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Com 11 casos de dengue em julho, Rio Preto registra a menor taxa da doença do ano

Rio Preto amplia número de leitos 
para tratar pacientes com Covid-19

O Secretário de Saúde afir-
mou que os novos leitos de UTI 
na UPA Santo Antônio são para 
retaguarda até conseguir vaga 
em um hospital da cidade. “Não 
é um puxadinho, são leitos de 
UTI de fato, que contam com 
intensivistas, enfermagem quali-
ficada e todos os equipamentos 
necessários para o atendimento 
em uma UTI”, afirmou Aldenis 
Borim.   
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PANDEMIA

No total acumulado de 2020, a cidade conta 5.594 casos confirmados. Outros 1.159 casos seguem em investigação. Os números 
representam uma grande queda em relação ao ano passado, quando Rio Preto bateu recordes de casos de dengue. Pág. A4

A seleção dos participantes 
para os testes da vacina contra 
o novo Coronavírus  já está sen-
do realizada. A Famerp aguarda 
o aval do Instituto Butantan 
para saber quando poderá co-
meçar os procedimentos em 
Rio Preto.
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Famerp já tem 
403 inscritos 
para testes da 

Coronavac

Divulgação SMCS

Nesta semana, foram criados oito novos leitos de UTI na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Antônio e outros 20 leitos de enfermaria devem ser abertos na UBSF Anchieta 

PAULISTÃO 
De olho no títu-
lo do Paulistão, 
Corinthians e Pal-
meiras realizam 
o primeiro jogo 
da final nesta 
quarta-feira (5), 
às 21h30. Essa é 
a sétima vez que 
as equipes se en-
contram na final 
do Campeonato 
Paulista. Nesses 
encontros, cada 
time ganhou três 
jogos.          
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Duas UBSF 
fecham 

temporariamente 
a partir de quinta-

feira, dia 6
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Defensoria Pública pede que Estado 
coloque Rio Preto na Fase Vermelha

Novo poço profundo 
deve extrair 300 mil 

litros de água por hora
Uma adutora irá ligar o poço ao Sistema Eldorado, na região Norte, completan-
do o abastecimento de água na região. As obras, que terminam em outubro, 
devem beneficiar mais de 100 mil pessoas                                                                                                   
                                                                                                 Pág. A3

Caso de 
Covid-19 fecha 

centro de 
distribuição dos 
Correios em RP
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Detran deve 
liberar cursos 

teórico e prático 
na semana
 que vem
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Defensoria Pública recomenda que 
Rio Preto regrida para fase vermelha
A Defensoria Pública em 

São José do Rio Preto enviou 
um ofício à Prefeitura local e 
ao Governo do Estado com re-
comendações para que, dada 
a situação crítica da rede de 
saúde regional em razão da 
pandemia de Covid-19, se-
jam fortalecidas as ações de 
isolamento social e seja re-
vista a classificação da região 
de São José do Rio Preto no 
Plano São Paulo, regredindo 
para a fase Vermelha.

No documento, a Defen-
soria Pública aponta dados 
da Vigilância Sanitária de São 
José do Rio Preto que indi-

cam que os hospitais da rede 
pública de saúde alcançaram 
100% de ocupação de seus 
leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). Aponta, ain-
da, que desde 1º de junho 
de 2020, houve evolução no 
número de infectados, de 731 
para 9.438 casos em 1º de 
agosto, tendo havido, desde 
o início da pandemia, 248 
óbitos.

“A situação vivenciada em 
São José do Rio Preto de-
manda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, 
controle e contenção de ris-
cos, danos e agravos à saúde 
pública”, apontam os Defen-
sores Davi Quitanilha Failde 
de Azevedo, Daniela Batalha 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Gasto com presente do Dia dos Pais 
será menor este ano, diz Alshop

O consumidor deve gastar 
menos este ano com o pre-
sente para o Dia dos Pais. 
Segundo uma pesquisa feita 
pela Associação Brasileira de 
Lojistas de Shopping (Alshop) 
com 5,2 mil consumidores 
de todo o país, o gasto com 
o presente da maioria dos 
entrevistados (32% do total) 
deverá ficar entre R$ 51 e R$ 
100. No ano passado, o ticket 
médio pretendido para gasto 
com o presente do pai era de 
R$ 160.

A pesquisa foi feita entre 
os dias 27 de julho e 3 de 
agosto. De acordo com a pes-
quisa, 19% dos entrevistados 
não vão comprar qualquer pre-
sente para os pais. Dos que 
vão comprar, 13% vão gastar 
mais do que R$ 201; 14% 
pretendem comprar algo entre 
R$ 151 e R$ 200; e 14%, 
algo entre R$ 101 e R$ 150.

A maior parte dos pais 
desses consumidores deverão 
ganhar produtos na área de 
vestuário (44%), perfumes e 
cosméticos (12%), calçados 
(10%) e produtos eletrônicos 
(8%).

Em tempos de pandemia 

do novo coronavírus, a pesqui-
sa revelou ainda que a maior 
parte dos consumidores com-
prará presentes pela internet 
(46% do total), seguido por 
19% que devem ir às lojas de 
shopping centers e por 12% 
que devem procurar lojas de 
rua.

“A pandemia do novo co-
ronavírus acelerou o consumo 
online, e as marcas que já 
se consolidaram em formato 
digital colheram bons frutos 
durante essa crise e puderam 
comemorar por ter dado esse 
passo antes da chegada desta 
crise. Além disso, 19% preten-
dem comprar presente dentro 
do ambiente do shopping, per-
centual maior do que os que 
têm intenção de fazê-lo nas 
lojas de rua”, disse o presiden-
te da Alshop, Nabil Sahyoun.

Recuperação 
lenta

Mesmo com  aumento 
de intenção de compras via 
e-commerce, os lojistas as-
sociados da Alshop relatam 
que o fluxo de pessoas nas 
lojas de shopping centers está 
crescendo de forma gradu-
al. Uma pesquisa feita com 

Agência BRASIL

lojistas de 1,5 mil pontos de 
venda em todo o país mostrou 
que a expectativa de aumento 
no faturamento é de 10% em 
agosto na comparação com o 
mês de julho de 2020.

