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Pedido de licenciamento ambiental 
inicia obra do contorno ferroviário

“É o início de uma longa caminhada”, diz 
pesquisador da Famerp sobre vacina

Os testes da vacina contra o coronavírus feitos pela Famerp (Faculdade de Medicina de Rio Preto) serão aplicados somente em profissionais da saúde 
voluntários. A expectativa é que a vacina esteja disponível no SUS até junho do ano que vem.                                                                             Pág. A5

COVID-19

Divulgação

Arquivo DHOJE

Para Edinho, 
congresso 

mostra bom 
senso ao mudar 
data da eleição
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Detran de Rio Preto entrega 
1.300 documentos por drive thru

Hospital de Jaci poderá receber 
rio-pretenses com Covid-19

Pelo menos no papel, as obras do contorno ferroviário de Rio Preto começaram a ser feitas. A Rumo Lo-
gística protocolou na Cetesb o pedido de licença ambiental. O documento, que possibilita o início das obras, 
pode demorar até 10 meses.                                                                                                   Pág. A5
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Após ter um funcioná-
rio diagnosticado com Co-
vid-19, a agência suspen-
deu todas as atividades e 
passou por desinfecção.  
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Banco do Brasil de 
Monte Aprazível 

suspende atividades 
A vítima ficou quase 

24h em poder dos ban-
didos, que não lhe ofere-
ceram nem água e nem 
comida. 
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Caminhoneiro é 
sequestrado na BR-

153 e perde R$2,3 mil
Objetivo da medida é diminuir ocupação na Santa Casa e no Hospital de Base 

Divulgação

A Secretária de Saú-
de de Rio Preto realizou 
nesta semana o teste de 
um projeto-piloto para 
realização de consultas 
on-line.             Pág. A2

Telemedicina passará 
por ajustes nos próximos 

testes em Rio Preto

Somente os despa-
chantes podem rece-
ber o Certificado de 
Registro de Veículos 
(CRV), documento uti-

lizado na transferência, 
nesse sistema. O agen-
damento para entrega 
e retirada dos docu-
mentos será feito de 

acordo com o horário 
de atendimento de da 
unidade.
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O Semae prorrogou até 
o dia 07 de agosto a sus-
pensão do corte de água 
por inadimplência para 
pessoas de baixa renda. 
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Suspensão de corte 
de água é prorrogado 

pelo Semae
DivulgaçãoA Secretaria de Ha-

bitação de Rio Preto fez 
parceria com a CDHU no 
credenciamento de em-
presas para a construção 
de 1.038 unidades habi-
tacionais.        Pág. A2

Parceria com 
CDHU viabiliza mil 
novas moradias 

Mais de 8 mil metros 
quadrados receberão o 
recape. A obra tem um 
investimento total de R$ 
343.811,02, que será 
custeado pelo Governo do 
Estado.              Pág. A2

Quatro bairros e uma 
avenida de Mirassol 

ganham recape
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No papel, as obras do con-
torno ferroviário de Rio Preto 
começaram a ser feitas. Isso 
porque, nesta quinta-feira (2), 
a empresa Rumo Logística pro-
tocolou junto a Cetesb pedido 
de licença ambiental, docu-
mento no qual vai possibilitar 
o início das obras oficialmente.

A estimativa da empresa, 
que é concessionária da malha 
ferroviária paulista, é de obter 
a licença em até 10 meses. 
Por conta dos demais tramites 
legais, a Rumo projeta que a 
obra tenha início em 2022.

Em Rio Preto, serão investi-
dos quase R$ 500 milhões para 
a obra do contorno ferroviário 
ao longo dos próximos anos.

Serão 54 quilômetros de 
extensão do contorno ferro-
viário, com 25 obras de arte, 
sendo 20 viadutos ferroviários 
e cinco pontes.

Segundo o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), com essa obra 
muitos acidentes serão evita-
dos, a economia será aquecida 
e o trânsito de Rio Preto e das 
cidades vizinha terá melhoras.

Segundo Guilherme Penin, 
diretor de Assuntos Regulató-
rios e Institucionais da Rumo, 

Obra do contorno ferroviário começa, no papel, com 
pedido de licenciamento ambiental feito pela Rumo
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

os investimentos em toda a 
malha ferroviária paulista fica-
rá em torno de R$ 6 bilhões, 
deste total cerca de R$ 1 bilhão 
será investido para evitar con-
flitos entre a ferrovia e o trecho 
urbano das cidades. “A região 
que mais receberá investimen-
tos será a região de Rio Preto, 
quase 500 milhões”, salientou 
Penin.

Em Rio Preto, a malha ferro-
viária tem extensão aproximada 
de 15 quilômetros. Em diversos 
pontos, a ferrovia e as avenidas 
se cruzam atrapalhando o trân-
sito no local. Com o contorno 
ferroviário, será possível desviar 
os trens do centro da cidade.

“O novo traçado ficará dis-

Rumo protocola pedido 
de licença ambiental para 
a construção do contorno 
ferroviário

tante no mínimo 10 quilôme-
tros do território urbano, ou 
seja, bem longe das rodovias e 
das avenidas da cidade. Com 
isso, poderemos transitar com 
nossas composições a uma 
velocidade média de 60km/h, 
quase o dobro do permitido 
atualmente no trecho urbano. 
Esse crescimento irá possibilitar 
maior escoamento da produção, 
de 35 mil toneladas para 75 mil 
toneladas por ano”, finalizou o 
diretor da Rumo.

O contrato de prorrogação 
da concessão da malha ferrovi-
ária paulista, que venceria em 
2028, foi renovado de forma 
antecipada no final de maio por 
mais 30 anos.

A região que mais receberá 
investimentos será a região de Rio Preto, 

quase 500 milhões. O novo traçado 
ficará distante no mínimo 10 quilômetros 
do território urbano, ou seja, bem longe 
das rodovias e das avenidas da cidade

“

”

O Semae (Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água 
e Esgoto) prorrogou até 
o dia 07 de agosto a 
suspensão do corte do 
fornecimento de água 
por inadimplência para 
pessoas de baixa renda e 
a isenção do pagamento 
das contas dos consu-
midores beneficiados da 
tarifa social.

As regras diferencia-
das para o setor de dis-
tribuição de água pelo 
Semae durante a pande-
mia de Covid-19 foram 
aprovadas pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) no 
final de março, com pre-
visão para os meses de 
abril, maio e junho. A au-
torização da prorrogação 
foi feita nesta quinta-fei-
ra (2). “Estamos garan-
tindo a não interrupção 
do fornecimento de água 
para as pessoas de baixa 
renda que circunstancial-
mente não estão poden-
do pagar as suas contas. 
A pandemia tem afetado 
a vida de milhares de 
rio-pretenses”, salientou 
o prefeito.

Alerta – O superinten-
dente do Semae, Nicanor 
Baptista disse, no entan-
to, que a suspensão do 
corte não significa que 
as pessoas não precisam 
pagar a conta de água. 
“A suspensão do corte 
não tem nada a ver com 
o pagamento da conta. 
As pessoas precisam 
continuar pagando. Se 
elas não pagarem a conta 
como é que o Semae vai 
continuar colocando água 
na casa das pessoas?”, 
pergunta o superinten-
dente.

Semae prorroga 
suspensão de 
corte de água 
e isenção da 
tarifa social

Sérgio SAMPAIO

Telemedicina passará por ajustes nos 
próximos testes em Rio Preto

A Secretária de Saúde de 
Rio Preto realizou nesta sema-
na o teste de um projeto-piloto 
para realização de consultas 
on-line com um grupo atendido 
pelo programa Saúde da Fa-
mília, no bairro São Francisco. 
Apesar das primeiras avaliações 
serem positivas, o procedimen-
to passará por alguns ajustes 
antes da realização de um novo 
teste.

“Eles gostaram muito da 
tecnologia, que é um espetá-
culo. Com elas, os médicos 
conseguem fazer um acom-
panhamento sem se expor ou 
colocar em risco essas famílias. 
No entanto, alguns ajustes 
serão feitos antes do próximo 

teste, como colocar o equipa-
mento na altura do olhar dos 
pacientes e disponibilizar uma 
headset para as enfermeiras 
que acompanham os médicos 
durante a videoconferência”, 
explicou a gerente da Saúde da 
Família, Paula Sodré.

O equipamento desenvolvi-
do pela empresa rio-pretense 
VideoMe funciona através de 
um sistema de videoconferên-
cia e conta com tela touchscre-
en, câmera 4K, enquadramento 
automático de pacientes e 
acesso à internet via modem 
4G. “O sistema é muito simples 
de ser operado e garante agili-
dade no atendimento médico, 
conforto às famílias e seguran-
ça aos envolvidos, já que reduz 
o risco contaminação”, afirma 

o engenheiro de telecomunica-
ções Renan Del’Arco, um dos 
diretores da VideoMe.

Com o Rack de Telemedicina, 
o profissional de saúde perma-
nece na UBS enquanto realiza 
consultas on-line dos pacientes 
com auxílio de imagens capta-
das por uma câmera, áudio e 
possibilidade de gravação da 
consulta em nuvem. Um profis-
sional da Secretaria da Saúde 
leva o equipamento até à casa 
das famílias assistidas em ho-
rários previamente agendados.

Atualmente, 400 médicos 
com carga horária de oito horas 
semanais fazem parte do Pro-
grama Saúde da Família. Sem 
o equipamento era realizada 
apenas uma consulta por dia. 
Com a tecnologia, será possível 

Vinicius LIMA

Parceria entre Habitação e CDHU viabiliza 1.038 novas moradias para Rio Preto

A Secretaria de Habitação 
de Rio Preto viabilizou junto a 
CDHU (Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano) 
o credenciamento de empresas 
para a construção de 1.038 uni-
dades habitacionais do Programa 
Nossa Casa, em parceria com a 
Caixa Econômica Federal para o 
município.

As novas residências serão 
construídas em cinco áreas loca-
lizadas nos bairros, Monte Verde, 

João Paulo II, Jardim Antonieta e 
Residencial Etemp.

O novo credenciamento foi 
anunciado pelo secretário de Es-
tado da Habitação, Flavio Amary, 
em reunião com os prefeitos 
das cidades contempladas, que 
contou também com a presença 
do presidente da CDHU, Reinaldo 
Iapequino.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) salientou que essa par-
ceria é mais uma conquista para 
Rio Preto que vai ajudar na dimi-
nuição do déficit habitacional.

Os empreendimentos serão 
viabilizados pela modalidade 
Nossa Casa – CDHU, que irá 
construir 11 mil moradias no 
Estado, em parceria com a Caixa, 
em 114 municípios paulistas.

“Estamos muito felizes em 
atender a população de Rio Preto 
com a abertura de um novo edital 
de credenciamento dentro da 
modalidade Nossa Casa – CDHU. 
Uma ação muito importante da 
CDHU, da equipe técnica da 
Companhia e também do Prefeito 
Edinho dando continuidade aos 

atendimentos habitacionais do 
Governo do Estado”, salientou 
Amary.

Os imóveis vão atender fa-
mílias com renda entre 1,5 a 5 
salários mínimos. A Secretaria de 
Estado da Habitação, por meio da 
Agência Casa Paulista, concederá 
subsídios de até R$ 40 mil, con-
forme a renda das famílias. Será 
possível contar ainda com sub-
sídios federais e utilizar o FGTS 
(Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço) no financiamento habita-
cional. Desta forma, o valor das 

Da REDAÇÃO

Primeiras avaliações do projeto piloto foram positivas

Divulgação

Cláudio LAHOS

Mirassol vai recapear ruas de quatro bairros e uma avenida

A Prefeitura de Mirassol deu 
início nesta semana a mais 
uma etapa de recape de ruas 
e avenidas da cidade. A ordem 
de serviço foi assinada na ter-
ça-feira (30) pelo prefeito André 
Ricardo Vieira (PTB).

Nesta etapa, serão reca-
peados 8.586,44 m² – com 
um investimento total de R$ 
343.811,02, que será custe-

ado pelo Governo do Estado 
por meio de uma emenda par-
lamentar.

O tramite foi demorado, 
pois a solicitação aconteceu no 
final de 2018, foi autorizado o 
recurso no começo de 2019, 
mas a verba só foi liberada agora 
em 2020.

O recape será feito na Ave-
nida Emilio Cossetti na Vila Mo-
reira e em outros quatro bairros 
são eles:

Bairro Karina 3: Rua Ro-
salvo Pereira, entre as Ruas 
Victorino Diresta e Luiz Garcia 
de Figueiredo;

Bairro Renascença:Rua 
Olimpio Silvestre Santana, entre 
as Ruas Miguel Alves da Costa e 
Eloy Alexandre, Rua Vicente Gia-
cheto, entre a Rua Manoel Vieira 
e a Avenida Antônio Brandão 
Junior e a Rua Rosa Scavazza, 
entre as Ruas Laurindo Veratti e 

Miguel Alves da Costa;
Bairro Santa Cruz:Rua Paulo 

de Faria, entre as Ruas Santo 
Antonio e Philadelpho Silva 
Pinto;

Centro: na Rua São Pedro, 
entre as Ruas São Bento e 13 
de Maio.

