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Projeto de 
Menezes exige 

padrão no reparo 
de calçadas
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Por 0,5% Rio Preto permanece 
na fase Laranja do Plano SP

Por muito pouco, a região de Rio Preto não foi rebaixada de fase 
no Plano São Paulo de combate à Covid-19. Com ocupação de 
leitos hospitalares em 79,5%, a região conseguiu permanecer na 
fase Laranja. Esta é a segunda avaliação consecutiva que a cidade 
escapa do rebaixamento.  
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POR POUCO

Divulgação

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto comunicou ao Governo 
Estadual que o estoque de me-
dicamentos para intubação está 
em baixa na cidade. Segundo a 
pasta, a Santa Casa está no seu 
limite para mais uma semana e o 
HB para mais seis dias.Pág. A5

Justiça nega liminar e 
supermercados fecham no 

final de semana em RP

Hospitais estão 
com estoque de 
medicamentos 

no limite

CFC faz ajustes 
preparando aulas 
teóricas on-line
Com expectativa que o De-

tran-SP libere as aulas teóricas 
on-line na próxima semana, um 
Centro de Formação de Condu-
tores (CFC) já está testando os 
equipamentos que serão utiliza-
dos para fazer essa transmissão 
da aula.
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Prefeitura vai construir UBS no João Paulo II e no Solidariedade

Mudança na presidência e novo 
CEO movimentam Weilers

Cláudio LAHOS

O atleta José Liso, que está na equipe desde 2017, é o novo CEO do Weilers 

Divulgação

O investimento total das duas obras será de R$ 5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para cada unidade. Os recursos são provenientes do Governo do Estado de São Paulo. Pág. A4

Apenas a região de Registro foi rebaixada para a fase Vermelha

A APAS (Associação Paulista de Supermercados) afirmou que 
vai recorrer da decisão no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).   
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Pauléra faz 
reunião para 

debater PLC da 
RioPretoPrev

O empresário Matheus Ca-
margo anunciou que está dei-
xando as funções de presidente 
do Rio Preto Weilers, time de 
futebol americano. Apesar da 
saída, ele permanecerá como 
conselheiro do time. Com isso, 
o time terá a partir de agora um 
CEO (gestor), que vai cuidar da 
parte esportiva e financeira e o 
presidente, cuidará da parte so-
cial e jurídica. A inspiração veio 
de times europeus e de times de 
futebol no Brasil.

Pág. A6

Na reunião, técnicos vão es-
clarecer as dúvidas sobre o PLC 
(Projeto de Lei Complementar) 
que cria uma alíquota que será 
incidente sobre o 13º salário 
dos servidores.         Pág. A3
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
1° de agosto de 2020 POLÍTICA

MARCO REGULATÓRIO

Deputado participa de debate sobre saneamento 
Básico e Reforma Tributária realizado pela Fiesp

O deputado estadual Ita-
mar Borges (MDB), que é 
também presidente da Frente 
Parlamentar da Indústria da 
Construção e da Mineração, 
participou nesta sexta-feira 
(31) de uma reunião plenária 
do Departamento da Indústria 
da Construção e Mineração da 
Fiesp (Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo).

O tema principal desta reu-
nião foi o “Marco Regulatório 
do Saneamento: Cenário e 
Oportunidades” na qual foram 
apresentadas aos diversos se-
tores da Construção, informa-
ções importantes. Esse tema 
foi apresentado por Carlos 
Eduardo Lima Jorge Associa-
ção Paulista de Empresários 
de Obras Públicas.

Lima Jorge traçou um pano-
rama de como ficará o cenário 
a partir do novo marco legal 
do saneamento básico. “Tem 
muita coisa a ser construída a 
partir da lei que foi aprovada e 
certamente o saneamento será 
um dos setores mais promis-
sores para investimentos na 
infraestrutura”, salientou.

Marco Regulatório – O 
Novo Marco Legal do Sanea-
mento fixa o prazo para a uni-
versalização do acesso a água 
e esgoto no Brasil até 2033. 
Além do novo prazo, o projeto 
também amplia a participação 
do setor privado na gestão do 
saneamento básico através 
das concessões plenas ou 
PPPs (Participação-Público-Pri-
vadas). O novo marco também 
reacendeu a discussão sobre 
a importância da universaliza-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

ção dos serviços no acesso à 
água e tratamento de esgoto, 
devido a pandemia do novo 
coronavírus.

Reforma – A Reforma Tri-
butária também ganhou desta-
que na reunião, o economista 
André Rebelo, assessor para 
assuntos estratégicos da Fiesp, 
apresentou uma análise sobre 
o tema e os pontos definidos 
pela Federação.

ECOMONIA
Balcão de Empregos 
oferece 407 vagas

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
desta quinta-feira (31) 
está oferecendo 407 vagas 
de trabalho. Entre elas: 
açougueiro/peixeiro (18), 
repositor de frutas e legu-
mes (13), limpeza (11), 
encanador (10), corretor 
de seguros (10), auxiliar 
de transporte (9), empa-
cotado (9), vendedor (8), 
entre outros.

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo 
e na Prefeitura Regional 
Norte tenham sido suspen-
sos, o Balcão de Empregos 
da Prefeitura de Rio Preto 
continua funcionando. Os 
interessados podem se 
cadastrar por meio do site 

www.riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos. Por ele, 
os trabalhadores podem 
enviar currículos e se can-

didatar às vagas, assim 
como os contratantes po-
dem anunciar as oportuni-
dades.

Da REDAÇÃO

OPORTUNIDADES

Divulgação

Inscrições devem ser feitas somente pela Internet

Receita paga hoje R$ 5,7 bilhões em 
restituição de Imposto de Renda

A Receita Federal credita 
hoje (31) R$ 5,7 bilhões em 
restituições de Imposto de Ren-
da para 3.985.007 contribuin-
tes do terceiro lote. A consulta 
foi aberta no último dia 24.

D e s s e  t o t a l ,  R $ 
2.056.423.308,19 são para 
contribuintes que têm priori-
dade legal de recebimento: 
88.420 contribuintes idosos 
acima de 80 anos, 646.111 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, 47.170 contribuintes 
com alguma deficiência física 
ou mental ou doença grave 
e 346.793 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério.

Foram contemplados ainda 
2.856.513 contribuintes não 
prioritários que entregaram a de-
claração até o dia 28 de março.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita Federal na internet. Na 
consulta à página da Receita, 
no Portal e-CAC, é possível 
acessar o serviço Meu Imposto 
de Renda e ver se há inconsis-
tências de dados identificadas 
pelo processamento. Nesta 
hipótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, me-
diante entrega de declaração 
retificadora.

A Receita disponibiliza, ain-
da, aplicativo para tablets e 
smartphones que facilita con-
sulta às declarações do IRPF 
e situação cadastral no CPF. 
Com ele é possível consultar 
diretamente nas bases da Re-
ceita Federal informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral de 
uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponí-
vel no banco durante um ano. 
Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deverá 
fazer requerimento por meio 
da internet, mediante o For-
mulário Eletrônico – Pedido de 
Pagamento de Restituição, ou 
diretamente no Portal e-CAC, 
no serviço Meu Imposto de 
Renda.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte poderá 
contatar pessoalmente qual-
quer agência do Banco do 
Brasil ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio do 
telefone 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais lo-
calidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em 
conta-corrente ou poupança, 
em nome do contribuinte, em 
qualquer banco.

Da REDAÇÃO

NEGOCIAÇÕES IMPOSTOS DESEMPREGO

Correios apresentam 
proposta de acordo 
coletivo de trabalho

Os Correios, empresa res-
ponsável por grande parte da 
entrega de encomendas e 
pacotes em território nacional, 
apresentou uma proposta de 
acordo com os funcionários 
para evitar paralisações do 
serviço.

Segundo nota divulgada 
pela empresa, o trabalho de 
readequação da realidade 
da empresa vem sendo feito 
em respeito à legislação e à 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). As medidas visam, 
ainda, à saúde e ao equilíbrio 
financeiro da instituição.

As negociações vem sen-
do feitas em meio à alta do 
e-commerce - a movimentação 
de produtos vendidos online 
por lojas e pessoas de todas 
as regiões do país. O aumento 
ocorre por causa das restrições 
de comércio presencial em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus.

Segundo os sindicatos de 
funcionários da empresa, a 
razão de possíveis paralisações 
seria uma série de ajustes em 
benefícios e concessões já 
estabelecidas pela empresa. 

A empresa informa que há 
vários pontos das reivindica-
ções dos funcionários que não 
remetem ao acordo ofertado, 
como a modificação dos pla-
nos de saúde e a retirada de 
direitos, e que deve haver uma 
sensibilização para o momento 
delicado nacionalmente.

Agência BRASIL

Confira pagamentos e tributos 
adiados ou suspensos 
durante a pandemia

Terminar o mês escolhendo 
quais boletos pagar. Essa virou 
a rotina de milhões de brasi-
leiros que passaram a ganhar 
menos ou perderam a fonte de 
renda por causa da pandemia 
do novo coronavírus. Para 
reduzir o prejuízo, o governo 
adiou e até suspendeu diver-
sos pagamentos esse período. 
Tributos e obrigações, como 
o recolhimento das contribui-
ções para o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), 
foram parcelados para depois.

Em alguns casos, também 
é possível renegociar. Graças 
a resoluções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), 
os principais bancos estão 
negociando a prorrogação 
de dívidas. Os agricultores e 
pecuaristas também poderão 
pedir o adiamento de parcelas 
do crédito rural.

Além do governo federal, 
diversos estados estão to-

mando ações para adiar o 
pagamento de tributos locais 
e proibir o corte de água, 
luz e gás de consumidores 
inadimplentes. No entanto, 
consumidores de baixa renda 
estão isentos de contas de luz 
por 150 dias em todo o país. 
Em alguns casos, a Justiça 
tentou agir. No início de abril, 
liminares da 12ª Vara Cível Fe-
deral em São Paulo proibiram 
o corte de serviços de tele-
fonia de clientes com contas 
em atraso, mas a decisão foi 
revertida dias depois.

Alguns acordos já expi-
raram, como o acerto entre 
Agência Nacional de Saúde 
(ANS) e algumas operadoras 
para que os planos não inter-
rompessem o atendimento a 
pacientes inadimplentes até 
o fim de junho. Outras medi-
das foram renovadas, como 
a proibição de cortes de luz, 
prorrogada até o fim de julho 
pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).

Agência BRASIL

Brasil tem 12,2 milhões 
de pessoas sem 

trabalho, segundo IBGE

A taxa de pessoas desocu-
padas no Brasil é de 13,1% 
da população, em um total 
de 12,2 milhões de pessoas 
sem trabalho. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Covid-19 
(Pnad Covid-19) para a segunda 
semana de julho, entre 5 e 11, 
divulgada hoje (31) pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

O número fica acima da taxa 
de 12,3% da semana anterior 
(11,5 milhões) e da primeira 
semana de maio, que registrou 
10,5% da população desocu-
pada.

Ocupados

A Pnad Covid-19 estima 
em 81,1 milhões de pessoas 
a população ocupada do país 
na segunda semana de julho, 
enquanto nos sete dias anterio-
res o número estava em 81,8 
milhões, o que mostra queda 
relacionada à primeira semana 

da pesquisa, na primeira semana 
de maio. Lá eram 83,9 milhões 
de pessoas ocupadas.