“Isso nos indica, do ponto 
de vista do lojista, que a re-
cuperação está acontecendo 
de forma lenta, até porque 
cerca de 20% dos shoppings 

Divulgação

Balcão de Empregos 
oferece 400 vagas

Vinicius LIMA

A CND é emitida quando 
não há pendências em 
nome do sujeito passivo 

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
terça-feira (4) está oferecendo 
400 vagas de trabalho. Entre 
elas: açougueiro (23), reposi-
tor de frutas e legumes (13), 
líder de limpeza (11), encana-
dor (10), corretor de seguros 
(10), operadores de caixa (8), 
vendedor (8), atendente de 
fast food (5), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio nas áreas de admi-
nistração (3), designer gráfico 

(1), atendimento (5), direito 
(1), recepção (1), redator (1) 
e social media (1). O Balcão 
ainda disponibiliza três vagas 
para estudantes do Ensino 
Médio.

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
tenham sido suspensos, o 
Balcão de Empregos da Pre-
feitura 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 candidatar às 
vagas, assim como os con-
tratantes podem anunciar as 
oportunidades.

No documento, a defensoria pública recomenda que medidas mais drásticas sejam tomadas

OPORTUNIDADES

COMÉRCIO

Amanda Perobelli/Agência BRASIL
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Trettel, Fernanda Penteado 
Balera (Núcleo de Cidadania 
e Direitos Humanos) e Júlio 
César Tanone, que atua em 
São José do Rio Preto.

Assim, eles recomendam 
que critérios mais rígidos e 
medidas mais drásticas se-
jam novamente adotadas, 
mantendo-se, se necessário, 
o funcionamento apenas de 
serviços essenciais, e absten-
do-se de adotar qualquer me-
dida administrativa ou regula-
mentar que flexibilize as regras 
de circulação de pessoas e de 
atividades econômicas.

Procurado pela reporta-
gem, a Prefeitura informou 
que ainda não foi notificada 
sobre o ofício.

Produção industrial brasileira cresce 0,8%

A produção industrial brasi-
leira cresceu 0,8% na passa-
gem de julho para agosto. Com 
a alta, a indústria recuperou 
parte da perda de 0,9% acumu-
lada de maio a julho. O dado é 
da Pesquisa Industrial Mensal, 
divulgada hoje (1º) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Apesar da alta na compa-
ração com julho, a indústria 
teve quedas de 2,3% na com-
paração com agosto do ano 
passado e de 1,7% tanto no 
acumulado do ano quanto no 
acumulado de 12 meses.

A alta da taxa de julho 
para agosto foi puxada exclu-
sivamente pelos bens inter-
mediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no setor 
produtivo, que cresceram 1,4% 
no período.

Ao mesmo tempo, tiveram 
queda os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equipamentos 
(-0,4%), os bens de consumo 
duráveis (-1,8%) e os bens de 
consumo semi e não duráveis 
(-0,4%).

Entre as 26 atividades pes-
quisadas, apenas dez tiveram 
alta e sustentaram o cresci-
mento médio da indústria, com 
destaque para as indústrias 
extrativas, que avançaram 6,6% 
de julho para agosto. Também 
tiveram altas os setores de 
derivados de petróleo e biocom-
bustíveis (3,6%) e de produtos 
alimentícios (2%).

Entre os 16 segmentos 
em queda, os destaques fica-
ram com veículos automotores 
(-3%), artigos de vestuário e 
acessórios (-7,4%), máquinas 
e equipamentos (-2,7%) e 
produtos farmacoquímicos e 
farmacêuticos (-4,9%).

Agência BRASIL

no país estão fechados, e a 
maioria funciona em horário 
reduzido, apesar dos rígidos 
protocolos sanitários adotados 
nestes empreendimentos”, 
disse Sahyoun.

Neste momento, cerca de 
14% de 577 shopping centers 
do país estão fechados, a 
maioria nos estados da Região 
Sul.

ECONOMIA

Mesmo com alta, indústria ainda não superou a queda de abril e maio

Divulgação
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Necessitados
Zé da Academia revelou 

ainda que a venda de voto 
acontece na classe de renda 
mais baixa da população. 
“São os mais necessitados”, 
conta. O efeito negativo da 
pandemia provocada pelo 
coronavírus no setor eco-
nômico, reduziu a renda de 
muitas famílias e ampliou o 
espaço para os oportunistas 
fazerem as doações, forma 
indireta de comprar votos. 
Como estão necessitados, 
os eleitores recebem a boa 
ação. “Isso dá chance ao 
postulante desonesto a com-
prar votos”, diz chateado o 
vereador, que vai disputar a 
reeleição.

Compra de voto
A compra de voto é uma cultura brasileira que não 

tem fim. Nesta pré-campanha eleitoral, mesmo em plena 
pandemia, postulantes a uma cadeira na Câmara fazem 
doações de cestas básicas e até cadeiras de rodas, com 
foco no voto. Apesar de ser abominável pela Justiça Elei-
toral, os prováveis representantes do povo, na essência, 
querem chegar ao poder. Zé da Academia (Patriota, foto) 
revelou, que nas suas andanças pela cidade, tem cons-
tatado o efeito do poder econômico. O eleitor, de acordo 
com ele, pede ajuda e se não é atendido, diz que não vai 
votar. “Isso incentiva à corrupção”, lamentou. 

Farra
O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) não desistiu 

da ideia de transformar a floresta amazônica em cinzas. 
Levantamento mostrou que de julho de 2018 a agosto 
de 2019 a destruição chegou a 1 milhão de hectares. 
A exemplo do que ele pretendia fazer com a pequena 
floresta na área do extinto IPA, Salles não especifica no 
plano Floresta+ o que deverá ser explorado na região. Se 
apoia o subordinado, sinal que Jair Bolsonaro é a favor do 
plano de acabar com a floresta para ‘desenvolver’ o Brasil. 
Só uma pressão sistemática dos investidores nacionais e 
internacionais para acabar com a farra.

