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Edinho suspende 
contratações até 2021 

e 'enxuga' gastos

EXIGÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL

Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, publica decreto hoje em que contratações ou admissão 
para o serviço público de novos funcionários ficam vedadas, abrindo-se a exceção para cargos 
de chefia, direção e assessoramento que não impliquem aumento de despesas.       Pág. A3

Aglomerações aumentam risco de contágio pelo novo coronavírus

Cláudio LAHOS

Curso EaD para 
comerciantes 
é suspenso
por tempo 

indeterminado
Pág. A4

Justiça manda 
parar reforma 
de praça da 
matriz em 

Potirendaba 
Pág. A3

Mirassol recebe 
R$ 250 mil de 
duas emendas 
parlamentares 
para a Saúde

Pág. A3

Pág. A2

Aulas na 
rede estadual 
terão retorno 
escalonado

Supermercados se adequam às novas 
regras com redução de consumidores

Cláudio LAHOS

O Comitê Gestor de Enfrentamento do Coronavírus está orientando supermercados 
e hipermercados sobre como deve ser feita a medição do número permitido de clientes 
por estabelecimento. Houve redução na capacidade de atendimento ao público de 

50% para 30%.                                                               Pág. A2
Cláudio LAHOS

Pág. A4

Aumento de internações é 
preocupante, diz Jorge Fares

Sindicato se reúne 
com Detran para  
volta das aulas 

AUTOESCOLAS

Encontro entre sindicalistas e representantes do Departamento Estadu-
al de Trânsito acontece neste sábado, na capital paulista.               Pág. A3

Cláudio LAHOS

Desde o início da quarentena as provas práticas foram interrompidas

Acirp consegue liminar e salões e 
barbearias podem abrir as portas
A decisão judicial é em caráter liminar e contempla apenas os salões de beleza e as barbearias 

que são associados à entidade.                                                                                     Pág. A2
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São José do Rio Preto, sábado
06 de junho de 2020 POLÍTICA

Sindicato de Autoescolas querem 
volta das aulas práticas e teóricas
Os Centros de Formação 

de Condutores de todo o 
Estado querem voltar às 
suas atividades em espe-
cial no que diz respeito às 
aulas práticas e teóricas 
e este será um dos temas 
abordados em reunião que 
acontece nesta sábado (6), 
na cidade de São Paulo, en-
tre representantes do Detran 
(Departamento Estadual de 
Trânsito) e do Sindicato de 
Autoescolas do Estado de 
São Paulo.

Segundo Márcio Junio 
Rodrigues, diretor de ensi-
no da CFC Rio Preto, nesta 
reunião o pedido principal é 
a possiblidade da volta das 
aulas práticas e teóricas, 
que foram suspensas no iní-
cio da quarentena em 23 de 
março. Ele afirma que todos 

têm como dar a segurança 
necessária para os alunos 
tanto nas aulas práticas 
quanto nas teóricas, neste 
segundo caso ele salienta 
que a proposta é a diminui-
ção do número de alunos 
por sala. “As minhas salas de 
aula comportam 30 alunos 
poderíamos fazer com meta-
de desse número”, salientou 
Rodrigues.

Nesta semana, por meio 
das novas normativas fei-
tas pela Prefeitura de Rio 
Preto, os CFCs (Centro de 
Formação de Condutores) 
puderam voltar a abrir suas 
portas conforme o horário 
do alvará de funcionamento. 
Porém ele salienta que ape-
nas podem fazer a matrícula 
ou tirar dúvidas de alunos, 
isso porque o sistema digital 
que é controlado pelo Detran 
não está disponível. 

Retomada – de forma 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Acirp consegue na justiça a 
reabertura de salões e barbearias 

O juiz da 1ª Vara da Fazenda 
de Rio Preto, Adilson Araki Ribeiro, 
liberou a abertura de salões de be-
leza e barbearias atendendo assim 
pedido feito pela Acirp (Associação 
Comercial e Empresarial de Rio 
Preto). A decisão foi tomada nesta 
sexta-feira (5) e vale somente para 
empresas associadas à entidade 
empresarial.

A reabertura destes estabele-
cimentos pode acontecer a partir 
deste sábado (6). 

Neste mesma semana o juiz 
encaminhou a demanda para ser 
apreciada pelo JT (Tribunal de Jus-
tiça) por entender inicialmente que 
a ação feita pela Acirp questionava 
normas da Prefeitura de Rio Preto 
e do governo do Estado.

A entidade questionou a deci-
são e o juiz fez a revisão e decidiu 
de forma liminar pela reabertura dos 
salões e barbearias. 

Em outro trecho da decisão o 
juiz salienta que “levando em conta 
que há verossimilhança a respeito 
do direito e ilegalidade em não res-
peitar lei federal, há entendimento 
possível de que seja atividade 

essencial, de modo que defiro a 
liminar para que voltem a funcionar 
com as restrições sanitárias que 
vinha fazendo desde o decreto mu-
nicipal de 15/4/20”.

•Agendar uma pessoa por vez; 
•Local com arejamento maior 

possível; 
•Entrada e permanência de 

todos com máscaras, clientes e 
funcionários; 

•Álcool em gel acessível a todos 
que ali estejam; e) higienização do 
local, sempre que possível com 
água sanitária e cloro para extermi-
nar o vírus. 

E salienta ainda que a rigor o 
local que estiver funcionando ficará 
passível da fiscalização e poderá 
ser atuado caso descumpra o re-
gramento imposto.

Em nota, a Acirp alertou para 
que todos os estabelecimentos 
“Estejam atentos e cumpram rigo-
rosamente todas as exigências sa-
nitárias recomendadas pelos órgãos 
de Saúde e orientem seus clientes 
quanto ao uso de máscaras, álcool 
em gel, distanciamento, dentre 
outras normas. É imprescindível a 
conscientização de todos”, finalizou 
a entidade. 

Sérgio SAMPAIO

Desde o início da 
quarentena não há 
mais provas práticas 
no Jardim Caparroz 

Cláudio LAHOS

saiba mais
Por conta do Covid Justiça manda fechar 
duas agências dos Correios de Rio Preto

O TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região) 
determinou o fechamento de duas unidades do Correios de Rio 
Preto. A decisão veio após um pedido feito pelo Sindicato dos 
Carteiros rio-pretense.

A preocupação da entidade diz respeito à confirmação dada 
esta semana de um trabalhador dos Correios que atua nas 
duas unidades, uma Distribuidora e um Centro de Entrega de 
Encomendas, ter testado positivo para Covid-19. 

O sindicato esclarece que a empresa mesmo após saber da 
situação da confirmação do caso não teria tomado nenhuma 
atitude no que diz respeito à higienização dos locais ou a libe-

Divulgação

Sergio SAMPAIO

Salões que forem associados à Acirp podem abrir hoje

Quinta do Golfe é autuado 
por desrespeitar decreto

O clube Quinta do Golfe, 
localizado em um condomínio 
com o mesmo nome em Rio 
Preto, foi autuado por desres-
peitar o decreto que proíbe a 
abertura de clubes durante a 
quarentena. O local foi fechado 
a partir desta sexta-feira (5).

Segundo a Vigilância Sanitá-
ria do município, a infração foi 
computada e a multa ocorrerá 
após o julgamento da defesa, 
conforme os prazos estabele-
cidos em lei.

Do dia 24 de março até esta 
sexta-feira (5), a Vigilância já 
autuou 238 estabelecimentos, 
sendo que nove já tiveram o 
processo concluído, que re-
sultou em multa para quatro 
estabelecimentos: um restau-

rante, um supermercado, uma 
lanchonete e um banco. Cinco 
estabelecimentos receberam 
advertência: uma lanchonete, 
uma sorveteria, uma papela-
ria, uma lotérica e um salão 
de beleza. Em outro caso de 
autuação, a Vigilância Sanitária 
interditou um estabelecimento 
– uma lanchonete.

Os estabelecimentos mais 
autuados por segmento foram 
restaurantes e lanchonetes 
(25), supermercados (19), sa-
lões de beleza (12), pet shops 
(9), casas de repouso (8), clíni-
cas de beleza (7), comércio de 
eletrônicos (7), comércio vare-
jista de artigos de armarinhos 
(7), comércio de vestuários 
(7), papelarias (6), bancos (6), 
bares (5), comércio varejista de 
peças (5) e academias (5).

Vinicius LIMA

A Caixa anunciou que vai 
abrir neste sábado (6), 680 
agências em todo país para 
atendimento exclusivo aos be-
neficiários do Auxílio Emergen-
cial, das 8h às 12h. Em Rio 
Preto abrirão as agências das 
avenidas Bady Bassitt, Alberto 
Andaló e Mirassolândia.

A segunda parcela do bene-
fício, que já havia sido anteci-
pada para uso digital por meio 
do aplicativo CAIXA Tem, estará 
disponível para saque em espé-
cie, de acordo com calendário, 
para aqueles que receberam a 
primeira parcela até 30 de abril.

Os beneficiários nascidos 
nos meses compreendidos de 
janeiro a junho já contam com a 
possibilidade de saque em espé-
cie. A partir deste sábado, será 
a vez dos nascidos em julho, 
que poderão sacar a segunda 
parcela nas máquinas de auto-
atendimento ou nas unidades 
lotéricas.

A relação de agências que 
abrirão em outras cidades po-
dem ser visualizadas no site 
www.caixa.gov.br/agenciasa-
bado.

Para sacar, é necessário 
gerar um código autorizador 
(token) no aplicativo CAIXA Tem. 
Caso os beneficiários tenham 
dificuldade para gerar o código, 
esse serviço poderá ser realiza-
do nas agências da CAIXA.

Três agências da 
Caixa abrem neste 

sábado em Rio Preto
Vinicius LIMA

O secretário-executivo da Se-
cretaria de Educação do Estado 
de São Paulo, Haroldo Rocha, 
esclareceu nesta sexta-feira 
(5) durante a coletiva feita no 
Palácio dos Bandeirantes que as 
aulas dos alunos da rede esta-
dual de ensino quando voltarem 
serão escalonadas no que diz 
respeito ao percentual de alunos 
que terão aulas presenciais.

A divisão foi feita em três 
fases: 20% de alunos na fase 
1, 50% de alunos na fase 2 e 
100% apenas na fase 3. Estas 
fases serão combinadas com as 
fases do Plano São Paulo. Ele 
salienta que estão junto com a 
Secretaria de Saúde detalhando 
o protocolo que será usado na 
Educação. “A Educação é pare-
cida com a Saúde, é uma ativi-
dade que é gente com gente, é 
o médico e o enfermeiro com o 
paciente, e é o professor com 
as crianças”.

O secretário-executivo aler-
tou que essa decisão da re-
tomada escalonada vale não 
somente para rede estadual, 
mas também para os municípios 
e para as escolas particulares.