Em termos percentuais, o 
nível de ocupação alcançou 
47,6%. O IBGE considerou es-
tável na comparação com a 
semana anterior (48,1%), mas 
recuo em relação à semana de 
3 a 9 de maio (49,4%). A proxi-
midade da taxa de informalidade 
chegou a 34%, também uma 
estabilidade frente a semana 
anterior (34,2%) e de queda se 
relacionada à semana entre 3 a 
9 de maio (35,7%).

Distanciamento

Entre 5 e 11 de julho, 8,6% 
das pessoas ocupadas, 7 mi-
lhões, estavam afastadas do 
trabalho por causa do distan-
ciamento social. Na semana 
que antecedeu eram de 10,1%. 
A diferença é ainda maior na 
comparação com a primeira 
semana da pesquisa, de 3 a 9 
de maio, quando a taxa era de 
19,8%, 16,6 milhões de ocupa-
dos afastados.

Agência BRASIL

Deputado Itamar Bor-
ges (MDB) participou de 
debate sobre o Marco 
Regulatório do Sanea-
mento, que fixa prazo 
até 2033 para universa-
lização do acesso à água 
e ao esgoto

Divulgação
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Reparos
As empresas que prestam serviços ao Semae com o 

objetivo de fazer reparo na rede de água e de esgoto abrem 
valas nas calçadas e nas vias públicas, a fim de sanar os 
problemas. Após a execução dos reparos, Jorge Menezes 
(DEM, foto) diz que as valas são fechadas de qualquer jeito, 
descaracterizando o padrão do calçamento. Segundo ele, 
isso causa prejuízos aos proprietários que têm de refazer as 
calçadas. Para combater os abusos, o vereador apresentou 
projeto que obriga as empresas recomporem o calçamento 
com o mesmo material danificado. “A calçada tem de ficar 
como era antes”, exige.

Na sola…  
Gérson Furquim (Pode-

mos), que tem experiência 
em campanha eleitoral, 
disse que a próxima cam-
panha será diferenciada 
por causa do novo corona-
vírus. Furquim lamenta que 
o contato com o eleitor será 
on-line, já que as pessoas 
estão com medo de contrair 
o vírus que já mantou quase 
250 pessoas em Rio Preto. 
“Campanha na sola de sapa-
to vai ser difícil”, prevê. Para 
o vereador que vai tentar seu 
nono mandato consecutivo, 
campanha na sola do sapato 
é a que proporciona melhor 
resultado nas urnas. “É olho 
no olho”, frisa.

Debate
A pré-candidata a prefeita Celi Regina da Cruz (PT) se 

pauta na essência do que prega o partido para elaborar o 
seu plano de governo, que será apresentado na campanha 
eleitoral. Para tanto, reuniu um grupo de mulheres com o 
intuito de traçar metas de políticas públicas para atender 
os anseios femininos. O debate, promovido quinta-feira à 
noite, teve como foco a importância de garantir direitos 
às mulheres no mercado de trabalho, na educação e na 
saúde da família. Celi Regina diz que as mulheres têm 
de garantir espaço também na política para buscar a tão 
sonhada igualdade de gêneros.  

Mais tempo
Projeto de lei comple-

mentar adia para 31 de 
dezembro de 2021 o prazo 
para os estados e municí-
pios, que mantêm regimes 
de previdência para seus 
servidores para se adequa-
rem à reforma da Previdência 
aprovada pelo Congresso. 
Estados e municípios ga-
nham mais tempo para ade-
quar as alíquotas dos seus 
regimes, que não poderão 
ser diferentes das alíquotas 
dos servidores públicos fede-
rais. Pela reforma, benefícios 
como o auxílio-doença e o 
salário-maternidade terão 
que vir diretamente do Te-
souro estadual ou municipal.

Permanece
O governador João Dória 

(PSDB) divulgou ontem a 
nova reclassificação das 
regiões do estado. Mesmo 
com número elevado de 
infecções pelo coronavírus, 
Rio Preto se manteve na 
fase laranja devido a estru-
tura que a saúde implantou 
para tratar pacientes com 
Covid-19. A equipe do go-
verno disse que a notícia foi 
importante, porque mostra 
o empenho e a dedicação 
dos profissionais da saúde, 
liderados pelo secretário 
Aldenis Borim, no combate 
à doença. Se o povo fizer a 
sua parte, o fim do caos está 
próximo. Ao contrário…

Já fez…  
O superintendente do 

instituto de previdência mu-
nicipal, Jair Moretti, infor-
mou que as adaptações já 
foram feitas com o objetivo 
de adaptar o regime pró-
prio à reforma aprovada 
pelo Congresso. O prazo se 
expirou em 31 de julho, po-
rém, Moretti diz que muitos 
municípios não fizeram as 
adequações dos seus regi-
mes, por isso a ampliação 
do prazo. A contribuição 
dos servidores de Rio Pre-
to, aprovado pela Câmara, 
subiu de 11% para 14% e a 
contrapartida da Prefeitura, 
de 22% para 25%. “Já está 
solucionado”, explicou.

Ressabiados
O fato de ter indícios de 

contaminados pelo corona-
vírus na Câmara (já fizeram 
testes), funcionários e asses-
sores estão ficando mais nas 
suas salas e nos gabinetes. 
Quando circulam pelos cor-
redores, saem ressabiados 
com receio de contrair a 
Covid-19. Não é para me-
nos, porque o número de 
contaminados na cidade tem 
deixado as autoridades da 
saúde preocupadas. Afinal, 
são mais de nove mil infec-
tados pelo vírus, com 240 
mortes. As rodinhas na sala 
de cafezinho do Legislativo, 
para jogar conversa fora, não 
existem mais.

Fila única
Marco Rillo (PSOL) apre-

sentou projeto ontem que 
cria fila única para atendi-
mento de pacientes com 
covid-19. O vereador diz que 
a proposta garante o mesmo 
direito às pessoas que têm 
convênio e também aos se-
gurados do SUS. Se surge 
uma vaga num hospital parti-
cular e o primeiro da fila é um 
segurado do SUS, este será 
encaminhado para começar 
o tratamento. “A alta taxa 
de ocupação dos hospitais 
públicos para pacientes com 
Covid-19 na cidade é alar-
mante”, diz, mencionando o 
Hospital de Base (93%) e a 
Santa Casa (80%).

O governo de São Paulo fez, 
nesta sexta-feira (28), a nova 
avaliação das regiões do Estado 
e divulgou a classificação por 
fase em cada uma delas, tendo 
como base o quadro do avanço 
da Covid-19 e as taxas hospita-
lares no Estado. E a região de 
Rio Preto se manteve na Fase 
Laranja por apenas 0,5%.  A re-
gião registrou 79,5% dos leitos 
ocupados nesta nova avaliação.

Com isso, pela segunda ava-
liação consecutiva, Rio Preto 
escapa de ser rebaixada para 
a Fase Vermelha, que é a mais 
restritiva do Plano São Paulo, 
na qual somente os serviços 
essenciais podem funcionar.

Segundo Marco Vinholi, 
secretário de Desenvolvimento 
Regional, a interiorização se 
mostra forte como já era es-
perado infelizmente onde 640 
cidades das 645 cidades do 
Estado com casos confirmados 
de Covid-19.

Balanço do Estado – Neste 
novo faseamento houve uma 
queda da região de Registro, 
que saiu da Fase Amarela e foi 
diretamente para a Fase Ver-
melha. Segundo Patrícia Ellen, 
secretária de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, a região 

do Vale do Paraíba (Registro) 
tem 85% dos leitos ocupados, 
aumento no número de interna-
ções e óbitos.

No que diz respeito as três 
regiões que se mantiveram na 
Fase Vermelha, Franca, Pira-
cicaba e Ribeirão Preto todas 
tiveram melhoras nos seus 
dados no que diz respeito à 
queda no número de óbitos e 
internações.

Franca – Houve queda de 
20% no número de óbitos nos 
últimos sete dias e uma estabi-
lização de internações, mas os 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Com 79,5% de leitos ocupados, 
Rio Preto fica na Fase Laranja

QUASE REBAIXADA

Divulgação

JUSTIÇA

REUNIÃO
Projeto de amortização 
de déficit atuarial da 

RioPretoPrev será 
debatido nesta segunda

Dois técnicos ligados a Rio-
PretoPrev, Instituto Próprio de 
Previdência dos servidores mu-
nicipais de Rio Preto, participam 
de uma reunião virtual, na pró-
xima segunda-feira (3), com os 
vereadores e representantes dos 
servidores municipais.

O convite foi feito pelo pre-
sidente da Câmara, Paulo Pau-
léra (Progressistas) para que 
os técnicos possam esclarecer 
diversas dúvidas levantadas por 
diversos vereadores na última 
sessão no debate da votação 
do PLC (Projeto de Lei Comple-
mentar) 15/2020 que altera o 
artigo 2º de Lei Complementar 
296/2013 que instituiu a Polí-
tica de Amortização do déficit 
atuarial da autarquia.

Segundo Pauléra, além dos 
vereadores, foi feito o convite 
para um representante do Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais e um a Atem (Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação).

As duas entidades mais 
alguns conselheiros municipais 

da RioPretoPrev cobraram o 
adiamento da votação da lega-
lidade que aconteceu na última 
terça-feira (28) e a realização de 
uma audiência pública, mas o 
debate será mais rápido apenas 
com uma reunião.

Ao vivo – As pessoas inte-
ressadas que queiram acompa-
nhar a reunião, a mesma será 
transmitida ao vivo a partir de 17 
horas pela TV Câmara (Canal 4 
na Net ou canal 28.2 TV Aberta).

A votação do mérito do pro-
jeto está na ordem do dia da 
próxima sessão no dia 04 de 
agosto.

Sérgio SAMPAIO

Juíza nega liminar da APAS e supermercados ficarão 
fechados em Rio Preto neste final de semana

A juíza da 2ª Vara da Fazenda, 
Tatiana Pereira Viana Santos, 
recusou liminar para a APAS (As-
sociação Paulista de Supermer-
cados) contra o novo decreto do 
editado esta semana pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que proíbe 
a abertura dos supermercados 
e hipermercados aos sábados e 
domingos até o próximo dia 10 
de agosto.

Com a decisão, os supermer-
cados e hipermercados de Rio 
Preto ficaram proibidos de fun-
cionar aos sábados e domingos 
com atendimento presencial. Os 
atendimentos destes estabe-
lecimentos poderão acontecer 
somente por delibery.

Em trecho de sua decisão, a 
juíza esclarece alguns pontos rela-
cionados ao decreto questionado 
pela APAS. Segundo a magistra-
da, o interesse público e questões 
de saúde têm que ser levados em 
conta. Ela ainda destaca que hou-

ve uma contrapartida da Prefei-
tura, possibilitando a ampliação 
do horário de funcionamento do 
setor e que esta proibição teria 
tempo pré-estabelecido.

Em trecho da decisão, ela sa-
lienta que: “Assim, vislumbra-se 
que as medidas foram adotadas 
tendo em vista o interesse público 
e questões de saúde, ao passo 
que este novo Decreto possibili-
tou, em contrapartida, de forma 
mais razoável e proporcional, a 
ampliação do horário de super-
mercados e hipermercados de 
segunda a sexta-feira, das 6:00 
às 24 horas e ainda tem previsão 
de duração por breve período”.

Jurisprudência – Em outro 
trecho do seu despacho, a juíza 
destacou a decisão recente dada 
pelo presidente do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Dias Toffoli.  “O 
STF suspendeu, liminarmente, os 
efeitos da decisão monocrática 
proferida nos autos do agravo 
de instrumento nº 2167853-

05.2020.8.26.0000, do E. Tri-
bunal de Justiça que então deter-
minara a suspensão parcial dos 
efeitos do Decreto 18.636/2020 
na parte em que restringia o fun-
cionamento de supermercados 
e hipermercados aos sábados e 
domingos. Com efeito, na referida 
decisão, considerou o STF que era 
lícito ao Município, em razão da 
pandemia de COVID, editar regras 
locais mais restritivas do que as 
estaduais e federais, mesmo em 
se tratando de atividades essen-
ciais”.