Gurus
Quando o assunto é po-

lítica, fica difícil até para 
os gurus mais qualificados 
preverem o futuro. Agora, 
tem expert tentando en-
xergar além da linha do 
horizonte, ou seja, profetiza 
que ex-deputado Orlando 
Bolçone (DEM) poderá ser 
o vice na chapa de Edinho 
Araújo (MDB), pensando nas 
eleições de 2024. Caso ree-
leito, será o último mandato 
do prefeito Edinho, portanto, 
abriria espaço, a fim de 
apoiar Bolçone para suce-
dê-lo no cargo. Faz sentido, 
já que Bolçone tem na re-
taguarda o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM).

Novo  
Filipe Marchesoni (Novo) 

marcou a convenção do 
partido para 2 de setembro, 
a fim de oficializar a sua 
candidatura para prefeito 
e da vice Aglae Antunes, 
filha do saudoso prefeito 
Manoel Antunes. Como o 
partido adotou processo 
seletivo para escolher os 
pré-candidatos a vereador, 
Filipe diz que a chapa terá 
sete nomes. “Sete pessoas 
foram aprovadas”, lembrou. 
Os partidos podem lançar 
até 26 candidatos, porém, 
a seleção foi feita com base 
nos critérios da sigla. A con-
venção poderá ser virtual por 
causa do vírus.  

Negacionistas
Se dependesse do empe-

nho do secretário da Saúde, 
Aldenis Borim, as infecções 
por Covid-19 já estariam sob 
controle na cidade. Agora, 
ninguém pode acusar a 
equipe da saúde de negli-
gente ou omissa. O prefeito 
Edinho Araújo (MDB) segue 
à risca as orientações, si-
nal que confia na equipe 
comandada pelo secretá-
rio. Infelizmente, parte da 
população seguiu exemplos 
dos negacionistas à doença, 
contribuindo para fortalecer 
a pandemia. O número de 
mortes cresce e ainda tem 
gente que não acredita na 
letalidade do vírus.

Sem recuo
O presidente do PTC, 

Marcelo Fernandes, garantiu 
que o nome da pré-candida-
ta a prefeita Danila Azevedo 
estará nas urnas. “Não tem 
recuo, vamos até o fim”, diz, 
rebatendo comentários de 
adversários prevendo que 
siglas pequenas poderão de-
sistir na reta final. Fernandes 
informou ainda que a chapa 
majoritária também terá 
uma mulher como candidata 
a vice. “São duas mulheres 
de M maiúsculo”, fez ques-
tão de frisar, acrescentando 
que, se eleitas, vão desarti-
cular o sistema político que 
perdura na cidade por 20 
anos.

Incêndio
Projeto aumenta a pena 

para o crime de incêndio 
em mata ou floresta. O 
texto altera a lei de crimes 
ambientais. Além de multa, 
a pena será reclusão, de 4 a 
12 anos. Hoje, são de 2 a 4 
anos. Se for crime culposo, 
pela proposta a detenção 
será de 1 a 3 anos – ante 
os atuais de 6 meses a 1 
ano. “No ano passado, o 
número de queimadas na 
Amazônia foi 145% superior 
ao registrado em 2018, o 
que demonstra a gravidade 
da situação e a necessidade 
de o Parlamento dar respos-
ta à altura”, diz a autora, Bia 
Cavassa (PSDB-MS).  

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, ao lado do 
superintendente do Semae – 
Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto, Nicanor Batista 
Jr., visitou na terça-feira, 4, as 
obras de perfuração do 9° poço 
profundo do Aquífero Guarani, 
ao lado do Residencial Palestra. 
Após concluído, o poço vai pro-
duzir 300 mil litros de água por 
hora, o suficiente para atender 
uma população de 25 mil pes-
soas de forma direta. O valor do 
investimento nesta etapa foi de 
R$ 6,4 milhões. 

Atualmente, o Semae (Ser-
viço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto) produz 55 mi-
lhões de m3/ano de água para 
uma população de 460 mil ha-
bitantes. Desse total, o Aquífero 
Bauru, com 343 poços, produz 
27,4 milhões de m3/ano; o 
Aquífero Guarani, com oito 
poços, produz 13,5 milhões de 

m3/ano; e a ETA – Estação de 
Tratamento de Água, que obtém 
água do rio Preto, produz 14,1 
milhões de m3/ano. 

Ao lado do novo poço, está 
em construção um reservatório 
de água e uma estação eleva-
tória. Será feita a urbanização 
no local. O reservatório, com 
capacidade para 2 milhões 
de litros, faz parte das obras 
complementares do poço. O 
valor dessa obra é de R$ 6,6 
milhões. 

Complemento – Comple-
tando a obra, cinco quilômetros 
de adutora serão construídos, 
interligando o poço profundo do 
Palestra com o Sistema Eldo-
rado, na região Norte, comple-
tando o abastecimento de água 
na região, beneficiando 100 mil 
pessoas. O valor da interligação 
é de R$ 4,5 milhões.

As obras deverão ser con-
cluídas em outubro de 2020, 
com valor total estimado de R$ 
17,5 milhões.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Novo poço profundo deve 
produzir 300 mil litros de água

AQUÍFERO GUARANI

Edinho Araújo e Nicanor Batista visitaram obra do poço 
no Residencial Palestra

Divulgação

SESSÃO LEGISLATIVA

Detran deve liberar novos alunos na semana 
que vem, afirma deputado

Formação de Condutores e 
mantém diálogo com repre-
sentantes da categoria para 
oferecer mais agilidade e 
autonomia aos processos da 
habilitação. Para que recebam 
novos alunos, respeitando os 
protocolos de saúde, estão 
finalizando o aprimoramento 
de sistemas, por meio da in-
tegração do banco de dados, 
para liberação das provas te-
óricas e matrículas”, salientou 
o emedebista.

Prevenção – Para o de-
putado, as medidas adotadas 
pelo Detran de distanciamen-
to social são as ferramentas 
mais eficazes para evitar os 
riscos de contaminação pela 
Covid-19. A automação de 
processos, por meio de aulas 
remotas, evitam a necessi-
dade de comparecimento 
presencial nos CFCs.

Sérgio SAMPAIODivulgação

Vereadores aprovam projeto que prioriza 
contratação de aprovados e concursos

Os vereadores aprovaram 
na sessão desta terça-feira (4), 
por unanimidade, projeto de 
lei complementar, de autoria 
do vereador Celso Luís Peixão 
(MDB), que altera o artigo 22 
da lei complementar 593, que 
dispõe sobre a criação de car-
gos na Prefeitura, autarquias ou 
empresas públicas.