Volta às Aulas - Porém ape-
sar deste anúncio feito sobre 
o formato que as aulas serão 
dadas, o retorno das aulas pre-
senciais não tem data definida 
pelo governo do Estado neste 
momento. 

1ª fase de retomada da 
Educação terá a presença 
de apenas 20% dos alunos
Sérgio SAMPAIO

LIMINAR

NOVAS REGRAS
Supermercados informam a capacidade de clientes dentro das lojas 

Os supermercados e hiper-
mercados de Rio Preto estão se 
adequando ao novo regramento 
imposto pelo Comitê Gesto de 
Enfrentamento do Coronavírus 
no que diz respeito a redução da 
capacidade dentro dos estabeleci-
mentos que foi reduzido de 50% 
para 30%.

Em nota de esclarecimento 
divulgado nesta sexta-feira (5) o 
Comitê salienta que a medida to-
mada foi tendo como base no novo 
decreto estadual 65.994/2020 e a 
fase na qual Rio Preto classificada 
no Plano São Paulo a 2 (Laranja). 

Para orientar os supermerca-
distas foi publicada uma delibe-
ração a 02/2020 que determina 
como deve ser feita a medição do 

número permitido de clientes por 
estabelecimento.

Quando permitido ao estabele-
cimento a utilização de 30% de sua 
capacidade, serão admitidos no 
máximo 3 (três) clientes, usuários 
ou consumidores a cada 100m2 
de construção, calculados sobre 
a área total do prédio, excluindo 
deste cálculo as áreas de estacio-
namento ou outras áreas abertas.

Esse controle esta sendo feito 
pelos próprios supermercados que 
estão também fixando cartazes 
com as novas diretrizes e desta-
cando qual a capacidade máxima 
permitida dentro dos locais. 

Além da capacidade as filas dos 
clientes que aguardam para entrar 
nos estabelecimentos devem res-
peitar o distanciamento de 1,5m  
entre uma pessoa e outra. 

Sérgio SAMPAIO

mais concreta existem con-
versas avançadas que dão 
conta que na próxima sema-
na o Detran volte a funcionar 
em todo o Estado e inicie a 
liberação de dois serviços: 
Renovação da CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação) e o 
curso de Reciclagem de Mo-
toristas. Os espaços físicos 
estariam sendo adaptados 
para voltarem a receber de 
forma segura e regrada con-
forme as orientações da área 
da saúde.

Rio Preto - A cidade tem, 
ao todo, 27 CFCs dos quais: 
dois oferecem o curso teóri-
co, aulas com o simulador, 
reciclagem e de renovação 
de CNH. Destes dois, um 
deles também ministra as 
aulas práticas com os veícu-
los automotores junto com 
os outros 25 CFCs (autoes-
colas). 

ração de funcionários para trabalhar remotamente. 
As agências em questão ficam localizadas na Avenida Nossa 

Senhora da Paz e na Rua Doctor Labiênio Teixeira de Mendonça, 
no Distrito Industrial. 
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), por meio de decre-
to, está proibindo até 31 de 
dezembro de 2021 qualquer 
tipo de reajuste salarial ou de 
benefícios a serem concedidos 
aos servidores municipais de 
Rio Preto. 

O  dec re to  mun i c i pa l 
18.615/2020 acompanha as 
limitações impostas com gas-
tos de pessoal feitas pela lei 
complementar federal nº 173 
e estabelece estas restrições 
retroativas a 27 de maio deste 
ano.

No que diz respeito a con-
tratações ou admissão para o 
serviço público de novos fun-
cionários fica vedado, abrin-
do-se a exceção para cargos 
de chefia, direção e asses-
soramento que não implique 
aumento de despesas. 

Porém, o texto esclarece 
que reposições decorrentes 
de vacância de cargos efetivos 
e as contratações por tempo 
determinado para atender a 

necessidade temporária de 
excepcional interesse público  
estão autorizadas, confor-
me determina o inciso IX do 
“caput” do artigo 37 da Cons-
tituição Federal.

Concursos – em outro 
trecho do decreto define a 
suspensão dos prazos de vali-
dades dos concursos públicos 
já homologados, bem como os 
em andamento não homologa-
dos que foram suspensos pelo 
decreto municipal 18.590.

2022 – em outro trecho 
determina que mesmo que a 
Lei de Diretrizes Orçamenta-
rias (LDO) ou Lei Orçamenta-
ria Anual (LOA) venham a ter 
dispositivos e ou autorizações 
tratem das vedações impos-
tas pelo artigo 1º - os seus 
efeitos somente poderão ser 
aplicados inicialmente a par-
tir de 1º de janeiro de 2022 
e proíbe qualquer forma de 
retroatividade. 

O decreto vem atender com 
contrapartida que os muni-
cípios e Estados tiveram que 
fazer para receber o repasse 
federal – Rio Preto terá um 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Servidores ficarão com salários e benefícios 
suspensos até dezembro de 2021

EFEITO DO CORONAVÍRUS

O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou nesta quinta-feira (4) 
que foi acertado o pagamento 
de mais duas parcelas do auxí-
lio emergencial, mas com valor 
inferior aos atuais R$ 600. A 
informação foi dada pelo presi-
dente durante sua live semanal, 
transmitida pelas redes sociais.

“Vai ter, também acertado 
com o [ministro da Economia] 
Paulo Guedes, a quarta e a quin-
ta parcela do auxílio emergencial. 
Vai ser menor do que os R$ 600, 
para ir partindo exatamente para 
um fim, porque cada vez que nós 
pagamos esse auxílio emergen-
cial, dá quase R$ 40 bilhões. É 
mais do que os 13 meses do Bol-
sa Família. O Estado não aguen-
ta. O Estado não, o contribuinte 
brasileiro não aguenta. Então, vai 
deixar de existir. A gente espera 
que o comércio volte a funcionar, 
os informais voltem a trabalhar, 
bem como outros também que 
perderam emprego”, disse.

O auxílio emergencial foi 
aprovado pelo Congresso Nacio-
nal em abril e prevê o pagamento 
de três parcelas de R$ 600 
para trabalhadores informais, 
integrantes do Bolsa Família e 
pessoas de baixa renda. 

Mais de 59 milhões tiveram 
o benefício aprovado. O novo 
valor ainda não foi anunciado 
pelo governo.

O presidente também an-
tecipou um possível aumento 
no valor do benefício do Bolsa 
Família, pago a cerca de 14 
milhões de famílias em situação 
de pobreza e pobreza extrema. 
O valor do eventual aumento 
ainda será anunciado, garantiu 
o presidente, sem especificar 
uma data.

“Acho que o pessoal do Bolsa 
Família vai ter uma boa surpresa, 
não vai demorar. São pessoas 
que necessitam desse auxílio, 
que parece que está um pouqui-
nho baixo. Então, se Deus quiser, 
a gente vai ter uma novidade no 
tocante a isso aí”, afirmou.

Bolsonaro confirma 
mais duas 

parcelas do auxílio 
emergencial, mas 
com valor menor 

que R$ 600

R$ 40 BI

Virtuais
As coligações com o objetivo de formar alianças nas elei-

ções majoritárias já foram autorizadas pelo TSE e poderão 
ser feitas de forma virtual pelos partidos, tudo devido os 
efeitos da pandemia. O calendário eleitoral determina que 
as convenções sejam promovidas entre 20 de julho e 5 de 
agosto. É nessas reuniões que os partidos definem os can-
didatos, tanto para prefeitos como também as chapas de 
vereadores. “São avanços e não traz nenhuma dificuldade 
para chancelar as alianças”, diz o emedebista Pedro Nímer.

Postergar
A expectativa dos dirigentes de partidos, devido a pan-

demia, é que o primeiro turno das eleições seja postergado 
para 15 de novembro. Já o segundo turno seria promovido 
em 6 de dezembro. O presidente do MDB, Pedro Nímer, 
disse que a tendência é o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
adiar as eleições previstas para outubro. “É a situação que 
a pandemia impõe”, diz. Se manter o processo eleitoral para 
outubro, na opinião de Nimer, a abstenção poderá ser muito 
elevada. “Com medo do vírus, o eleitor abstém”, prevê.

Baixa renda
Celso Peixão (MDB) 

apresentou requerimento 
ao Executivo sugerindo para 
o Semae continuar com a 
suspensão da cobrança da 
conta de água das famílias 
de baixa renda, até o fim da 
pandemia. O Semae sus-
pendeu a cobrança por três 
meses, porém, o prazo expi-
ra no fim de junho. Por isso, 
o vereador Peixão antecipou 
e enviou o requerimento 
sugerindo a ampliação da 
isenção da cobrança para 
beneficiar os usuários me-
nos favorecidos. “Como a 
higiene faz parte do controle 
do coronavírus, não pode 
faltar água”, frisou.

Ebook
Ulisses Ramalho informou ainda que 

os pré-candidatos pelo Patriota recebem 
instruções do marqueteiro através de aulas 
semanais e também por vídeoconferências 
diárias. “O partido está disponibilizando 
estrutura como deve ser feita uma campa-
nha”, diz. A sigla também tem um grupo no 
WhatsApp, no sistema ebook, para orientar 
as mulheres iniciantes na política. “É um 
trabalho informativo para as mulheres”, diz. 
Ramalho declarou que a expectativa é atingir 
35 mil votos, o que daria para eleger até três 
vereadores.  

Crédito
O governo federal pu-

blicou medida provisória 
que destina crédito extra-
ordinário de R$ 20 bilhões 
para socorro às empresas 
durante a pandemia cau-
sada pelo novo coronaví-
rus. O Congresso Nacional 
reconheceu estado de ca-
lamidade pública em razão 
da covid-19. Por meio de 
títulos públicos, a União 
promoverá a integralização 
de cotas do fundo garan-
tidor criado pela medida 
provisória 975/20. A ideia 
é conceder, até dezembro, 
garantias a empréstimos 
para empresas com receita 
bruta entre R$ 360 mil e R$ 
300 milhões.

Corpo a 
corpo

Mesmo com o adiamento 
das eleições para novembro, 
a campanha, que será de 
45 dias, poderá se restringir 
aos programas no rádio e 
na televisão, e pelas redes 
sociais. Se a pandemia não 
tiver totalmente controlada 
até novembro, contato corpo 
a corpo com o eleitorado, 
como gosta de fazer a maio-
ria dos políticos, também de-
verá ser restringida. Tapinhas 
nas costas, aperto de mãos, 
pegar crianças nos braços e 
outras gentilezas para agra-
dar o eleitor, poderá estar 
fora de cogitação. Vislumbra 
uma campanha atípica.