Em nota, a Prefeitura salienta 
que a escolha das ruas foi feita 
por todos se encontrarem em 
situação critica.

Sérgio SAMPAIO

ampliar o número de atendi-
mentos diários.

“Gostamos bastante desse 
primeiro teste, uma das pacien-
tes até chorou ao reencontrar 
o seu médico. A relação entre 
paciente e médico é muito 
mais próxima no Saúde da 
Família do que em outros tipos 
de consultas. Às vezes, é até o 
próprio médico que entra em 
contato com a família, e não o 
contrário. Por ser próximo, ele 
consegue ver o paciente com 
o um todo. Foi legal que esse 
atendimento online continuou 
bastante humano, mesmo à 
distância”, comentou Paula. De 
acordo com ela, um segundo 
teste deverá ser realizado na 
próxima semana, com os ajus-
tes solicitados.

prestações ficará compatível com 
a capacidade de pagamento das 
famílias. A seleção dos benefici-
ários será feita pelas prefeituras, 
com apoio da CDHU.

A relação das empresas cre-
denciadas, conforme a ordem de 
classificação será encaminhada 
à Caixa, responsável pelas con-
tratações. O aviso de creden-
ciamento será publicado nesta 
quinta-feira, 2 de julho, e o edital 
completo estará disponível no site 
da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br) a 
partir do próximo dia 7.

Divulgação
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Prevenção
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, destacou 
que os municípios, mes-
mo com o adiamento das 
eleições, precisam elaborar 
plano de prevenção sanitária, 
a fim de garantir segurança 
ao eleitor. O fato de ter mais 
prazo para fazer a campanha, 
disse que a estratégia traça-
da pelo partido já foi aplicada 
para orientar a chapa de pré-
-candidatos a vereador. “Para 
o Patriota, não muda nada”, 
diz. Acrescentou ainda que 
a prorrogação significa mais 
tempo para aperfeiçoar as 
ações, a fim de passar cre-
dibilidade ao eleitor.

Destrava
Com a definição do novo calendário eleitoral aprovado 

pela Congresso, transferindo as eleições para 15 e 29 de 
novembro, primeiro e segundo turnos, respectivamente, 
destravou o processo, permitindo que os dirigentes par-
tidários intensifiquem as tratativas para amarrar alianças 
com outras siglas, com o objetivo de disputar as eleições 
majoritárias. “As conversas com outros partidos se inten-
sificam a partir de agora”, diz o presidente do MDB, Pedro 
Nimer (foto). As convenções serão entre 31 de agosto a 
16 de setembro.

Distorcida
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou, 

ontem, durante reunião da Cúpula do Mercosul, que 
existe uma visão “distorcida” sobre o desmatamento na 
Amazônia. Bolsonaro quer tapar o sol com peneira, porque 
dados de satélites mostram que o desmatamento cresceu 
mais de 19% este ano, em relação ao mesmo período 
de 2019. Ao declarar que era para abrir a porteira para 
a boiada passar, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, chancelou os dados do INPE. Investimento externo 
está cada vez mais distante…

Papelada
Outro detalhe que os di-

rigentes precisam ficar aten-
tos é com a organização da 
papelada para registrar as 
candidaturas na Justiça Elei-
toral, após as convenções 
partidárias. “Precisa verificar 
a situação de cada pré-candi-
dato para saber se está quite 
com a Justiça Eleitoral”, diz 
Paulo Neto, especialista em 
direito eleitoral. Neto, que 
também é presidente do PSC 
e pré-candidato a prefeito, 
com a definição da data das 
eleições, disse que é o mo-
mento para retomar as con-
versas em busca de alianças 
com outras siglas.

Acertada
O presidente do PP, Paulo 

Pauléra, frisou que não vê 
nenhum transtorno na pror-
rogação do processo eleito-
ral. Observou que as pesso-
as mais responsáveis estão 
com medo de ser contami-
nadas pelo novo coronavírus. 
A postergação das eleições, 
segundo ele, foi um meio 
eficaz para ganhar tempo, 
com o objetivo de controlar a 
pandemia que assola o País. 
Acrescentou que, se os go-
vernantes pedem isolamento 
social, promover eleições 
geram tumultos devido ao 
grande número de eleitores. 
“Foi uma decisão acertada”, 
finalizou.

Referenda
O Encontro Municipal do 

PT referendou a pré-can-
didata Celi Regina da Cruz 
para representar o partido 
na disputa pela Prefeitura, 
nas eleições em novembro. 
“Meu nome foi oficializado 
no encontro”, disse. A pré-
-candidata informou ainda 
que a vaga de vice da chapa 
está aberta para partido de 
esquerda, que tiver interes-
se em formar aliança com 
o PT. A ex-vereadora, que 
é presidente do partido, 
informou que a chapa de 
pré-candidatos a vereador 
também foi apresentada no 
encontro. “O PT terá chapa 
completa”, adiantou.

Marido
A pré-candidata a pre-

feita Danila Azevedo (PTC) 
informou que seu marido 
Alexandre Fernandes irá par-
ticipar do processo eleitoral. 
Para tanto, decidiu compor 
a chapa de pré-candidato 
a vereador pelo partido: 
“É um nome com poten-
cial para fortalecer a chapa 
do PTC”, declarou Danila, 
acrescentando que a meta 
é fazer uma cadeira na Câ-
mara. Como as coligações 
estão proibidas pela Justiça 
Eleitoral, toda sigla tem de 
escolher, no seu quadro 
de filiados, 26 nomes para 
lançar chapa completa, 18 
homens e oito mulheres.

Compensação
Os pequenos municípios 

dependem do Fundo de 
Participação dos Municípios 
para bancar suas despesas. 
Por isso, o presidente da 
Confederação Nacional dos 
Municípios, Glademir Aroldi, 
pediu apoio ao Congresso 
para estender o prazo de 
compensação das perdas do 
FPM até dezembro e ainda 
suspender os pagamentos 
das contribuições das prefei-
turas ao INSS. Inicialmente, 
ficou acertado um total de 
R$ 16 bilhões para com-
pensar estados e municípios 
das perdas dos fundos de 
participação, entre março e 
junho devido à pandemia.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) afirmou nesta quinta-
-feira (2) que a decisão do 
Congresso Nacional de adiar as 
eleições municipais para o mês 
de novembro foi uma demons-
tração de bom senso.

Nesta quarta-feira (1º), o 
plenário da Câmara Federal 
aprovou em dois turnos uma 
emenda à Constituição (PEC 
18/2020) que definiu para os 
dias 15 e 29 de novembro a 
realização das eleições muni-
cipais, sendo dia 15 o primeiro 
turno e dia 29 o segundo turno, 
onde for necessário.

“Prevaleceu a orientação de 
especialistas e de cientistas de 
que, no mês de outubro, ainda 
haverá o registro elevado de ca-
sos do coronavírus”, salientou 
o Edinho.

O prefeito ainda salienta 
que essa decisão veio após 
um amplo dialogo feito entre 
o Congresso e o TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral).

O calendário eleitoral ainda 
prevê, por exemplo, convenções 
partidárias entre 31 de agosto 
e 16 de setembro e registro de 
candidaturas até 26 de setem-
bro, mesma data prevista para 
o início da propaganda eleitoral.

Prefeituráveis – O prefeito 
Edinho Araújo vai disputar a 
reeleição. Junto dele, a lista 
de pré-candidatos à Prefeitu-
ra de Rio Preto está extensa. 
Por enquanto, conta com 13 
postulantes: Celi Regina (PT), 
Danila Azevedo (PTC), Coronel 
Helena (Republicanos), Rogério 
Vinícius (DC), Marco Casale 
(PSL), Kawell Lott (Podemos), 
Antônio Pereira (PMN), Paulo 
Neto (PSC), Filipe Marchesoni 
(Novo), Paulo Bassan (PRTB), 
Carlos de Arnaldo (PDT) e Marco 
Rillo (Psol).

Câmara – O presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas) avalia que o adia-
mento foi uma vitória de todos 
e parabeniza o Congresso pela 
sensatez. Segundo Pauléra, 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Mudança da eleição para 
novembro mostrou bom senso 
do Congresso, afirma Edinho

ELOGIO

Prefeito ainda salienta que essa decisão veio após um 
amplo dialogo feito entre o Congresso e o TSE 

Divulgação

PROPOSTA APROVADA

Encontro define Celi Regina como 
pré-candidata do PT a prefeita

Em um encontro municipal 
virtual feito nesta quarta-feira 
(1º), o PT de Rio Preto definiu 
o nome da ex-vereadora Celi 
Regina como pré-candidata 
à Prefeitura de Rio Preto. O 
encontro teve também a parti-
cipação do presidente estadual 
do PT, Luiz Marinho.

Esse formato de encontro 
foi a solução encontrada pelo 
partido por conta das restrições 
impostas pela pandemia da 
Covid-19.

Após a confirmação do 
seu nome, Celi, presidente do 
partido em Rio Preto, começou 
a construção do seu Plano de 
Governo.

Em nota, o partido desta-
ca que: “Em princípio, serão 
orientados pelas diretrizes e 
eixos conceituais comuns do 
Modo Petista de Governo, orga-
nizadas nos eixos: Participação 

Popular e Cidadã e Controle 
Social; Desenvolvimento Ur-
bano e Rural nos Municípios e 
Direito à Cidade; Políticas So-
ciais e a Realização de Direitos 
(Segurança, Educação, Saúde, 
Cultura, Mulheres, Juventude, 
LGBT, Combate ao Racismo); 
Gestão Ética, Democrática e 
Eficiente”, finaliza a nota do 
partido.

Prefeituráveis: Além de Celi 
Regina a lista de pré-candida-
tos a Prefeitura de Rio Preto 
está extensa, por enquanto, 
conta com 13 postulantes: 
Danila Azevedo (PTC), Coronel 
Helena (Republicanos), Rogério 
Vinícius (DC), Marco Casale 
(PSL), Kawell Lott (Podemos), 
Antônio Pereira (PMN), Paulo 
Neto (PSC), Carlos de Arnal-
do (PDT), Filipe Marchesoni 
(Novo), Paulo Bassan (PRTB), 
Marco Rillo (Psol) e o prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que vai 
disputar a reeleição.

Sérgio SAMPAIO

com a prorrogação, haverá a 
possibilidade de acontecerem 
mais debates em torno de 
ideias e propostas dos candida-
tos. “Sem deixar de mencionar 

que seria injusta para os novos 
candidatos que entrariam em 
desvantagem dos atuais que 
têm mandato”, salientou Pau-
léra.

Divulgação

Municípios da Fase Laranja poderão aderir ao 
Plano do mini-lockdown criado por Rio Preto

A proposta de Rio Preto – que 
criou  projeto do mini-lockdown 
de três dias e a abertura do co-
mércio de quarta a sábado por 
seis horas para os municípios 
que estiverem enquadrados na 
fase 2 (Laranja) do Plano São 
Paulo – poderá ser aplicada por 
todos os municípios que estive-
rem nessa fase, se quiserem. 
A decisão foi anunciada nesta 
quarta-feira (1º) pelo secretário 
de Desenvolvimento Regional do 
Estado, Marco Vinholi, durante 
a reunião do Conselho Munici-

palista.
Segundo Vinholi o Plano foi 

aprovado pelo Estado na última 
sexta-feira (27) e a partir de agora 
os demais municípios poderão 
aplicá-lo também.

O mini-lockdown acontece en-
tre domingo e terça-feira, quando 
somente os serviços essenciais 
podem funcionar.

Os 16 prefeitos que fazem 
parte do Conselho Municipalista 
elogiaram o plano adotado por Rio 
Preto e alguns pensam em aderir 
ao modelo em vigor na cidade.

“Recebemos inúmeros pedi-
dos de alteração ao Plano São 

Paulo e o Plano apresentado por 
Rio Preto foi aprovado e poderá 
ser utilizado por todos os municí-
pios que estão na mesma fase, a 
fase 2 – Laranja. O plano passou 
pelo crivo do governador e do 
Conselho Estadual de Combate 
ao Coronavírus”, afirmou Vinholi.

Durante a reunião, o secretá-
rio estadual anunciou ainda que o 
Conselho Municipalista será per-
manente, ou seja, mesmo depois 
da pandemia ele será mantido 
para discutir políticas públicas nas 
regiões do estado.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) salientou que a cida-
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Projetos da área cultura serão votados em regime de urgência

Os dois projetos de lei (PL) 
do executivo que tratam sobre 
o Conselho Municipal de Polí-
ticas Culturais e outro que cria 
o Fundo Municipal de Cultura 
de Rio Preto serão votados na 
próxima sessão da Câmara, no 
dia 7 de julho, em regime de 
urgência.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas) existe uma expecta-
tiva grande por parte da classe 
artística para a aprovação dos 
projetos que irão possibilitar o 

repasse de verbas federais para 
o setor.