O PLC aprovado determina 
que os cargos públicos que 
estiverem ou fiquem vagos na 
administração pública direta ou 
indireta poderão ser preenchi-
dos por pessoas que tenham 
sido aprovadas em concursos 

públicos ou processos seletivos 
anteriores e que estejam dentro 
do prazo de sua validade.

Segundo Peixão a prefeitura 
teria que convocar em especial 
neste momento os aprovados 
no concurso da Saúde, pois 
existem vagas e é necessário 
reforçar o quadro para ajudar 
no combate a Covid.

“Esse projeto é para repor 
os cargos que estiverem vagos” 
salientou o emedebista na sua 
declaração de voto.

Outros vereadores declara-
ram votos favoráveis lembrando 
da situação dos professo-
res  que estão no aguardando 
para ser convocados, após o 

adiamento da posse que iria 
acontecer no final de março – 
momento no qual começou a 
quarentena do coronavírus e 
tudo parou.

RioPretoPrev – foi apro-
vado por 13 votos favoráveis 
e apenas dois votos contrários 
dos vereadores Marco Rillo 
(Psol) e Renato Pupo (PSDB) 
o PLC 15/2020 de autoria 
do Executivo que altera o ar-
tigo 2º de Lei Complementar 
296/2013 que instituiu a Po-
lítica de Amortização do déficit 
atuarial da RioPretoPrev (Insti-
tuto Próprio de Previdência). O 
PLC cria uma alíquota escalo-

Sérgio SAMPAIO

HABILITAÇÃO

Deputado Itmar Borges e presidente do Detran-SP se reuniram

nada pelos próximos 35 anos. 
A alíquota começa com 12% 
em 2020 e chega a 30,03% 
a partir de 2035 seguindo o 
mesmo percentual até o ano de 
2054. Esses valores têm como 
objetivo a cobertura do déficit 
atuarial apurado.

O deputado estadual Ita-
mar Borges (MDB) teve reu-
nião nesta segunda-feira (3) 
com o presidente do Detran-
-SP, Ernesto Mascellani Neto. 
No encontro, o parlamentar 
salientou que reforçou um 
pedido feito pelos Centros de 
Formação de Condutores que 
cobram o órgão a liberação 
de cursos teóricos e práticos 
para novos alunos que estão 
na espera para tira sua CNH 
(Carteira Nacional de Habili-
tação).

O deputado salienta que 
a previsão passada para ele 
foi que em uma semana os 
processos para a liberação 
de novos alunos estará dispo-
nível. “O Detran.SP não tem 
medido esforços para retomar 
o pleno funcionamento das 
atividades dos Centros de 

Ex-secretário de Saúde defende fechamento de Rio Preto

O ex-secretário de Saúde 
e ex-vereador José Carlos 
Cacau Lopes utilizou a tri-
buna livre da Câmara de Rio 
Preto de forma remota nesta 
terça-feira (4) e afirmou que 
a estratégia adotada pelo 
município para combater a 
Covid-19 está equivocada.

Ele defende que Rio Preto 
mude sua estratégia e feche 
a cidade de forma mais rigo-
rosa por três semanas e que a 
partir daí poderíamos ter uma 
melhora no quadro de casos 
do coronavírus.

“Se fechássemos por um 
mês, abriríamos com se-

gurança”, destacou Cacau, 
que faz parte de um grupo 
que apoia o isolamento mais 
firme para combater a Covid 
denominado “Movimento em 
Defesa da Vida”.

Cacau salientou que a 
abertura de forma mais am-
pla dos estabelecimentos, a 
partir do início de junho, os 
casos cresceram. Ele afirmou 
que antes da abertura eram 
703 casos positivos e na últi-
ma atualização dos números 
dessa semana, a cidade tem 
9.599 casos de Covid-19.

Outro dado trazido pelo 
ex-vereador traz a crescente 
do número de óbitos. Em 
abril, foram 8 óbitos, em maio 

Sérgio SAMPAIO

TRIBUNA LIVRE

TV Câmara

15, em junho 57, em julho o 
número subiu para 160 e em 
agosto até o momento 17 óbi-
tos. Ele destaque que antes de 
1º de junho quando começou 

a funcionar o Plano SP foram 
registrados em Rio Preto 23 
óbitos e a partir desta data o 
número foi de mais 234 mor-
tes por Covid.
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Com 403 inscritos, Famerp aguarda 
aval do Butantan para início de testes

A Famerp divulgou que 
até o momento a entidade já 
recebeu 403 e-mails de pos-
síveis candidatos para o teste 
da Coronavac. A seleção dos 
participantes já está sendo 
realizada, mas a instituição 
ainda aguarda o aval do Ins-
tituto Butantan para saber 
quando poderá começar os 
testes.

Os interessados em parti-
cipar podem enviar um e-mail 
para covid19@famerp.br. Para 
participar do estudo, é neces-
sário que o voluntário tenha 
mais de 18 anos, seja profis-
sional da saúde que atue na 
linha de frente do combate 
ao Covid-19 e concorde com 
contatos periódicos por tele-
fone dos pesquisadores. Mu-

lheres grávidas ou que tenham 
intenção de engravidar nos 
próximos meses, pessoas que 
já tiveram Covid-19 e pacientes 
com portadores de doenças 
como diabetes e hipertensão 
não poderão participar. Serão 
aplicadas cerca de 500 a 700 
doses no município.

A nova vacina foi desenvolvi-
da pelo laboratório chinês Sino-
vac Biotech. A empresa afirmou 
que os testes realizados indi-
caram que 90% das pessoas 
produziram anticorpos contra a 
doença após duas semanas da 
aplicação e não foram identifi-
cados efeitos colaterais.