APAS – Segundo o diretor 
regional da APAS, José Luís San-
ches, a entidade vai recorrer da 
decisão local no TJ-SP (Tribunal 
de Justiça de São Paulo). A enti-
dade tem esperança de mais uma 
vez conseguir uma liminar na 2ª 
Instância, como aconteceu em 
relação ao decreto anterior, que 
também proibiu a abertura dos 
supermercados aos sábados e 
domingos em Rio Preto.

Sérgio SAMPAIOSérgio SAMPAIO

TRABALHO    
Projeto obriga empregador 

a arcar com custos 
necessários ao teletrabalho

O Projeto de Lei 3915/20 
altera a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) para obrigar 
o empregador a disponibilizar a 
infraestrutura, os materiais, os 
equipamentos de tecnologia, os 
serviços de dados e de telefonia 
necessários ao teletrabalho.
   Esses gastos não integra-
rão o valor do salário, per-
mitindo-se o reembolso de 
eventuais despesas realizadas 
pelo empregado com aquisição 
de equipamentos ou reparo.
   Hoje a CLT prevê que as 
disposições relativas a es-
sas despesas serão pre-
vistas em contrato escrito.
  J o r n a d a  e  d e s c a n s o

A proposta em análise na Câ-
mara também obriga o empre-
gador a cumprir no teletraba-
lho os dispositivos relativos à 
jornada de trabalho e períodos 
de descanso previstos na CLT. 
Hoje os dispositivos relativos ao 
tema - como jornada de 8 horas 
e descanso mínimo de 11 horas 
entre duas jornadas - não são 
aplicáveis ao trabalho remoto.
  Autor do texto, o deputado 
Bosco Costa (PL-SE) quer “ga-
rantir ao trabalhador o direito 
à jornada normal de trabalho 
e aos descansos necessários 
à higidez laboral”. Além disso, 
ele discorda da possibilidade de 
transferência para o empregado 
das despesas relativas à ativi-
dade laboral.

Agência CÂMARA

leitos ocupados estão em 85%.

Piracicaba – Redução im-
portante na ocupação de leitos, 
que hoje é de 77%, e com ten-
dência a uma estabilização de 
internações e óbitos.  Reduziu 
internações em mais de 6%.

Ribeirão Preto  – Teve a 
maior redução de internações, 
de 11%, os leitos ocupados 
são de 84,9%, mas aumentou 
a capacidade de 20,1 leitos 
para cada 100 mil/habitantes.

Patrícia salienta que nesta 
tendência nas próximas ava-

liações estas regiões poderão 
melhorar de fase. As demais re-
giões do Estado se mantiveram 
nas mesmas fases anteriores.

Rio Preto – Com a manu-
tenção de Rio Preto na fase 
Laranja, continua o atual re-
gramento de funcionamento do 
comércio com mini-lockdown 
de domingo a terça-feira e a 
abertura das atividades comer-
ciais de quarta a sábado, por 
seis horas diárias. Os estabe-
lecimentos comerciais devem 
continuar mantendo somente 
20% de sua capacidade.

Michel Jesus/Câmara dos DEPUTADOS

Reparos
As empresas que prestam serviços ao Semae com o 

Sérgio SAMPAIO
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A Prefeitura de Rio Preto 
deu o pontapé inicial para 
a construção de mais duas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) que serão construídas 
nos bairros João Paulo II e 
Solidariedade ambos na região 
Norte da cidade.

A abertura do processo de 
licitação foi assinada nesta 
sexta-feira (31) pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e o secre-
tário de Saúde, Aldenis Borim. 
A publicação sairá no Diário 
Oficial (jornal Dhoje) deste 
sábado (1º).

Investimento – O inves-
timento total das duas obras 
será de R$ 5 milhões, sendo 
R$ 2,5 milhões para cada 
unidade – os recursos são 
provenientes de governo do 
Estado de São Paulo.

UBS João Paulo II – A UBS 
João Paulo II será construída 
em um terreno de 8.000m2, 
sendo 652m2 de área cons-
truída, na Rua Bechara José 
Hage.  Atualmente, a popu-
lação do bairro é atendida na 
UBS Jaguaré.

UBS Solidariedade – 
A UBS Solidariedade será 
construída em um terreno de 
4.637,73m2, sendo 652m2 
de área construída, na Rua 

João Paulo II e Solidariedade 
irão ganhar UBS próprias

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Adrielle Caroline Amaral.  Atu-
almente, a população do bairro 
é atendida na UBS Rio Preto 1.

As duas UBS devem contar 
com nove consultórios, incluin-
do Odontologia, Enfermagem e 
Ginecologia; Salas de: procedi-
mento, de curativo, de coleta, 
de vacina, de inalação, de 

O recurso financeiro para as obras, de R$ 5 mi-
lhões, é proveniente do Governo Estadual

Agentes de Saúde, de espera, 
e administrativas, além de far-
mácia e recepção.

Sustentável – As unidades 
também vão contar com gera-
dor de energia próprio e seguir 
todas as normas de acessibi-
lidade.

Os dois primeiros colocados de cada 
grupo se classificam para as semifinais

xxxxxxx

“

”Mariana Ernesto,auxiliar administrativa

Os moradores com sinto-
mas leves de gripes, resfriados 
e possíveis sinais de Covid-19 
agora terão um local especia-
lizado para buscar orientações 
e atendimento em Olímpia. 
Isso porque começa a operar 
neste sábado (1), o Serviço 
de Referência em Síndrome 
Gripal, conhecido como “Gripá-
rio” que funcionará no prédio 
recém-entregue da unidade 
de Saúde da Mulher, ao lado 
do Postão.

O local está sendo ativa-
do emergencialmente para 
oferecer um suporte a mais 
no atendimento de pacientes 
sintomáticos, considerando a 
mudança nos protocolos de 
saúde e o crescente número de 
casos registrados nas últimas 
semanas no município, o que 
possibilitará a ampliação da 
avaliação e testagem de mora-
dores, bem como o monitora-
mento do contágio na cidade.

Com o novo equipamento, 
a intenção é de que os mo-
radores com sintomas leves, 
como estado febril, tosse e dor 
de garganta, não se desloquem 
à UPA, mas sim, diretamente 
ao atendimento de Síndrome 
Gripal, diminuindo o fluxo da 
unidade 24 horas, que é um 
local de grande exposição 
e atende todos os tipos de 
urgências e emergências. Na 
UPA, também estão sendo tra-
tados casos mais graves como 
de pacientes que apresentam 
dificuldades respiratórias ou 
fatores de risco associados 
como asma, obesidade, hiper-
tensão, diabetes ou doenças 
crônicas, sendo encaminhados 
para internação em caso de 
necessidade.

Serviço de referência em 
Síndrome Gripal começa 

a funcionar neste 
sábado em Olímpia

Vinicius LIMA

Live abre Semana Mundial de 
Aleitamento Materno

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio do Banco de Leite 
Humano, promove a Sema-
na Mundial de Aleitamento 
Materno, que começa neste 
sábado, 1º de agosto, com 
a Live “Apoie o Aleitamento 
Materno por um planeta sau-
dável”. A conferência será 
transmitida pelo Facebook 
da Prefeitura de Rio Preto, 
às 10h.

As palestras serão proferi-
das pela enfermeira do Banco 
de Leite Renée Matar Dourado 
Neta da Silva; pela médica 
pediatra Tânia de Freitas, que 
atua no Banco de Leite des-
de 2012, e pela enfermeira 
especialista em enfermagem 
pediátrica e neonatal, Priscila 
Celina Bonomo Theodoro, 
gerente do Banco de Leite 

Humano desde 2017.
Tradicionalmente, a Sema-

na do Aleitamento Materno 
começa com uma palestra 
presencial, aberta e gratuita. 
Por conta da pandemia da 
Covid-19, este ano toda a pro-
gramação será on-line, com a 
divulgação nas redes sociais da 
Prefeitura durante a semana 

dos seguintes conteúdos:
– A Interferência dos bicos 

na amamentação.
– Mitos e verdades sobre 

amamentação.
– A Covid-19 e a amamen-

tação.
– O papel do Pai e da Rede 

de Apoio na amamentação.
– Mamada noturna, ama-

mentação e retorno ao tra-
balho.

– Doação de leite materno.

Serviço:

Live “Apoie o Aleitamen-
to Materno por um planeta 
saudável”

Data: 1º de agosto
Horário: 10 horas
Transmissão:
www.facebook.com/pre-

friopreto

Da REPORTAGEM

UPA Jaguaré inicia atendimento 
com telemedicina

Da REDAÇÃO

 UPA Jaguaré iniciou 
nesta semana o 
atendimento exclusivo 
de casos de síndrome 
respiratória moderada e 
grave

A Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Jaguaré iniciou 
nesta quinta-feira (30), o aten-
dimento por telemedicina, que 
consiste no uso de tecnologias 
da informação para a comuni-
cação remota entre profissio-
nais de saúde ou entre profis-
sionais de saúde e pacientes. 
Na unidade, o rack da tele-
medicina está sendo utilizado 
também para a comunicação 
de pacientes isolados e seus 
familiares, promovendo uma 
humanização no atendimento.

Segundo a Prefeitura, o 
equipamento e o software 

foram cedidos pela empresa 
VideoMe, que também treinou 
as equipes da Secretaria de 
Saúde para utilizar a tecnologia. 
Nesta quinta-feira, o assessor 
especial da Secretaria de Saú-
de, dr. André Luciano Baitello, 
utilizou a tecnologia direto de 
seu smartphone para trocar 
informações com a equipe 
médica da unidade quanto ao 
tratamento de alguns pacientes.

A aposentada Elza da Graça 
Sousa Barbosa, de 74 anos, foi 
uma das pacientes internadas 
na unidade com síndrome respi-
ratória aguda grave, que conver-
sou com a família por meio do 
equipamento de telemedicina. 
A paciente já teve alta.

Para o Secretário da Saúde, 
Aldenis Borim, a telemedici-
na reforça o atendimento de 
excelência que a UPA Jagua-
ré oferece aos pacientes. “O Equipamento permite consultas e visita virtual entre pacientes e familiares

Divulgação SMCS

MATERNIDADE

ON-LINE

equipamento da telemedicina 
está disponível nos melhores 
hospitais do país. Na UPA, os 
pacientes são atendidos por 
uma equipe multiprofissional, 
que está preparada para o aten-
dimento de casos de Covid-19 e 
demais síndromes respiratórias 
moderadas e graves. Não há im-
provisação. Buscamos melhorar 
ainda mais o atendimento com 
a humanização”.

A UPA Jaguaré iniciou nesta 
semana o atendimento ex-
clusivo de casos de síndrome 
respiratória moderada e grave, 
com a entrada de pacientes 
regulada por meio do SAMU 
192. A Unidade conta com 45 
leitos, dos quais 30 possuem 
respiradores. Na unidade, o 
paciente é acompanhado por 
equipe multiprofissional com-
posta por médicos, enfermeiros 
e técnicos de Enfermagem, 

assistente social, psicólogo, 
nutricionista, fisioterapeuta, as-
sistência farmacêutica e demais 
serviços de suporte. Em casos 
do aparecimento de sintomas 
respiratórios leves, o paciente 
deve buscar atendimento em 
uma unidade respiratória.