O primeiro projeto é um 
substitutivo ao PL 142/2020, 
que dispõe sobre o Conselho 
Municipal de Políticas Cultu-
rais, seus princípios, objeti-
vos, estrutura, organização, 
gestão, inter-relações entre 
seus componentes e a Admi-
nistração Pública e dá outras 
providências. Na mudança que 
foi feita, seguindo orientações 
jurídicas, o Conselho deixa de 
ser “Consultivo” e passa a ser 
“Deliberativo”. Já o segundo 
projeto, o 143/2020, institui o 

Fundo Municipal de Cultura em 
São José do Rio Preto.

Lei Aldir Blanc –  O setor 
artístico de Rio Preto poderá 
ser beneficiado com o repasse 
de R$ 2.828.000,00 que será 
feito para a Prefeitura por meio 
da lei nº 14.017/2020 deno-
minada Lei Aldir Blanc, que 
institui “Auxilio Financeiro” para 
a classe artística em decorrên-
cia dos prejuízos que o setor 
cultural em sofrendo por conta 
da pandemia do Covid-19.

Cadastro – A Prefeitura, por 
meio da Secretaria Municipal 

Sérgio SAMPAIO

LEGISLATIVO

de está há poucos dias com a 
aplicação do novo Plano, mas 
que os resultados estão sendo 
expressivos. “Nos primeiros dias 
o transporte coletivo computou 7 
mil pessoas a menos circulando 
pela cidade. Esse é um número 
que pode indicar o sucesso do 
mini-lockdown. Precisamos que 
as pessoas se conscientizem e 
nos ajudem para que progrida-
mos ainda mais e também para 
evitarmos mais mortes e, por 
consequência, passarmos para a 
fase vermelha, que é ainda mais 
dura para a economia”, finalizou 
Edinho.

de Cultura, está elaborando o 
Cadastro da Cultura, que tem 
o objetivo de mapear o setor 
cultural de Rio Preto, além de 
criar um credenciamento de to-
das as pessoas pertencentes às 
expressões artísticas e culturais 
no município.

Sérgio SAMPAIO
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Detran de Rio Preto tem 1.300 documentos 
para ser entregues em atendimento drive thru

O Departamento de Trânsito 
do Estado de São Paulo (Detran) 
iniciou uma ação para a entrega 
do Certificado de Registro de 
Veículos (CRV) – documento 
utilizado na transferência. Por 
conta da pandemia, a entrega 
acontece por meio de um sis-
tema ‘drive thru’, desde quar-
ta-feira (1º). Em Rio Preto, são 
aproximadamente 1.300 CRVs 
emitidos e prontos para ser 
entregues aos despachantes. O 
serviço é oferecido na unidade 
do Detran da Rua Amália de 
Vasconcelos Augusto, 800, no 
bairro Jardim São Marcos.

Rio Preto, que está na Fase 
2 (Laranja) do Plano São Paulo, 
terá o agendamento pelo Siste-
ma de Gerenciamento dos Ser-
viços de Cadastro de Registro 
de Veículos (e-CRVsp) e só está 
liberado para os despachantes. 
Por se tratar de um volume 
menor e com necessidade de 
atendimento individualizado, a 
entrega para pessoas físicas 
será feita posteriormente.

Em todo o Estado, há cerca 
de 200 mil CRVs que estão 
retidos nas unidades. Com 
quase 200 mil documentos, os 
despachantes possuem, hoje, 
cerca 70% do total retido nas 
unidades do Detran, Ciretran e 
Poupatempo.

O despachante Ricardo Jun-
ge Tokoi retirou o malote de 
documentos do seu escritório 
já no primeiro dia de atendi-
mento do sistema ‘drive thru’. 
“A plataforma, já existente, 
do e-CRVsp foi aperfeicçoada 
para que nós, despachantes 
pudéssemos enviar os arquivos 
pertinentes na tramitação das 
transferências de veículos e do 
primeiro emplacamento. Agora 
pude pegar os documentos 
que foram emitidos. Foi rápido 
e prático”.

Para Ernesto Mascellani 
Neto, novo diretor-presidente 
do Detran, o Governo do Estado 
trabalha para manter os serviços 
essenciais, mesmo diante da 
pandemia do coronavírus, por 
meio de medidas inovadoras e 
seguindo protocolos de segu-
rança para continuar atenden-
do cada vez mais e melhor a 
população.

“A utilização do sistema drive 
thru é um grande passo para a 
retomada das atividades presen-
ciais. A medida reforça a preocu-
pação do Governo, que mesmo 
com a suspensão temporária 
de atendimento presencial nas 
unidades do Detran e postos 
Poupatempo, não mediu esfor-
ços para manter serviços públi-
cos de qualidade e eficiência”, 
destaca Neto.

e-CRVsp
O processo de agendamento 

pelos despachantes deve ser 
feito por meio do Sistema de 
Gerenciamento dos Serviços de 
Cadastro de Registro de Veículos 
(e-CRVsp), que permite a reali-
zação de uma série de serviços. 
Com navegação intuitiva, basta 
escolher data e horário e com-
parecer ao local escolhido com 
o malote e a documentação 
requerida.

Todos os protocolos sanitá-
rios e de distanciamento social 
estão sendo cumpridos pelos 
funcionários do Detran. Por isso, 
não é necessário descer do veí-
culo para ser atendido.

O agendamento para entrega 
e retirada dos documentos será 
feito de acordo com o horário de 
atendimento de cada local. Após 
o recebimento dos malotes, a 
documentação será avaliada e 
será realizado o contato com os 
despachantes para a retirada.

Com o uso da tecnologia, o 
Detran de São Paulo ampliou 
para 60 o número de serviços 
digitais que podem ser feitos 
pelo portal, sem sair de casa.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

LBV entrega cestas de 
alimentos em Olímpia

Nesta terça-feira (30), a 
Legião da Boa Vontade (LBV) 
entregou 50 cestas de ali-
mentos e 50 kits de limpeza 
para famílias em situação de 
risco social e insegurança 
alimentar na cidade de Olím-
pia. As famílias são atendidas 
pela Associação Beneficente 
Cultural e Assistencial – ABE-
CAO.

“Quero agradecer a todos 
por esta cesta, que é muito 
satisfatória, pois a coisa não 
está fácil né. Agradeço muito, 
de coração”, disse Rosana 
Aloizio Calisto, uma das aten-
didas pela ação.

Na oportunidade, a pre-
sidente da ABECAO, Claudia 

Regina da Silva, agradeceu a 
ação. “Quero agradecer a par-
ceria com a LBV, na certeza 
de que muitas famílias estão 
sendo beneficiadas. Deixo 
meus agradecimentos a dire-
toria, a todos os voluntários 
e todas as pessoas de boa 
vontade que auxiliam aos que 
necessitam nesse momento 
de pandemia”, comentou.

Interessados em colaborar 
com a LBV, podem acessar o 
site www.lbv.org. O resultado 
das doações pode ser confe-
rido no endereço @LBVBrasil 
no Facebook e no Instagram. 
Em São José do Rio Preto/SP, 
a LBV está localizada na Rua 
Dom Pedro l, 2776, Jd Canaã. 
Para outras informações o 
telefone é (17) 3235-1811.

Vincius LIMA

Advogada é acusada de estelionato 
por empresa de Rio Preto

Nesta quarta-feira (1º), o 
empresário A.N., de 61 anos, 
registou um boletim de ocor-
rência em nome da empresa 
que ele preside acusando a 
advogada C.F.V, 37 anos, de 
estelionato.

De acordo com o que cons-
ta no boletim de ocorrência, 
a advogada resgatou vários 
valores pertencentes aos pou-
padores da empresa, mas não 
repassou aos sócios parceiros, 
apropriando-se indevidamente 

do dinheiro.
A.N. relatou que o pri-

meiro resgate foi no dia 
13/08/2019 e o último no dia 
15/06/2020, totalizando um 
valor de R$55.570,37 e que 
foi creditado todo na conta 
bancária da investigada. Ele 
relatou também que entrou em 
contato com a advogada, mas 
que ela se recusou a realizar 
a transferência. O declarante 
informou que possui toda a 
documentação que comprava 
os fatos alegados. O caso está 
sendo investigado.

Isabela MARTINS

Caminhoneiro sequestrado na BR-153 perdeu R$2.3 mil

Um caminhoneiro, de 25 
anos, foi sequestrado na terça-
-feira (30), no quilômetro 56 da 
BR-153, quando parou o cami-
nhão para esperar uma pessoa 
que o levaria até uma empresa 
para carregar o veículo. A vítima 
passou pouco menos de 24 
horas em poder dos bandidos e 
teve R$ 2,3 mil roubados, além 
do celular.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o motorista havia se 
cadastrado no aplicativo Frete 
Bras e contratado para fazer 
um frete entre Rio Preto e Porto 
Velho, em Roraima. Ao chegar 
no endereço indicado, recebeu 
uma mensagem informando que 
o carregamento da mercadoria 
seria feito em outro endereço e 
que uma pessoa iria até ele para 
guiá-lo. O contratante enviou a 
localização para que ele esperas-
se o guia, na BR-153.

Enquanto esperava, um ve-
ículo Volkswagen Gol, de cor 
branca, parou e um homem 
desceu. Imaginando que seria 
a pessoa que iria levá-lo até 
a empresa, o caminhoneiro 
abriu a porta do veículo. Neste 
momento, outros dois homens 
desceram do carro e o renderam. 
A vítima foi obrigada a entrar 
no carro e, encobrindo o rosto 
com uma camiseta, colocada 
no banco de trás. O motorista 
contou à polícia que andou por 
cerca de 20 minutos até que 
pararam em uma casa e ele foi 
levado para um cômodo. Entre 
12h30 de terça-feira e às 9h de 
quarta-feira, ele ficou em poder 
dos bandidos, que não lhe ofere-
ceram nem água e nem comida. 
A vítima, que não sofreu ferimen-
tos, contou que as necessidades 
fisiológicas foram feitas em uma 
espécie de balde.

Ainda segundo o registro 
policial, enquanto permaneceu 

Tatiana PIRES sequestrado, a vítima escutou 
conversas dos criminosos, assim 
que chegou ao local, dizendo: 
“Agiliza aí, que nois tem que tirar 
(sic). Tem que tirar (sic)” e, no 
dia em que foi libertado, ouviu 
“Moio (sic), não dá mais para 
tirar” e “vem aqui para nois (sic) 
resolver”.

Quando foi libertado, nova-
mente, ele foi obrigado a colocar 
a camiseta no rosto e deitar no 
banco traseiro do carro. Ele disse 
que andara, por aproximadamen-
te meia hora, e ao ser libertado, 
em uma rua, o bandido informou 
que ele deveria andar por linha 
reta até o posto de combustível 
Chiesa e não olhar para trás. A 
chave do caminhão e os docu-
mentos estariam no caixa do 
posto (caixa dos frentistas). As-
sim como o bandido lhe indicou, 
as chaves e os documentos lhe 
foram entregues e ele não disse 
nada ao frentista.

O caminhão estava estacio-
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Antes de buscar os documentos, os despachantes devem fazer agendamento por meio do sistema on-line do Detran

Gaviões da Fiel promove 
Campanha do Agasalho

A Gaviões da Fiel de São 
José do Rio Preto, principal tor-
cida organizada do Corinthians, 
está promovendo durante o 
mês de julho uma campanha 
do agasalho. Com o lema 
“Levando para quem precisa 
o calor das arquibancadas”, a 
ação vai até o dia 30 de julho.

“A campanha do agasalho 
sempre existiu no calendário 
da nossa torcida na cidade. A 
primeira foi meados de 2000 
e continuou até o fechamento 
da nossa subsede, há alguns 
anos. Agora, estamos retoman-
do com ela e fazendo um novo 
calendário social”, explicou 
Mateus Kevin Gonçalves Silva, 
um dos integrantes da torcida.

Poderão ser doadas peças 
de inverno como calças, mo-
letons, blusas, agasalhos e 
cobertores, mas também serão 
recebidas camisas e bermudas. 
Toda a arrecadação será doada 
ao Albergue Noturno Prote-
tor dos Pobres em Rio Preto. 
“Conversamos com a assistente 
social que cuida do albergue e 
ela nos disse que precisariam 
de calçados também, pois os 
moradores acabam ganhando 
roupas, mas sempre andam 
descalços na rua. Assim, iremos 
trabalhar para conseguimos 
calçados em conjunto com os 
agasalhos”, comentou Silva.

Os interessados em partici-
par da campanha poderão levar 
ao ponto de entrega na rua Eça 
de Queiroz, n° 161, no Solo 

Vincius LIMA

AQUECENDO O FRIO

Banco do Brasil de Monte Aprazível é 
fechado após funcionário contrair Covid-19

A agência do Banco do 
Brasil de Monte Aprazível sus-
pendeu suas atividades nesta 
quinta-feira (2) após a confir-
mação de que um funcionário 
do banco ter sido diagnostica-
do positivo para Covid-19.