Orientar
O presidente do Patriota, Ulisses Ramalho (foto), informou que, mesmo com a pandemia 

do coronavírus, o partido está desenvolvendo ações, no sistema online, com o objetivo 
de orientar os pré-candidatos a vereador como proceder para conquistar o eleitor na sua 
base, sobre a legislação eleitoral e também o que é a função de um vereador. Para tanto, 
o marqueteiro Gilberto Musto foi contratado para orientar, individualmente, cada postu-
lante a uma cadeira na Câmara. “Tudo está sendo embasado em planejamento”, revelou.  

Protagonistas
As mulheres terão papel importante nas eleições 

para prefeito deste ano. Celi Regina da Cruz (PT), 
Coronel Helena (Republicanos) e Danila Azevedo 
(PTC) serão protagonistas e prometem fazer bonito 
na campanha eleitoral. Já estão acelerando, fazendo 
reuniões com suas bases e elaborando planos de 
governo. Como as mulheres têm visão diferente se 
comparar com o que defendem os homens, portanto, 
a campanha deverá ter propostas inovadoras com o 
intuito de solucionar os problemas que afetam a po-
pulação. Isso é bom...

Cláudio LAHOS

Prefeito cortou benefícios e reajustes salariais 
do funcionalismo até o fim do ano que vem

Agência BRASIL

EMENDAS PARLAMENTARES
Prefeitura de Mirassol recebe R$ 250 mil para área da saúde

A Prefeitura de Mirassol 
recebeu duas emendas par-
lamentares que totalizam 
R$ 250.000,00 para serem 
utilizadas na Saúde. Uma 
das verbas, no valor de R$ 
100.000,00, foi destinada 
pelo deputado estadual Major 

Mecca (PSL) e a outra pelo 
governo estadual no valor de 
R$ 150.000,00.

Para que possa utilizar os 
recursos em benefício da popu-
lação, a Prefeitura encaminhou 
à Câmara Municipal, na última 
terça-feira, dia 2, um projeto de 
abertura de Crédito Adicional 
Especial e Suplementar no va-

lor total das emendas e aguar-
da a aprovação dos vereadores.

As verbas são específicas 
para o custeio e não podem 
ser utilizadas no combate à 
Covid-19.

Casos de Covid-19

A Vigilância Epidemiológica 

do Departamento de Saúde 
também atualizou o número 
de casos de coronavírus no 
município. Foram confirmados 
os 36º e 37º casos positivos 
no município.

O 36º caso é um homem de 
43 anos, que cumpre quaren-
tena em casa.

O 37º caso um homem de 

Da REDAÇÃO 27 anos, que cumpre quaren-
tena em casa.

Com mais esses dois casos 
positivos, o município con-
tabiliza 351 notificações, 37 
positivos, 276 negativos, 38 
aguardando resultado. 

Do total de positivos, há 22 
curados, 12 em quarentena, 2 
internados e um óbito.

Justiça suspende obras na Praça Matriz de Potirendaba

O promotor de Justiça de 
Potirendaba, Rodrigo Ven-
dramini, concedeu liminar 
referente a uma Ação Popular 
obrigando assim a Prefeitura 
de Potirendaba suspender de 
imediato às obras de ‘Revi-
talização da Praça Matriz’ do 
município. A obra está sendo 
executada pela empresa P.E. 
De Brito e Simplício Ltda. 

Em seu despacho o promo-

tor salientou que as autoras 
preencheram os requisitos 
subjetivos para ajuizamento da 
ação popular, foram autoras 
da ação duas moradoras da 
cidade, Estela Leonor Zani 
de Faveri e Mariccilla Garcia 
São José, elas pediram a 
suspensão da licitação que 
foi acatada.

Nas redes sociais diversos 
moradores contrários a essa 
reforma criticaram a posição 
da prefeitura por estar fazendo 

mudanças tão drásticas, onde 
esta semana foram arranca-
das algumas árvores na Praça 
da Matriz.

Em nota sobre este assun-
to a Prefeitura salientou que o 
paisagismo será aproveitado 
em grande parte da reforma e 
algumas espécies realocadas. 

Sobre a decisão liminar por 
meio da sua assessoria jurídi-
ca a Prefeitura: “ informa que 
aguarda a intimação formal da 
decisão judicial proferida nos 

Da REDAÇÃO

repasse de pouco mais de 
R$ 51 milhões e o valor será 
repassado em quatro vezes. 

O Sindicato dos Servidores 
lamenta a decisão tomada 
e afirma mais uma vez os 
trabalhadores acabam sendo 
penalizados com este quadro 
que não foi criado por eles. 

E com a conformação desta 
decisão a entidade voltou a co-
brar que o prefeito Edinho sus-
penda o aumento da alíquota 
previdenciária dos servidores 
que sabe de 11% para 14% a 
partir do mês de julho.

Para Fabiano de Jesus, 
coordenador da Atem (Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação Municipal), “o go-
verno Edinho acha que virou 
uma terra sem lei e agora 
administra por decreto. A tese 
da prefeitura, em todos seus 
processos judiciais contra 
os servidores, é que uma lei 
federal ou estadual não pode 
modificar a vida funcional dos 
servidores municipal, mas ago-
ra, de forma oportunista, usa 
uma lei do governo Bolsonaro 
para retirar os direitos dos 
servidores municipais. Vamos a 
luta defender nossos direitos”.

Ulisses Ramalho informou ainda que 
os pré-candidatos pelo Patriota recebem 
instruções do marqueteiro através de aulas 
semanais e também por vídeoconferências 
diárias. “O partido está disponibilizando 
estrutura como deve ser feita uma campa-
nha”, diz. A sigla também tem um grupo no 
WhatsApp, no sistema ebook, para orientar 
as mulheres iniciantes na política. “É um 
WhatsApp, no sistema ebook, para orientar 
as mulheres iniciantes na política. “É um 
WhatsApp, no sistema ebook, para orientar 

trabalho informativo para as mulheres”, diz. 
Ramalho declarou que a expectativa é atingir 
35 mil votos, o que daria para eleger até três 

Corpo a 
corpo

das eleições para novembro, 
a campanha, que será de 
45 dias, poderá se restringir 
aos programas no rádio e 
na televisão, e pelas redes 
sociais. Se a pandemia não 
tiver totalmente controlada 

lante a uma cadeira na Câmara. “Tudo está sendo embasado em planejamento”, revelou.  

autos e que avaliará a possibi-
lidade de interpor recurso junto 
às instâncias competentes. No 
mais, até que se obtenha a re-
forma da decisão, irá cumprir a 
ordem judicial regularmente”, 
finaliza a nota.

Em outro ponto do despa-
cho o promotor coloca que 
“trata-se de uma obra de alto 
custo para o Município e que, 
de fato, prescindiu de consulta 
popular, exatamente por afetar 
o patrimônio estético e cultural 

do Município, o que justifica a 
via eleita, além de se mostrar, 
em um primeiro momento, 
inoportuna para a atual si-
tuação da Pandemia na qual 
País se encontra, tendo os 
entes federativos acentuada 
queda de receita e aumento 
de gastos na saúde”.

O valor orçado da obra é 
de R$ 1.496.861,91. 

A promotoria ainda vai 
analisar o mérito da Ação em 
um segundo momento. 
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O sistema conhecido 
como home office tem se 
difundido cada vez mais em 
países desenvolvidos e tam-
bém tem conquistado seu 
espaço no Brasil.

De acordo com informa-
ções da Sociedade Brasileira 
de Teletrabalho e Teleati-
vidades e da International 
Telework Academy, cerca de 
12 milhões de brasileiros tra-
balham de casa atualmente. 

O levantamento foi divul-
gado pelo jornal O Estado de 
S. Paulo, cuja reportagem 
também constatou que o 
trabalho remoto gera mais 
satisfação e menos proces-
sos trabalhistas.

A mesma matéria tam-
bém trouxe uma pesquisa 
da SAP Consultores Asso-
ciados, realizada com 200 
companhias, mostrando que 
mais de 30% das empresas 
brasileiras já adotam o home 
office.

E os números não param 
por aí: outro levantamento, 

Pandemia - Home office precisa de apoio da 
fisioterapia ergonômica para não complicar a saúde

Divulgaçãochamado Future Workforce 
Study, encomendado pela Dell 
e pela Intel e divulgado em no-
vembro , descobriu que o povo 
brasileiro é o que mais trabalha 
remotamente.

Mais de 50% dos entre-
vistados revelaram que fazem 
atividades profissionais em 
casa em algum momento da 
semana. Em outros países, 
essa média é de 34%.

E para aqueles que dese-
jam Trabalhar e ao mesmo 
tempo curtir a família, fazer 
seus próprios horários no con-
forto da sua casa e nunca mais 
precisar enfrentar horas de 
trânsito ou transporte público! 

E complementa a renda, 
pois oferece outras opções 
de fontes de rendas além do 
trabalho convencional. 

Pode ser uma renda extra 
ou até mesmo vivendo exclusi-
vamente do home office.Todos 
esses benefícios têm algumas 
desvantagens, pois adequar 
a casa a um escritório não é 
simples como pensamos. 

O computador fora da linha 
dos olhos pode trazer male-
fícios à coluna cervical e aos 
olhos.

A cadeira fora do ângulo 
correto para cada pessoa 

pode desencadear diversas 
patologias do joelho, quadril e 
coluna. Por isso é necessário a 
consulta de um fisioterapeuta 
ergonomista para alinhar o 
corpo e adequar o espaço. 

Fisioterapia e Home of-
fice 

Dra Kenia Dias Ribeiro (fi-
sioterapeuta) dá algumas di-
cas sobre como deve ser este 
ambiente para o home office: 

Com a pandemia muitos 
trabalhadores têm que realizar 
suas atividades de trabalho 
em Home Office, ou seja, em 
casa. Pensando no bem-estar 
e na saúde temos que obser-
var estratégias ergonômicas 
para que esse trabalho seja 
menos massante  e não reflita 
negativamente na saúde das 
pessoas. 

Para isso podemos observar 
alguns pontos que são impor-
tantes: tente ter um ambiente 
próprio separado para o home 
office.  Neste ambiente temos 
que observar a iluminação- 
que ela seja apropriada para 
escrever, teclar, ler e evite luz 
direto no rosto para não ofus-
car a visão. 

O nível de barulhos e a 

temperatura também são  im-
portantes. Um ambiente agra-
dável entre 20 e 23° graus de 
temperatura com umidade do 
ar  acima de 40% para man-
ter também a saúde das vias 
respiratórias. 

Um ponto primordial é a 
postura. O alinhamento en-
tre as articulações tentando 
manter uma neutralidade é 
muito importante ter o monitor 
na altura adequada. O topo 
do monitor tem que estar na 
altura dos olhos e ele tem que 
estar a uma distância de 50 
a 70 cm do olho. O ângulo 
de visão tem que ser reto ou 
levemente inclinado para baixo 
se necessário, utilize filtro anti 
reflexo na tela. 

