarefas específi -
cas, podendo contar com assessoramento técnico especiali-
zado se necessário;
VII - Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as 
decisões soberanas do COMTUR;
VIII - Convocar, mediante assinatura de vinte por cento dos 
seus membros, assembleia extraordinária para exame ou 
destituição de membro, inclusive do presidente, quando este 
Estatuto ou o Regimento Interno forem infringidos;
IX - Votar nas decisões do COMTUR.
Art. 13 O COMTUR fi ca assim constituído:
I - Do Poder Público:
a) Um representante do Turismo;
b) Um representante da Cultura;
c) Um representante do Meio Ambiente;
d) Um representante da Educação;
e) Um representante do Comdephat.
f) Um Representante da Guarda Civil Municipal 
II - Da iniciativa Privada:
a) Um representante dos Meios de Hospedagem;
b) Um representante dos Restaurantes e Bares Dife-
renciados;
c) Um representante dos Agentes de Turismo;
d) Um representante dos Guias de Turismo;
e) Um representante dos Turismólogos;
f) Um representante da Associação Comercial;
g) Um representante do Sindicato do Comércio Vare-
jista;
h) Um representante das Universidades locais. 
III - De outros, na condição de ouvintes:
a) Um representante do Sesc;
b) Um representante do Senac;
c) Um representante do Sebrae;
d) Um representante do Sesi;
e) Um representante da Polícia Militar;
§ 1º Cada representação entende-se um titular e um su-
plente. Quando das reuniões, serão convocados os titulares 
e, também, os suplentes. Os Suplentes terão direito a voz 
mesmo quando da presença dos Titulares, e, direito a voz e 
voto quando da ausência daquele.
§ 2º Poderão, ainda, fazer parte do Conselho, desde que 
com aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros, 
pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e 
aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com 
os interesses turísticos do Município, independentemente de 
haver vínculo com qualquer entidade.
§ 3º Os Conselheiros representantes das Secretarias 
Municipais serão indicados pelo Senhor Prefeito Municipal, 
dentre pessoas com poderes de decisão no âmbito das 
respectivas Secretarias.
§ 4º Os Conselheiros representantes das entidades estadu-
ais, federais e da iniciativa privada serão indicados por seus 
respectivos titulares.
§ 5º Os membros do Conselho exercerão mandato de 2 
(dois) anos, admitindo-se recondução ao cargo.
§ 6º A função do membro do Conselho é considerada de 
interesse público relevante, e não será remunerada.
§ 7º A nomeação e posse do Conselho far-se-á mediante 
Decreto Municipal, obedecida a origem das indicações.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
fi cando revogadas: a Lei nº 5.879, de 17 de agosto de 1995; 
a Lei nº 7.144, de 9 de junho de 1998 e a Lei nº 13.048, de 
22 de novembro de 2018.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.564
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Affonso Oger” o Viaduto na Rua Izidoro Pupin, 
entre a Rua São Benedito e a Avenida Dr. Ernani Pires Do-
mingues, no bairro Distrito Industrial.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Affonso Oger” o Viaduto na Rua Izidoro 
Pupin, entre a Rua São Benedito e a Avenida Dr. Ernani 
Pires Domingues, no bairro Distrito Industrial.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.565
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Tácito Roberto de Jesus” a praça localizada entre 
a Rua Capitão José Verdi com a Rua Armelindo Buriola e 
com a Rua Ipiranga, no Jardim Alto Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Tácito Roberto de Jesus” a praça locali-
zada entre a Rua Capitão José Verdi com a Rua Armelindo 
Buriola e com a Rua Ipiranga, no Jardim Alto Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.566
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Victor Britto Bastos” o Miniterminal – Plataforma 
01, situado na Avenida Anísio Haddad, em frente ao Estádio 
do Rio Preto E.C.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina “Victor Britto Bastos” o Miniterminal – Pla-
taforma 01, situado na Avenida Anísio Haddad, em frente ao 
Estádio do Rio Preto E.C.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.567
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Walter Dias” o Miniterminal – Plataforma 02.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominado como “Walter Dias” o Miniterminal – 
Plataforma 02, situado na Avenida Anísio Haddad, em frente 
ao Rio Preto Shopping Center.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.568
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Maria Emmelina Roquette Verdi” a Escola de 
Ensino Fundamental I do Jardim Campo Belo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como “Maria Emmelina Roquette 
Verdi” a Escola de Ensino Fundamental I, situada na Rua 
Antonio Severo dos Santos, nº 878, Jardim Campo Belo.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.569
DE 30 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Afi z Nassif” a UBS Vila Mayor.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada como “Afi z Nassif” a UBS Vila 
Mayor, localizada na Avenida Domingos Falavina, nº 801.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho 