Segundo informações pas-
sadas pela assessoria do ban-
co, a decisão pelo fechamento 
temporário da agência atende 
aos protocolos e recomenda-
ções emitidas pelas autorias 
sanitárias.

Desinfecção – Uma em-
presa especializada irá realizar 
a desinfecção do local e a 
expectativa é que nesta sex-
ta-feira (3) a agência volte a 
funcionar dentro da normalida-
de. Com informações Portal 
Monte Aprazível News
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nado do próximo do posto. A 
vítima, então, seguiu até a base 
da Polícia Rodoviária Federal e 
comunicou o crime. Os bandidos 
levaram o dinheiro que estava 
dentro do caminhão, R$ 2,3 mil, 
e o celular. O motorista contou 
que percebeu que havia sinais 
de que o caminhão havia sido 
mexido no forro e no banco atrás 
do motorista, mas não notou 
que estivesse faltando algo no 
veículo.

A PRF foi até o posto de 
combustível e conversou com 
o frentista que afirmou que não 
saberia dizer qual foi o frentis-
ta que recebeu as chaves e o 
documento do caminhão, no 
entanto, o local tem câmeras 
de segurança que podem auxiliar 
na identificação dos criminosos.

Acompanhado de policiais 
rodoviários, o motorista foi até 
a Central de Flagrantes, onde o 
boletim de ocorrência foi regis-
trado como roubo.

Após desinfecção, agência deve ser voltar a atender normalmente nesta sexta-feira (3)

Divulgação

Sagrado, aos sábados (4 e 11 
de julho) das 16h às 19h. Inte-
grantes também podem buscar 
a doação, para isso basta entrar 
em contato pelo número (17) 
99154-4208.  “Novamente, 
será uma ação sem clubismo e 
com o único objetivo de ajudar o 
próximo”, complementou Silva.

Divulgação
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HISTÓRIA DA 
FERTILIZAÇÃO IN VITRO

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Fascinante o poder da ci-
ência em combinar fórmulas, 
medicamentos, equipamentos 
superpotentes e a inteligência 
humana para iniciar uma vida 
fora do corpo. A mudança de ce-
nário da fecundação natural de 
um óvulo por um espermatozoi-
de — que deixa de ser no ventre 
materno para se encontrar em 
uma placa, dentro de um labo-
ratório — criou o conceito de 
fecundação in vitro (FIV) há mais 
de 30 anos. Naquele ano de 
1978 nascia Louise Brown, na 
Inglaterra, mostrando ao mundo 
que as limitações fisiológicas do 
corpo não impediam a reprodução da espécie.

O feito foi o divisor de águas na reprodução assistida. A 
história da Fertilização in Vitro (FIV) recente remonta ao final 
do século XIX, quando um professor da Universidade de Cam-
bridge, chamado Walter, publicou dois artigos descrevendo 
o primeiro caso de transferência de embriões em coelhas, 
de uma espécie para outra. Em 1934, foram relatados os 
primeiros experimentos de FIV em coelhos e o Dr Gregoty 
Pincus levantou a hipótese de que haveria possibilidade de 
desenvolvimento in vitro de óvulos de todos os mamíferos, 
incluindo os humanos. A publicação teve uma forte reação 
contrária, sendo que o professor acabou expulso do cargo de 
professor de Harvard, sendo classificado como “louco abusa-
dor da natureza”. Em 1944, ocorreu o relato do sucesso da 
primeira FIV de um óvulo humano. Não tardou e em 1948 saiu 
o artigo da fertilização e clivagem de ovócitos humanos, sem 
transferência de embriões nesses experimentos. Em 1951 foi 
descrito o processo de capacitação espermática, de extrema 
importância para o sucesso da fertilização extracorpórea.

De lá para cá, a medicina reprodutiva não parou de 
pesquisar e encontrar formas que garantissem ao casal a 
realização do sonho de construírem uma família.

Nesse processo, o movimento de espermatozoides foi 
acelerado; o DNA dos gametas masculinos, decifrado; os 
embriões submetidos a biópsias; os óvulos, congelados — 
e, depois de anos, descongelados para se transformarem 
em uma criança. Famílias até então improváveis se formam 
a cada dia: são os filhos de casais homossexuais; os filhos 
gerados pela tia ou pela avó. A evolução dos tratamentos 
permitiu ainda adiamento da maternidade, preservação da 
fertilidade e produção independente com pai “comprado” em 
um banco de sêmen.

Na fantástica fábrica de bebês de proveta, médicos es-
pecializados em reprodução humana, geneticistas e biólogos 
fazem parte das equipes multidisciplinares espalhadas pelo 
mundo que tentam garantir a produção de embriões tão 
saudáveis que, ao serem implantados no útero, não terão 
outra alternativa a não ser gerar mais uma vida.

A possibilidade de unir óvulo e espermatozoide por meio 
de injeções e soluções em laboratórios já é dominada pelos 
cientistas há décadas. A FIV continua a mais revolucionária 
das técnicas na garantia da reprodução fora do sexo. E uma 
das mais usadas também, já que não são poucos os casais 
que precisam de um médico para ter um bebê. Segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde, 15% dos casais 
brasileiros apresentam problemas de fertilidade na idade 
reprodutiva, entre 17 e 55 anos. Isso que dizer que não 
conseguem engravidar após um ano de vida sexual ativa, 
mesmo sem uso de métodos contraceptivos. Nesse caso, é 
necessário recorrer a uma das técnicas de fertilização.

O desafio agora é aumentar os índices de sucesso da 
gestação que começa no consultório médico. Hoje, a chance 
de um resultado positivo de gravidez após uma fertilização 
assistida é de 50% em mulheres com menos de 30 anos. O 
êxito diminui com o avanço da idade da paciente e, conse-
quentemente, o envelhecimento dos óvulos. Depois dos 30, 
o número de mulheres que engravidam a cada implantação 
de um embrião é de 40%. Acima de 40 anos, as estatísticas 
caem para menos de 15%.

Para solucionar tais questões e aumentar a probabilidade 
de acertos, os cientistas se dedicam a criar mecanismos 
que selecionem os gametas e os embriões mais promisso-
res, com mais chances de se fixar no útero. Outra meta no 
caminho do sucesso da fertilização é interromper a perda 
de qualidade dos óvulos com o passar dos anos. Para isso, 
surgem técnicas cada vez mais modernas de congelamento 
de óvulos. Para atingir o estágio atual, os médicos e cientis-
tas do passado enfrentaram grande furor no meio científico 
e leigo, sabe-se que muitos professores foram exonerados 
do cargo de universidades e outros até excomungados pela 
igreja lutando em prol da ciência.

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

A medicina 
reprodutiva não 

parou de pesquisar 
e encontrar formas 
que garantissem ao 
casal a realização 

do sonho de 
construírem uma 

família

“

”

“É o início de uma longa caminhada”, diz 
pesquisador da Famerp sobre a CoronaVac

Os testes de uma vacina 
contra o novo coronavírus fei-
tos pela Famerp (Faculdade de 
Medicina de Rio Preto) serão 
aplicados em profissionais da 
saúde voluntários – público 
considerado mais exposto ao 
contágio. A Famerp foi um dos 
doze centros escolhidos para 
testar a vacina. O anúncio foi 
feito durante coletiva de impren-
sa nesta quinta-feira (2).

De acordo com Maurício 
Lacerda Nogueira, chefe do 
laboratório de virologia da Fa-
merp, a escolha do público 
alvo levou em consideração 
o fato de os profissionais de 
saúde atuarem na linha de 
frente, portanto, estarem mais 
expostos ao contágio do novo 
coronavírus. De 18 a 20% dos 
casos positivos de coronavírus, 
na cidade, são em profissionais 
de saúde. “Testar a vacina numa 
população mais exposta dá um 
ganho significativo. Não é uma 
questão de privilégio, mas sim 
de aumentar a chance de nós 
termos uma resposta da eficácia 
mais rápida. Quando mais rápi-
do essa resposta chegar, mais 
rápido a população terá acesso 
à vacina”, explicou.

Em todo o Brasil, serão es-
colhidos 9 mil voluntários. Ainda 
não há informações de quantos 
voluntários receberão a vacina 
em Rio Preto porque, conforme 
explicou Maurício, é preciso de-
finição dos órgãos regulatórios 

como Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e Conep 
(Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa), ligada ao Conselho 
Nacional de Saúde (CNS).

A expectativa é de que o iní-
cio da pesquisa ocorra em 30 a 
45 dias. “Por conta da urgência, 
há um esforço para que tudo 
aconteça o mais rápido possí-
vel”, disse o chefe do laboratório 
de virologia da Famerp.

A Famerp foi escolhida para 
participar da fase 3 dos estudos 
por já participar de outros pro-
jetos com o Butantã, como a 
vacina da dengue. “Faz parte de 
uma expertise que nós ganha-
mos fazendo estudo da vacina 
da dengue com o Butantã. Nos 
últimos anos, demonstramos 
a capacidade da Famerp de 
vacinar e monitorar uma parte 
importante da população”, dis-
se Maurício para, em seguida, 
acrescentar: “é motivo de muito 
orgulho da equipe multidiscipli-
nar que eu coordeno, formada 
por médicos, biomédicos, enfer-
meiros farmacêuticos, veteriná-
rios, agentes de saúde, técnicos 
de enfermagem, que se dedica 
a esse trabalho”.

O chefe do laboratório de 
virologia da Famerp ressalta que 
o desenvolvimento e estudo da 
vacina não deve ser motivo para 
que a população relaxe nos cui-
dados que deve continuar ado-
tando no dia a dia e praticando 
o isolamento social. “Essa ou 
qualquer outra vacina que tente 
restaurar o mundo da forma 
como conhecíamos ainda está 
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no começo. É o início de uma 
longa caminhada. Peço a todos 
que não encare nenhuma boa 
notícia de médio prazo, como 
esta, como uma liberdade para 
não cumprir as medidas que 
precisam ser cumpridas neste 
momento”.

CoronaVac
A vacina foi desenvolvida 

pelo laboratório farmacêutico 
chines Sinovac Biotech e em 
parceria com Instituto Butantan, 
responsável pela fase 3 – a de 
estudo clínico. Intitulada de 
CoronaVac, a vacina é uma das 
mais de 130 que vêm sendo 
testadas no mundo.

O governo do Estado de São 
Paulo investiu R$85 milhões 
para a realização do estudo e 
a expectativa é de que a vacina 
esteja disponível no SUS até 
junho do ano que vem.

Fase de testes
As primeiras duas fases de 

teste da vacina avaliaram as-
pectos como segurança e a 
dosagem necessária para a 
eficácia e obtiveram resultados 
promissores. A vacina já foi 
testada em 1 mil voluntários na 
China, além de ter sido testada 
em modelo experimental em pri-
matas não humanos (macacos), 
protegendo-os da doença.

A nova fase de testes da vaci-
na desenvolvida pelo laboratório 
chinês, em parceria com o Ins-
tituto Butantã, é a chamada de 
número três de testes clínicos.

O objetivo é avaliar a eficácia 
da vacina em prevenir a doença 
e, neste caso, com os métodos 
placebo controlado e duplo cego. 
“Alguns voluntários receberão 
a vacina e outros receberão 
uma substância inerte (que 
não produz qualquer efeito no 

organismo). Iremos comparar os 
dois grupos e constatar quantos 
foram infectados em 
cada um deles e o 
quanto a vaci-
na foi eficaz. 
Já o du- p l o 
c e g o se refere 

que o admi-
nistrador da va-

cina não informará 
ao pesquisador e nem 

ao voluntário quem será 
imunizado com a vacina e de 

quem receberá o placebo. Essa 
informação só é disponibilizada 
ao sistema de monitoramento do 
estudo. É o padrão ouro mundial 
de se fazer estudo de vacina”, 
afirmou o chefe do laboratório de 
virologia da Famerp, acrescen-
tando que os voluntários serão, 
a principio, acompanhados por 
um ano.

O laboratório chinês fornece-
rá a vacina para o Butantã para a 
fase 3. “Caso seja demonstrada 
a segurança e eficácia, será feita 
a transferência de tecnologia da 
empresa chinesa para o Butantã, 
que produzirá a vacina e, conse-
quentemente a utilização dentro 
do Sistema Único de Saúde no 
estado de São Paulo”, explicou 
Maurício.

Estudo será realizado 
em 12 regiões do país

São 12 centros que farão os 
testes em diferentes regiões do 
país. Em São Paulo, terá como 
centro coordenador o Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP e contará com 
a participação, além da Famerp, 
do Instituto de Emílio Ribas e 
Hospital Albert Einstein, Univer-
sidade Municipal de São Caetano 
do Sul, Hospital das Clínicas da 
Unicamp (Campinas) e do Centro 
de Saúde Escola da Faculdade 
de Medicina da USP de Ribeirão 
Preto.