Superação
A aposentada Elza da Graça 

Sousa Barbosa, de 74 anos, 
deu um exemplo de superação 
e emocionou médicos e fun-
cionários da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do bairro Ja-
guaré. Com hipertensão arterial, 
diabetes e obesidade, venceu 
a Covid-19 após cinco dias de 
internação.

A recuperação de Elza foi 
comemorada. Os profissionais 
da saúde fizeram questão de 
homenageá-la. A alta da pa-
ciente foi celebrada com balões, 
aplausos e muitos sorrisos.
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ESTÉTICA E NUTRIÇÃO: 
Qual a importância da  
nutrição  na estética?

Uma desordem estética está com certeza ligada ao funcio-
namento de todo o organismo. Por isso, o importante é sempre 
melhorar o funcionamento do organismo com uma alimentação 
adequada e focar a principal causa do problema estético.

A nutrição estética é um campo relativamente novo. A imple-
mentação do cuidado nutricional,  com auxílio da dietética e da 
dietoterapia – associado à prevenção de doenças crônicas, tam-
bém abrange resultados estéticos requisitados pelos pacientes.

Nesse processo, o profissional nutricionista visa a dietoterapia 
na adequação do peso e nos diversos agravos estéticos, como 
acne, celulite, envelhecimento, flacidez entre outros. Utiliza a 
nutrição em conjunto com a ação dos cosméticos, ajudando a 
obter o melhor resultado com o uso desses produtos.

Uma boa alimentação é com certeza benéfica e fundamental 
para a saúde do corpo todo, mas levando-se em consideração 
que a busca pela beleza, peso ideal e juventude é cada vez mais 
constante entre mulheres e homens nos dias de hoje e sabendo 
que os nutrientes adequados tem extrema importância nesse 
processo, a nutrição estética nada mais é do que uma maneira 
de nutrir o corpo de maneira adequada para poder proporcionar 
além de saúde, uma melhora de diversos problemas dentro da 
área estética.

Por exemplo: sabe-se hoje, que por meio de uma alimenta-
ção adequada e rica em antioxidantes e uma ingestão adequada 
de água e minerais, é possível adiar o envelhecimento da pele.

Convidamos a nutricionista Dra. Roberta Ortiz para esclarecer 
a nossa coluna sobre estética e nutrição:

A busca por um padrão de beleza cresce a cada dia no Brasil, 
a cada minuto e lançada uma dieta, um produto, tratamento 
estético, moda, estilo e nova tendência. Tudo para confundir e 
aguçar ainda mais o povo brasileiro e motivar a autoestima. Tal 
busca está levando a motivação de um tratamento mais profun-
do, o qual para ter êxito estético, o organismo tem que estar 
imunizado e nutrido para potencializar os tratamentos estéticos 
a beleza deve ser de dentro para fora, isto é corrigir as imper-
feições estéticas por meio de reeducação alimentar, através de 
planos alimentares, fitoterápicas e nutricosméticos no controle 
e suplementação das desordens estéticas.

A Nutrição Estética  aborda vários tipos de tratamentos:
Alopécia, queda capilar e unhas frágeis;
Fotoproteção oral e Manchas na pele;
Celulite, Flacidez e Estrias;
Acne e Inflamação Cutânea;
Pós- Cirurgia Plástica;
Antiaging.

A alimentação abrange e envolve várias áreas humanas como 
aspectos psicológicos, fisiológicos e socioculturais, na qual a 
uma mudança de conduta e de comportamento no ato de comer.

O que ocorre hoje e uma influência digital e global, como pro-
pagandas e influenciadores. Como o povo é imediatista, querendo 
resultados estéticos para ontem, se submetem a situações que 
podem ser fatais.

Não se pode padronizar dieta e nem tratamento. Para cada 
paciente deve se desenvolver um trabalho personalizado e único, 
respeitando o seu sistema metabólico e emocional, equilibrando 
com uma dieta quantitativa e qualitativa, para poder conquistar 
uma harmonia visual e psicológica.

Todo procedimento cirúrgico, quer seja ele estético ou não, 
necessita de cuidados no pré e no pós-operatório. Para que se 
obtenha resultados satisfatórios em procedimentos estéticos, 
será necessária uma dieta nutricional adequada.

O profissional nutricionista poderá otimizar os resultados 
estéticos, priorizando a saúde como um todo e a alteração de 
hábitos alimentares que eternizam-se ao longo da vida, para que 
não seja apenas momentânea.

Uma boa alimentação com um planejamento individualizado e 
rico em alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes irá contribuir 
com um resultado eficiente e satisfatório. Essa aliança entre o 
mundo da estética e da nutrição é promissor e eficaz.

Roberta Nogales Ortiz
Nutricionista
CRN: 60108
@nutri.roberta_ortiz
@low_carboficiall

Por Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta , 
especialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa , criadora do 
método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer
@low_carboficiall
@espacoanaJoaosaude
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Rio Preto passa dos 9 
mil casos de Covid-19 e 

tem 6.277 curados
A Secretária de Saúde 

de Rio Preto atualizou nesta 
sexta-feira (31) os números 
de Covid-19 em Rio Preto. 
Foram 138 novos casos 
confirmados nas últimas 24 
horas, totalizando 9.021 
casos desde o início da pan-
demia. Destes casos, 1.216 
foram diagnosticados em 
profissionais da saúde, que 
continuam a ser o grupo mais 
atingido pela doença.

Em relação aos profis-
sionais da saúde contami-
nados, aqueles que atuam 
em equipes de enfermagem 
representam o maior percen-
tual com 26% de todos os 
casos. Na sequência, surgem 
equipe multiprofissional e 
médicos com 14%, enfer-
meiros com 9%, trabalhado-
res da recepção, telefonistas 
e outros com 7%, cuidadores 
com 1% e profissionais de 
ciências biológicas e biome-
dicina com 0,82% dos casos 
positivos.

“Estamos com uma ten-
dência de aumento desse 

platô. Vinha mantendo uma 
constante em 30% e agora 
fomos para 36%. Não é um 
bom sinal, isso pode ser que 
atingiremos um outro platô 
que pode ser mais alto do 
que os 30% que vínhamos 
apresentando”, explicou o 
secretário de Saúde Aldenis 
Borim.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Do total de casos registrados, 1.216 foram diagnosticados em profissionais da saúde

A cidade também atingiu 
a marca de 6.277 curados, 
equivalente a 69% do número 
total de casos. O coeficiente 
de incidência é de 1.958 
casos a cada 100 mil habi-
tantes. O número de óbitos 
contabilizados nesta sexta-
-feira foi de quatro mortes, 
totalizando 240. O índice de 

letalidade é de 2,6%.
Rio Preto ainda conta com 

313 pacientes internados por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), sendo 127 
na UTI e 186 na enfermaria. 
Destes, 188 foram diagnos-
ticados com Covid-19, sendo 
que 90 estão na UTI e 98 na 
enfermaria.

Agência BRASIL

ALERTA

Jorge Fares recebe 
alta hospitalar

O Hospital de Base infor-
mou nesta sexta-feira (31) 
que o diretor-executivo da 
Funfarme, Jorge Fares teve 
alta hospitalar durante a ma-
nhã. Segundo orientação da 
equipe médica do HB, o di-
retor permanecerá em casa, 
onde continua o programa 
de reabilitação física. Não há 
previsão para ele retomar suas 

atividades profissionais.
Diagnosticado com o novo 

coronavírus em 18 de junho, 
Fares foi afastado de suas fun-
ções na Funfarme. No dia 20 
de junho, ele foi levado para 
UTI, onde recebeu intubação 
orotraqueal. Na última semana, 
em 23 julho, Fares havia rece-
bido alta, mas acabou voltando 
para o hospital após sentir um 
desconforto respiratório em 
sua casa.

Vinícius LIMA

TECNOLOGIA
Um em cada três testes 
RT-PCR feitos em SP dá 
positivo para Covid-19

De cada três pacientes que 
realizam exame de RT-PCR no 
estado de São Paulo, um tem 
resultado positivo para o novo 
coronavírus, cerca de 33%. A 
informação foi dada hoje (30) 
por Paulo Menezes, coordena-
dor do Centro de Contingência 
do Coronavírus em São Paulo, 
em coletiva à imprensa no Pa-
lácio dos Bandeirantes, sede 
do governo de São Paulo.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
epidemia está sob controle 
quando uma região que realiza 
um alto número de testes con-
segue alcançar uma taxa de 
positividade de cerca de 5%, 
mantendo-a por, ao menos, 
duas semanas.

Desde março, início da 
pandemia, até o dia 27 de ju-

lho, as redes pública e privada 
do estado fizeram 1.778.225 
testes de diagnóstico para o 
novo coronavírus, sendo que 
60% deles eram do tipo RT-P-
CR, que identifica as pessoas 
que estão com o vírus ativo. O 
estado soma 529.006 infecta-
dos pelo vírus e 22.710 mortes 
desde o início da pandemia.

O restante dos exames foi 
feito ou por meio de testes 
sorológicos (27% do total), os 
chamados testes rápidos, que 
identificam as pessoas que já 
tiveram contato com o vírus e 
desenvolveram anticorpos; ou 
por meio de outros métodos 
(13%), como os de sangue 
venoso. No caso dos testes 
rápidos, um em cada quatro 
pacientes que fizeram esse 
exame tiveram diagnóstico 
positivo, informou Paulo Me-
nezes.

Agência BRASIL

PANDEMIA

Estoques de 
medicamentos estão 

no limite em Rio Preto

Durante a live desta sexta-
-feira (31), o secretário de saúde 
de Rio Preto Aldenis Borim, infor-
mou que a pasta já comunicou o 
Governo do Estado de São Paulo 
sobre a escassez de medica-
mentos no município por conta 
da pandemia. Segundo Borim, 
os principais hospitais da região 
estão com os estoques no limite.

“Nós já comunicamos ofi-
cialmente o Estado sobre a falta 
de medicamentos. Não só na 
nossa rede, como nos hospitais 
que nos servem. Foi tida uma 
nota que a Santa Casa está 
no seu limite para mais uma 
semana. O HB para mais seis 
dias. A secretária também, de 
seis a oito dias. A preocupação 
é muito grande e algumas coisas 
não dependem da gente. Por 
exemplo, você faz a compra e o 
indivíduo não entrega, às vezes 
não encontra o medicamento e 
outros nem respondem as soli-
citações.”, afirmou Borim.

Segundo o secretário, o au-
mento nos preços dos remédios 
também é um fator que dificulta 
a aquisição. “Muitas vezes você 
tem que justificar isso perante o 
Tribunal de Contas e como você 
vai explicar que vai pagar R$ 70 
em um antibiótico que antes 

custava R$10? É muito difícil 
para gente. Eu acho que tem que 
ter sim a intervenção do estado e 
do Ministério para que não falte 
medicação”, comentou.

Outra preocupação da Saúde 
é com o número de leitos. “Nós 
estamos fazendo de tudo para 
abrir mais leitos. Não queremos 
deixar que ninguém seja atendi-
do”, afirmou.

A Funfarme procurou o Minis-
tério Público recentemente para 
relatar os problemas no estoque. 
Nesta sexta-feira, a taxa de 
ocupação nos leitos de UTI está 
em 93% e a das enfermarias em 
45%. Já a Santa Casa já ultra-
passou a capacidade de UTIs e 
conta com 43 pacientes nestes 
leitos, além de 47 na enfermaria.