Evite trabalhar à noite e dê 
preferência aos horários co-
merciais. Estabeleçam horário 
de início e fim do trabalho. Se 
possível faça pausas de 5 a 8 
minutos a cada hora aproveite 
para alongar, relaxar o corpo a 
mente, beba água, vá ao ba-
nheiro e se for o caso e oriente 
sempre a família que você está 
em horário de trabalho e não 
pode ser interrompido. Essa 
interrupção exige muito da sua 
cognição e pode gerar stress.

Quem deseja mais infor-

mações pode chamar a Dra 
Kenia Dias Ribeiro através do 
Instagram @espacoviver . 

 Toda gratidão da coluna 
saúde e fisio e jornal DHoje   
à Dra Kenia Dias Ribeiro pela 

participação nesta coluna.
Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodan-

cer

PANDEMIA

Diretor da Funfarme diz estar 
preocupado com situação em Rio Preto
O diretor executivo da Fun-

farme, Jorge Fares, afirmou es-
tar preocupado com a situação 
de Covid-19 em São José do 
Rio Preto. Em um vídeo divul-
gado para a imprensa, ele falou 
sobre o aumento do número de 
internados no Hospital de Base.

“Houve uma piora muito 
preocupante nestes últimos 15 
dias. Antes nós tínhamos 14 
pacientes em UTI e hoje temos 
32, ou seja, houve um aumento 
de mais 130%. Na enfermaria 
tínhamos 28 pacientes e hoje 
temos 49, quase o dobro. É 
uma coisa assustadora e muito 
preocupante”, comentou.

Durante o vídeo ele também 
afirmou que o índice de morta-
lidade por coronavírus cresceu 
na instituição. “Estamos em 
uma fase de ascensão e não 

atingimos o pico ainda. Ontem 
(4/6) recebemos de uma só vez 
cinco pacientes de Votuporanga 
e tivemos até um problema de 
excesso de pacientes, pois a UTI 
deles com 10 leitos já atingiu 
sua capacidade”, afirmou.

Fares ainda ressaltou que 
com a lotação da Santa Casa, 
a demanda do Hospital de Base 
deve crescer nos próximos dias 
e pediu para que a população 
respeite o isolamento social. 
“Os pequenos municípios não 
têm estrutura para atender 
essa população, então é muito 
importante que a população 
adote os isolamentos e evitar 
essas aglomerações exageradas 
na cidade”, afirmou.

De acordo com o diretor, o 
Hospital de Base possui 117 
leitos de UTI e 310 leitos de 
enfermaria. Até esta sexta-feira 
(5), Rio Preto tinha 828 casos 
confirmados, 481 pacientes 
recuperados e 23 óbitos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Fares demonstrou preocupação com o aumento de casos da doença na cidade e região

Divulgação

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que o curso de 
Ensino à Distância (EAD) para 
comerciantes foi retirado do 
ar por suspeita de fraude, que 
consistiria na cobrança de taxa 
por terceiros, não ligados ao 
estabelecimento ou à pasta, 
para realização do referido 
curso em nome da empresa.

Assim que o problema for 
resolvido, o curso voltará ao ar.

“Informamos também que 
com a interrupção do curso, o 
prazo exigido para a conclusão 
será prorrogado em igual perío-
do ao exigido para a resolução 
do problema pelas instâncias 
competentes”, afirma a Pasta.

Saúde suspende 
temporariamente curso 

para comerciantes

A partir da próxima segunda-
-feira, dia 8, haverá novo horário 
funcionamento nas unidades 
respiratórias do município. As 
unidades do Anchieta, Solo 
Sagrado, Estoril e Lealdade e 
Amizade estão funcionando de 
segunda a sexta-feira, das 7 
às 19h. 

Já o Anexo Faceres que re-
aliza atendimento infantil das 7 
às 17h, também de segunda a 
sexta-feira.

A gerente da Vigilância Epi-
demiológica Andréia Negri lem-
brou novamente que as pessoas 
precisam permanecer em casa.  

Unidades respiratórias 
têm novo horário 
de atendimento

Desde o início da pandemia, foram 780 registros de SRAG

Divulgação

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou que recebeu, 
nesta sexta-feira (5), apenas 
um resultado positivo para a 
Covid-19, de uma mulher de 
23 anos, que está bem e em 
isolamento.

Além disso, o município 
descartou mais dois casos que 
tiveram resultados negativos e 
registrou cinco novas notifica-
ções suspeitas, entre elas um 
homem de 41 anos internado 
na enfermaria isolada da Santa 
Casa.

Com as atualizações, Olím-
pia contabiliza 68 casos confir-

Olímpia contabiliza 
68 casos do 

novo coronavírus

mados, dos quais 47 já estão 
curados e um permanece inter-
nado na UTI isolada da Santa 
Casa, além de três óbitos. O 

município aguarda resultados 
de 13 suspeitos, incluindo dois 
pacientes internados, um na UTI 
e outro na enfermaria.

Muitas cidades têm falta de leitos para vítimas do Covid

Divulgação
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Ambiental prende sete e multa 
15 em mais de R$ 267 mil

Começou nesta quinta-feira 
e encerrou ontem a ‘Operação 
Meio Ambiente Mais Seguro’ 
da Polícia Ambiental, na região 
de Rio Preto. Até o fechamento 
desta matéria, sete pessoas ti-
nham sido presas e mais de R$ 
267 mil em multas aplicadas a 
15 infratores.

Anteontem, foram aborda-
das 429 pessoas e apreendi-
dos 142 quilos de pescados, 
86 animais e quase um quilo 
de cocaína, além de seis armas 
de fogo.

Um produtor rural de Arira-
nha foi preso em flagrante por 
esconder uma espingarda ca-
libre 32. Ele ainda foi multado 
por cortar de forma irregular 20 
árvores nativas.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Operação foi deflagrada 
pela Polícia Ambiental na 
região, anteontem, e se 
estendeu até esta sexta-
-feira 

‘Live do Bem’ arrecada 7,5 
toneladas de alimentos 

Os artistas olimpienses ‘Adriano 
e Belli’ e a banda ‘The Walter’s rea-
lizaram no dia 27 de maio a ‘Live do 
Bem’. Eles se uniram para conseguir 
doações de alimentos não-perecíveis 
e produtos de higiene/limpeza, para 
serem encaminhados à manutenção 
das ações de assistência social de-
senvolvidas pela Paróquia São José 
e Cidade Mirim de São João Batista.

Juntas, as entidades têm cadas-
tradas, para atendimento, mais de 
50 famílias, de toda a cidade, em 
situação de vulnerabilidade social. 
A estimativa é de que este número 
aumente, consideravelmente, nos 
próximos meses, sobretudo, como 
consequência da pandemia do novo 
coronavírus.

A ação arrecadou 365 cestas bási-

cas, totalizando mais de 7,5 toneladas 
de alimentos. A informação foi divulgada 
na noite do dia 3 de junho pelos organi-
zadores do evento. A ‘Live do Bem’ foi 
transmitida pelo Youtube da Paróquia 
São José (Paróquia São Jose Olímpia) 
e diversas paginas do facebook.

Os organizadores da live conside-
ram que todas as expectativas foram 
superadas.  

“Agradecemos a todos que ajuda-
ram a ‘Live do Bem’ a ser, verdadeira-
mente, um show de bondade. Artistas, 
equipe técnica, patrocinadores, veí-
culos de comunicação e, sobretudo, 
a todos que fizeram suas doações. 
Certamente, junto ao alimento que 
sustentará muitas famílias chegara o 
afetuoso abraço de quem faz o bem, 
de maneira desinteressada”, destacou 
padre Ivanaldo Mendonça, responsável 
pela Paróquia São José.

Isabela MARTINS

IZABEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS 
– Falecida no dia 05/06/2020 aos 55 
anos de idade. Era casada com Sér-
gio Aparecido da Silva, deixando os 
fi lhos: Daiane e Poliana. Sepultamento 
ocorreu no dia 05/06/2020 às 14h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Municipal de 
Riolandia.

JOSIANE MARCELA DOS SANTOS 
– Falecida no dia 05/06/2020 aos 36 
anos de idade. Era solteira, deixando 
a fi lha: Larissa. Sepultamento ocorreu 
no dia 05/06/2020 às 17h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

HELENA APARECIDA DE SOUZA 
– Falecida no dia 05/06/2020 aos 64 
anos de idade. Era casada com Onilson 
de Souza, deixando os fi lhos: Juliano e 
Vanessa. Sepultamento ocorreu no dia 
05/06/2020 às 14h, saindo do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA FERREIRA – 
Falecida no dia 05/06/2020 aos 79 
anos de idade. Era viúva de Miguel 
Takato, deixando os filhos: Maria, 
Milton, Gilberto e Ana Maria. Sepul-
tamento ocorre no dia 06/06/2020 às 
11h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

PRF apreende armas 
com quatro homens 
na rodovia BR-153

Um motorista, de 25 anos, 
foi preso em flagrante pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), às 18 horas desta 
quinta-feira, por porte ilegal 
de arma e direção perigosa, 
na BR-153, nas proximidades 
de José Bonifácio.

Segundo o inspetor Flávio 
Catarucci, no carro havia 
quatro homens e o condutor 
desobedeceu a ordem de 
parada.

Os rodoviários faziam pa-
trulhamento de rotina na 
rodovia quando viram o auto-
móvel e decidiram abordá-lo.

Houve perseguição e o 
veículo foi revistado, sendo 
encontrados dois revólveres 
em seu interior.

As armas e o grupo foram 
levados para a delegacia de 
José Bonifácio, onde o mo-
torista permaneceu preso e 
os outros três homens foram 
ouvidos, indiciados por asso-
ciação criminosa e liberados.

Daniele JAMMAL

Divulgação

Motorista do carro foi preso por porte ilegal de arma

Um motorista, de 65 anos, 
teve a carteira furtada den-
tro de um supermercado, no 
Jardim Bela Vista, às 8 horas 
desta quinta-feira.

Segundo relato da vítima 
na Central de Flagrantes de 
Rio Preto, estava no estabe-
lecimento quando notou o 
desaparecimento do acessório.

A carteira, de acordo com 
o idoso, continha seu RG, CPF, 
CNH, R$ 90 em dinheiro, car-
tões de dois bancos, do INSS 
e de um plano de saúde.

Crime deve ser investigado 
pelo 3º DP rio-pretense. Até 
o momento, não há pistas de 
autoria.

Idoso tem carteira 
furtada dentro de 

supermercado

Cozinheira é presa por tráfico após 
revender cocaína entregue pela filha

Durante patrulhamento em 
uma região conhecida como 
ponto de tráfico de drogas, no 
João Paulo II, na Região Norte 
de Rio Preto, na tarde desta 
quinta-feira, policiais militares 
do Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia) descon-
fiaram do comportamento de 
uma mulher que ao ver a viatura 
entrou em sua casa.