de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 10/2020 – PROCESSO 18/2020
Contratada: HEXIS CIENTÍFICA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 06.10.2020. 
Data da autorização: 28.07.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 093/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 21/2020 – PROCESSO 33/2020
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 07.08.2020. 
Data da autorização: 28.07.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2020 – PROCESSO SICOM 3148/2020
Objeto: Aquisição de 6 (seis) kits de reparo para válvula gui-
lhotina de 24” (600mm).
Sessão pública realizada on line no dia 14.07.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora VALCOM COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA para o item. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30/2020 – PROCESSO SICOM 3148/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 24.07.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 30.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal de Cultura
Prêmio Nelson Seixas 2020

Edital 06/2020 – Cultura Popular (Escolas de Samba)
Divulgação de Resultado
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Cultura comunica o resultado do Edital 
06/2020:
- Projeto: Batuque & Cidadania
Proponente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Império do 
Sol 
- Carnaval Empreendedor II 
Proponente: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmi-
cos de Rio Preto
- Formação Carnavalesca 
Proponente: Isabel Aparecida Scudero
- Projeto: Sambadania - Samba e Cidadania 2 
Proponente: G R C E S Imperatriz Rio-pretense 
Dessa forma, fi ca assegurado o direito de recurso aos pro-
jetos selecionados, que deverá ser apresentado em até 05 
(cinco) dias úteis a contar da publicação deste Comunicado, 
nos termos do Art XIII item 1 do Edital e do Art. 109, inciso 
1 da Lei 8.666/93, bem como convocados os selecionados 
acima a encaminhar a documentação complementar prevista 
no Art. VIII item 1.1.3.

São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Comunicado de Levantamento Documental 

Regularização Fundiária Urbana núcleo VISTA ALEGRE
Edital nº 19/2020

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 VISTA ALEGRE (I,II 
e III) objeto de regularização fundiária urbana, estando em 
fase de Identifi cação de Ocupantes dos lotes, no período de 
03 de AGOSTO à 30 de SETEMBRO de 2020, no horário 
comercial,  para fi ns de comprovação de posse, onde os 
interessados deverão providenciar a documentação neces-
sária.
A documentação deverá ser entregue nas dependências 
de cada associação pertinente ao seu lote, até o dia 30 de 
SETEMBRO de 2020.   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, 31 de JULHO de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação



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

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 627 
DE 30 DE JULHO DE 2020. 
Institui a cobrança de taxa de embarque de passageiros no 
Município de São José do Rio Preto, a cargo da EMURB – 
Empresa Municipal de Urbanismo, conforme estabelece, e dá 
outras providências. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º Fica instituída na forma prevista por esta Lei Complementar a taxa de embarque de passageiros, 
a cargo da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto – EMURB, tendo como fato 
gerador o embarque de passageiros no Município de São José do Rio Preto – SP, a ser destacada no 
momento da emissão do respectivo bilhete de passagem ou autorização de viagem. 
§1º O contribuinte da taxa de embarque é o usuário de serviço de transporte de passageiros, cujo 
embarque ocorra no Município de São José do Rio Preto, sendo que, os valores arrecadados com a 
cobrança da taxa de embarque constituem receita da EMURB, e serão recolhidos pelas empresas de 
transporte coletivo de passageiros nas linhas regulares; internacionais, interestaduais e intermunicipais; 
e pelas empresas de transporte de passageiros para fins de turismo e de fretamento, cujo valor será 
repassado, administrado e fiscalizado pela EMURB. 
§2º Diariamente, a EMURB realizará a fiscalização física, por meio de seus prepostos, ou eletrônica, 
quanto aos embarques no interior dos Terminais, interior dos veículos de transporte de passageiros 
rodoviários e em áreas externas em que sejam executados serviços de embarque de passageiros neste 
Município. 
§3º Para fins de fiscalização, seus prepostos poderão efetuar comparação de passageiros embarcados 
com os demonstrativos das passagens vendidas, ou os mapas de viagem que devem ser 
obrigatoriamente fornecidos diariamente pelas referidas empresas de transporte à EMURB. 
Art. 2º A taxa de embarque de passageiros tem por finalidade custear o gerenciamento, a fiscalização, a 
boa qualidade do serviço, a modicidade tarifária, a eficiência, a atualidade tecnológica e a acessibilidade 
do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais, de 
turismo e de fretamento no Município de São José do Rio Preto, e será repassada à EMURB. 
Parágrafo único. Para custeio das atividades de conservação diária, limpeza, segurança, energia 
elétrica, água, internet, telefone, materiais de uso e consumo, dentre outras, fica autorizada à EMURB a 
cobrança de tais despesas por meio de seu rateio mensal entre os permissionários, conforme dispuser 
ato regulamentar próprio. 
Art. 3º As empresas de transporte coletivo de passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais 
que operam no Município de São José do Rio Preto deverão recolher a taxa de embarque aos cofres da 
EMURB até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, mediante boleto 
bancário ou outro meio indicado pela EMURB a ser emitido e controlado via software eletrônico integrado 
para gestão automatizada da distribuição de bilhetes de embarque versus emissão de taxa de 
embarque. 
§1º As empresas de transporte coletivo de passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais 
que não possuírem sistema de venda de passagens informatizadas ou sistema de emissão de Bilhete de 
Passagens Eletrônicas - BPE, obrigatoriamente deverão aderir ao Sistema de Emissão de Taxa de 
Embarque Eletrônico fornecido pela EMURB.  
§2º Em caso de inadimplemento da taxa de embarque, o valor devido será acrescido de multa de dois 
por cento (2%) e juros moratórios a base de um por cento (1%) ao mês e correção monetária calculada 
pela variação do IPCA/IBGE. 
Art. 4º Deverão as empresas de turismo e de fretamento apresentar certificado e/ou documentação para 
comprovação de sua capacitação técnica e legal para o exercício de sua atividade pelo órgão regulador 
oficial (EMBRATUR, ANTT, ARTESP, etc.), sendo que as empresas que já operam no Município terão o 
prazo de 60 (sessenta) dias da data de entrada em vigor desta Lei Complementar para apresentação 
dos referidos documentos para credenciamento junto à EMURB.  
 

 

Parágrafo único. Deverá o responsável pela organização da viagem ou a(s) empresa(s) de transporte 
coletivo de passageiros contratadas para a execução do serviço de transporte destes, enviar documento 
de solicitação endereçado a EMURB, com no mínimo cinco (05) dias úteis de antecedência ao dia da 
viagem solicitando local no que poderá efetuar a realização do embarque no terminal ou outro local 
indicado, sendo que neste documento deverá no mínimo constar: certificado e/ou documentação para 
comprovação de sua capacitação técnica e legal para o exercício de sua atividade pelo órgão regulador 
oficial (EMBRATUR, ANTT, ARTESP, etc.), data da saída, horário, quantidade de passageiros e 
características do veículo, sendo que, após avaliação obterão resposta com autorização de embarque 
em local determinado pelos prepostos da EMURB. 
Art. 5º A taxa de embarque de que trata esta Lei Complementar, será calculada de acordo com a 
distância a ser percorrida pelo veículo transportador e seguirá os seguintes critérios: 

TAXA DE EMBARQUE INTERMUNICIPAL 
Faixa Quilométrica Valor por passageiro 
até 40,0 Km R$ 1,02 
de 40,1 até 80,0 Km R$ 1,91 
acima de 80,1 Km R$ 4,13 
TAXA DE EMBARQUE INTERESTADUAL/INTERNACIONAL 
Faixa Única R$ 6,69 
 