Vinícius LIMA

Divulgação

EM CASA

Aplicativo vai rastrear contatos 
de infectados com Covid-19

O Ministério da Saúde lança 
hoje (30) uma atualização para 
o aplicativo Coronavírus SUS 
que poderá rastrear e alertar 
sobre a proximidade e o contato 
com pessoas infectadas pela 
Covid-19.

A tecnologia, chamada API 
Exposure Notification, já é usa-
da em outros países, como 
Alemanha, Itália e Uruguai, e 
só será ativada caso o usuário 
habilite a função “notificação de 
exposição” nas configurações 
do aplicativo.

Segundo nota divulgada pelo 
Ministério da Saúde, pessoas 
que estiverem geolocalizadas 
em um perímetro próximo de 
outras pessoas que informaram 
estar infectadas pelo novo coro-
navírus receberão um alerta. O 
sistema não identifica o doente, 

apenas avisa da proximidade de 
alguém que, voluntariamente, 
informou estar com diagnósti-
co positivo para a doença nos 
últimos 14 dias.

Para se cadastrar como 
doente, o usuário deve validar 
o exame com o diagnóstico 
positivo. Segundo o boletim 
do ministério, “a técnica será 
uma parte essencial da transi-
ção para a vida cotidiana e, ao 
mesmo tempo, gerencia o risco 
de novos surtos.”

O Ministério da Saúde infor-
ma que cerca de 10 milhões de 
brasileiros possuem o aplicativo 
instalado nos celulares, e espe-
ra que haja um aumento no uso 
de 30% após a implementação 
da novidade.

O aplicativo Coronavírus - 
SUS está disponível para as 
plataformas Android - na Google 
Play e para iOS, na App Store.

Agência BRASIL

Divulgação
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Jorge Fares, foi diagnosticado com Covid-19 no dia 18 de junho
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Centro de Formação de Condutores 
faz testes para aulas teóricas

Um dos dois Centros de For-
mação de Condutores (CFC) fez 
aulas teóricas testes nesta sex-
ta-feira (31) para de adequar ao 
novo formato de aulas que terão 
que ser feitas em decorrência da 
pandemia da Covid-19.

Segundo Márcio Junio Rodri-
gues, diretor de ensino da CFC 
Rio Preto, existe um expecta-
tiva que no início da próxima 
semana o Detran-SP libere as 
aulas teóricas on-line em todo 
o Estado. Por conta disso, eles 
aproveitaram para fazer testes 
dos equipamentos que serão 
utilizados para fazer essa trans-
missão.

“Nós pegamos alguns fun-
cionários aqui do CFC, incluímos 
eles em uma sala como se fosse 
um aluno, o instrutor começou 
a ministrar aulas e eles vão 
acompanhando pelo celular 
e notebook em outras salas”, 
esclareceu Rodrigues.

Cerca de 200 a 250 alu-
nos da CFC Rio Preto estão na 
espera para o reinício destas 
aulas teóricas para que eles 
possam dar prosseguimento no 
processo para conseguir suas 
habilitações.

Média – Antes da pandemia, 
cerca de 500 alunos se matricu-
lavam mensalmente para tirar a 
primeira habilitação. Com estes 

quatro meses de quarentena, 
existe um acumulado de quase 
2 mil alunos que, a princípio, 
poderiam estar no aguardo da 
reabertura dos serviços mais 
amplos do Detran.

No início da próxima semana, 
o Detran deve estar realizando 
junto aos CFCs um teste deste 
sistema e ele acredita que talvez 
até a próxima sexta-feira (7) o 
sistema possa estar liberado 
para o início das aulas com os 
alunos.

“A avaliação que faço deste 
teste é que o pessoal vai ter 
a mesma dificuldade que o 
pessoal do ensino escolar teve 
no começo, mas depois vai ter 
que se adaptar não tem outra 
forma”, finalizou.

Reconhecimento facial 
–  Outro item que tem que ser li-
berado oficialmente pelo Detran 
é o sistema desenvolvido pela 
Prodesp (empresa de Tecnologia 
do Estado) para o reconheci-
mento facial dos alunos, que irá 
validar a aula remota.

Exames Práticos – Na próxi-
ma quinta-feira (6), está agen-
dado para acontecer o primeiro 
exame prático em Rio Preto 
pós-início da quarentena da 
Covid-19. Serão avaliados 100 
alunos que foram selecionados 
pelos 28 CFCs que existem em 
Rio Preto.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Weilers anuncia mudança na presidência e novo CEO
O empresário Matheus Ca-

margo anunciou nesta sexta-
-feira (31) que está deixando 
suas funções como presidente 
do Rio Preto Weilers. Em um 
comunicado publicado nas re-
des sociais da equipe, Camargo 
alegou motivos pessoais e que 
seria necessário deixar a equipe 
para atender as regras relacio-
nadas às leis de incentivo fede-
ral, que proíbe que uma mesma 
pessoa tenha mais que dois 
mandatos seguidos. Apesar da 
saída, ele permanecerá como 
conselheiro do time.

Com isso, a função de pre-
sidente foi dividida em duas, 
com o atleta Wilmer Martinez 
assumindo o posto e sendo 
responsável pela parte jurídi-
ca e social. Já José Liso, que 
também é jogador do Weilers, 

assumirá o cargo de CEO, sendo 
responsável pela parte esportiva 
e financeira. Eles assumem a 
partir deste sábado (1).

“Sempre fui muito dedicado 
ao clube. Durante a pandemia 
comecei a refletir e percebi 
que não posso mais continuar 
gerindo o Weilers da forma que 
eu faço. Então conversei com 
o pessoal que eu confiava para 
assumir, que eram o José e o 
Wilmer. Eu já tinha trazido eles 
para diretoria justamente pen-
sando no futuro do Weilers e 
acredito que eles podem até ser 
melhores do que eu”, afirmou 
Camargo.

Ainda de acordo com o ex-
-presidente, a decisão de dividir 
a função em duas veio de ins-
piração de modelos de gestão 
de clubes europeus e times 
de futebol no Brasil. “Nestes 
modelos há um conselho e um 

Vinicius LIMA
Um comerciante, de 46 

anos, foi detido por embriaguez 
ao volante, na madrugada desta 
sexta-feira (31), no Jardim Ro-
seana, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar fazia 
patrulhamento de rotina, quan-
do ouviu o barulho de alarme 
de um veículo disparado. O 
carro, um Citroën C3, estava 
estacionado próximo a um local 
conhecido como ponto de tráfico 
de drogas. Ao se aproximar, uma 
mulher viu a viatura e fugiu.

Já o comerciante, que estava 
dentro do carro, tentou fugir em 
marcha a ré, mas não conse-
guiu. Os policias verificaram que 
ele apresentava sinais de em-
briaguez, como exaltação, odor 
etílico e fala alterada. Dentro do 
carro, foram encontradas duas 
latas de cerveja, uma já aberta 
e parcialmente consumida e a 
outra fechada.

Comerciante é detido 
por embriaguez 

ao volante

Zé RAFAEL

MARIA ROSA DE SOUSA, faleceu aos 
81 anos de idade. Era solteira e deixa os 
fi lhos Débora, Álvaro e Marco Antonio. Foi 
sepultada no dia 31/07/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério da Ressurreição.

TRINIDAD ORTEGA DAL BIANCO, 
faleceu aos 90 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Francisco Dal Bianco e deixa os fi lhos 
Valdecir, Antônia e Maria Teresa. Foi sepul-
tada no dia 31/07/2020, às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

ORLANDO BENEDITO MAGALHÃES, 
faleceu aos 70 anos de idade. Era viúvo. 
Foi sepultado no dia 31/07/2020, às 11:30, 
saindo seu féretro do velório para o cemitério 
de Engenheiro Schmidt.

ANA CLAUDIA DIAS, faleceu aos 50 
anos de idade. Era divorciada do Sr. Lazaro 
Gabriel de Oliveira e deixa o fi lho André Luís. 
Foi sepultado no dia 31/07/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARCELINO CHIQUITO, faleceu aos 70 
anos de idade. Era casado com a Sra. Berna-
dete Rosa de Lima Chiquito. Foi sepultado no 
dia 31/07/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Bombeiro perde revólver 
durante socorro a uma viatura

Um bombeiro, de 33 anos 
procurou a Polícia Civil, na 
madrugada desta sexta-feira, 
31, para registrar que perdeu 
sua arma pessoal, um revólver 
calibre 38, durante socorro 
a uma viatura do Corpo de 
Bombeiros, em frente a um 
posto de combustível, loca-
lizado no quilômetro 177 + 
500 metros, da rodovia Assis 
Chateaubriand, em Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, no local, o policial 
colocou o revólver sobre o capô 
do veículo para guardar uma 
caixa de ferramentas, enquan-
to ainda estava no quartel. Ele 
só percebeu que estava sem 
o revólver quando já estava a 
caminho de sua casa.

Ao informar seu superior 
hierárquico na corporação, o 

bombeiro foi orientado a re-
gistrar o boletim de ocorrência. 
Nele ainda consta que ele, 
acompanhado de um cabo, 
percorreu o trajeto por três 
vezes na tentativa de localizar 
a arma, mas sem sucesso.

O caso, registrado como 
perda ou extravio, será enca-
minhado ao 3° Distrito Policial.

Tatiana PIRES 

Divulgação

A Secretaria de Trânsito de 
Rio Preto decidiu manter sus-
pensa, por tempo indetermi-
nado, a fiscalização eletrônica 
por meio de radares estáticos 
(móveis). O anúncio foi feito 
nesta sexta-feira (31)

A suspensão deste tipo de 
fiscalização aconteceu junto 
com o início da quarentena em 
decorrência da Covid-19, no 
final do mês de março.

Alerta – a Secretaria alerta 
que a fiscalização feita pelos 
radares fixos segue normal-
mente.

Trânsito mantém 
radares móveis 
encostados em 

Rio Preto

ROUBADA NO RJ

ABANDONO CALIBRE 38

ESPORTE

PM encontra crianças 
na rua sozinhas 

durante a madrugada

Por volta das 4h30 desta 
sexta-feira (31), uma equipe 
da Polícia Militar encontrou 
quatro crianças sozinhas na 
rua, no bairro Nova Esperan-
ça, em Rio Preto. Duas das 
crianças têm 8 e 10 anos. As 
outras, aproximadamente 1 e 
5, não sendo possível coletar 
informações precisas sobre 
a data de nascimento delas.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os policias retor-
navam de um atendimento a 
outra ocorrência quando se 
depararam com as crianças 
andando sozinhas pela rua 
Benedito Santoro.

Aos policias, as crianças 
disseram que suas mães ti-

nham saído e as deixado na 
casa de um conhecido. No en-
tanto, esse homem também 
saiu e as deixou sozinhas. 
Elas, então, decidiram ir até 
a casa de uma tia, momento 
em que os policiais as encon-
traram. Os policiais as levaram 
até a casa indicada da tia, 
mas como não havia ninguém, 
elas foram encaminhadas à 
Central de Flagrantes.

O Conselho Tutelar foi 
acionado e, até por volta das 
6 horas, nenhum familiar 
das crianças compareceu à 
delegacia, permanecendo a 
conselheira tutelar com elas.

Registrado como abando-
no de incapaz, o caso será 
investigado pelo 4° Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES 

MORTE SUSPEITA

Polícia investiga morte 
de homem de 39 anos

A causa da morte de um 
homem, de 39 anos, será in-
vestigada pela Polícia Civil de 
Rio Preto. O autônomo Renato 
Amecussi Biscassi passou mal 
na casa dele, no bairro Nova Es-
perança, durante a madrugada 
desta sexta-feira (31) e acabou 
morrendo na sala.