Ela foi seguida pelos pms 
e abordada no corredor do 
imóvel. Ao ser questionada, 
negou ter entorpecentes em 
sua residência, localizada nos 
fundos do terreno.

Foi solicitado apoio a outra 
guarnição para que uma policial 
fizesse a revista na suspeita, 
com quem foram encontradas 
64 porções de cocaína e R$ 
195.

Para a PM, a cozinheira 

V.S., 52, revelou que estava 
traficando há seis meses e que 
vendia cada porção por R$ 20. 
Confessou ainda que havia re-
cebido a cocaína da filha, que 
não se encontrava na casa no 
momento da abordagem.

Daniele JAMMAL

No Plantão, acompanhada 
de um advogado, V. preferiu se 
manter calada. Após ser autua-
da em flagrante, foi transferida 
para a cadeia de trânsito da 
DIG/Deic rio-pretense, onde 
aguardará decisão judicial.

Dinheiro e porções de cocaína foram apreendidos pelo Baep

Divulgação

FLAGRANTE

JOÃO PAULO II SÃO DEOCLECIANO

OLÍMPIA
Torcedores do Corinthians doam 
refeições para moradores de rua

Integrantes da torcida or-
ganizada do Corinthians, a 
Pavilhão 9, realizaram a doação 
de 100 marmitas e sopas para 
moradores de rua em São José 
do Rio Preto. A ação aconteceu 
na noite desta quinta-feira (4), 
na Avenida Bady Bassitt.

“Nós conversamos com 
eles durante a entrega, para 
entender as necessidades. A 
intenção é fazer mais vezes 
isso, pois os moradores de rua 
gostaram bastante”, afirmou 
Glender Santana Vieira, um dos 
líderes da Pavilhão 9. 

Aproximadamente 15 torce-
dores participaram da entrega.

Além desta ação, a torcida 
organizada também está pro-
movendo uma campanha do 
agasalho. “Estamos indo buscar 
na casa dos próprios doadores, 
para não termos que abrir a 
sede e nem fazer as pessoas 
se deslocarem neste período 
de pandemia. Já arrecadamos 
várias roupas e muitas de 
crianças”, explicou Vieira, que 
também afirmou que torcedo-
res de outras equipes podem 
contribuir.

Os agasalhos também serão 
entregues para os moradores de 
rua em Rio Preto. Os interessa-
dos em participar da campanha 
podem entrar em contato pelo 
número (17) 99241-9600.

Vinicius LIMA

PAVILHÃO 9
FPF enviará proposta 
para volta dos treinos

Após a videoconferência rea-
lizada nesta sexta-feira (5), com 
representantes das 16 equipes 
da primeira divisão do Paulistão, 
a Federação Paulista de Futebol 
(FPF) anunciou que enviará uma 
proposta para o Governo do Estado 
de São Paulo e as prefeituras para 
a retomada dos treinamentos em 
clubes de futebol. 

Da região, participaram o pre-
sidente do Mirassol, Edson Antônio 
Ermenegildo, e o presidente do 
Novorizontino, Genilson da Rocha 
Santos.

“Diante da flexibilização da 
quarentena anunciada pelas auto-
ridades públicas paulistas, inclusive 
com liberação a shoppings, que 
contam com cuidados menos ri-

gorosos do que os previstos pelo 
protocolo do Futebol Paulista, a 
FPF e os clubes encaminharão 
novamente ao Governo do Estado 
e às Prefeituras proposta minuciosa 
voltada à retomada dos treinamen-
tos nas cidades em que estes ainda 
não foram liberados”, diz um trecho 
do comunicado oficial da entidade.

O protocolo ainda prevê a tes-
tagem em todos os profissionais e 
com retomada gradual dos treinos, 
iniciando com atividades individuais 
e em ambientes abertos. 

Alguns dirigentes também de-
mostraram insatisfação com o 
Bragantino, que retomou algumas 
atividades antes dos demais clubes 
alegando que eram apenas ativida-
des individuais. Ainda restam duas 
rodadas para o fim da primeira fase 
do Paulistão. 

Vinicius LIMA

CLUBES

‘Golpe do boleto 
falso’ faz pai e filho 
vítimas em Rio Preto

Sites falsos de bancos e fi-
nanceiras estão se multiplicando 
nas redes sociais e um deles 
clonou dados do banco Safra, 
mas com número de contato dife-
rente, fazendo pai e filho vítimas 
em Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência registrado nesta quin-
ta-feira, um porteiro, de 57 anos, 
morador no Jardim Maria Lúcia, 
na Região Norte da cidade, finan-
ciou uma Chevrolet Montana para 
o filho, um entregador, de 23.

O jovem atrasou uma parcela 
e ao pesquisar na web encontrou 
um telefone, de prefixo 11, em 

uma das páginas em nome da 
instituição.

O boleto no valor de R$ 
994,10 foi enviado, via aplica-
tivo, para o entregador, que fez 
seu pagamento, no dia 15 de 
maio, em uma lotérica dentro 
de um hipermercado na avenida 
Antônio Marques dos Santos.

Como o banco continuou 
cobrando a prestação, o porteiro 
solicitou ao filho o comprovan-
te de quitação da dívida e ao 
mandarem o documento para o 
Safra, que tinha como benefici-
ário o Pag Seguro Internet SA, 
descobriram que haviam caído 
em um golpe de estelionato.

Daniele JAMMAL

Motociclista alcoolizado bate 
em caminhonete parada na 

frente de sua casa

Por volta das 19h30 desta 
quinta-feira, policiais militares 
que preservavam o local de um 
suposto suicídio ouviram um 
barulho na via, no bairro São 
Deocleciano, na Região Leste 
de Rio Preto, e ao verificarem 
do que se tratava encontraram 
um vendedor, de 59 anos, 
caído no chão, após se chocar 
contra uma GM S10.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o homem, que mora 
na rua em que aconteceu o 
acidente, perdeu o controle de 
uma Honda NXR 150 e bateu 
na porta dianteira esquerda 
da caminhonete que estava 
regularmente estacionada.

O motociclista aparentava 
embriaguez, mas se recusou 
a fazer o teste do etilômetro. 
No Plantão, ele concordou em 
doar amostra de sangue para 
exame de comprovação de 
ingestão de bebida alcóolica.

Ele foi ouvido, na presença 
de sua advogada, e liberado, 
devendo responder por em-
briaguez ao volante e choque.

Daniele JAMMAL

Daniele JAMMAL
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DiáriodoBob
Dura Lex. O recado vai para o presidente da 22ª subsecção 

da Ordem dos Advogados, Marcelo Henrique. A OAB paulista 
e a Caixa de Assistência de Advogados de São Paulo 
acabam de lançar linhas de crédito pessoal exclusivas para… 
advogados – por meio de parceria com o Bradesco. Juros? 
A partir de 1,1% ao mês e, dependendo das garantias dadas 
pelo credor, pode ser reduzido a 0,91% ao mês. Prazos? 
Variam conforme a modalidade escolhida – crédito pessoal, 
veículos, investimentos – e começam com carência de 60 
dias. O acesso poderá ser via celular. Depois não digam que 
eu não avisei! Live dos músicos. Marcada para começar às 
20h, Billy e Bill, cantam em casa via YouTube, a partir das 20h, 
pela Rede IBTV. Patrocinem. Pré-moldado. Enquanto o pre-
feito Edinho Araújo molda o melhor plano para não prejudicar 
empreendedores e empresários, durante a pandemia, lá do 
lado da Região Norte, o chefe do executivo, em silêncio, vai 
exigindo cumprimento de etapa na construção do Hospital da 
Região Norte. A base já está fincada. Pico epidêmico. Quan-
do a gente pensa que o vírus vai embora, somos obrigados 
a amarrar as calças e respeitar a extrema preocupação do 
diretor executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, que em seu 
último boletim deixa claro que o pico da pandemia ainda está 
por vir. Que saco! Responsabilidade social. A Unimed Rio 
Preto acaba de criar uma associação sem fins lucrativos com 
o objetivo de ampliar a responsabilidade social da cooperativa 
com foco no desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida 
de toda sociedade. Vai se chamar ‘Instituto Unimed’. Leitura 
dinâmica. Quem não leu pode buscar nos arquivos do Jornal 
Valor Econômico a entrevista do vice-governador Rodrigo Gar-
cia sobre o futuro do DEM. Em síntese. Objetivo, claro nas 
respostas e preciso na posição que o Democratas vai tomar 
agora e em 2022. Conheça mais profundamente a lucidez 
do Rodrigo. Defesa do associado. A Acirp conseguiu liminar 
liberando o funcionamento de salões de beleza e barbearias 
associados à entidade. Confiar em quem faz tem seus valores 
respeitados. Sai de baixo! Vírus, racismo, pequenos assassi-
natos, corrupção, porradaria, baixarias, golpes pelo whatsapp, 
ignorância, pobreza de espírito... Estou começando a ficar com 
pena do ser humano. Ponto e basta!

O CORONAVÍRUS NASCEU NA CHINA, CRESCEU NA ITÁLIA, ESTUDOU NA 
FRANÇA, FEZ PÓS NA ESPANHA, DOUTORADO NOS ESTADOS UNIDOS E VEIO 

FAZER POLÍTICA NO BRASIL. Sorria, beba muita água e seja feliz! 

FEIJOADA BENEFICEN-
TE em prol da Santa Casa 
de Rio Preto, neste sábado, 
das 10h às 15h, no Viva Park 
Buffet, na rua Bernardino de 
Campos, 1604, Vila Maceno, 
próximo ao Cristo Redentor. 
O valor de R$ 90,00 para 
quatro pessoas. Mais deta-
lhes telefones:  17- 99106-
1026, 99145-1106 e 98182-
5594. Vamos ajudar a Santa 
Casa de Rio Preto.

RESOLVI ACREDITAR que 
vai haver futuro: remarquei 
um voo cancelado que faria 
em julho a São Paulo para 
janeiro de 2021. Esse boato 
de que de 2020 a gente não 
passa, convenhamos, é um 
pouco pessimista demais!

NA SITUAÇÃO que enfren-
tamos tem gente que ganha 
e gente que perde. Os mo-
toristas com CNH vencidas 
vão poder continuar dirigindo 
seus veículos sem serem 
multados.

ARNALDINHO Mussi 
manda avisar que hoje tem 
feijoada no seu restaurante 
Delícias de Prato, no Posto 
de Gasolina Bom Jesus.

PREOCUPADA com a 
crise do Covid-19 e com o 
futuro da Fórmula 1, a McLa-
ren anunciou a demissão de 
1.200 funcionários do grupo 
ao qual pertence. As demis-
sões equivalem a 25% do 
total de todo o grupo.