§1º Os valores dispostos neste artigo serão atualizados monetariamente mediante ato regulamentar 
próprio da EMURB, levando-se em consideração o índice acumulado mensurado pelo IPCA/IBGE, de 
janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de referência.  
§2º As viagens de turismo e de fretamento terão um valor fixo de R$ 5,00 (cinco reais) por passageiro 
embarcado.  
§3º Fica autorizada à EMURB readequar o valor unitário das viagens de turismo e de fretamento, sendo 
o mesmo atualizado monetariamente levando-se em consideração o índice acumulado mensurado 
pelo IPCA/IBGE, de janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de referência.  
§4º As viagens de turismo e de fretamento com saída do Município de São José do Rio Preto deverão 
recolher os valores relativos a taxa de embarque junto aos cofres da EMURB, mediante boleto bancário 
a ser emitido com data de até 03 (três) dias posteriores à viagem ou outro meio indicado pela EMURB, 
por meio do responsável pela organização da viagem, ou mesmo através das empresas de transporte 
coletivo de passageiros contratadas para a execução do serviço de transporte. 
§5º Não sendo recolhida a taxa de embarque nas viagens de turismo e de fretamento, instituída por esta 
Lei Complementar, ficará a empresa infratora sujeita à multa, que se dará na proporção da capacidade 
total de assentos do veículo acrescida de 2% (dois por cento).  
Art. 6º As empresas de transporte coletivo de passageiros internacionais, interestaduais, intermunicipais 
que operam no Município de São José do Rio Preto – SP, ficam expressamente obrigadas a fornecer 
diariamente à EMURB, relatório contendo a venda diária das respectivas passagens, estando sujeitas a 
fiscalização da EMURB para conferência dos respectivos relatórios e embarques, sempre que solicitado. 
Art. 7º A recusa em fornecer as informações e/ou documentação necessárias para fins de fiscalização, 
contidas nesta Lei Complementar, acarretará à empresa infratora uma multa equivalente a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais), sendo lavrado o respectivo auto de infração e imposição de multa pelos prepostos da 
EMURB, podendo a empresa infratora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar recurso administrativo, 
nos termos da legislação municipal. 
Art. 8º A empresa que efetuar limpeza ou descarga de banheiros químicos dos ônibus ou veículos de 
que se utiliza, nas plataformas dos prédios Rodoviários, ficará sujeita à multa equivalente a R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) sendo lavrado o respectivo auto de infração e imposição de multa pelos prepostos da 
EMURB, podendo a empresa infratora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar recurso administrativo, 
nos termos da legislação municipal. 
Art. 9º A empresa cujo veículo permanecer ligado durante o embarque ou desembarque de passageiros 
nas dependências dos prédios Rodoviários ficará sujeita a multa equivalente a 100 (cem) UFM (Unidade 
Fiscal do Município), nos termos da Lei nº 9.444/2005. 
 

 