A mulher dele, de 42 anos, 
acionou a Polícia Militar, que 
informou a equipe plantonis-
ta da Central de Flagrantes. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a companheira de 
Renato contou que eles esta-
vam em um bar nos fundos da 
residência deles, quando ele 
passou mal. O autônomo, então 
foi para a casa dele.

Renato reclamou de estar 
sentindo dores no peito e caiu 
no chão. A mulher pediu socor-

ro ao Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) e 
um médico que esteve na casa 
constatou a morte e informou 
na guia de encaminhamento 
que ele morreu por causas ex-
ternas, considerando a morte 
como suspeita e acionando a 
perícia para o local.

Ainda segundo o registro 
policial, a mulher contou que 
Renato não fazia uso de me-
dicações e não tinha nenhum 
problema de saúde.

Tatiana PIRES 

PRF apreende caminhonete com placa clonada

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) recuperou uma Paje-
ro Mitsubishi, que foi roubada 
em Niterói (RJ), no ano de 
2019, e que havia sido clo-
nada com as placas de outro 
veículo idêntico. O flagrante 
ocorreu na tarde desta quinta 
feira (30), durante fiscalização 
na BR-153, próximo à José 

Bonifácio
No momento da fiscaliza-

ção, a caminhonete apresen-
tava os sinais identificadores 
de um veículo licenciado na 
cidade do Rio de Janeiro. 
Durante a conferência, os 
policiais constataram que se 
tratava de um veículo rouba-
do em Niterói. O veículo era 
ocupado por um casal.

O motorista disse ter com-

prado a caminhonete de um 
vendedor através de um site 
de vendas diversas em Cam-
po Grande (MS). O casal foi 
encaminhado à delegacia de 
Polícia Civil de José Bonifácio. 
O motorista responderá em 
liberdade por uso de docu-
mento falso, adulteração de 
sinal identificador de veículo 
automotor e recepção culpo-
sa. A Pajero foi apreendida 

para perícia técnica.
A PRF tem se especiali-

zado no combate às fraudes 
veiculares, sendo responsável 
pela recuperação de um nú-
mero crescente de veículos 
roubados. Em apenas uma 
semana, durante a Operação 
Multimodal Tamoio III, realiza-
da em todo o Brasil, entre os 
dias 18 e 26 de julho, foram 
recuperados 327 veículos.

Tatiana PIRES 

Aulas testes foram feitas 
para saber como o sistema 
vai funcionar

Divulgação

Cláudio LAHOS Divulgação

gestor (CEO), que na maioria das 
vezes é contratado.

O Flamengo tem feito isso 
há três ou quatro anos e conse-
guiu um sucesso muito grande, 
tendo um volume financeiro 
muito grande, os melhores jo-
gadores e grandes resultados. 
Obviamente, aqui não temos 
como remunerar, mas o Wilmer 
e o José gostaram bastante 
da ideia, até para dividir as 
responsabilidades”, comentou. 
Durante o período como pre-
sidente, Camargo conquistou 
dois campeonatos paulista e um 
título nacional da liga de acesso 
da divisão sudeste.

Linha ofensiva do Weilers, 
José Liso diz que dará o máximo 
como CEO. “Estou desde 2017 
já ajudando nesta parte admi-
nistrativa e pretendo ajudar o 
clube na parte financeira, com 
o marketing, logística e claro, 

esportiva, sempre em contato 
com o coach”, afirmou.

Liso também falou sobre a 
possibilidade de retomada das 
competições de futebol ameri-
cano. “Como jogador a gente 
sempre quer voltar a jogar, mas 
não posso colocar em risco os 
nossos atletas. Até porque, 
por se um esporte amador, 
a maioria tem um emprego”, 
comentou.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CONTRATO ATA/0478/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alíne-
a”c”, bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 
7.3. Fica o representante legal da empresa supramenciona-
da NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS MUNICIPAIS DE JACAREÍ 
nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório, estando a contratada sujeita à apli-
cação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÃO LTDA EPP
EMPENHOS 12104/20 E 12426/20
CONTRATADA: MEGG MÓVEIS LTDA
EMPENHO 11583/20
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 11562/20
CONTRATADA: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE 
MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI
EMPENHO 11569/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das 
contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totali-
dade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM

COMUNICADO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRI-
ZAÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante de verifi cação no atraso do pagamento das obriga-
ções contratuais referente o mês de Julho/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
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 33/19; Contrato nº COC/0010/20
Contratada: Julio Cesar Ferreira da Silva
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
02/08/2020, o contrato supramencionado. SMA. Luis Rober-
to Thiesi
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 549/18; Contrato nº PRE/0213/18
Contratada: J.J.D. Serviços Administrativos Ltda
Fica alterado o preâmbulo do contrato supramencionado. 
SMA. Luis Roberto Thiesi; SME Sueli P. A. Costa
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2020
ATA Nº 0557/20
CONTRATADA: FLEX – COMERCIO E REPRESENTA-
ÇÕES EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de matérias de construção – Va-
lores Unitários – Item 06 – R$9,73; Item 12 – R$124,00 
- SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2020
ATA Nº 0558/20

CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A.
OBJETO: Fornecimento de matérias de medicamentos 
para atender ações judiciais – Valores Unitários – Item 03 
– R$3,790; Item 12 – R$228,910; Item 13 – R$3,390 - SMS 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2020
CONTRATO PRE/0115/20
CONTRATADA: LT COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de locação de sistema composto 
por equipamentos para monitoramento da via e programa 
de computador (software) para gerenciamento de infor-
mações e banco de dados – Item 01- SMTTS – Amaury 
Hernandes – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$64.500,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2020
CONTRATO PRE/0116/20
CONTRATADA: MASCARELLO – CARROCERIAS E ONI-
BUS LTDA

OBJETO: Aquisição de veículo (ônibus) – Item 01- SMAS – 
Patricia Lisboa R. Bernussi– Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$266.640,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 008/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO E.M. JOANA CASAGRANDE VINHA (RUA JOAQUIM 
RODRIGUES JUNIOR S/Nº, TALHADOS), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor total estimado: R$ 
701.689.83 – Prazo de Execução: 120 dias. Comunicamos 
aos interessados que realizaram a retirada do edital que, 
após análise de questionamentos realizados por empresas 
interessadas em participar desta licitação, que os técnicos 
da Secretaria Municipal de Educação realizaram a correção 
das planilhas. Em razão dessa correção o edital foi retifi cado. 
Para que não se alegue prejuízo à elaboração da proposta, 
comunicamos que foi redesignada a data de apresentação 
dos envelopes e da sessão de abertura do envelope com a 
documentação de habilitação para: Data limite para entrega 
dos envelopes: Dia  21/AGOSTO/2020 às 17:00 horas - Data 
sessão pública de abertura dos envelopes: Dia 24/AGOS-
TO/2020 às 08:30 horas - Local da entrega dos envelopes 
e da sessão da licitação: Diretoria de Compras e Contratos, 
sita a Av. Alberto Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital 
retifi cado esta a disposição para consulta no site http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresen-
tacao.jsp  e fi ca, e desde já, fazendo parte integrante do 
processo, sendo válido para todos os efeitos legais o docu-
mento original encartado nos autos, a disposição dos interes-
sados. Wanderley Aparecido de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos – Presidente da CML 
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA 
ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, ENTRE 
AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BUZINI – 
SEC. MUN. OBRAS. Recorrente: Constroeste Construtora e 
Participações Ltda, contra a decisão que declarou a empresa 
GOS Incorporadora e Administradora de Obras Ltda habilita-
da a prosseguir no certame licitatório. Recebo o recurso eis 
que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica sus-
pensa “sine die” a sessão de abertura das propostas fi nan-
ceiras que estava designada para ocorrer no dia 05/08/2020 
às 08:30 horas. Oportunamente, será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA 
ANIZ ALI HAIDAR NO BAIRRRO JOÃO PAULO II, ENTRE 
AS AVENIDAS DANILO GALEAZI E ANTONIO BUZINI 
– SEC. MUN. OBRAS. Recorrente: KM & M Engenharia 
Projeto e Construção Ltda contra a decisão que a declarou 
inabilitada na licitação e, também, contra a decisão que 
declarou a empresa GOS Incorporadora e Administradora 
de Obras Ltda habilitada a prosseguir no certame licitatório. 
Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no 
prazo legal. Fica suspensa “sine die” a sessão de abertura 
das propostas fi nanceiras que estava designada para ocorrer 
no dia 05/08/2020 às 08:30  horas. Oportunamente, será 
informado, através de publicação na imprensa ofi cial, sobre 
o prosseguimento do processo. Publique-se para ciência. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos e 
Presidente da C.M.L.  
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
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São José do Rio Preto, sábado
1° de agosto de 2020

EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES 
COM A IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS NO CÓRREGO 
SANTA REGINA E CÓRREGO BELA VISTA – SEC. MUN. 
OBRAS  Informamos que foram disponibilizados esclareci-
mentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte 
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte integrante do 
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos 
legais o documento original encartado nos autos, a disposi-
ção dos interessados.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 027/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
DO BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CAROLINE 
AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE), CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL 
– SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: R$ 2.793.273,85 
– Prazo de execução: 300 dias - Data Limite para recebi-
mento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 
19/08/2020 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 20/08/2020 às 08:30 horas - Local: 
Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Munici-
pal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 029/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
JOÃO PAULO II (RUA BECHARA JORGE HAGE ESQ. RUA 
NILSON CASADO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMEN-
TÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e ME-
MORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
SAÚDE. Valor estimado: R$ 2.946.699,62 – Prazo de execu-
ção: 300 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 20/08/2020 às 17:00 
horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
21/08/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e 
contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló 
nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/
PublicaLicitacao/Visitante.action    
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
225/2020 – PROCESSO Nº 12.050/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos de 
profi laxia odontológica para a Secretaria Municipal de Saú-
de. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 04/08/2020 às 11:00hs para continui-
dade dos trabalhos. Adriana Tápparo – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
219/2020 – PROCESSO Nº 11.989/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de agulhas para 
instrumento de biopsia para o DADM. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 04/08/2020 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 178/2020 – Processo n.º 
11.683/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de espessante ali-
mentício para o CER II. Secretaria Municipal de Saúde. Ses-
são pública realizada on line com início no dia 05/06/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa vencedora: RICARDO 
RUBIO EPP: (item 1). Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 262/2020 – Processo n.º 
12.280/2020
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço 
em sanitização de ambientes para o combate ao Covid-19. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on 
line com início no dia 23/07/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa vencedora: PORLISEG SERVIÇO AMBIENTAL E 
TERCEIRIZAÇÃO LTDA ME item 1. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. Mariana Correa Pedroso Fernandes 
- Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.

DECRETO Nº 18.650
DE 31 DE JULHO DE 2020.