BOCA PITO. Por conta da 
Pandemia, a Nestlé já distri-
buiu um milhão de litros de 
leite de graça. E a Brahma 
está se fazendo de cega.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Nat Guareschi, fi lha do empresário e pecuarista 
Osmair Guareschi e Neide, acaba de lançar música 
nova ‘Confl ito Preferido’. Produção: Los Brasileros 
(Headmedia) – os mesmos produtores de Anitta, 
Lulu Santos e Vitão, entre outros. Aguardem para 

ouvir nas rádios de todo Brasil.  A cantora Nat 
Guareschi, atualmente, reside em São Paulo e está 

cada vez mais conquistando seus fãs   

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Há quem diga 
O Dia dos Namorados (12 
de junho) promete receber 
muito carinho do sistema 
online. Portanto, as lojas 
físicas precisam ‘gritar’ que 
estão abertas voltando a fazer 
publicidade, lembrando que 
as restrições impostas pelos 
gestores públicos devem ser 
respeitadas. E aí é preciso 
gritar alto para voltar a ser 
lembrado. Boa sorte para os 
empresários que estão com 
suas ‘barracas’ armadas 
na grande e nova ‘feira de 
negócios’.

Mais um 
Restaurante
Depois de uma bonita 
reforma, de visual novo, o 
Posto Guarujá, rede Posto 
Monte Carlo, na avenida 
Alberto Andaló, esquina com 
a marginal W.L., vai ganhar 
uma filial do Restaurante 
Madero que já existe no 
Shopping Iguatemi Rio Preto.   

Análise gráfi ca
A empresa RK Investi, 
especializada em 
investimentos, realiza nos 
próximos dias 6 (sábado) 
e 7 (domingo) de junho 
um curso de Price Action – 
análise gráfica de ações – na 
Bolsa de Valores, em São 
José do Rio Preto. A aulas 
serão voltadas para orientar 
investidores que já conhecem 
o mercado para conseguirem 
analisar os gráficos sem 
indicadores, ou seja, de 
uma forma mais simples 
e utilizando o método All 
Brooks. As vagas são limitas 
para evitar aglomerações. 
Mais informações pelos 
telefones  (17) 3121-7479 e 
(17) 99706-4642.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
EXTRATO 

1º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 16/19; Contrato nº DIL/0020/19
Contratada: João Gustavo de Oliveira Cury
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SME – Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo
Pregão eletrônico 30/18; Contrato nº PRE/0093/18
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serviços Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMMAU – Katia R. P. Casemiro.
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Tomada de Preços 15/19; Contrato nº TOP/0024/19
Contratada: Grall Engenharia e Construção Ltda ME
Nos termos do art. 57, II, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 45 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS 
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 60/19; Contrato nº PRE/0217/19
Contratada: RT – Serviços de Enfermagem LTDA
Nos termos do Interno n°331/2020-SME e tendo em vista o 
disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, fi ca suspenso pelo 
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supra-
mencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0403/20
CONTRATADA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME - Valor Unitário – Item 31 – R$16,090 
- SMS - Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REVOGAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 174/2020 Processo: 
11670/2020
Objeto: Aquisição de mobiliário para reestruturação da coor-
denadoria fi scal. Procuradoria Geral do Município.
REVOGO a licitação para readequação da solicitação de 
compras ás reais necessidades da Administração. Adilson 
Vedroni- Procurador Geral do Município
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2020 – PROCESSO Nº 1605/2020 
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
pintura com fornecimento de materiais e mão de obra em 
Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 09/06/2020 às 09:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
119/2020 – PROCESSO Nº 11.328/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras 
retangulares em função da pandemia do vírus COVID-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
09/06/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Adriana Tápparo - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
137/2020 – PROCESSO Nº 11447/2020 
Objeto: registro de preços de máscara respiratória purifi -
cadora de ar (n95) para combate ao covid-19. Secretaria 
Municipal de Saúde.. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 09/06/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 197/2020 - 
PROCESSO n.º 11.839/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de compressa 
de gaze e frasco coletor. Secretaria Municipal de Saúde. 
Informamos que em virtude do DECRETO MUNICIPAL n. 
18.614/2020 de 03/jun/2020, fi ca redesignada a data para o 
processamento do pregão para o dia 16/06/2020 às 08:30 
hs e abertura a partir das 08h32min  no site www.riopreto.

sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 167/2020 - 
PROCESSO n.º 11.651/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de 
higiene e EPIs para utilização nas Unidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Informamos que em virtude 
do DECRETO MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/jun/2020, 
fi ca redesignada a data para o processamento do pregão 
para o dia 16/06/2020 às 14:00 hs e abertura a partir das 
14:02 hs  no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COM-
PRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 185/2020 - 
PROCESSO n.º 11.756/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
manipulados padronizados na REMUME. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Informamos que em virtude do DECRETO 
MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/jun/2020, fi ca redesig-
nada a data para o processamento do pregão para o dia 
17/06/2020 às 14:00 hs e abertura a partir das 14:02 hs  no 
site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 190/2020 - 
PROCESSO n.º 11.766/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cartuchos e 
toners de impressoras a serem utilizados pelas diversas 
Secretariais e Órgãos da Administração direta do município. 
Secretaria Municipal de Administração. Informamos que em 
virtude do DECRETO MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/
jun/2020, fi ca redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 19/06/2020 às 14:00 hs e abertura a partir 
das 14:02 hs  no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE 
COMPRAS".
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 94/2020 – Processo n.º 
11.048/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais gráfi -
cos. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública reali-
zada on-line com início dia 05/05/2020, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras: C A DE O NEVES 
ME: Itens 1, 4 e 12; CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRE-
LI EPP: Itens 3, 17 e 18; CGF DA SILVA ME: Item 5; GRÁ-
FICA E EDITORA W2 RIO PRETO EIRELI ME: Itens 6, 7, 9, 
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24; J A JERÔNIMO 
ME: Item 10; JOSÉ DOMINGOS GIMENES ME: Item 2. O 
item 8 foi fracassado. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albeneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 135/2020 – Processo n.º 
11.375/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de poltronas 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde.  Sessão pública 
realizada on-line com início dia 15/05/2020, sendo adjudi-
cado os itens à empresa declarada vencedora: CIRURGICA 
OURO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS 
EIRELI Item 1 e 2. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albeneze Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 30/2020 – Processo n.º 
1276/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
postos de serviços de telefonistas, telefonistas auxiliares de 
redução médica – TARMS e rádio operadores. Secretaria 
Municipal de Saúde.  Sessão pública realizada on-line com 
início dia 11/02/2020, sendo adjudicado os itens à empresa 
declarada vencedora: L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO 
DE MÃO DE OBRA EIRELI: Itens 1 e 2. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albeneze Borim - Secretário 

Municipal de Saúde.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
modalidade: pregão eletrônico 171/2020 processo: 
11667/2020
objeto: registro de preços para aquisição de mobiliários hos-
pitalares. secretaria municipal de saúde.
impugnante: ANDREIA LORENZI ME 
Fica indeferida a impugnação interposta pela empresa, 
mantendo os termos atuais do edital. Mariana C Pedroso 
Fernandes- pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 170/2020, PROCESSO 11.666/2020, objetivando 
a aquisição de ventilador pulmonar Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
23/06/2020, 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° 196/2020, PROCESSO 11.814/2020, objetivando a 
aquisição de veículo (ônibus) para a rede de serviços do sis-
tema único da assistência social. Secretaria Municipal de As-
sistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 23/06/2020, 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° 193/2020, PROCESSO 11.817/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de manuten-
ção (pregos, parafusos e outros) para atender as demandas 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 203/2020, PROCESSO 11.861/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de ferramentas diversas. 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 25/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 206/2020, PROCESSO 11.893/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 23/06/2020, 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.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 179/2020 - 
PROCESSO n.º 11.729/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
preventivo e corretivo com fornecimento de peças e com-
ponentes para manutenção em geradores das unidades de 
saúde. Secretaria Municipal de Saúde. Informamos que em 
virtude do DECRETO MUNICIPAL n. 18.614/2020 de 03/
jun/2020, fi ca redesignada a data para o processamento do 
pregão para o dia 18/06/2020 às 08:30 hs e abertura a partir 
das 08h32min  no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE 
COMPRAS".
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 147/2020 – Processo 
11.473/2020
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
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postos de trabalho terceirizados de limpeza, asseio e con-
servação predial. Secretaria Municipal de Educação. Sessão 
pública realizada on line com início dia 22/05/2020, sendo 
declarada vencedora a empresa WWS SERVICES PRES-
TADORA DE SERVIÇOS LTDA. Houve manifestação de 
intenção de recurso pelas empresas ESPECIALY TERCEIRI-
ZAÇÃO EIRELI, PERFECT CLEAN SERVIÇOS ESPECIALI-
ZADOS EIRELI, GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
EIRELI, MAG PR ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA, AR-
COLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, ALT TEC SERVICOS 
TÉCNICOS EM GERAL LTDA e QUALITECH TERCEIRIZA-
ÇÃO EIRELI EPP. Foram apresentadas as razões recursais 
pela empresa MAG PR ASSEIO E CONSERVAÇÃO LTDA. 
A empresa recorrida apresentou as contra razões. A prego-
eira manteve a decisão prolatada na sessão do Pregão. O 
processo foi encaminhado a Sra. Secretária Municipal de 
Educação que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento ao recurso. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa WWS SERVICES PRES-
TADORA DE SERVIÇOS LTDA conforme proposta declara-
da vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório 
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Sueli Petronilia 
Amâncio Costa. - Secretária Municipal de Educação. O intei-
ro teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal 
de Compras e nos autos do processo.