Art. 10 Em caso de reincidência, o valor da multa prevista nos artigos 7º, 8º e 9° desta Lei 
Complementar terá seu valor dobrado. 
Parágrafo único. Considera-se reincidente a empresa que, dentro do período de até 01 (um) ano, 
contado da data da última infração, cometer qualquer outra infração aos dispositivos desta Lei 
Complementar. 
Art. 11 Mediante procedimento licitatório e para a venda de passagens e congêneres, será outorgado, 
em regime de Permissão, o uso oneroso dos guichês existentes nos prédios rodoviários pelas 
empresas de transporte público coletivo de passageiros. A Permissão será outorgada de forma 
precária em favor da empresa usuária do respectivo guichê. 
§1º A cada empresa de transporte público coletivo de passageiros será concedido o uso de um único 
guichê, mediante Termo de Permissão de Uso, ficando obrigada a apresentação de Alvará de Licença 
de Funcionamento e quaisquer outros documentos exigidos na legislação vigente para funcionamento 
de sua atividade no local.  
§2º A EMURB fixará por ato próprio o valor do metro quadrado que irá compor o valor da Permissão 
de uso de cada guichê, sendo o mesmo atualizado monetariamente, levando-se em consideração o 
índice acumulado do IPCA/IBGE, de janeiro a dezembro do ano imediatamente anterior ao ano de 
referência. 
§3º Em caso de vacância de guichês, uma mesma empresa de transporte poderá solicitar à EMURB a 
Permissão de uso do guichê vago, além daquele que já estiver operando sob regime de Permissão em 
seu favor.   
§4º Em hipótese alguma será permitida a sublocação, a cessão ou a outorga de guichês, em favor de 
empresa ou pessoa diversa, sem autorização expressa da EMURB. 
§5º É vedado às empresas guardar volumes, cargas ou servir de entreposto, nas dependências do 
guichê e das plataformas de embarque e desembarque. O serviço de cargas será devidamente 
regulamentado mediante ato próprio a ser instituído pela EMURB. 
Art. 12 As empresas de ônibus que operam no Município com linhas internacionais, interestaduais e 
intermunicipais de características rodoviária e suburbana, deverão providenciar a transferência de 
suas agências para os prédios de fins rodoviários indicados pela EMURB, no prazo de 10 (dez) dias 
da data em que forem notificadas, podendo ainda, a qualquer tempo, utilizarem-se da infraestrutura da 
agência de vendas da EMURB para a realização da venda de passagens mediante sua adesão a 
contrato oneroso de prestação de serviços.  
§1º As áreas destinadas a embarque e desembarque de passageiros e congêneres que operarem fora 
da Estação Rodoviária Municipal ou outros terminais destinados a tal finalidade no Município, deverão 
previamente obter autorização da EMURB. 
§2º Em caso descumprimento de quaisquer dos termos desta Lei Complementar, o Município, 
obedecida a Legislação Municipal vigente, promoverá a cassação do respectivo alvará de 
funcionamento da empresa infratora. 
§3º Todas as linhas identificadas no §1º, do art. 1º, da presente Lei Complementar, cumprirão, 
obrigatoriamente, itinerário de entrada e saída do Município, previamente autorizado pela Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança ou por outro órgão responsável pelo trânsito e tráfego 
de veículos no Município, conforme o caso.  
§4º Os ônibus deverão estar perfeitamente limpos ao estacionarem para embarque nos prédios 
rodoviários, sendo expressamente vedada a limpeza ou reparo dentro de suas dependências. 
Art. 13. Da aplicação das multas previstas nesta Lei Complementar, ou quando couber eventual 
discussão quanto aos valores de Permissão, ou para a defesa de interesses da permissionária, poderá 
ser oferecida Impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da 
cobrança respectivos, cujo teor será apreciado em primeira instância pela Unidade de Julgamento a ser 
instituída por ato da Presidência da EMURB. 
Art. 14 Da decisão proferida pela Unidade Julgamento, caberá Recurso Voluntário, no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da ciência da decisão de primeira instância, ao Presidente da EMURB. 
Art. 15 Para sanar quaisquer omissões ou para instituir disposições suplementares necessárias ao 
devido cumprimento desta Lei, poderão ser publicadas Resoluções pela Empresa Municipal de 
Urbanismo São José do Rio Preto — EMURB. 
 

 

Art. 16 Todas as empresas de transporte coletivo de passageiros; internacionais, interestaduais, 
intermunicipais, de transporte suburbano, de turismo e de fretamento que operam no Município de São 
José do Rio Preto, deverão obrigatoriamente aderir e cumprir os termos e disposições contidos nesta Lei 
Complementar ,em prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua publicação. 
Art. 17 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no art. 
150, III, alíneas b e c, da Constituição Federal de 1988, aplicando-se, de forma subsidiária e no que 
couber, o Decreto Estadual n.º 61.635, de 19 de novembro de 2015, que dispõe sobre a concessão dos 
serviços rodoviários de transporte coletivo intermunicipal regular de passageiros nas áreas de operação 
do Estado de São Paulo, aprova seu respectivo regulamento, e dá providências correlatas, bem como o 
Código Tributário Municipal e a Lei Complementar nº 588/2019. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no Livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

EDITAL N° 63/2020  
30 DE JULHO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrup ção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar  n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 

Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

PRUDENTE E RAMOS 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

3307960 22.233.048/0001-82   

01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018    
10/2018            
11/2018 
12/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019 

ISSQN 

G D SILVA CALHAS ME 3322830 22.484.883/0001-95   

07/2017 
08/2017 
09/2017 
10/2017 
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                

ISSQN 

 

 

06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                
05/2019     

JOÃO LUIS FIORANI 3019670 10.860.806/0001-03   

12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                
01/2019    
03/2019                
04/2019  
05/2019               

 
ISSQN 

DEISE RODRIGUES 
GOMES ENTREGAS 
RÁPIDAS ME 

3334780 23.187.513/0001-59   01/2019    
02/2019                ISSQN 

ELVIS LAGE RANGEL 
10287005801 3212570 18.455.400/0001-57   

05/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
12/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019  
05/2019                
06/2019                

ISSQN 

CAIO VICTOR OLIVEIRA 
DE ANDRADE 
36806134823 

3269340 19.951.325/0001-88   

03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018 
11/2018                

ISSQN 

MJ CASTILHO 
CONSTRUÇÕES LTDA ME 3033740 11.096.032/0001-59   

01/2019  
02/2019 
03/2019   

ISSQN 

 

 

São José do Rio Preto (SP), 30 de ju lho de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

05/2019                

AUCALIFT ELEVADORES 
EIRELI ME 3208290 18.460.941/0001-73   

07/2018                
09/2018     
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019  
02/2019                
03/2019           
04/2019                
05/2019      
06/2019      

ISSQN 

CONSTANTINO & ANJOS 
CONSTRUÇÕES LTDA ME 3292820 21.604.365/0001-03   07/2018                           

04/2019                 ISSQN 

DOUGLAS DE FREITAS 
JUNIOR CONSTRUÇÕES 
ME 

3134030 14.700.111/0001-15   

04/2017 
05/2017 
10/2017                
11/2017                
02/2018 
03/2018 
04/2018 
05/2018                
07/2018                          
01/2019  
02/2019 
03/2019                 

ISSQN 

FONTES & PEREIRA 
SERVIÇOS DE ENTREGA E 
COLETA LTDA ME 

3121760 14.441.114/0001-81   

06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017 
12/2017                
01/2018 
02/2018  

ISSQN 

CARLOS EURIPEDES DE 
MORAIS ME 898670 67.293.605/0001-99   

09/2015 
10/2015 
11/2015 
12/2015 

 
ISSQN 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Cristiana Carvalho Ferreira 2020161976
2 Fernando Acayaba de Toledo 2020172187
3 Francisco Dionisio Repiso 2020173103

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 018/2020

MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000146342 01032/20 DROGARIA TOTAL POPULAR RIO 
PRETO LTDA ME 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000158616 01194/20 RAIA DROGASIL S/A Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000161818 00898/19 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000267054 00898/19 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000357830 00898/19 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000058743 00543/20 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO CLINICA 
ODONTOLOGICA EIRELI 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000170729 00317/16 TATIANA SANTOS GONCALVES 
27140329826 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000152632 00408/98 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

20200000157691 01004/12 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

2020000160036 01641/17 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

2020000152570 02545/18 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

       São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária  

 
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 26/2020 
                      Dispõe sobre a designação de agentes de trânsito.  

O Engº Amaury Hernandes, 
Secretário Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 

 
RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio firmado com o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuarem como agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito de sua competência no município 
de São José do Rio Preto, os policiais militares da relação em anexo, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/200/100/20 expedido pelo respectivo Comandante. 
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 23 de julho de 2020.  
                 Registre-se; 
                            Publique-se; 
                                        Cumpra-se.                                         
                                                                      São José do Rio Preto, 30 de julho de 2020.                   