Nomeia membros para compor as Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações – JARIs e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A: 
Art. 1º Ficam nomeados para compor as Juntas Administra-
tivas de Recursos de Infrações – JARIs, de São José do Rio 
Preto, os seguintes membros: 
I  PRIMEIRA JUNTA
a) Presidente: Igor Carlos Gonçalves (Representante 
servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade, nos 
termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto 
de 2010);
b) Membro: Sergio Purcino (Representante de entidade 
representativa da sociedade ligada à área de trânsito, nos 
termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto 
de 2010);
c) Membro: Denis Ortiz Jordani (Representante com 

conhecimento na área de trânsito, nos termos da Resolução 
do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto de 2010).
II SEGUNDA JUNTA
a) Presidente: Israel Cestari Junior (Representante 
servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade, nos 
termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto 
de 2010);
b) Membro: André Pinto Camargo (Representante com 
conhecimento na área de trânsito, nos termos da Resolução 
do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto de 2010);
c) Membro: Jepson de Caires (Representante de enti-
dade representativa da sociedade ligada à área de trânsito, 
nos termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de 
agosto de 2010).
III TERCEIRA JUNTA
a) Presidente: Pedro Nimer Filho (Representante 
servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade, nos 
termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto 
de 2010).
b) Membro: Leslie de Góes Candido (Representante de 
entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsi-
to, nos termos da Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de 
agosto de 2010);
c) Membro: Wanderley Aparecido de Souza (Represen-
tante com conhecimento na área de trânsito, nos termos da 
Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 de agosto de 2010);
Art. 2º Fica designado como Coordenador das Juntas Admi-
nistrativas de Recursos de Infrações – JARIs, Israel Cestari 
Júnior.
Art. 3º Fica mantida como Secretária das Juntas Adminis-
trativas de Recursos de Infrações – JARIs, Elaine Cristina 
Roveroni.
Art. 4º A presente nomeação terá vigência a partir de 1º de 
agosto de 2020, pelo prazo de 01 (um) ano.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 31 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES 
E SEGURANÇA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.651
DE 31 DE JULHO DE 2020.

Revoga os Decretos nº 12.961, de 03 de novembro de 2005 
e nº 14.003, de 13 de maio de 2008.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI; da Lei Orgânica 
deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam revogados os Decretos nº 12.961, de 03 de 
novembro de 2005 e nº 14.003, de 13 de maio de 2008, que 
dispõem sobre a permissão de uso das instalações de sala 
situada sob o Viaduto Abreu Sodré, localizado na Avenida 
Alberto Andaló, s/nº, Centro, pela Instituição Comunidade 
Terapêutica Só por Hoje.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 31 de julho de 2020; 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
PATRICIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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.

LEI Nº 13.570
DE 31 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Renata Nogueira Fioroni” o Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS Vila Toninho.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada como “Renata Nogueira Fioroni” 
o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila 
Toninho, localizado na Rua Maria Onofre Lopes Santos nº 
1285 – Vila Toninho.
Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 31 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGA-
MENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – TOMADA DE 
PREÇOS 04/2020 – PROC. nº 43/2020
Objeto: Construção de adutoras em ferro fundido para 
mudança de traçado das redes Boa Vista, Redentora 1 e Re-
dentora 2, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução 
dos serviços. 
Foi realizada a sessão de abertura e julgamento das pro-
postas comerciais apresentadas pelas licitantes: PONTO 
FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, 

KGP CONSTRUTORA LTDA e CONSTROESTE CONS-
TRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA. A licitante PONTO 
FORTE apresentou proposta pelo valor de R$ 2.336.957,64; 
a licitante KGP apresentou proposta pelo valor de R$ 
2.271.040,00; a licitante CONSTROESTE apresentou 
proposta pelo valor de R$ 2.143.386,54. Após análise das 
propostas e fundamentada no parecer da gerência gestora 
do processo na própria sessão, a Comissão de Licitações 
decidiu classifi car as propostas comerciais, da seguinte 
forma: em 1º lugar a da licitante CONSTROESTE, pelo valor 
de R$ 2.143.386,54, em 2º lugar a da licitante KGP pelo va-
lor de R$ 2.271.040,00; e em 3º lugar a  da licitante PONTO 
FORTE pelo valor de R$ 2.336.957,64. Em consequência, 
tendo em vista o critério de julgamento previsto no Edital, 
MENOR PREÇO GLOBAL, a Comissão de Licitações de-
clara vencedora e propõe a adjudicação do objeto à licitante 
CONSTROESTE pelo valor global de R$ 2.143.386,54. S. J. 
Rio Preto, 31.07.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da C.L.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 63/2019 – CONCORRÊNCIA nº 06/2019 – 
PROC. nº 91/2019
Contratada: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI.
Objeto: Readequação qualitativa e quantitativa sem acrés-
cimo de valor para a execução de serviços de reformas 
em geral nas unidades de Reservatórios, Poços Tubulares 
de Captação de Água Subterrânea dos Aquíferos Bauru 
e Guarani (PTB’s e PTG’s), ETA (Estação de Tratamento 
de Água), ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), EEE’s 
(Estações Elevatórias de Esgotos), ETEC’s (Estações de 
Tratamentos de Esgotos Compactas) de gestão do SeMAE 
e que estão localizadas no município e distritos de São José 
do Rio Preto – SP, com fornecimento de mão de obra, mate-
riais, ferramentas, máquinas e equipamentos necessários a 
execução dos serviços.
Data da assinatura: 31.07.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
50/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
82/2019
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS.
Objeto: Alteração do contrato com acréscimo de valor refe-
rente à contratação de empresa para seguro dos veículos 
da frota do SeMAE.
Valor do acréscimo: R$ 1.956,88 Valor do Total: R$ 
185.765,79.
Data da assinatura: 31.07.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 30.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO CONJUNTO 
SEMAS/CMDI Nº 01/2019.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº 
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do 
art. 47 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, torna publico o extrato do Termo aditivo ao Termo de 
Fomento que entre si celebram o município de São José do 
Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
– CMDI e a Associação das Damas de Caridade. 
Objeto: O presente aditivo tem por objeto prorrogação do 
prazo de vigência do Termo de Fomento Conjunto SEMAS/
CMDI nº 01/2019, sem aditamento do valor, bem como, 
ajustes no plano, para conclusão das atividades que foram 
prejudicadas em função das medidas emergenciais para 
contenção da propagação do coronavírus no país, divulga-
das pelo Ministério da Saúde em 13/03/2020.
Valor do aditivo: Sem aditamento de valor.
Vigência: 01 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020.
Data da assinatura: 27 de julho de 2020.
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi - CRESS Nº 25.455 - Se-
cretária M. de Assistência Social.
Antônio Caldeira da Silva - Presidente do Conselho Munici-
pal dos Direitos do Idoso-CMDI  
Elisa Monteiro Coelho – Diretora Administrativa do Centro 
Internacional de Longevidade Brasil - ILC-BR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria SEMAS n° 11/2020

31 de julho de 2020.

Dispõe sobre a prorrogação do regime de jornada por turnos 
de trabalho na Secretaria de Assistência Social e novas de-
terminações de organização dos atendimentos no serviço da 
Secretaria Municipal de Assistência Social frente as atuali-
zações das demandas e ações em medidas de prevenção e 
enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Muni-
cipal de Assistência Social - SEMAS- do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 
de julho de 2019,
CONSIDERANDO as normativas no âmbito Federal, Esta-
dual e Municipal, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e 
controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) e;
CONSIDERANDO, o cenário atual da pandemia com au-
mento do número de contaminação pelo COVID-19, neste 
momento.
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogado em todos os termos a Portaria 
SEMAS nº 10/20  até o dia 14 de agosto de 2020.
Artigo 2º - Ratifi ca-se em todos os termos e recomenda-se 
informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas sobre as 
medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no 
exercício da função de Proteção Social para com a popula-
ção.
Artigo 3º - Nas dependências da unidade de atendimento, 
deverá ser observada a distância mínima de 1,5 metro entre 
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as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e dis-
seminação do vírus, e respeitar a marcação física no chão.
Artigo 4º - As determinações dispostas complementam o 
Decreto Municipal nº 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Porta-
rias SEMAS nº 02, 03, 06, 08 e 10/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento 
de regras específi cas.
Artigo 5º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do 
Município, e entra em vigor no dia 01/08/2020, tem vigên-
cia por tempo determinada até o dia 14/08/20, podendo ser 
revista a qualquer tempo de acordo com a necessidade e as 
medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia.

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Portaria n.º 006/2020 - CGM de 30 de junho de 2020: Ins-
taura Sindicância Administrativa Disciplinar, nomeando-se os 
servidores estáveis: José Carlos Floriano, Wellington Aurélio 
Aparecido da Silva e João Roberto de Oliveira Lima, para, 
composição desta Comissão, sob a presidência do primeiro,  
com o escopo de apurar os fatos indicadores de violação 
dos deveres e proibições funcionais, em tese praticados 
pelos servidores: Alexandre Alvarez Montenegro Lustoza e 
Cinira Martins, incursos nos incisos: VIII,  XXVI “c”, XXXVI e 
XLVI do artigo 49; incisos: IX, X, XLV, LVI e LXXIII do artigo 
51 da Lei Complementar Municipal 331/2010 e incisos: II, 
VIII, IX e XII do artigo 204 da Lei Complementar Municipal 
05/1990; garantindo-se aos servidores indiciados, o direito 
constitucional ao contraditório e ampla defesa. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, os quais serão citados nos termos 
do artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 38/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o 
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo 
PEGEOUT, cor PRATA, placa DMH 2967, de sua proprieda-
de, foi apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de 
Veículos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado 
em estado precário de conservação na Rua Patrícia Rodri-
gues Fontes 705, Jardim Marajó, conforme Comprovante de 
Recolhimento ou Remoção nº 20078.
 Atenciosamente,

FRANCISCO JOSÉ ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São José do Rio Preto, 01 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
4º CARTÓRIO DE NOTAS DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 01321/20 AIF-A-LF 000101 

ADRIANA DE FATIMA SOUZA 01384/20 AIF-S-E 000077 
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCANAS 01389/20 AIF-A-LF 000106 
BAR BENEDITO DONIZETE LTDA ME 01383/20 AIF-S-H 000132 
BORGES LANCHONETE RIO PRETO EIRELI ME 01300/20 AIF – P H 000033 
BRITTO ODONTOLOGIA LTDA 01319/20 AIF-S-E 000076 
COPY TECH BRASIL LTDA 01368/20 AIF-S-H 000133 
DAYANE FERNANDA CONTE PEREZ 43633744894 01331/20 AIF-P-C 000118 
ESCRITÓRIO UNIÃO PROGRAMADA LTDA 01332/20 AIF-P-C 000122 
FERNANDO HENRIQUE MINISTRO 28648904889 01337/20 AIF-A-S 000058 
FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA 01390/20 AIF-S-H 000094 
JANAINA COELHO DE MENEZES 35611579809 01391/20 AIF-P-C 000117 
KC LONGUINHO RIBEIRO 01381/20 AIF-S-H 000136 
M.A.E RODRIGUES IMOBILIÁRIA ME 01338/20 AIF-A-S 000056 
OTÁVIO FERNANDES PESCA 01333/20 AIF-P-C 000119 
PARDO ODONTOLOGIA EIRELI 01320/20 AIF-S-H 000121 
PARQUE RIO FORTORE 01386/20 AIF-L-C 000086 
RAMUTH E RAMUTH LTDA 01336/20 AIF-A-S 000053 
RICHELLY METAIS EIRELI ME 01385/20 AIF-A-LF 000102 
RODRIGO YASUNORI NANBU 01367/20 AIF-S-H 000135 
UTILCASA ATACADISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E UTILIDADES 
LTDA 01334/20 AIF-P-C 000120 