Os centros definidos no res-
tante do país são: Universidade 
de Brasília (UnB), Instituto Nacio-
nal de Infectologia Evandro Cha-
gas, no Rio de Janeiro, Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Fármacos da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Hospital 
São Lucas da PUC do Rio Grande 
do Sul e Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal do Paraná.Maurício Nogueira, chefe do laboratório de virologia da Famerp

Guilherme BATISTA

PANDEMIA VAGAS
Urupês confirma primeira 

morte por Covid-19

Urupês confirmou a pri-
meira morte em decorrência 
da Covid-19, na manhã desta 
quinta-feira (2). Trata-se de 
um homem de 80 anos que, 
apesar da idade avançada, não 
possuía nenhuma comorbidade, 
ou seja, nenhuma outra doença 
que pudesse agravar o quadro 
respiratório.

Segundo informações da 
secretaria de Saúde, o idoso 
morava sozinho, mas recebia 
visitas frequentes de familiares. 
Estas pessoas foram isoladas 
e estão sendo monitoramento, 
como medida de segurança.

O homem havia sido enca-
minhado, no sábado (27/06), 
para o Hospital Emílio Carlos, 
em Catanduva, com quadro de 
pneumonia.

A cidade soma 21 casos po-
sitivos para a doença, sendo que 

sete pessoas estão em isola-
mento domiciliar e três hospita-
lizados. Outros 11 já receberam 
alta e são considerados curados. 
Atualmente, três pessoas que 
já realizaram exames para o 
novo coronavírus pelo Sistema 
Público de Saúde, aguardam a 
liberação dos resultados.

Onde procurar atendi-
mento

A Prefeitura de Urupês orien-
ta que caso os moradores da ci-
dade identifiquem o surgimento 
de sintomas como tosse, febre, 
fadiga, tremores e calafrios 
que não desaparecem, dores 
musculares, dores de cabeça, 
dores de garganta, perda recen-
te de olfato ou paladar devem 
informar o Sistema de Saúde 
do município. Casos urgentes 
devem se dirigir ao Pronto So-
corro Municipal, localizado no 
Hospital São Lourenço.

Tatiana PIRES

Rio-pretenses com Covid-19 
poderão ser internados em Jaci

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto anunciou 
uma parceria nesta quinta-fei-
ra (2) com o Hospital Nossa 
Senhora Mãe da Divina Provi-
dência, em Jaci, para receber 
pacientes com Covid-19 do 
município com menor grau de 
gravidade. A medida visa dimi-
nuir a taxa de ocupação na San-
ta Casa e no Hospital de Base.

“Estamos preocupados com 
a capacidade de atendimento 
da rede hospitalar do município, 
porque nós estamos aumentan-
do progressivamente o número 
de internações. A Santa Casa, 
por exemplo, vem com cer-
ca de 90% de ocupação nas 
enfermarias e 80% nos leitos 
de UTIs.”, afirmou o assessor 
especial da Saúde, André Bai-
tello. De acordo com ele, serão 

disponibilizados 18 leitos para 
os rio-pretenses em Jaci.

São 258 internações por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) em Rio Preto, 
sendo que 176 pacientes estão 
na enfermaria e 82 na UTI. A 
cidade também registrou 84 no-
vos casos, sendo que nove fo-
ram em profissionais de saúde. 
São 2.932 casos no total, com 
548 sendo em profissionais da 
saúde (equivalente a 19%).

O município também confir-
mou o 84° óbito por coronaví-
rus. A vítima foi uma mulher de 
62 anos com comorbidades. Rio 
Preto conta ainda com 1.784 
pacientes curados e superou 
a marca dos 16 mil testes, 
um dos maiores do estado. 
O coeficiente de incidência é 
de 636 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Vinicius LIMA

PREVENÇÃO
Rio Preto vacina mais de 4 mil no 

primeiro dia liberado para a população

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto administrou 4.542 doses 
da vacina da gripe nesta quar-
ta-feira (1). Este foi o primeiro 
dia com a vacinação liberada 
para toda população. Assim, 
a campanha contabiliza até o 
momento 173.631 pessoas 
vacinadas contra a gripe no 
município. O estado também 
prorrogou a campanha até o dia 
24 de julho ou até acabarem as 
doses. Em Rio Preto, foram 80 
mil doses disponibilizadas.

“Tivemos uma procura boa 

neste primeiro dia. Ainda não 
batemos as metas em determi-
nados grupos como puérperas, 
gestantes e adultos de 55 a 59 
anos. No caso das crianças, re-
servamos uma parte das vacinas 
para as que precisam receber a 
segunda dose”, afirmou a geren-
te de imunização de Rio Preto, 
Michela Dias Barcelos.

A adesão de crianças à 
campanha está em 69,98% e 
a de gestantes em 61,80%. Já 
a cobertura vacinal de adultos 
está em 59,23% e a de puér-
peras está em 55,04%, sendo 
os grupos que não atingiram a 

Vinicius LIMA meta de 90% imunização.
Nos idosos, a cobertura 

segue alta: 116,85% foram 
imunizados. Entre os profissio-
nais de saúde de Rio Preto, a 
adesão também permanece 
alta: 113,60%. Os demais gru-
pos não possuem uma meta de 
vacinação.

A cobertura vacinal geral da 
campanha em Rio Preto está 
em 94,95%, acima dos 90% 
preconizados pelo Ministério da 
Saúde como ideal, e acima das 
coberturas vacinais do Brasil, 
com 89,71% e do estado de São 
Paulo, com 90,33%.

As salas de vacina estão 
funcionando em escolas e equi-
pamentos públicos de Rio Preto, 
de segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30. Os locais podem ser 
conferidos no site www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Guilherme BATISTA
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PRÉ-CANDIDATOS 

R io  P re to  t em 13  p ré -
candidatos a prefeito. São 
eles: Carlos de Arnaldo  (PDT), 
Celi Regina (PT), Edinho Araújo 
(MDB), Felipe Marchesoni 
(NOVO), PM Helena dos Santos 
(REPUBLICANOS), Kawel Lotti 
(PODEMOS), Marco Casale 
(PSL), Marco Rillo. (PSOL), 
Orlando Bolcone (DEM), Paulo 
Bassan (PRTB). Renato Pupo 
(PSDB), Rogério Vinicius dos 
Santos (DC),Waldomiro Lopes 
da Silva (PSB). Muitos dos 
candidatos a prefeito estão 
na lista para, segundo a nova 
lei, dar suporte à chapa de 
candidatos a vereador.

PADRINHOS  

A escolha de Rio Preto como 
polo de pesquisa da Coronavirus, 
deve-se ao governador João 
Doria, ao vice-governador Rodrigo 
Garcia, ao prefeito Edinho Araújo, 
ao secretário de Saúde, Aldenis 
Borin, Dulcimar Donizete de 
Souza, diretor da Famerp, Jorge 
Fares e Amália Tiecco, esses 
últimos, diretores do HB.

EU, HEIN!

Q u e m  v e m  s o f r e n d o 
c o n s i d e r a v e l m e n t e  p o r 
conta das pressões que tem 
recebido dos comerciantes, 
pela postergação da abertura 
de estabelecimentos com a 
finalidade de conter o avanço 
do coronavirus, é Ricardo Eládio 
Arroyo Martins, presidente do 
nosso Sindicato do Comércio 
Varejista. O embate para a 
reabertura do comércio tem 
sido de grande intensidade, 
e levando seus n í ve is  de 
diabetes e pressão arterial. 
Apesar da intensa batalha 
e sem conseguir resultados 
animadores, nem luz no fim do 
túnel, Ricardo jogou a toalha e 
resolveu cuidar de sua fazenda.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 3, sexta-feira: 
Reinaldo Lobanco, Marilene Polachini Cardoso Machado, Giuliano 
Finimundi Verdi, João Bosco, Márcio Vidoti, Tom Cruise, Newton 
Bacarissa, Ana Julia Guerra, Franscico Caparroz Lopes Neto, 
Alexandre de Azevedo Marques. 4, sábado: Data Nacional dos 
Estados Unidos - Dia da Independência, Dia Internacional do 
Cooperativismo, Matheus Costantini, Ângela Arroyo dos Santos, 
Aninha Gottardi, Jairo de Paula Ferreira Filho (Dragão), Carlos César 
Pezarini, José Eduardo Tarraf, Lúcia Terezinha Baraldo, Manoel Pedro 
Menezes Neto, Marlene Aparecida Pratali, Marly Thomé Zancaner, 
Wagner Moraes, Gian Correa, Mariana Xavier. 5, domingo: Helaine 
Gomes, Ilza Silva (restaurante Bambina), Celso de Freitas,Erasmo 
Carlos, Giane Albertoni, Kenny G, Monique Evans, Sérgio Augusto  
Freitas, Wanderléa. 6, segunda-feira: Nasceu Dalai Lama, Alberto 
Oswaldo Affini,Carlos Alberto Mazzota, Marilia Funes, Leda Faria, 
Carlos Otávio Fett, Irma Brandão de Lucca, Paola Oliani Vieira, 
Sylvester Stallone, Toquinho, Viviane Elias.7, terça-feira: Luciana 
Tajara, Laila Mahfuz Crosara, Helô Pinheiro, Percival Costa Júnior, 
Pierre Cardin, Ringo Starr, Ronnie Von, Yara Voight Chaves, Licinha 
Ramires, Ana Cristina Constantini Maluli, Carlos Roberto Feres. 
8, quarta-feira: Dia do Panificador, Cecilia Dégaine, Alessandra 
Sinibaldi  Ruggiero, Anjélica Huston, Antônio Carlos Egéa, Daniela 
Sarayba, Elô Braga Kerr, Guilherme Oliani Vieira, João Manoel Costa 
dos Santos, Kevin Bacon, Thaís Machado, Nagib Abud Neto, Sérgio 
Munia Júnior, Silvia Regina Strazzi, Fábio Roberto Saes, Osmar 
Gomes Coelho, Rosangela Volpato, Silvia Strazzi, Paulo Zapparoli, 
Rosa Vellasco. 9, quinta-feira: Dia da Revolução de 32 e do 
Soldado Constitucionalista, Gilberto Miranda, Kátia Graceli, Luís 
Henrique (Ike) de Camargo Pala, Rupenzinho Kuyumjiam, Sérginho 
Lourenço, Tom Hanks, Viviane Saad Gattaz, Creuza Arruda, Karina 
Costa, Cassia Martins, Elaine Morielle, Mariluci Venturelli, José 
Valdiney de Carvalho Junior. 
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PORTAS FECHADAS  

Além do Buffet Dalila, outro 
estabelecimento icônico acaba 
de fechar suas portas. Com 
70 anos de história, o Buffet 
França de São Paulo, encerra as 
atividades devido à crise. Com 
uma extensa trajetória no ramo, o 
buffet que foi fundado por Nilson 
França, vinha sendo comandado 
pelo neto do fundador. 

CENTRO DE PESQUISA II 

Em nossa cidade, os testes serão conduzidos pela Faculdade de 
Medicina (Famerp), com a coordenação do virologista Maurício 
Nogueira. A vacina utilizada pelos testes foi desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, que realizou testes do 
produto em cerca de mil voluntários na China, nas fases 1 e 2. 
Os testes serão realizados em nove mil voluntários. 

CENTRO DE PESQUISA III 

Caso a vacina seja aprovada, a Sinovac e o Butantan vão firmar 
acordo de transferência de tecnologia para produção em escala 
industrial tanto na China como no Brasil para fornecimento 
gratuito ao SUS (Sistema Único de Saúde). 

PARCERIA APROVADA II 

Além Rio Preto, a companhia está presente, com clínicas e 
hospitais, em Campinas, Ribeirão Preto, Florianópolis e Curitiba.
As empresas aguardam apenas a aprovação da Agência Nacional 
de Saúde (ANS), dada como certa pelos executivos, para 
iniciarem o plano de investimento de R$ 52 milhões para os 
próximos dois anos.

ALTAR

O advogado rio-pretense, José 
Augusto de Toledo Mussi e 
a nutr ic ionista barretense 
Patrícia Idalgo de Souza, estão 
de casamento marcado. Ele 
é filho dos saudosos Alceu 
José Mussi e da professora 
Nora Martha de Toledo Mussi, 
falecida recentemente. E ela, 
de José Carlos Martins de Souza 
e Cleuza Maria Idalgo de Souza.

BOM FILHO

Trinta anos depois deixar sua terra natal, Rio Preto, para investir 
na formação acadêmica, inclusive na Universidade de Stanford, na 
Inglaterra e ocupar cargos de liderança em grandes companhias, 
Rogério Melzi, faz questão de confessar a alegria e satisfação por 
liderar, ao lado do Dr. Mário Jabur, a concretização da parceria entre 
a Hospital Care e o Austa. Nestes 30 anos, o executivo mantém 
estreitos laços com a cidade e região, visitando, ao menos duas 
vezes por mês, os familiares que moram em Rio Preto e Mirassol.