                                     Amaury Hernandes 
                           Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança 
 

ANEXO 
 RE N O M E 
1º Sgt 103790-A Rubens Alvarez Rangel Neto 
1º Sgt 103815-0 Cleber Rodrigo Paiva 
1º Sgt 102919-3 Alexandre Augusto Claudio Mendes 
2º Sgt 130977-3 Tiago Moraes da Silva 
2º Sgt 975902-6 Ronaldo Alan Pimenta 
3º Sgt 134588-5 Leonardo Piloto Testa 
Cb PM 913810-2 Nivaldo Donizete Rodrigues 
Cb PM 913832-3 Ulisses Ricardo Ribeiro 
Cb PM 942121-1 Paulo de Oliveira 
Cb PM 963932-2 Luciana Sales de Oliveira Bispo 
Cb PM 966193-0 Adriano Santos Oliveira 
Cb PM 971077-9 Milton Fernandes Bongiovani 
Cb PM 975905-A Ricardo José Pereira 
Cb PM 981045-5 Vanderlei Maranho 
Cb PM 981819-7 Suely Rodrigues 
Cb PM 982568-1 Elaine Eloísa Pelisser 
Cb PM 990245-7 Alex Rogério da Silva Marques 
Cb PM 990963-0 Ricardo Lanza 
Cb PM 103910-5 Valdir José Chicarelli 
Cb PM 113447-7 Marcelo Antônio Piacente Dias 
Cb PM 116863-A Valdecir Samuel de Souza 
Cb PM 116877-A Fausto Penna Júnior 
Cb PM 116936-0 Edevaldo João Carmona 
Cb PM 117305-7 André Luiz de Matos Sanchez 
Cb PM 117647-1 Mauro da Silva Moreira 
Cb PM 117655-2 Carlos Henrique da Cruz Candido 
Cb PM 120879-9 Josilene Ribeiro Sant’ Anna 
Cb PM 121215-0 Eduardo Soares 
Cb PM 125311-5 Ademir Barbosa Barros 
Cb PM 125406-5 Rafael Volpi Betinelli 
Cb PM 127223-3 Adriano Negri 
Cb PM 127343-4 João Manoel Eredia Sanches 
Cb PM 131258-8 Tiago Balera Garcia 
Cb PM 131758-0 Vitor André Esteves 

 
 

Cb PM 133845-5 Jonathan Stefan Blasquez 
Cb PM 133866-8 João Henrique de Oliveira Firmo 
Cb PM 140127-A Carlos Pereira da Silva 
Sd PM 129716-3 Eliéster de Barros 
Sd PM 131535-8 Geraldo Pereira Pardin Neto 
Sd PM 132466-7 Anderson Carlos Raimundo 
Sd PM 132662-7 Kleber Heberson Castilho 
Sd PM 133648-7 Danilo Fernando Rezende do Prado 
Sd PM 134518-4 Renato Luiz de Mello 
Sd PM 136245-3 Marcus Macedo Dela Giustina 
Sd PM 136608-4 Wesley Viana dos Santos 
Sd PM 137710-8 Agnaldo Pinheiro Gonçalves 
Sd PM  138932-7 William Rodolfo 
Sd PM 140346-0 João Augusto de Souza Vedoato 
Sd PM 140613-2 Jocemar Criado Alberti 
Sd PM 141275-2 Uilian Logati Moreira 
Sd PM 143705-4 Marcos Vinicius Alves Cabello 
Sd PM 145624-5 Cleriston Braga dos Santos 
Sd PM 146490-6 Vitor Ferreira Brito dos Santos 
Sd PM 148224-6 Rodrigo Riberte 
Sd PM 148735-3 Felipe de Queiroz 
Sd PM 149254-3 Rainier Alexander Moura 
Sd PM 151385-A Adilson André da Silva 
Sd PM  153372-0 Eduardo Kenji Nissimura 
Sd PM  154954-5 Osvaldo Martins da Silva Junior 
Sd PM 155004-7 Peter Rafael Carneiro da Silva 
Sd PM 155216-3 Helberth Lucius Mendes Siqueira 
Sd PM 155229-5 Bruno Lungatti Roberto 
Sd PM 156106-5 Thiago Henrique Comar 
Sd PM 156809-4  Luiz Gabriel Bellei 
Sd PM 156814-A Jonathan Amorim Loiola 
Sd PM 157105-2 Marcus Vinicius Oliveira de Almeida 
Sd PM 157847-2 Fernando Ribeiro Lopes 
Sd PM 161098-8 Daniel Henrique Léu 

 
 

 