V A BORSATO BARBEARIA LTDA 01366/20 AIF-S-H 000131 
VALENTIN & SANTOS GRANDPARENTS LTDA ME 01387/20 AIF-S-F 000113 
VALENTIN & SANTOS GRANDPARENTS LTDA ME 01388/20 AIF-S-E 000080 
W VELOZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI 01335/20 AIF-P-C 000121 
WELLINGTON GANDRA DOS SANTOS 01382/20 AIF-S-H 000137 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna 
público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 057/2020, Ata de Registro de Preço nº 021/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 065/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como 
objeto a aquisição de material elétrico para manutenção da iluminação pública das ruas, avenidas, praças 
e prédios públicos do Município de Guapiaçu, conforme as especificações descritas no Termo de Referência 
anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de agosto de 2020, às 09:00 horas, 
na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 03/08/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com 
sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 
31/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2020
Objeto: Contratação de serviço de locação de concentrados 
de O2 e recargas de oxigênio medicinal destinado a usuários 
da saúde.
Data do Encerramento: 20/08/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 29 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2020
Objeto: Aquisição de grama destinado a uso geral na munici-
palidade.
Data do Encerramento: 21/08/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 30 de julho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 26/2020. Objeto: Registro de preços 
para aquisição futura e parcelada cesta básica da Prefeitura 
do Município de Tanabi de acordo com o descritivo e quanti-
tativo do anexo I do edital. Sessão para entrega de envelo-
pes, credenciamento e abertura do envelope “01” proposta 
e negociação de preço. Dia 10/08/2020, as 09h15. O edital 
poderá ser adquirido, na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS 
ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 31 de julho de 2020. Fernando Cardoso 
Casarin – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TANABI

Pregão Presencial n° 27/2020. Objeto: Aquisição de equipa-
mentos e material permanente para instalação no sistema de 
água e esgoto do município de Tanabi, de acordo com o ter-
mo de referencia do anexo I deste edital. Abertura dos enve-
lopes (sessão): 13 de agosto de 2020, às 09h15min. O edital 
completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Ta-
nabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS 
DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site:www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 31 de julho de 2020. Fernando Cardoso 
Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 008/2017)

TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 016/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 035/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Algar Telecom S/A.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ope-
ração de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, destina-
do ao tráfego de chamadas entre a rede pública de telefonia 
e a Sede da EMPRO, conforme a especifi cação técnica no 
Anexo I, deste Edital.
VIGÊNCIA: 31 de julho de 2020 a 30 de julho de 2021.
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
DATA ASSINATURA: 08 de julho de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 31 de julho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

ACABO DE PERCEBER QUE MORRER RICO É EXTREMA INCOMPETÊNCIA. 
SIGNIFICA QUE VOCÊ NÃO USUFRUIU TODO O SEU DINHEIRO. ALÉM DISSO, 

UM RICO QUE GASTA TUDO O QUE TEM ANTES DE MORRER, LIVRA OS SEUS 
HERDEIROS DO ODIOSO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO. SORRIA, BEBA MUITA 

ÁGUA E SEJA FELIZ!

ADRIANA NEVES, empresá-
ria, recebeu muitas mensagens 
no celular anteontem, de sua 
imensa legião de amigos e 
familiares pela nova idade as-
sumida. Parabéns!

A BIOAGE RIO PRETO está 
contratando, consultora de ven-
das. Com formação completa 
em Estética, ou cursando a 
partir do 3º semestre. Informá-
tica básica, Proatividade e bom 
relacionamento. Enviar e-mail 
para weber.bioage@gmail.com

O MÉDICO EDMO Atique 
Gabriel, fi lhos do empresário 
e advogado Edmo Gabriel e 
Dra. Maria Lucia Atique, é o 
aniversariante deste sabadão. 
Aquele abraço!

A ASSOCIAÇÃO dos Osto-
mizados de Rio Preto - Região 
realiza a 7ª Pizza Solidária no 
próximo dia 07 de agosto (sex-
ta-feira), com retirada das 09 às 
16 horas, na associação na rua 
Floriano Peixoto 826, esquina 
com a rua Siqueira Campos, 
na Boa Vista. A união faz a 
força, com sua colaboração. 
Mais detalhes: 99140-5997 ou 
3234-2906.

ANGÉLICA MUSSI, Lais 
Accorsi e a jornalista Fernanda 
Peixe, esposa do fotógrafo 
Ricardo Boni, são as aniversa-
riantes de amanhã, domingo, 
dia 02 de agosto.

NA PRÓXIMA TERÇA, dia 
04, a partir das 19h, o Ultra-X re-
aliza mais uma transmissão ao 
vivo para debater aspectos do 
novo coronavírus em diferentes 
áreas da medicina. Dessa vez 
o tema é: “Achados abdominais 
na Covid-19” e terá como convi-
dado especial o Prof. Dr. Publio 
Viana, radiologista abdominal 
e intervencionista do Hospital 
Sírio Libanês, do Instituto do 
Câncer – ICESP e do Hospital 
das Clínicas da FMUSP.

COM OBJETIVO de capacitar 
profi ssionais de direito a ter uma 
gestão plena e efi ciente da car-
reira e do escritório de advoca-
cia, o Conselheiro da OAB-SP 
Milton J. Ferreira de Mello em 
parceria com o SEBRAE e com 
a Comissão das Sociedades 
de Advogados da OABSP, nas 
pessoas dos advogados Marcos 
Flesch, Tatiana Adoglio Moratelli 
e Carlos Simões, lançam o 
curso intitulado de “Advocacia 
Empreendedora”, que será re-
alizado de 05 a 26 de agosto. 
O curso será realizado através 
de plataforma digital, totalmen-
te gratuito, com exposição de 
consultores do Sebrae.

O MINISTÉRIO das Minas 
e Energias, manteve a reco-
mendação de não se adotar 
o horário de verão neste ano. 
O horário foi extinto em abril 
do ano passado com base em 
estudos da pasta, que apon-
taram a pouca efetividade na 
economia energética, e também 
em estudos da área de saúde, 
sobre o quanto o horário de 
verão afeta o relógio biológico 
das pessoas.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

É bom saber
Na hierarquia militar, acima de 
um coronel, só um general. 
Diego Polachini, que quer 
participar da mesa do carteado 
municipal, é no máximo um 
tenente competente. O general 
de seu partido tem mantido 
contatos muito próximos com 
líderes de outras facções 
militares.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Panceta Solidária
O Rotary Club São José do 
Rio Preto – Alvorada estará 
promovendo a 1ª edição 
da “Panceta Solidária”, no 
próximo dia 08 de agosto, 
c om  r enda  t o t a lmen t e 
revertida para o projetos 
sociais. Será entregue em 
sistema Drive Thru. Faça sua 
reserva o quanto antes. Não 
perca a chance de aproveitar 
esta delícia. Fazer o bem 
colaborando com os que mais 
necessitam.

Infraestrutura
Os dois galpões do Centro 
Incubador e Centro Empresarial 
do Parque Tecnológico de Rio 
Preto já estão com toda a 
infraestrutura de Tecnologia 
d a  I n f o r m a ç ã o  ( T I )  e 
Telecomunicações instaladas. 
Com aproximadamente sete 
quilômetros de cabeamento 
de fibra óptica, os boxes estão 
preparados para receber 
os serviços das operadoras 
de telecomunicação, como 
internet, telefonia e interfonia.

Fique Informado
O Riopreto Shopping realiza a 
5° edição do Riopreto Shopping 
Solidário, evento tradicional do 
centro de compras, lançado em 
2016 e no qual já participaram 
mais de 100 instituições de Rio 
Preto e região. Por causa da 
pandemia, o evento fará seu 
lançamento online em uma 
série de lives no instagram 
do Riopreto Shopping (@
riopretoshoppingcenter), de 
3 a 7 de agosto, sempre às 
20h. Durante a semana, cinco 
instituições que já participaram 
do projeto,entrarão em um 
bate-papo com jornalistas 
contando sob re  o  a tua l 
momento do instituto e de 
como a população pode ajudar.

DiáriodoBob
Contagem regressiva: falta UM DIA apenas para a eleição 

no Clube Monte Líbano. O presidente Nadim Cury é candidato 
a reeleição. Repito. Amanhã tem eleição virtual (os sócios vão 
votar online) pela primeira vez na história do clube. Amigo Sól. 
Os horizontes sinalizam esperança e certo desânimo. A esperança 
emerge na onda de vacinas que começam a ser testadas em al-
guns países. Os relatos são otimistas. A Rússia entra na terceira 
fase de testes. Na Europa, Alemanha e Reino Unido avançam. Na 
China, os testes também estão avançados e contam até com a 
parceria brasileira.  O homem da mala. Se for pra decidir se vai 
ou não vai ter candidato a prefeito, quem será o articulador do 
PSDB pra assumir o trauma do partido, em Rio Preto? Ele, o juiz 
de conciliação, será o presidente do partido, o vice presidente, 
o tesoureiro, ou alguém da família Vaz de Lima, como aconte-
cia até a ultima eleição?  Ou será o próprio candidato? Se não 
tiver um bom caixa para suprir as necessidades de campanha, 
a viagem pode ser adiada, não por causa da Pandemia, mas 
por uma moléstia financeira, que contaminou a poupança dos 
que dão agora pra receber depois. O velho ranzinza não deveria, 
mas adora briga de galo. Na rinha que há na disputa pelo Paço 
Municipal, ele contou quinze aves. Porém, notou que, pelo me-
nos quatro já estão depenadas e nem serão colocadas na briga. 
O clínico Bob Robert foi confidenciado que um pré-candidato 
tem recebido incentivos e afagos de um correligionário enquanto 
esse mesmo companheiro busca tomar seu lugar como cabeça 
de chapa. Mais empolgante que novela das nove. Eminência 
parda na organização do pai para a reeleição, Edinho Filho tem 
sido visto articulando os contatos dos vários grupos que apóiam 
o prefeito. Advinha se muita gente com ciúme do moço. Com as 
novas regras de distribuição das cadeiras do Legislativo, o velho 
ranzinza teme que a família Rillo perca seu lugar cativo na Câma-
ra. Marco Antonio ou João Paulo compõe a edilidade há trinta 
anos, com exceção do período 1997 a 2000. Ponto e basta!

Velha cantilena
Na ordem das coisas, não 
custa lembrar que apenas 
Lotf Bassitt, Wilson Calil e 
Philadelpho Gouveia Neto 
foram eleitos prefeitos sem 
antes serem vereadores. É 
que, passar pela edilidade 
conta pontos como experiência 
- o que parece faltar a alguns 
pretensos postulantes à 
cadeira de alcaide.

Podem apostar
Em vo l ta  da  cade i ra  de 
candidato a vice na chapa 
de Edinho, está em acirrada 
d isputa.  Dá pra ver  que 
pretendentes a prefeito que 
aceitam o posto como prêmio 
de consolação.

Trava nos olhos
Há pré-candidato a prefeito 
criticando o SeMAE e propondo 
sua privatização. Não custa 
nada lembrar, que o serviço de 
água em Paris e em Berlim, que 
foram privatizados, acabaram 
de ser de novo municipalizados.

Nelson e Lourdinha Sansão em pose 
especial para nossa coluna neste 

sábado

Amor ao Próximo
A Tribo “G”, do 4º Acampamento 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga, que tem no comando da 
igreja o Padre Silvio Roberto, 
está promovendo, junto com 
amigos e amigas, uma ação 
social em prol do CAPACC. É o 
“Delivery do Bem”, que consite 
na doação preferencialmente 
de leite integral, farinha de trigo, 
gelatina, café, achocolatado e 
molho de tomate, além de 
roupas e calçados.  A CAPACC 
tem mais de 22 anos, e dá 
suporte na casa própria com 
57 leitos, para os pacientes 
carentes com câncer, em 
tratamento em Rio Preto. 

Cada um pra si”
Neste ano, uma novidade: 
não pode haver coligação 
em chapas para vereador. 
Há candidatos que estão 
resmungando mais que o velho 
ranzinza, porque contavam 
com colonos e sobras de 
votos para se eleger.

Os irmãos Vínicius André e Vivian 
Andrea Zanata. Foto de Luizinho 

Bueno