BACK HOME

Danie la Ar royo Vi tag l iano 
Fleury, esposa de Fábio Fleury, 
prepara-se para retornar, dia 
11 de julho, ao Texas, onde 
reside. Aliás, mora na cidade 
de Conroe. De acordo com a 
lei, por causa da pandemia e 
como é residente daquele país, 
terá que ficar em quarentena na 
sua própria casa, por 14 dias.

LIVE SERTANEJA

 O “BBQ MIX em Casa”, 
acontece amanhã, a partir das 
17 horas, no canal do Youtube 
de cada um dos art istas 
participantes: Leonardo, Bruno 
e Marrone, Os Parazim, Edson e 
Hudson. A transmissão contará 
ainda com a participação de 
grandes assadores, para dar 
tom e tempero ao evento: 
Jimmy Ogro, Paula Labaki e 
Roberto Barcellos. O público 
poderá acompanhar ao vivo 
também no canal oficial, rádio 
e aplicativo do VillaMix Festival.

PARCERIA APROVADA III 

O planejamento prevê, já nos próximos 60 dias, uma injeção de 
R$ 12 milhões na construção de um centro especializado para 
atendimento de pacientes infectados pelo coronavírus (COVID 
Center). E, nos próximos 24 meses, aporte de aproximadamente 
R$ 40 milhões para a modernização da infraestrutura do 
complexo do Austa, com a ampliação do centro cirúrgico e de 
leitos de UTI, além da aquisição de modernos equipamentos 
para auxiliar o corpo clínico no diagnóstico e tratamento dos 
pacientes, por exemplo.

CENTRO DE PESQUISA I  

Rio Preto foi uma das escolhidas para abrigar um centro de 
pesquisa para testar a vacina contra o coronavírus. A realização 
dos testes clínicos será de fase 3, que verifica eficácia da vacina. 
O anúncio foi feito na manhã de quarta-feira, 1º de julho, pelo 
governador do estado de São Paulo, João Doria. Outros 11 locais 
também receberão o centro, incluindo Ribeirão Preto, São Paulo-
capital e os estados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.

PARCERIA APROVADA I 

A  Hospital Care, holding administradora de serviços de saúde, 
e o Grupo AUSTA anunciaram, quarta-feira dia 1º  de julho, que 
a parceria de negócios entre as duas organizações foi aprovada 
pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).O 
Austa passa a ser a 23ª unidade de negócio no Brasil da Hospital 
Care, que chega à sua quinta praça de atuação. 

BATIZADO

O cantor sertanejo Zé Neto, 
que faz dupla com Cristiano, e 
sua mulher Nathalia Toscano 
esperam passar o sufoco do 
isolamento social, para festejar 
o batismo de sua filha Angelina 
Toscano Martins, que nasceu 
dia 20 de maio último. Ela tem 
um irmãozinho, o José Martins 
Filho, de 2 anos.

CASA NOVA 

Wa n i l d a  Ve r d i  d e i x o u  o 
apartamento onde morava, na 
Redentora e transferiu-se para 
a casa de sua família, na Agerip.

VIAGEM 

Otimista com a expectativa 
de um mundo sereno com a 
possível descoberta de uma 
vacina para o Coronavirus, 
Evanilda Amaral já comprou as 
passagens e viaja com Fátima 
e Sofia Lemes para a Grécia em 
abril de 2021. Um pulinho de 
dez dias entre Atenas, Santorini 
e Mikonos. Afe, bom demais!

PADRINHOS  

Com a clínica em São Paulo, 
funcionando à meia-boca por 
causa da pandemia, o médico 
oftalmologista Alfredo Tranjan 
e a mulher, Caió Vetorasso 
Mendes Tranjan, tem curtido o 
isolamento social em Rio Preto, 
na casa de, Tuca Vetorasso 
Mendes.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: EUROMEDICA COM. MANUT. EM EQUIPA-
MENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME
CONTRATO PRE/0152/17
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção quanto 
ao não atendimento das adequações quanto ao cumprimen-
to do contrato em epígrafe. Considerando previsão contratu-
al em sua Cláus. 2ª, itens 2.4 e 2.5, bem como Anexo I, TR, 
do edital do processo licitatório, itens 3.4, 3.11, 4.2, 4.15.1, 
4.15.2, 4.15.3,4.15.4, 5.5, 5.6,5.8, 5.10, 5.12 e 9.3. Fica a 
contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS E REALIZAR AS ADEQUAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO, 
no prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, de 
forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação 
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMPENHO 10839/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
EMPENHO 8151/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 8155/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM-
PORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
EMPENHO 6277/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, pertencen-
tes as empresas em epígrafe. DECIDO: Com fundamento no 
art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por 
se tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão 
contratual e penalidades administrativas. Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2,  
II e IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
MULTA do valor referente ao atraso das obrigações contratu-
ais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apresentar 
defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia e o 
não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo da 
penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZA-
ÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante de verifi cação no atraso do pagamento das obriga-
ções contratuais referente o mês de Junho/20. Com fun-
damento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 
6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao descumprimento 
contratual, MULTA do valor referente ao atraso das obriga-
ções contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. 
A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
EMPENHO 19518/19
Considerando que até o momento não foi regularizado o 
atendimento dos chamados 26649,26797 e 26796.
CONTRATADA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 
EPP
EMPENHO 22335/2019
Considerando que até o momento não foi regularizado o 
atendimento dos chamados 26649,26797 e 26796.
DECIDO: Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, 
bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual apli-
car pena de ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a 
reincidência implicará em rescisão contratual e penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A 
inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar no 
agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM
DESPACHO
Despacho de Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação Nº 48/20
Contratada: M.G. Crivelin Imóveis Próprios Eireli

OBJETO: Locação de imóvel situado a Rua Gerasina Ta-
vares, n° 500, Jardim Yolanda – Nesta, destinado a Divisão 
de Gestão da Merenda Escolar. Fund. Art. 24, X, da L.F 
8.666/93. SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 299/19; ATA/0579/19
Contratada: Frigoboi Com. de Carnes Ltda
Fica repactuado o valor do item 3 – fi le de peito de frango 
em cubos/tiras IQF, da ata supramencionada, passando de 
R$12,49 para R$11,00 o quilo. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2020
ATA Nº 0456/20
CONTRATADA: MERENDA MAIS DE SUZANO ALIMENTOS 
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios para rede 
municipal de Ensino - Valor Unitário – Item 05 – R$7,95 - 
SMAA– Antonio Pedro Pezzuto Junior- Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020
ATA Nº 0457/20
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA 
LTDA ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza - Valo-
res Unitários – Item 05 – R$5,85; Item 08 – R$2,15; Item 
10 –R$3,12; Item 14 – R$1,63; Item 15 – R$1,84; Item 
18 – R$0,83; Item 30 – R$3,08; Item 31 – R$4,61; Item 32 
– R$4,96; Item 33 – R$3,08;  Item 34 – R$4,52; Item 35 – 
R$3,07; Item 41 – R$1,64; - SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2020
ATA Nº 0458/20
CONTRATADA: F A GOMES ME.
OBJETO: Fornecimento de materiais de limpeza - Valore 
Unitário – Item 26 – R$2,39- SMEL – Cléa Márcia M. Bernar-
delli- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2020
ATA Nº 0459/20
CONTRATADA: ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de óculos completo (armações e 
lentes) – Lote 01 -Valores Unitários – Item 01 – R$7,90; Item 
02 – R$30,90; Item 03 – R$80,90; Item 04 – R$32,00; Item 
05 – R$15,00; Item 06 – R$25,00; Item 07 – R$28,50; Item 
08 – R$54,90 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira– Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 11257/2020
CONTRATO Nº: DPL/0037/20
CONTRATADA: JOSÉ GARCIA VIEIRA EIRELI ME. 
OBJETO: Prestação de serviços com fornecimento de mate-
rial para reparo e revisão do telhado do Campo de Bocha da 
Vila Sinibaldi - SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli- Prazo de 
vigência: 135 dias. Valor Total: R$15.000,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Constroeste Construtora e Parti-
cipações Ltda. Sergio Astolfo Issas - Secretário Municipal de 
Obras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 143/2020 – Processo n.º 
11.414/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de 
recarga de extintores. Secretaria Municipal de Administração. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 24/06/2020, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedora: 
YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA LTDA. (itens 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16). 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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário 

Municipal de Administração.
AVISO
DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 221/2020 - Processo 
12.001/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (cesta básica) para distribuição as famílias 
assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social 
(CRAS) do Município - Programa Alimenta Rio Preto. Secre-
taria Municipal de Agricultura e Abastecimento.
Impugnante: T G PAGLIARANI ME
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor 
da decisão encontra-se a disposição no ‘Portal de Compras’. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
ESCLARECIMENTO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE 
DATA
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  N.º 200/2020 - PRO-
CESSO N.º 11.848/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de saneante, 
detergente e fi ta reagente para realizar desinfecção nas uni-
dades de saúde. Secretaria Municipal de Saúde.
Informamos que foram prestados esclarecimentos ao edital 
em epigrafe e redesignada a data para o processamento do 
pregão e recebimento das propostas para o dia 17/07/2020, 
às 08:30hs e abertura às 08:32hs, no site www.riopreto.
sp.gov.br - "PORTAL DE COMPRAS". O esclarecimento 
está disponibilizado no Portal de Compras a disposição dos 
interessados. Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
180/2020 – PROCESSO Nº 11.732/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de bolsas des-
tinadas aos agentes comunitários de saúde e agentes de 
controle de endemias. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 06/07/2020 às 14:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
113/2020 – PROCESSO Nº 11.274/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 06/07/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2020
 A EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO torna público que a Concor-
rência Pública supracitada, cujo objeto é a Área medindo 
16.500m², (dezesseis mil e quinhentos metros quadrados) 
aproximadamente, localizada embaixo do Complexo de 
Viadutos Jordão Reis “Pedra”, excetuando-se as área de-
nominadas lote 1 e lote 2 e painéis de exposição do tipo “ 
Backlight” denominados painel 1 e painel 2 devidamente de-
marcados no local, que permanecerão sob a administração 
da Emurb, para realização de exposição, compra e venda de 
automóveis, camionetas, motocicletas e motonetas e de-
mais veículos automotores novos e usados, bem como para 
executar atividades de publicidade e propaganda no local, 
podendo a área ser utilizada para outros fi ns, de acordo com 
autorização expressa da Permitente, foi declarada DESERTA 
pela Comissão de Licitações em razão de nenhum interessa-
do ter apresentado proposta, encerrando a presente Con-
corrência Pública. Mais informações através do telefone (17) 
3202-1410.

São José do Rio Preto, 02 de julho de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

ERRATA
Retifi cação na publicação do número de Portaria, publicado 
no Diário Ofi cial (D’Hoje) n° 4993 do dia 20/06/2020  
 Onde se lê:  PORTARIA Nº 016/2020 de 18 de junho de 
2020 
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Leia-se: PORTARIA Nº 017/2020 de 18 de junho de 2020 
São José do Rio Preto,  02 de julho de 2020.
                                                                                                            
Rodrigo Ildebrando Juliano
                                                                                                                       
Diretor-Presidente da EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

Sindicância Acusatória N° 001/2020
O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pelo Ato Normativo 
n.º 01/2018 e pelo Decreto Municipal n.º 17.163 de 24 de 
setembro de 2014, considerando o apurado na instrução 
da Sindicância Acusatória n° 001/2020 e nos fundamentos 
constantes no Art. 148 do Ato Normativo n.º 01/2018 e de-
mais disposições legais correlatas, RESOLVE:
Acolher integralmente os argumentos contidos no relatório 
fi nal da comissão sindicante do processo em questão que 
recomendou a determinação de pena de suspensão de 03 
(três) dias nos termos do Art. 75 do Ato Normativo 001/2018 
da Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio 
Preto – EMURB e demais disposições legais correlatas, 
ao funcionário A. F. matrícula funcional: 1956. Determino 
ainda que restitua-se o processo a comissão de Sindicância 
Acusatória n° 001/2020 para arquivamento e encaminhe-se 
cópia da respectiva decisão ao departamento de recursos 
humanos para ciência ao servidor e demais providências 
cabíveis.  
São José do Rio Preto, 01 de Julho de 2020.
      