Os testes serão realizados 
em 9 mil voluntários em centros 
de pesquisas de seis estados: 
São Paulo, Distrito Federal, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Paraná. A pes-
quisa clínica será coordenada 
pelo Instituto Butantan.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Os voluntários deve-
rão ser da área da 
saúde e atuar na li-
nha de frente contra o 
novo coronavírus

Briga entre vizinhos termina com 
morte de homem de 30 anos

Um homem, de 30 anos, foi 
morto a tiros na noite desta se-
gunda-feira (3), no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto. Fernando 
Guimarães Bragiato foi atingido 
por um disparo na altura do 
ombro direito. Um vizinho da 
vítima, ajudante de pedreiro, 
de 41 anos, é o suspeito e está 
foragido.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a 
Polícia Militar foi acionada, 
através do Copom (Centro de 
Operações da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo) para 
a rua Capitão José Verdi, onde 
havia ocorrido disparo de arma 
de fogo. Ao chegar ao local, 
equipes do GRAU (Grupo de 
Resgate e Atenção às Urgên-
cias e Emergências) e do Res-
gate do Corpo de Bombeiros 
já estavam em atendimento à 
vítima e constataram que ela 

estava morta.
A mulher da vítima, de 27 

anos, contou à PM que seu 
marido e um vizinho tiveram 
várias discussões no último 
mês referente ao convívio entre 
vizinhos. Nesta segunda-feira, 
por volta, das 21h30, após 
uma reunião familiar na casa 
dela, os dois discutiram. Em 
determinado momento, o vizi-
nho foi até a casa dele e saiu 
armado. Ele efetuou disparos 
contra Fernando e fugiu a pé. A 
versão foi confirmada à polícia 
pela mulher do suspeito, uma 
dona de casa, 36 anos.

Um dos projéteis atingiu 
o vidro dianteiro esquerdo do 
carro, um Fiat Palio Weekend, 
de outro vizinho. A PM localizou 
quatro cartuchos deflagrados 
de calibre 765 próximos ao seu 
corpo de Fernando.

Compareceram no local, o 
delegado plantonista e a Polícia 
Científica. A arma usada no 

Tatiana PIRES

NILCE APPARECIDA MIOLA 
MARTINS, faleceu aos 83 anos 
de idade. Era casada com o Sr. 
Edwil Martins Nogueira e deixa 
o fi lho Edwaldo. Foi sepultada 
no dia 04/08/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório 
Ercília para o cemitério da Res-
surreição.

NATALIA PEREIRA LEAL, fa-
leceu aos 76 anos de idade. Era 
viúva do Sr. José Rodrigues Leal 
e deixa os fi lhos Cássia Apare-
cida, Grasiela e José Henrique 
(falecido). Foi sepultada no dia 
04/08/2020, às 13:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São 
João Batista.

SAMUEL BARBERO DIAS, fa-
leceu aos 91 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Maria Peres 
Quessada Barbero e deixa as 
fi lhas Eliane, Helenir, Elide Sara 
e Erica Priscila. Foi sepultado no 
dia 04/08/2020, às 10:30, saindo 
seu féretro do velório de Potiren-
daba para o mesmo cemitério.

ANNA MUNHOZ SUCCI, fale-
ceu aos 78 anos de idade. Era 
casada com o Sr. Wilson Succi e 
deixa os fi lhos Luciano e Carlos 
Henrique. Foi sepultada no dia 
04/08/2020, às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo 
cemitério.

  FALECIMENTOS

Julho registra menor número de 
casos de dengue no ano

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou os números 
de casos de dengue registra-
dos durante o mês de julho 
e contabilizou o menor índice 
deste ano. Foram 11 casos 
confirmados, além de outros 
quatro casos descartados. O 
número vem decaindo mês a 
mês, desde fevereiro, quando 
o município diagnosticou 1.650 
casos.

No total acumulado de 
2020, a cidade conta 5.594 ca-
sos confirmados. Outros 1.159 
casos seguem em investigação. 
Os números representam uma 
grande queda em relação ao 
ano passado, quando Rio Preto 

bateu recordes de casos de 
dengue. Em julho de 2019, o 
município contava com 424 
novos casos registrados e um 
acumulado de 31.963 casos.

A expectativa é de que os 
casos sigam com números 
baixos durante todo o segundo 
semestre. “A curva tende cair 
neste período por conta da falta 
de chuvas e o clima mais frio, 
mas não podemos relaxar. A re-
comendação é que as pessoas 
sempre fiquem de olho na parte 
externa da casa, vasos e ralos 
para evitar que os mosquitos 
coloquem os ovos”, explicou o 
gerente da Vigilância Ambiental, 
Luiz Feboli Filho, no início do 
semestre.

Com relação ao número de 

Vinicius LIMA óbitos, Rio Preto não conta-
bilizou nenhuma morte neste 
mês. A última foi registrada em 
maio. No total, são quatro óbitos 
desde o começo do ano. Outro 
fator que chama atenção é de 
que apenas 1,89% dos casos 
foram classificados com sinais 
de alarme e 0,07% foram con-
siderados graves.

A Saúde ainda mapeou os 
casos por bairro no município. 
Estoril (466), São Francisco 
(422), São Deocleciano (403), 
Centro (377) e Jaguaré apre-
sentam os maiores índices. 
Já Talhado (23), Gonzaga de 
Campos (35), Parque Cidadania 
(42), Lealdade e Amizade (52) 
e Renascer (90) foram os que 
tiveram os menores números.

Divulgação

Em todo o mês de julho, Rio Preto registrou 11 casos de dengue. Desde janeiro, são 5.594 casos

Mais um Centro de Distribuição dos Correios 
em Rio Preto é fechado por conta da Covid

Mais um centro de destrui-
ção dos Correios de Rio Preto 
foi fechado após mais um caso 
positivo de Covid-19, que con-
taminou um carteiro que atuava 
na unidade localizada na Vila 
Sinibaldi.

O Centro de Distribuição 
Domiciliária (CDD) Urano não 
abriu suas portas nesta ter-
ça-feira (04). Segundo Sérgio 
Pimenta, diretor Sindicato dos 
Trabalhadores nas Empresas 
de Correios e Telégrafos, desta 
vem não houve a necessidade 
de oficial de justiça para lacrar o 

local. Ele afirma que em conver-
sa com os trabalhadores todos 
decidiram que ficariam em suas 
casas trabalhando remotamente, 
conforme determinou a liminar 
proferida pela juíza Priscila Gil 
de Souza Murad, do TRT-15 
(Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª região).