DECRETO Nº 18.615
DE 5 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre as limitações com gasto de pessoal impostas 
pela Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e dá 
outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Federal 
nº 173, de 27 de maio de 2020, que impôs limitações ao gas-
to com pessoal até 31 de dezembro de 2021, abrangendo, 
inclusive, os municípios;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da 
matéria no âmbito da Administração Direta e Indireta;
DECRETA:
Art. 1º. Ficam vedadas, entre os dias 27 de maio de 2020 a 
31 de dezembro de 2021:
I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, re-
ajuste ou adequação de remuneração, bem como a criação 
ou majoração de qualquer vantagem ou benefício pecuniário, 
inclusive indenizatório, salvo se o ato de concessão decorrer 
de decisão judicial transitada em julgado ou determinação 
legal anterior à vigência da Lei Complementar 173, de 2020.
II – a admissão ou contratação de pessoal, salvo reposi-
ção autorizada nos termos do inciso IV do artigo 8º da Lei 
Complementar Federal 173/20, de cargos de chefi a, direção 
e assessoramento que não implique aumento de despesa, 
bem como as reposições decorrentes da vacância de cargos 
efetivos e as contratações de que trata o inciso IX do “caput” 
do artigo 37 da Constituição Federal, autorizada a realização 
de concurso público nas hipóteses permitidas pela referida 
lei;
III – a contagem deste tempo como de período aquisitivo ne-
cessário para a concessão de qualquer adicional por tempo 
de serviço, tais como quinquênio, adicional de magistério, 
progressão horizontal e por nível, promoção, sexta-parte, e 
licença-prêmio, assegurado o cômputo para os demais fi ns, 
como para a aposentadoria.
Parágrafo único: A lei diretrizes orçamentárias e a lei orça-
mentária anual poderão conter dispositivos e autorizações 
que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde 
que seus efeitos somente sejam implementados após o fi m 
do prazo, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. 
Art. 2º. A vedação contida no inciso II, do art. 1º, não obsta 
os procedimentos tendentes à lotação, à relotação, à realo-
cação ou ao remanejamento, em sua vacância, de cargos 
efetivos já criados, mediante destinação à unidade diversa, 
visando ao atendimento das necessidades do serviço e à 
melhor distribuição de pessoal e desde que não implique 
aumento de despesa e não viole as vedações da legislação 
eleitoral.
Art. 3º. Ficam suspensos os prazos de validades dos con-
cursos públicos já homologados, por determinação do artigo 
10 da Lei Federal nº 173/2020, publicada em 28 de maio de 
2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao “Corona-
vírus” SARS-CoV-2 - Covid-19), bem como os concursos 
em andamento não homologados, suspensos pelo Decreto 
Municipal 18.590 de 17 de abril de 2020, enquanto vigente o 
estado de calamidade pública municipal.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 5 de junho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM EXERCÍ-
CIO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ABERTURA DAS PROPOS-
TAS COMERCIAIS 
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do 
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto, 
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
Foram abertas as propostas das licitantes habilitadas 
a permanecerem no certame ESCOAR ENGENHARIA 
LTDA – EPP, CAVALARI ENGENHARIA TOPOGRAFIA E 

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO LAR DE MENORES - ALARME
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS, CONS-
TITUÍDO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ESPÉCIE/TIPO: 
PASSAGEIRO/AUTOMÓVEL; COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL/
GASOLINA; MARCA/MODELO: RENAULT/KWID; ANO FA-
BRICAÇÃO: 2019; ANO MODELO: 2020; CAP/POT/CIL: 5L; 
CATEGORIA: OFICIAL; COR PREDOMINANTE: BRANCA; 
CHASSI: 93YRBB001LJ237706; PLACA: ECU 4400; PM: 
1289, PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADA A POSSIBILI-
DADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, 
MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA DE REVO-
GAÇÃO.
PRAZO: VALIDO POR PRAZO INDETERMINADO. 
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.
DATA DA ASSINATURA: 04 DE JUNHO DE 2020.

COMERCIO LTDA, NOVAES ENGENHARIA E CONSTRU-
COES LTDA-EPP, RW ENGENHARIA E CONSULTORIA 
S/S LTDA, EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, AYSA 
PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA, THESIS ENGENHA-
RIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, FERREIRA COSTA 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, TCA SOLUÇÕES 
E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, KADIMA 
ENGENHARIA LTDA EPP, PLANOS ENGENHARIA LTDA 
e RESTELO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. 
A licitante ESCOAR apresentou proposta com valor de R$ 
136.400,00; a licitante CAVALARI apresentou proposta com 
valor de R$ 105.000,00; a licitante NOVAES apresentou pro-
posta com valor de R$ 125.397,84; a licitante RW apresentou 
proposta com valor de R$ 98.000,00; a licitante EME apre-
sentou proposta com valor de R$ 80.000,00; a licitante AYSA 
apresentou proposta com valor de R$ 110.000,00; a licitante 
THESIS apresentou proposta com valor de R$ 142.186,09; 
a licitante FERREIRA apresentou proposta com valor de R$ 
105.750,00; a licitante TCA apresentou proposta com valor 
de R$ 75.500,00; a licitante KADIMA apresentou proposta 
com valor de R$ 128.400,00; a licitante PLANOS apresentou 
proposta com valor de R$ 77.127,23; a licitante RESTELO 
apresentou proposta com valor de R$ 74.008,42. A sessão 
foi encerrada para que as propostas sejam analisadas pela 
gerência gestora do processo. S.J.R.Preto, 05.06.2020 Sonia 
Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da CL 
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
15/2020 – PROCESSO SICOM 374/2020
Objeto: Aquisição de lâmpadas e refl etores de LED para 
utilização nas unidades do SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 29.05.2020 com 
continuação no dia 04.06.2020, sendo adjudicado o objeto às 
vencedoras LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS ME para o item 2 e SERRALED COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ILUMINAÇÃO EIRELI 
para o item 1. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
15/2020 – PROCESSO SICOM 374/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 04.06.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DECISÃO FINAL
Processo Administrativo nº 12/2020: Inexecução Total do 
Contrato - Pedido nº 117/2020.
Processo de Compra Direta nº 371/2020 - Notas de Empe-
nho nº 422/2020.
Vistos, A empresa SERDAL ATACADO DE PAPELARIA 
LTDA, após ter sido formalmente notifi cada da decisão 
administrativa que determinou a RESCISÃO do Processo 
de Compra Direta nº 371/2020 – Pedido nº 117/2020 – Nota 
de Empenho nº 422/2020, a MULTA de 20% sobre o valor 
atualizado do Processo de Compra Direta em comento, 
corresponde ao valor de R$ 51,42 (cinquenta e um reais e 
quarenta e dois centavos) e a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de Participar e de CONTRATAR com o SeMAE pelo pra-
zo de 02 (dois) anos, deixou escoar in albis o prazo para 
a interposição do recurso cabível. Assim, tendo em vista o 
trânsito em julgado da decisão administrativa, DETERMINO 
que sejam adotadas as medidas necessárias a fi m de que a 
empresa seja INTIMADA para que efetue o pagamento da 
multa aplicada, sob pena de inscrição do débito em dívida 
ativa e posterior ajuizamento da ação judicial cabível. Ante o 
exposto, observadas as medidas supracitadas, DETERMINO 
o ARQUIVAMENTO do processo administrativo instaurado 
nos autos da Compra Direta nº 371/2020. NOTIFIQUE-SE, 
CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE. Nicanor Batista Júnior Supe-
rintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 05.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL A TÍTU-
LO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ASSOCIA-
ÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO DEOCLECIANO.
OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL, CONS-
TITUÍDO DE 01 PAR DE CAIXAS ACÚSTICAS (PATRI-
MÔNIOS: 234194 E 234195); 01 PAR DE CAIXAS MONI-
TORES (PATRIMÔNIOS: 244626 E 244627); 01 PAR DE 
CAIXAS SUBGRAVES (PATRIMÔNIOS: 244631 E 244632); 
02 TROMPETES (PATRIMÔNIOS: 244628 E 244629); 01 
CUBO PARA GUITARRA (PATRIMÔNIO: 244630); 02 TRI-
PÉS PARA CAIXAS ACÚSTICAS (PATRIMÔNIOS: 245229 
E 245230), PARA SEU USO EXCLUSIVO, VEDADO A 
POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO, OU NOVA 
CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO GRATUITO, SOB PENA 
DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: VÁLIDO POR PRAZO INDETERMINADO. 
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA:  20 DE FEVEREIRO DE 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO

E NEGÓCIOS DE TURISMO
PORTARIA SEMDEC - Nº 06/2020 DE 5 de JUNHO DE 2020
Dispõe, em caráter excepcional, sobre o exercício do comér-
cio ambulante no Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de 
Oliveira – Shopping HB.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DE TURISMO, no uso de suas 
atribuições legais e: 
Considerando a necessidade de adoção de medidas de pre-
venção e enfrentamento do SARS-COV-2, agente causador 
da COVID-19; 
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Públi-
ca, conforme Decreto Municipal n.º 18,559, de 20 de março 
de 2020 e suas alterações; 
Considerando a necessidade de adequação do trabalho 
ambulante ao contexto de combate à pandemia; 
Considerando o Regimento Interno do Shopping Prefeito 
Antônio Figueiredo de Oliveira – Shopping HB e
Considerando a edição dos Decretos Municipais nn.º 18.611, 
de 29 de maio de 2020 e 18.612, de 03 de junho de 2020, e 
Deliberação n.º 02/2020 do Comitê Gestor de Enfrentamento 
ao Coronavírus.

RESOLVE:
Art. 1º.  A partir do dia 08 de junho de 2020, o horário de 
funcionamento do Shopping Prefeito Antônio Figueiredo de 
Oliveira – Shopping HB – terá início às 09 (nove) horas e 
término às 13 (treze) horas.
Art. 2º. Os permissionários do Shopping HB, seus prepostos 
ou funcionários, deverão limitar todas as suas atividades ou 
ocupações ao interior do respectivo box, fi cando terminante-
mente proibido realizar refeições, reuniões ou aglomerações 
de qualquer natureza em área externa às suas lojas, utilizan-
do a área comum, bancos ou qualquer outro local impróprio 
ao ato. 
§ 1º. – Fica terminantemente proibida a utilização de mesas 
e cadeiras para consumo no local.
Art. 3º. Fica terminantemente proibida a prática de captação 
de clientes na área externa de suas lojas, bem como nos 
passeios públicos e adjacências do Shopping HB.
Art. 4º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, 
deverão conservar limpas e desobstruídas as áreas comuns 
e de circulação, inclusive as vizinhas a sua loja, sendo proi-
bida qualquer prática ou atividade que provoque o acúmulo 
exagerado de pessoas ou tumulto, seja nos corredores, 
áreas de acesso ou qualquer parte do Shopping HB.
Art. 5º. Os permissionários, seus prepostos e funcionários, 
não poderão utilizar e nem permitir que se utilize as áreas 
comuns para colocar mercadorias, estandes, quiosques, 
balões, extensões, bancas, tablados, palcos, mobílias ou 
exercer qualquer outro tipo de ocupação, mesmo que provi-
sórias ou precárias, seja a título comercial ou propagandís-
tico, decorativo ou qualquer outro, salvo se com autorização 
prévia da Administração.
Parágrafo Único:  Sempre que possível, o contato direto do 
cliente/consumidor com os produtos e mercadorias à venda 
deve ser evitado, de modo que não haja o contato de várias 
pessoas com o mesmo objeto.  Não sendo possível evitar o 
contato, o objeto deverá ser imediatamente higienizado após 
a manipulação
Art. 6º. A partir do dia 08 de junho de 2020, todos os boxes 
em atividade no Shopping HB deverão:
I – fornecer álcool em gel para uso de permissionários, auxi-
liares e clientes.
II – manter a utilização de máscaras de proteção por permis-
sionários, auxiliares e clientes.
III – manter em rigoroso estado de limpeza todas as superfí-
cies de toque, tais como vitrines, balcões e utensílios utiliza-
dos.
IV – manter o controle de distanciamento entre clientes, evi-
tando a formação de fi las.
Art. 7º. O acesso de clientes/consumidores ao interior do 
Shopping HB será realizado através de um único portão de 
entrada e saída.
§ 1º. Todos os permissionários, auxiliares e clientes terão a 
temperatura aferida diariamente através de termômetro sem 
contato e deverá ser proibido o acesso de clientes, funcioná-
rios e colaboradores com sintomas gripais às dependências 
do Shopping HB.
§ 2º. O controle de acesso de clientes não poderá exceder, 
em nenhuma hipótese, a 20% da capacidade de atendimento 
do Shopping HB e deverá ser realizado por meio de senhas 
numeradas, que serão ser entregues aos clientes no momen-
to da entrada e devolvidas na saída, permitindo, a qualquer 
tempo, o controle de fl uxo por agentes de fi scalização.
§ 3º.  Deverá ser mantido o distanciamento entre clientes, 
evitando a formação de fi las e aglomerações, por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema efi caz, nos termos do 
Decreto Municipal n.º 18.612/2020