            Rodrigo Ildebrando Juliano
                  Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.359 DE 30 DE JUNHO DE 2020

CONCEDE, a servidora estatutária EMILAYM CORREA 
PESSIN, Psicóloga, lotada na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, afastamento por 2 (dois) anos, sem vencimen-
tos ou remuneração, com prejuízo das demais vantagens 
do cargo, para tratar de interesses particulares, conforme o 
artigo 117 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos 
desta a partir de 13 de julho de 2020.
PORTARIA N.º 862 DE 30 DE JUNHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
SIMONE BARBARA GABRIEL CARNAVALI e LUIZ GUSTA-
VO DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), cons-
tituírem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos 
fatos relatados no Memorando: 0139/2020/ADM – Secretaria 
Municipal de Serviços Gerais.
PORTARIA N.º 34.361 DE 02 DE JULHO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) THALITA 
CAVALCANTE OLEA, Fisioterapeuta, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 01 de julho 
de 2020.
PORTARIA N.º 865 DE 30 DE ABRIL DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a):PEDRO HENRIQUE DE SOUZA
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Com-
plementar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: Carlos José Barbar Cury – OAB/SP 115.100
PORTARIA N.º 863 DE 02 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, 
CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO 
DONA para sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituí-
rem COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos 
relatados no Interno/SMS/GP/Nº 1619/20.
PORTARIA N.º 34.366 DE 02 DE JULHO DE 2020
DESIGNA, o(a) servidor(a) AKIRA SAMED WAKAI para 
responder interinamente pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, enquanto durar o período de licença saúde do(a) 
titular da pasta, nos termos do artigo 68, da Lei Complemen-
tar n.º 05/90, a partir de 29/06/2020.
PORTARIA N.º 867 DE 27 DE MAIO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): JEFERSON WILIAN POVEDA 
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, III e IX do 
artigo 204 da Lei Complementar nº 05/90.
PORTARIA N.º 34.367 DE 02 DE JULHO DE 2020
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 
119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 14/05/2002 e artigo 4º da Lei Complementar nº 609/2019, 
nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de junho de 2020:
CARLA ROSALBA GANZELLA PERES, Médico Pediatra, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 
período aquisitivo de 28/06/2014 a 26/06/2019, completado 
antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de 
27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 22/05/2020 a 24/06/2024.
FLAVIA MOREIRA BIZERRA VICENTE, Agente Administrati-
vo, lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente 
ao período aquisitivo de 06/05/2015 a 05/05/2020, comple-
tado antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 
de 27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 06/05/20200 a 05/05/2025.
MARCO ANTONIO BENFATTI, Agente Fiscal de Posturas, 
lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao 
período aquisitivo de 04/04/2015 a 03/04/2020, completado 
antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de 
27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 04/04/2020 a 03/04/2025.
MARI BLANCO PORTELINHA, Procurador do Município, 
lotado(a) na Procuradoria-Geral do Município, referente ao 
período aquisitivo de 29/03/2015 a 27/04/2020, completado 
antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 173 de 
27/05/2020, que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 28/04/2020 a 27/04/2025.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.628
 DE 2 DE JULHO DE 2020.

Suspende o corte do fornecimento de água em casos de 
inadimplência e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso VI e inciso XXXVIII, 
alínea a, da Lei Orgânica Municipal, c.c. art. 2º, incisos XIII, 
XIV, XV e XX; art. 5º, incisos I e II e § 1º, inciso III e art. 15, 
inciso VI, todos da Lei Complementar Municipal nº 130/01; e

CONSIDERANDO que compete ao Prefeito Municipal expe-
dir Decretos, Portarias e outros atos administrativos;
CONSIDERANDO que o Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto – SeMAE deve suspender o fornecimento 
de água ou executar a supressão das ligações na forma da 
Lei, em casos de inadimplência, com a prévia notifi cação ao 
usuário;
CONSIDERANDO que a tarifa fi xada para a prestação dos 
serviços de distribuição e abastecimento de água tratada em 
São José do Rio Preto pelo SeMAE engloba a provisão para 
situações de emergência e eventualidades;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.559, de 20 de março 
de 2020, declarou estado de emergência na saúde pública 
deste Município de São José do Rio Preto em razão da ne-
cessidade de estabelecimento de medidas de enfrentamento 
ao coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO que a partir do Decreto nº 18.571, de 
24 de março de 2020, reconheceu estado de calamidade 
pública no Município de São José do Rio Preto decorrente da 
pandemia do coronavírus (covid-19) e estabeleceu medidas 
de enfrentamento;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.605, de 14 de maio 
de 2020, suspendeu o corte do fornecimento de água em 
casos de inadimplência por prazo prestes a expirar;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.580, de 03 de abril 
de 2020, suspendeu o corte da cobrança de tarifas de água 
e esgoto pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de São 
José do Rio Preto – SeMAE dos usuários da categoria Resi-
dencial Social por prazo prestes a expirar;
CONSIDERANDO o coronavírus pode ser combatido com 
ações de asseio, higiene e limpeza, para as quais o acesso a 
água é imprescindível;
CONSIDERANDO que é de interesse público manter sus-
pensa a cobrança de tarifas de água e esgoto da população 
economicamente mais vulnerável para que seja garantido 
seu acesso a água tratada e tenha seu esgoto coletado e 
afastado;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica suspenso até o dia 07 de agosto de 2020 qual-
quer corte que interrompa o fornecimento de água tratada a 
quaisquer ligações da rede pública de abastecimento de São 
José do Rio Preto por razão de inadimplemento.
Art. 2º Fica suspensa a cobrança de tarifas de água e esgoto 
pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do 
Rio Preto – SeMAE dos usuários cujas ligações estejam 
cadastradas sob a categoria Residencial Social referente ao 
consumo aferido na referência sete do exercício de 2020.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente 
decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 2 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costumes e, pela 
Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.629
DE 2 DE JULHO DE 2020.
Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de 
novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.319.085,00 
(um milhão, trezentos e dezenove mil, oitenta e cinco reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 130 R$ 3.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.02 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 132 R$ 36.785,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 134 R$ 10.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.39.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 13 R$ 27.645,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.36.02 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 611 R$ 3.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.02 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 607 R$ 21.855,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.02 – Outros serviços de 

terceiros pessoa jurídica
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 73 R$ 15.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2008.3390.30.05 – Material de consumo
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 76 R$ 10.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2008.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 478 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 88 R$ 16.800,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.001.08.244.0003.2007.4490.51.01 – Obras e instalações
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 151 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2009.4490.52.05 – Equipamentos e 
material permanente
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 438 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.001.23.122.0016.2001.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 104 R$ 130.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2004.3390.91.01 – Sentenças judiciais
XIV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 63 R$ 861.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2005.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XV – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL
Ficha 412 R$ 53.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
11.001.04.131.0002.2027.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XVI – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 683 R$ 30.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.3391.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 451 R$ 49.785,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.32.02 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 481 R$ 52.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.02 – Material bem ou 
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 75 R$ 15.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2008.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 156 R$ 60.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 91 R$ 16.800,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.001.08.244.0003.2007.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 152 R$ 50.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistên-
cia Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.05 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 687 R$ 1.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do 
turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.31.01 – Premiações
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 51 R$ 130.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.1003.4490.51.01 – Obras e instalações
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 54 R$ 860.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica

X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 52 R$ 1.000,00
Programa 02 – Suporte administrativo
02.001.04.122.0002.2005.3390.30.01 – Material de consumo
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SO-
CIAL
Ficha 415 R$ 53.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
11.001.04.131.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 325 R$ 20.000,00
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Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.2001.3390.14.01 – Diárias civil
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 531 R$ 10.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.1015.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 315.000,00 
(trezentos e quinze mil reais), para reforço de dotação orça-
mentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 572 R$ 315.000,00
Programa 10 – Serviços Municipais
19.001.15.452.0010.2011.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 02 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.630
DE 2 DE JULHO DE 2020.
Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 9º da Lei n.º 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal do SeMAE - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Lei nº. 13.369, de 27 
de novembro de 2019), um Crédito Adicional Suplementar, 
no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas despe-
sas terão as seguintes classifi cações Funcionais Programá-
ticas:
I – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. XX ............................................................................
..... R$                                   20.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3390.30.04.312000 – Material de 
Consumo
II – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. XX ............................................................................
..... R$                                   20.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3390.39.04.312000 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica
III – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. XX ............................................................................
..... R$                                   20.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.4490.52.04.312000 – Equipamen-
tos e Material Permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial das dotações 
orçamentárias a seguir descritas, nos termos que dispõe o 
inciso III, §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. 33 .............................................................................
.... R$                                   20.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3390.30.04.110000 – Material de 
Consumo
II – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. 37 .............................................................................
.... R$                                   20.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.3390.39.04.110000 – Outros Servi-
ços de Terceiros – Pessoa Jurídica
III – GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA – GAF
Ficha nº. 41 .............................................................................
.... R$                                   20.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.04.04.122.0019.2.001.4490.52.04.110000 – Equipamen-
tos e Material Permanente
Art. 3º Ficam modifi cadas as peças orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste 
Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 2 de julho de 2020, 
168° Ano de Fundação e 126° Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE – SEMAE

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA 2° 
PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA 
LEI FEDERAL 123/06 TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020 – 
PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na 
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfi co, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
Tendo em vista o Parecer Técnico da Gerência Gestora a 
Comissão decidiu reclassifi car a 2ª proposta em 1º lugar e 
de acordo com o critério de julgamento previsto no Edital, 
MENOR PREÇO GLOBAL, declara vencedora e propõe a 
ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante PLANOS ENGENHA-
RIA LTDA, pelo valor global de R$110.000,00. S.J.R.Preto, 
02.07.2020 Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente 
da CL.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA 2° 
PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA 
LEI FEDERAL 123/06 – 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.
Tendo em vista o Parecer Técnico da Gerência Gestora a 
Comissão decidiu reclassifi car a 2ª proposta em 1º lugar e 
de acordo com o critério de julgamento previsto no Edital, 
MENOR PREÇO GLOBAL, declara vencedora e propõe a 
ADJUDICAÇÃO do objeto à licitante TCA SOLUÇÕES E 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP pelo valor global 
de R$74.000,00. S.J.R.Preto, 02.07.2020 Sonia Maria Fran-
co da Silva Gomes – Presidente da CL
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 
03/2020 – PROC. nº 38/2020
Objeto: execução de serviços de perfuração e instalação de 
poço tubular profundo, com revestimento de aço carbono 
e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado na 
Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial Euro-
park, município de São José do Rio Preto/SP 
Após análise dos documentos e fundamentados nos pare-
ceres das gerências: gestora do processo e administrativo-
-fi nanceira a Comissão de Licitações decidiu INABILITAR a 
HYLOC COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
OPERATRIZES - EIRELI por ter deixado de atender aos 
itens .3.3.3 e 3.3.4 subitem B. do edital e, HABILITAR a 
licitante ENGEPER ENGENHARIA E PERFURAÇÕES LTDA 
por ter atendido ao requerido no Edital. Não havendo impe-
dimento legal dentro do prazo recursal, fi ca designado o dia 
13.07.2020, às 9:00 horas, no mesmo local, para a abertura 
das propostas comerciais 
S. J. Do Rio Preto, 02.07.2020 – Sonia Maria Franco da Silva 
Gomes – Presidente da C.L.
EXTRATO DE CONTRATO - CONCORRÊNCIA 02/2020 – 
PROC. nº 26/2020
Contratada: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – EPP
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida 
Murchid Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho 
no município de São José do Rio Preto, incluindo forneci-
mento de materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos 
necessários à execução dos serviços.”
Valor R$1.175.538,50 Prazo: 4 meses   Data da Assinatura: 
02.07.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 23/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
35/2020
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) 
para reparo dos módulos dos inversores ACS800.
Contratada: VENITELLI & CIA - COMERCIO DE ELETRO-
ELETRONICOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 94/2020, recebida em 
24.06.2020. Valor: R$ 118.050,00.
Prazo de entrega: 100 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em ques-
tão está sendo efetuado independente de sua ordem crono-
lógica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta 
Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de inte-
resse público # CREDOR Nº 0698712 – Ponto Forte Cons-
truções e Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 1.827.080,28. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. – S. J. R. P., 30 de junho 
de 2020. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro – 
Nicanor Batista Junior – Superintendente.