Pimenta salienta que a con-
firmação que o trabalhador deu 
positivo para Covid saiu na última 
quinta-feira (30). Eles acionaram 
a justiça e a decisão liminar foi 
concedida pela juíza na sexta-
-feira (31).

Trabalho remoto – A magis-
trada autorizou os trabalhadores 

a Covid-19, e os que testarem 
positivo serão colocados em 
isolamento pelo prazo de 15 
(quinze) dias. Os exames devem 
ser realizados às expensas da 
empregadora”, finaliza techo.

Correios – A Empresa, por 
meio de nota, informou que “O 
Centro de Distribuição Domicili-
ária CDD Urano, em São José do 
Rio Preto, está com as atividades 
temporariamente interrompidas 
e segue passando pelo serviço 
de sanitização, conforme as 
medidas de prevenção adotadas 
pela empresa. Os Correios enca-
minharão os empregados para a 
realização dos exames”.

Sérgio SAMPAIO a se afastarem para o trabalho 
remoto imediatamente, sem 
prejuízos nos vencimentos, 
pelo prazo de 15 dias ou até 
que a Empresa faça a testagem 
para Covid-19 e libere a volta 
conforme a negatividade dos 
funcionários para a doença.

Teste Covid – Segundo o 
sindicalista, a empresa continua 
se recusando a fazer a testagem 
nos trabalhadores. O CDD Urano 
tem 25 trabalhadores.

Em um trecho da decisão, 
a juíza salienta que: “Todos 
os trabalhadores lotados na 
mencionada unidade deverão 
ser submetidos a testes para Um funcionário do CDD testou positivo para o novo coronavírus

Cláudio LAHOS

AEDES AEGYPTI

SANITIZAÇÃO

BALEADO

Manicure fica ferida 
após moto desrespeitar 

sinal vermelho

Uma manicure, de 22 anos, 
quebrou o braço em um aci-
dente de trânsito, na noite des-
ta segunda-feira (3), no Parque 
Industrial, em Rio Preto. Ela 
estava na garupa de uma das 
motos envolvidas no acidente, 
que ocorreu no cruzamento 
das ruas Osvaldo Aranha e 
Marechal Deodoro.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o con-
dutor de uma das motos disse 
à Polícia Militar que acreditava 
que estava sendo perseguido 
por outra moto e acelerou para 
tentar passar pelo semáforo, 
porém acabou freando. Em 
seguida, outra moto que vinha 
atrás dele, pela rua Osvaldo 
Aranha, ultrapassou o sinal 
vermelho, atingindo a lateral 

de um carro, Chevrolet Celta, 
que seguia pela rua Marechal 
Deodoro. O condutor disse ain-
da que não conseguiu desviar 
e acabou chocando sua moto 
com a outra.

O outro motociclista afir-
mou que estava com pressa 
e admitiu ter avançado o sinal 
vermelho, atingindo o carro. Ele 
trazia, na garupa de sua moto, a 
namorada que fraturou o braço 
direito.

Os policiais foram informa-
dos que o motorista do carro 
parou, mas disse estar com a 
documentação do veículo atra-
sada e por isso deixou o local 
do acidente antes da chegada 
da PM.

A vítima foi socorrida pelo 
Resgate e foi encaminhada 
para a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Tangará.

Tatiana PIRES

TRÂNSITO

assassinato não foi localizada. 
Após a liberação do local, o cor-
po da vítima foi removido para o 
Instituto Médico Legal (IML). O 
homicídio será investigado pela 
Polícia Civil.

Divulgação
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 O metabolismo cardíaco depende em sua totalidade 
dos níveis corpóreos de água. Todas as reações enzimá-
ticas da célula cardíaca são mediadas por moléculas de 
água, essenciais para o transporte de substratos e para 
agregação de partículas.

Estados de desidratação podem ser causados por 
diversas situações como diarreia, queimaduras, vômitos, 
sudorese excessiva em locais muito quentes e prática 
excessiva de exercícios físicos. Em todos estes casos, o 
coração pode apresentar alterações da frequência cardía-
ca, pressão arterial e alguns sintomas como dor precordial 
e falta de ar tendem a surgir.

Caso o estado de desidratação seja muito profundo, 
existe risco de parada cardiorrespiratória, uma vez que o 
conceito de desidratação não consiste em perda exclusiva 
de água. Independentemente da causa da desidratação, 
existe espoliação de dois produtos básicos, água principal-
mente, mas também dos eletrólitos corpóreos, os quais 
são indispensáveis para a plenitude da função cardíaca.

O trabalho contrátil da musculatura cardíaca depende 
do equilíbrio de dois eletrólitos – sódio e potássio. Em 
outras palavras, pode-se afirmar que o coração humano, 
em condições estáveis e fisiológicas, só consegue bater 
se houver quantidade suficiente de sódio e potássio per-
meando as células miocárdicas. Em caso de desidratação, 
os batimentos cardíacos podem ficar desorganizados e 
apresentar muitas variações.

No âmbito esportivo, considerando sobretudo atletas 
de intensa atividade, a hidratação  é fundamental para 
garantir um ótimo desempenho e prevenir intercorrências 
cardiovasculares. A quantidade de água e eletrólitos que 
um jogador de futebol elimina, ao longo de uma partida 
de noventa minutos, é praticamente inimaginável, princi-
palmente se as temperaturas estiverem muito elevadas. 
Nestes casos, a ingesta de água e eletrólitos durante e 
após os jogos é mandatória.

A ingesta de grande quantidade de água consiste em 
terapia simples, natural e de extrema eficácia nos casos 
de desidratação. Preventivamente, manter uma rotina 
diária de aproximadamente dois a três litros de água por 
dia seguramente garante muitos benefícios cardiovascu-
lares, afastando o risco de eventos mais letais como um 
infarto do miocárdio e arritmia grave.

No entanto, além da ingesta de água, as bebidas isotô-
nicas e sucos naturais podem ser muito úteis no processo 
de compensação metabólica. No caso das bebidas iso-
tônicas, a concentração dos principais eletrólitos é muito 
semelhante à concentração de eletrólitos no sangue, fa-
vorecendo rápido equilíbrio químico e adequada reposição.