Art. 8º. O descumprimento às normas contidas na presente 
Portaria sujeitará o infrator às penalidades legais.
Art. 9º. O cumprimento das determinações contidas nesta 
Portaria deve ser feito cumulativamente a todas as outras 
normas em vigência, aplicáveis ao comércio ambulante, bem 
as futuras, que vierem a ser editadas, sendo obrigação do 
trabalhador ambulante manter-se atualizado e ciente das 
medidas adotadas em face do enfrentamento à pandemia de 
SARS-COV-2.
Art. 10.  Esta portaria entra em vigor na data de sua Publica-
ção.
JORGE LUÍS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECO-
NÔMICO
E NEGÓCIOS DE TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- José Jorge Cury Junior, Carlos Abib Cury e Outros -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento IPTU Revisado Judicial-
mente (div 034), exercícios 2007 a 2013, vencimento em 
16/03/2020.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 01/06/2020.

São José do Rio Preto, 5 de junho de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa
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Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5481/2020 

                  Fica notifi cada, Aimorés Construtora Eirelli M.E., 
compromissária do imóvel sito à Rua Edson Nores Lui, nº 
277, quadra 24, lote 10, Residencial Gaivota II, que em 
virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 
5481, datada em 02/04/2020, assinada pelo fi scal  Sérgio 
Coelho Lourencin, tratando de construção de acréscimo no 
recuo lateral, alinhamento da rua, em fase de cobertura, em 
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto 
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 
5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi 
devolvido  pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 
81006923 4  BR acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 05 de junho, 2020.
Sérgio Coelho Lourencin 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5722//2020

 
                  Fica notifi cada, Igreja do Evangelho Quadran-
gular, proprietária do imóvel sito à Rua Armando Sales de 
Oliveira, nº 183, quadra 06, lotes G-H/P, Vila Ercilia, que em 
virtude de ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 
5722, datada em 16/03/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo 
André Morsillo, tratando de estrutura metálica sobre passeio 
público, em desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/
ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 
5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, 
sendo que foi devolvido  pela Empresa de Correios e Telé-
grafos o AR JU 81006901 3  BR acusando “não procurado”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois 
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 05 de junho, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 16

DE 05 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a prorrogação de licenças de funcionamento e 
a forma de solicitação das licenças iniciais através de e-mail 
vigilanciasanitaria@riopreto.sp.gov.br , devido a situação de 
emergência em saúde publica (pandemia – COVID-19), no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São José do 
Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 
da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas ne-
cessárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881 de 22/03/2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia do COVD-19 (novo Coranavirus);
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571 de 24/03/2020 
e nº 18.586 de 15/04/2020, que reconhece estado de calami-
dade publica no Município de São Jose do Rio Preto;
Considerando a Portaria CVS 11 de 01/06/2020, que pos-
terga o prazo para renovação de licenciamento sanitário 
dos estabelecimentos de interesse da saúde e das fontes 
de radiação ionizante, de que trata a Portaria CVS 03 de 
23/03/2020;
DETERMINA:
Art. 1º - As licenças de Funcionamento que vencem a partir 
de 31/05/2020, passam a vigorar por mais 180 dias, a contar 

da data de seu vencimento;
Art. 2º - Para os serviços essenciais, cuja licença é impres-
cindível para seu funcionamento, com a fi nalidade de cre-
denciamentos, convênios, licitações, repasses governamen-
tais, entre outros, a licença inicial deverá ser requerida via 
e-mail, vigilânciasanitaria@riopreto.sp.gov.br, com todos os 
documentos pertinentes ao CNAE requerido, conforme CVS 
01/2019.
Ar. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeito retroativo a 31/05/2020, permanecendo inalteradas as 
demais disposições da Portaria CVS 01/2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 17

DE 05 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre rodizio e teletrabalho nos setores administrati-
vos da Secretaria Municipal de Saúde frente as atualizações 
das demandas e ações em medidas de prevenção e enfren-
tamento a pandemia do coronavírus (COVID-19) , devido 
a situação de emergência em saúde publica (pandemia – 
COVID-19), no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas ne-
cessárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881 de 22/03/2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia do COVD-19 (novo Coranavirus);
Considerando a proteção dos servidores públicos munici-
pais lotados na Saúde e a impossibilidade de medidas de 
distanciamento e aglomeração de determinado setores não 
essenciais;
Determina:
Art. 1º - Faculta aos Departamentos da Secretaria Municipal 
de Saúde estabelecer profi ssionais nela lotados, o traba-
lho remoto – sistema de teletrabalho e rodízio, mediante a 
utilização de tecnologia de informação e de comunicação 
disponíveis, sendo aplicada aos setores e funções adminis-
trativas que permitam a adesão a esta modalidade;
§ 1º - Para fi ns de cumprimento das medidas estabelecidas 
no caput será franqueado o acesso remoto dos profi ssionais 
devidamente cadastrados aos sistemas operacionais geridos 
pela Empresa Municipal de Processamento de Dados – EM-
PRO, indicando os profi ssionais em regime de teletrabalho e 
seus respectivos usuários para habilitação de seus equipa-
mentos próprios; 
§ 2º - Os profi ssionais em sistema de teletrabalho e de 
rodízio fi cam obrigados a manter o acesso diário dos seus 
e-mails ou outros meios de comunicação digital, especifi ca-
dos pelas Chefi as imediatas, a fi m de dar cumprimento às 
tarefas e carga de trabalho distribuída durante o período de 
realização do teletrabalho.
Art 2º - O regime de teletrabalho e rodízio estabelecido tem 
por objetivo reduzir a permanência do profi ssional, interca-
lando a jornada dos trabalhadores, sendo jornadas ou dias 
alternados, de modo a manter os atendimentos e funções 
essenciais no local de trabalho, 
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 008/2020, Processo nº 
7272/2020 objetivando a aquisição de materiais de infra-
estrutura (eletrodutos e curvas), destinados ao encaminha-
mento de cabos de rede lógica, utilizados na ampliação e 
manutenção da rede de dados do município de São José do 
Rio Preto, de acordo com as especifi cações técnicas conti-
das no Anexo I, Termo de Referência, deste edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até dia 22/06/2020, 
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, 05 
de junho de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
06 de junho de 2020

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 49/2020
Objeto: Contratação de empresa para Implantação Elabora-
ção do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal.
Data do Encerramento: 24/06/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 05 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Pregão Presencial n° 15/2020. Objeto: Fornecimento de 
combustíveis destinados ao abastecimento de veículos e 
máquinas da Prefeitura do Município de Tanabi, para o exer-
cício de 2020. Abertura dos envelopes (sessão): 23 de junho 
de 2.020, as 09h15min. O edital completo poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 
15H00, junto ao Setor de Licitações ou no site www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 05 de junho de 2.020. Fernando Cardoso 
Casarin – Pregoeiro -  Norair Cassiano da Silveira – Prefeito 
do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 16/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios 
para suprimento da merenda escolar e de diversos setores 
da Prefeitura do Município de Tanabi. Sessão para entrega 
de envelopes, credenciamento e abertura do envelope “01” 
proposta e negociação de preço. Dia 24/06/2020, as 09h15. 
O edital poderá ser adquirido, na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 05 de junho de 2020. Fernando 
Cardoso Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 08/2020. Objeto: Obras de Infraestru-
tura Urbana de Recapeamento asfáltico na: Rua Polenice 
Celeri. Mauricio Lima Basso e Thomaz de Carvalho – Trecho 
01/02/03 do município de Tanabi-SP. conforme anexo I, II 
e III do edital. Convenio Estado de São Paulo nº 153/2020. 
Entrega dos Envelopes: Data 23 de junho de 2020, às 
11h15min. Abertura dos envelopes: Data 23 de junho de 
2020, às 11h30min. O edital completo poderá ser obtido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Ju-
nior nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 
ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 05 de 
junho de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERA-
TIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ-
RIA e ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COO-
PERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO convoca 
seus cooperados para comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária e, logo após, a Assembléia Geral Ordinária 
que fará realizar em sua sede à Rua Independencia, 2651, 
Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, convoca em 
regime extraordinário às 15:00 horas do dia 30 de Junho de 
2020 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido reunir-se-
-ão em segunda convocação às 16:00 horas com metade 
mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, às 
17:00 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, convoca 
em regime ordinário às 15:30 horas do dia 30 de Junho de 
2020 em primeira convocação com 2/3 (dois terços) de seus 
cooperados. Caso esse número não seja atingido reunir-se-
-ão em segunda convocação às 16:30 horas com metade 
mais um de seus cooperados ou em terceira convocação, 
às 17:30 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para 
tratar da seguinte ORDEM DO DIA: 
 Em Assembléia Geral Extraordinária:
 
 I-Reforma e adequação do Estatuto Social.

Em Assembleia Geral Ordinãria.

I- prestação de contas dos órgãos de administração compre-
endendo: o balanço geral do exercício de 2019, relatório da 
diretoria e demonstração de sobras e perdas; acompanhada 
do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa inde-
pendente.

II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do 
exercício;

III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal;

IV - fi xação do valor dos honorários, gratifi cações e cédula 
de presença dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho 
de Administração e Diretoria;

V – proposta de trabalho para o exercício de 2020.

VI – Analisar pedido de demissão da cooperativa

Para efeito de “quorum” de instalação, o número de associa-
dos existentes com direito a voto é de 80 (Oitenta ) 

São José do Rio Preto, 04 de Junho  de 2020. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
DIRETOR PRESIDENTE

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

WILLIANS TCHARLYS FERNANDES ROSA e ESTER AS-
SIS FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 10 de maio 
de 1999, fi lho de MARCOS ROGÉRIO e de SIMONE FABIA-
NA FERNANDES ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fi scal de caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 16 de outubro de 2000, fi lha de SIDNEI FRÁBIO 
FERREIRA e de ELZA DE ASSIS FERREIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 27 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