S. J. Rio Preto 02.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000056021 01870/17 A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000056025 01870/17 A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000373054 01870/17 A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000373062 01870/17 A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000373087 01870/17 A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048528 01870/17 A DE LUCCA MEDICAMENTOS ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2020000045581 00921/12 AD REFEIÇOES EMPRESARIAIS LTDA 
EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000074824 00088/19 ATUAL MEDICINA OCUPACIONAL RIO 
PRETO EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000269318 01674/19 BED DISTRIBUIDORA DE 
COSMÉTICOS LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000269342 01675/19 BED DISTRIBUIDORA DE 
COSMÉTICOS LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000059089 00001/07 BOUTROS & BOUTROS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056724 01128/09 CANNIZZA E CANNIZZA CLÍNICA 
MÉDICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000434953 00028/14 CEDIMA CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM RIO PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000295403 01830/11 CENTRO ESPIRITA FRANCISCO DE 
ASSIS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081765 00637/03 CENTRO INTEGRADO DE ORTOPEDIA 
E REABILITACAO FISICA S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000039384 00871/05 CHEREGATTO & CIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050969 01622/18 CLINICA DIALIFE LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000081796 01500/00 
CONSULTORIO DE ATENDIMENTO 

GERAL MACAGNANI, PEREA, DALUR 
& FRANCISCO S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000326436 00273/10 
DAHER & DAHER COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047349 01334/16 DROGARIA BUSTOS MORENO LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000059484 01334/16 DROGARIA BUSTOS MORENO LTDA 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000051503 00480/98 DROGARIA RIO BRANCO RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000233622 01347/19 DROGARIA SOLO CENTRAL EIRELI ME Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000086058 00550/14 EDINA SUMIE MIYASAKI SHIOYA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000041390 00191/03 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000048123 00191/03 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000048130 00191/03 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000017361 01080/14 FARMACIA SOLLER RIO PRETO LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000413659 02568/16 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 
Renovação de Licença de 

Funcionamento 

2020000057520 00399/16 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 
Renovação de Licença de 

Funcionamento 

2020000037323 01210/07 H MED PRODUTOS MEDICOS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000099273 00176/14 ID LOGICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000315677 02352/17 INFINITY QUALITY SUPRIMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000066505 00910/99 INSTITUTO DE DIABETE OCULAR 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000044244 00624/15 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000044258 00624/15 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000040116 00196/20 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2019000213758 00712/99 JOSE PARDO FILHO & CIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054902 00812/03 KAISER SERVIÇOS MEDICOS LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2019000348971 01253/12 LUCAS PEIXOTO JANCE ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053042 00538/07 M R BIOMÉDICA RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000366284 00569/17 MA CONDE DROGARIA LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000014542 00569/17 MA CONDE DROGARIA LTDA EPP Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000040527 00054/19 MANI FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULACÃO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000040534 00054/19 MANI FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULACÃO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000040539 00054/19 MANI FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULACÃO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Baixa de Responsabilidade Técnica 

2020000040543 00054/19 MANI FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULACÃO LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000040545 00054/19 MANI FORMULA FARMACIA DE 
MANIPULACÃO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000072770 01431/13 MAX PERCHES FILHO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2019000422089 02575/19 MILANI LOPES SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000038507 00505/98 NEVES E BELLAO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049698 00282/98 P H C RIO PRETO LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000056415 00282/98 P H C RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000241443 00171/13 PACTUS SEGURANCA E MEDICINA 
OCUPACIONAL LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000015569 00208/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000043816 01553/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043820 02629/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000043823 01579/10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000067925 00239/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000096442 00933/09 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
JOSE DO RIO PRETO/SP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000029240 00827/12 
R P CHEMICAL INDUSTRIA COMERCIO 

E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE 
LIMPEZA LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000153714 01122/20 RANCHO DO CABECA RESTAURANTE 
LTDA 

Cadastro / Licença de 
Funcionamento Inicial 

2020000063010 01690/16 SANTOS & RAMOS S/S LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019656 01086/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019759 00375/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019798 01093/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019963 00377/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020039 01819/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020045 01109/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020105 01118/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020123 01123/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020146 00831/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020191 00409/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020234 01348/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020250 00009/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020266 02297/19 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020286 00116/16 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALTERMAR RODRIGO GIMENEZ 18442248803 01119/20 AIF-S-H 000076 
BAZAR ATHENAS LTDA ME 01103/20 AIF-A-N 000203 
BIANCA NAKMURA FONSECA 46008147898 01089/20 AIF-A-N 000199 
CARMEN BLANC VESTUÁRIO E BIJUTERIAS LTDA 01110/20 AIF-P-H 000024 
D A GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 01100/20 AIF-P-F 000046 
D S CAMOLEZI ESMALTERIA 01118/20 AIF-S-H 000075 
DEBORAH ROMA MORENO JULIÃO ME 01107/20 AIF-P-H 000022 
FRIGORIFICO ELDORADO RIOPRETENSE EIRELI 01117/20 AIF-A-N 000205 
IRACIELE OLIVEIRA LIMA 01091/20 AIF-S-E 000072 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 01115/20 AIF-S-V 000047 

IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 01111/20 AIF-A-LF 000074 
JANE CRISTINA FARINA DA SILVA ME 01105/20 AIF-A-N 000204 
JOSÉ RICARDO SABBIÃO RODRIGUES EPP 01090/20 AIF-A-LF 000072 
LEONARDO FREITAS FELISBERTO 01114/20 AIF-L-C 000080 
LUIS EDUARDO CONTE ME 01097/20 AIF-L-C 000076 
MAGALI SEMEDO DA SILVA ME 01109/20 AIF-P-H 000023 
MARASCALCHI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 01120/20 AIF-S-H 000077 
MARCELO AUGUSTO RIBEIRO 27645133805 01094/20 AIF-P-H 000016 
MERETI VEÍCULOS E ACESSÓRIOS EIRELI ME 01113/20 AIF-P-H 000025 
NEUZA ESPERANÇA ME 01099/20 AIF-L-C 000077 
P H COLCHÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME 01093/20 AIF-A-N 000201 
PERES & PEREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 
LTDA 01106/20 AIF-P-H 000020 

PIOVESAN & PAZZOTO LTDA ME 01104/20 AIF-P-H 000019 
PIVOTO & GEA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME 01092/20 AIF-A-N  000200 
R DE NORONHA EIRELI EPP 01098/20 AIF-L-C 000075 
RIOPRECAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME 01121/20 AIF-S-H 000078 
RODRIGO SERGIO YARED ME 01095/20 AIF-P-H 000018 
SANDRA MARIA TAPPARO STEFANINI 22117247873 01108/20 AIF-P-H 000021 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 01112/20 AIF-A-LF 000075 
VINÍCIUS FELIX DA SILVA 01116/20 AIF-S-H 000074 
WALMIR HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA 47962418842 01096/20 AIF-P-H 000017 

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 



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

 

 

2020000020292 01171/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020295 01739/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020297 01151-13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020299 01172/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020300 01740/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020304 00433/14 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020315 00985/17 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020316 01173/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020317 01155/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020326 01161/13 SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050206 01288/02 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR 
TAJARA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000291637 01917/14 SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000360044 01917/14 SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000086494 00948/10 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 
EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000086524 00222/99 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 
EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059061 01613/13 WIIKMANN SERVIÇOS MEDICOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000141447 02223/19 DROGARIA SÃO PAULO S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

20200000141445 02109/10 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

20200000145970  00067/20 RAIA DROGASIL S/A 
SOLICITAÇÃO PARA TESTES 

RÁPIDOS EM 
DROGARIAS/FARMÁCIAS 

       São José do Rio Preto, 03 de julho de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
MENDONÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020 - TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 002/2020 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licita-
ções, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto 
da presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO 
DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP 355, KM 0,00 – 1,20, 
EM BADY BASSITT - SP, em prol da empresa MAZZUC-
CA COMÉRCIO E SISTEMAS DE ELETRECIDADE LTDA, 
CNPJ nº 15.116.966/00001-66, com sede na Rua Caetano 
Bruno, 211, Jardim Industrial, CEP 15.105-000, Potirenda-
ba – SP, pelo valor de R$ 320.015,85 (trezentos e vinte mil, 
quinze reais e oitenta e cinco centavos), nos termos e con-
dições da proposta apresentada, lavrando-se se for o caso, 
competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt - SP, 02 de julho de 2020. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020 - TOMADA DE 
PREÇOS Nº. 002/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXE-
CUÇÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA 
RODOVIA SP 355, KM 0,00 – 1,20, EM BADY BASSITT – 
SP. CONTRATDA: MAZZUCCA COMÉRCIO E SISTEMAS 
DE ELETRECIDADE LTDA. VALOR: R$ 320.015,85 (tre-
zentos e vinte mil, quinze reais e oitenta e cinco centavos). 
ASSINATURA: 02 de julho de 2020. LUIZ ANTONIO TO-
BARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DA DECISÃO RELATIVA AO PROCESSO Nº 
08/2019

DECISÃO Trata-se de plano de trabalho apresentado pela 
ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO, em 
que a entidade prestará os serviços, na área da assistência 
social, de acolhimento de idosos, em contrapartida a Ad-
ministração Pública Municipal realizará o pagamento, para 
todo o período de execução da parceria, o valor anual de R$ 
7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais). No entanto, 
é preciso destacar que o valor por idoso atendido pela en-
tidade é de R$ 850,00 e será realizado repasse do recurso 
apenas se houver acolhimento de idoso, oportunidade em 
que deverá ser realizado aditamento contemplando o valor 
da parceria. Houve relatório da gestora da parceria atestan-
do o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 22 da 
Lei 13.019/2014. Existe previa dotação orçamentária para a 
execução da parceria, conforme relatório da Sra. Contadora 
da Prefeitura Municipal. É o relatório do essencial. DECIDO. 
1. Preenchidos os requisitos previstos na Lei 13.019/14, em 
seu artigo 22 e no artigo 9º daLei Municipal nº 1663/2017, 
APROVO o plano de trabalho apresentado pela ASSOCIA-
ÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO. 2. Diante do 
plano de trabalho apresentado e documentos apresentados, 
encaminhe-se os autos para o(a) Sr.(a) gestor(a) da par-
ceria para o cumprimento do artigo 16, V, da Lei Municipal 
1663/2017. Prazo 05 (cinco) dias. 3. Em seguida, encami-
nhe-se os autos ao(à) assessor(a) jurídico(a) do Município 
para a emissão de parecer técnico, conforme artigo 16, VI, 
da Lei Municipal 1663/2017. Prazo 05 (cinco) dias. 4. Após, 
tornem os autos conclusos. Mendonça/SP, 29 de junho de 
2020. Antonino Caetano de Souza - Prefeito Municipal

Chamamento Público de nº 001/2020

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para o 
atendimento pedagógico de alunos portadores do Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) que necessitam de apoio perma-
nente/pervasivo e que não se benefi ciam do ensino regular.
Despacho – Tendo em vista que não houve Organizações da 
Sociedade Civil interessadas, em fi rmar parceria com a mu-
nicipalidade na segunda Sessão de recebimento e abertura 
das propostas realizada em 12 de março de 2020, considero 

DESERTO o presente chamamento público. Determino que 
o processo seja encaminhado para a secretaria interessada 
para ciência e providências. Publique-se e prossiga-se nos 
demais atos. Mendonça, 10 de abril de 2020 – Antonino Cae-
tano de Souza - Prefeito Municipal

Associação Riopretense de Farmacêuticos
Assembléia Geral Ordinária – Edital de Convocação

                   Pelo presente edital fi cam convocados todos os 
associados e membros da diretoria para a “Assembléia Geral 
Ordinária” de acordo com o art. 25 do Capítulo V do Estatuto 
Regimentar, com a fi nalidade de eleger a nova diretoria, ges-
tão 2020/2022. A eleição, será realizada no dia 29 de julho 
de 2020, ás 19:00 h, à Rua Rubião Junior, nº 2634, Centro, 
São José do Rio Preto , S.P. A Assembléia será realizada às 
19:00 h em primeira convocação com 1/3 dos associados ou 
em segunda convocação às 19:30 h com qualquer número 
de participantes.

Suemis Maria de Castro Alves
Presidente da Associação Riopretense de Farmacêuticos
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO - PROCESSO Nº 24/2020 - ADITIVO CONTRATUAL Nº 
12/2020. 
CONTRATO Nº 12/2019. 
CONTRATADA: Ramada & Pimentel - Comercio e Instalação de Ar Condicionado 
LTDA – EPP. 
OBJETO: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº 12/2019, que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto – SP, com a respectiva alteração de valor, nos termos previstos 
na cláusula NONA do referido contrato. 
Valor global do Aditivo: R$ 432,60 (quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta 
centavos). 
Vigência: 08 de julho de 2020 a 08 de agosto de 2020. Data da assinatura: 30 de 
junho de 2020. Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. Base Legal Artigo 65, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93. 
São José do Rio Preto, 02 de julho 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente 
da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 

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:

HENRIQUE TADEU BONJOVANI e LUISA LINASSI SO-
ARES. Ele, de nacionalidade brasileira, propagandista, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 
de fevereiro de 1988, fi lho de JOSÉ LUIS BONJOVANI e de 
IVONE DO CARMO HIPOLITO BONJOVANI. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, psicologa, solteira, nascida em São José, 
SC, no dia 21 de junho de 1996, fi lha de KLEBER MAR-
QUES SOARES e de GISELE LINASSI. 

RAFAEL ANTONIO CASELLA e NAYARA CABRAL BAR-
RADAS. Ele, de nacionalidade brasileira, operador do mer-
cado fi nanceiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 24 de setembro de 1985, fi lho de RAFAEL BATIS-
TA CASELLA JUNIOR e de MARIA GISLAINE GIACOMINI 
CASELLA. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de 
julho de 1987, fi lha de ANTÔNIO ALVES BARRADAS FILHO 
e de SUSANA MÁRCIA CABRAL BARRADAS. 

LUIZ HENRIQUE DA SILVA FARIAS e RAFAELA APARE-
CIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, pizzaiolo, 
solteiro, nascido em Remanso, BA, no dia 09 de junho de 
2001, fi lho de AURICELIO LINHARES DE FARIAS e de 
MARIA DE JESUS DA SILVA FARIAS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 22 de dezembro de 1998, fi lha de REINAL-
DO ANTONIO DA SILVA e de SONIA APARECIDA DA SILVA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 02 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