Considerando que as atividades físicas, principalmente 
sob temperaturas elevadas, constituem um dos fatores 
primordiais para estados de desidratação, cabe ao car-
diologista, em conjunto com o educador físico, determinar 
e orientar uma adequada e ponderada rotina de treinos. 
Não é incomum que indivíduos comuns passem mal ou 
até infartem durante treinos de academia.

Lamentavelmente muitas pessoas abusam de seu 
limite físico e torna-se frequente, sobretudo nos finais de 
semana, o acúmulo de pessoas em parques e avenidas, 
correndo de forma desenfreada, exagerando nos exercí-
cios, sem uma adequada estratégia de reposição hídrica 
e de eletrólitos.

Buscar auxílio e orientação de um cardiologista pode 
garantir a tranquilidade necessária para manter sistema-
ticamente uma rotina saudável e regrada de atividades 
físicas. Exames cardiológicos para avaliação da pressão 
arterial e modulação da frequência cardíaca mediante 
distintos graus de intensidade do esforço devem ser prio-
rizados antes de qualquer rotina de atividades. Por meio 
destes exames, o cardiologista será capaz de orientar 
quanto a intensidade, frequência e variação dos treinos e, 
de forma tácita, a suplementação hídrica e de eletrólitos 
poderá ser devidamente mensurada, evitando desidrata-
ção profusa e complicações cardiovasculares.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologis-
ta com especialização em Cirurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia e Longevidade e coorde-
nador da Faculdade de Medicina da Unilago – www.
drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

A importância de beber 
água em tempos 

de pandemia

SAÚDE

Rio Preto tem 439 leitos 
para atendimento exclusivo 

aos casos de Covid-19
Entre os leitos de enfer-

maria e de Unidade Terapia 
Intensiva (UTI), Rio Preto con-
ta com 262 para vagas para 
atendimento exclusivo aos ca-
sos de Covid-19 aos usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Já a rede particular 
tem 177 leitos disponíveis, 
sendo 64 em UTI e 113 em 
enfermaria. Ao todo, são 439 
vagas para moradores da cida-
de, somando a rede pública e 
particular, que necessitem de 
atendimento exclusivo para 
os casos de Covid-19, com 
previsão de mais 20 leitos em 
enfermaria para começar a 
funcionar nesta semana.

“Eu diria para vocês que 
muitos Estados não têm isso 
para o tratamento de Co-
vid-19”, afirmou o secretário 
de Saúde Aldenis Borim.

Aldenis anunciou, durante 
a live de atualização dos dados 
do novo coronavírus na cidade, 
que nesta semana foram cria-
dos oito novos leitos em UTI 
na Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Santo Antônio, 
totalizando, agora, 108 leitos 
para pacientes graves usuários 
da rede pública. E tem previsão 
de colocar em funcionamento, 
até o final da semana, mais 
20 leitos em enfermaria, que 
funcionará na Unidade de In-
ternação Anchieta. Com essas 
novas vagas, a cidade que hoje 

tem 154 vagas em enfermaria, 
passará a contar com 174.

“A criação desses novos 
leitos de UTI é uma retaguarda, 
ou seja, até que eu consiga ter 
vagas nos outros hospitais da 
cidade, esse paciente estará na 
UPA Santo Antônio. Não é um 
puxadinho, são leitos de UTI de 
fato, que contam com intensi-
vistas, enfermagem qualificada 
e todos os equipamentos ne-
cessários para o atendimento 
em uma UTI”, afirmou Aldenis.

O tratamento dos casos 
mais graves e que necessitam 
internação prolongada estão, 
de acordo com Aldenis, con-
centrados nos leitos de UTI 
da Santa Casa (36 vagas), 
Hospital de Base (24), hospi-
tal em Jaci (10), UPA Jaguaré 
(30). “Porém, o Santo Antônio 
também poderá, num futuro, 
se necessário, aumentar o nú-
mero de leitos”, garantiu.

Já as vagas em enfermaria 
pelo SUS, atualmente, estão 
divididas em 46 na Santa Casa, 
46 no Hospital de Base, 22 em 
Jaci, 15 UPA Jaguaré, 10 UPA 
Tangará e 15 Unidade Respi-
ratórias (retaguarda). O secre-
tário explica como funciona o 
atendimento para as vagas de-
nominadas de retaguarda. “O 
paciente chegou lá para uma 
consulta de síndrome gripal, 
mas se ele se apresenta disp-
neico ou sinais de gravidade. 
Então, ele ficará nesses leitos, 
aonde tem toda a assistência 
até que ele possa ser removido 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Arte: Ingrid GUARESCHI

COVID-19
Rio Preto divulga atualização de coronavírus: 

9.599 positivos e 6.705 curados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou na manhã 
desta terça-feira (4), a atu-
alização dos casos do novo 
coronavírus: 9.599 testaram 
positivo para Covid-19 e 
6.705 são consideradas re-
cuperadas da doença. Além 
disso, foram registrados mais 
quatro mortes, chegando a 
257 óbitos. A taxa da letali-
dade é de 2,7%.

Nas últimas 24 horas, saiu 
o resultado que aponta 137 
novos casos de Covid-19. O 
coeficiente de incidência da 
doença é de 1.359 para cada 

Tatiana PIRES

Com mais quatro mortes, cidade chega a 257 óbitos por Covid-19
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TEMPORARIAMENTE

UBSFs do Rio Preto I 
e Cidade Jardim serão 

fechadas a partir de quinta

Mais duas unidades de 
Saúde serão fechadas tempo-
rariamente para que os seus 
funcionários sejam remane-
jados para outras unidades 
que estão fazendo o atendi-
mento para pacientes com a 
Covid-19.

A partir desta quinta-feira 
(6), as UBSFs (Unidade Bási-
ca de Saúde da Família) dos 
bairros Rio Preto I (Região Nor-
te) e Cidade Jardim (Região 
Leste) deixaram de atender a 
população, a informação foi 
dada nesta terça-feira (4) pelo 
secretário da Saúde, Aldenis 
Borim.

Com isso, a população que 
era atendida na UBFS Rio Pre-
to I deverá procurar as UBS do 
Jaguaré – na Avenida Danilo 
Galiazzi, 1881, o horário de 
funcionamento é das 7h às 
22h.  Por sua vez, os mora-

dores das proximidades da 
UBSF Cidade Jardim poderão 
ser atendidos nas UBS São 
Francisco na Rua José Secco, 
750, São Francisco, o horário 
de funcionamento é das 7h 
às 17h.

Além destas duas unidades 
que serão fechadas outras 
duas já estão fechadas pelo 
mesmo motivo as UBSs: Cida-
dania e Gonzaga de Campos.

Remanejamento  – Os 
funcionários da UBS Cidada-
nia foram remanejados para a 
UBS Santo Antonio, que está 
funcionando como unidade 
respiratória. Por sua vez os 
funcionários do Gonzaga de 
Campos foram remanejados 
para as UBS Vetorazzo e Es-
toril, ambas também estão 
atendendo casos de síndro-
mes respiratórias.

Unidades respiratórias:

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

100 mil habitantes.
Desde o início da pande-

mia, 54.325 pessoas foram 
atendidas com estado gripal. 
Destes, 41.314 colheram 
material genético e 31.715 
testaram negativo para Co-
vid-19.

Atualmente, Rio Preto tem 
336 internados com Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), sendo que 122 estão 
em UTIs (Unidade de Terapia 
Intensiva) e 214 pacientes 
internados em enfermaria. 
Com teste confirmado de 
Covid-19, são 192 pacientes 
internados, sendo 88 em UTI 
e 104 em enfermarias.

para a Santa Casa, HB, Jaci ou 
para a UPA Jaguaré”.

A previsão é que até o fi-
nal desta semana estará em 
funcionamento as 20 vagas 

na Unidade de Internação do 
Anchieta. “É uma unidade nova 
e esperamos que até o final da 
semana estejamos já em fun-
cionamento”, finaliza Aldenis.

Lealdade/Amizade: segun-
da a sexta-feira, das 7h às 
19h;

Anchieta: segunda a sexta-
-feira, das 7h às 19h;

Caic: segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 19h;

Santo Antonio: segunda 
a sexta-feira, das 7h às 19. 
(para crianças, o atendimento 

é das 8h às 17h);
Vetorazzo: segunda a sex-

ta-feira, das 7h às 19h;
Vila Mayor: segunda a sex-

ta-feira, das 7h às 22h;
Estoril: diariamente – das 

7h às 22h;
Solo Sagrado: diariamente 

– 24h (para crianças, o atendi-
mento é das 7h às 0h).

Os funcionários dessas UBSFs serão remanejados para outras unidades
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Corinthians e Palmeiras fazem primeiro 
jogo da decisão nesta quarta-feira

De olho no t ítulo do 
Campeonato Paulista, Corin-
thians e Palmeiras realizam 
o primeiro jogo da final do 
Campeonato Paulista nesta 
quarta-feira (5). Essa será 
a 7ª decisão entre as duas 
equipes na competição, ten-
do cada uma vencido três 
vezes. Na história, o Palmei-
ras venceu as três primeiras 
decisões disputadas pelos 
títulos de 1936, 1974 e 
1993, enquanto o Corin-
thians descontou essa vanta-
gem alviverde conquistando 
as taças de 1995, 1999 e 
2018. O jogo será às 21h30 
na Arena Corinthians.

Para chegar a final, o 
Corinthians engatou uma 
sequência de quatro vitórias 
consecutivas, que iniciou 
justamente contra o maior 
rival. No último domingo (2), 

a equipe eliminou o Mirassol 
com uma vitória por um a 
zero. O lateral esquerdo Car-
los, que protagonizou o lance 
da expulsão de Juninho, ficará 
à disposição de Tiago Nunes. 
Cantillo também deve ser 
relacionado, porém no banco 
de reservas. Everaldo segue 
como dúvida devido às dores 
musculares.

Pelo lado alviverde, a equi-
pe de Luxemburgo chega para 
a final com uma campanha 
melhor que o rival. O grande 
desfalque para a partida será 
Felipe Melo que sentiu um 
incômodo na coxa esquerda 
no jogo contra a Ponte Preta 
no domingo. Por outro lado, o 
lateral Viña e o atacante Luan 
estão recuperados e podem 
ser opções para o jogo.

O jogo da volta será no 
próximo sábado (8) na Allianz 
Arena. Em caso de empate na 
soma dos placares, a decisão 
será nos pênaltis.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cesar GRECO

O jogador Zé Rafa-
el, da SE Palmei-
ras, disputa bola 
com o jogador Car-
los, do SC Corin-
thians P, durante 
partida válida pela 
décima primeira 
rodada, do Cam-
peonato Paulista, 
Série A1, na Arena 
Corinthians

Estudo da Unicamp apresenta nova forma 
para tratar esquizofrenia

Pesquisadores da Universi-
dade de Campinas (Unicamp) 
confirmaram a relação da es-
quizofrenia com o distúrbio de 
outra célula cerebral, além dos 
neurônios. A doença está rela-
cionada ao distúrbio em uma 
célula chamada oligodendróci-
to, responsável pela produção 
da bainha de mielina, que, por 
sua vez, acaba sendo gerada 
também com debilidade. O 
estudo sugere um novo alvo 
de tratamento para a doença.

Os pesquisadores usaram 
cérebros de pacientes mortos 
que tinham esquizofrenia e de 
pessoas mentalmente sadias, 
para estabelecer a base de 

comparação.
“Nosso laboratório já vem 

investigando a importância da 
bainha de mielina na esquizo-
frenia há muitos anos. Os me-
dicamentos usados hoje para 
esquizofrenia vão atuar muito 
sobre os neurônios, que ape-
sar de constituírem as células 
principais do cérebro, são ape-
nas um dos tipos que temos”, 
disse o pesquisador Daniel 
Martins-de-Souza, professor de 
bioquímica e coordenador do 
Laboratório de Neuroproteômi-
ca da Unicamp.

Ele explicou que os medi-
camentos usados atualmente 
para tratar a doença têm efeito 
conhecido sobre os neurônios 
e que seu grupo de estudos 

Agência BRASIL

Projeto na Vila Itália pede doações para 
compra de materiais escolares para crianças

O Projeto Favela Vila Itália, 
criado por um grupo de ami-
gos em Rio Preto, está com 
uma campanha para arrecadar 
dinheiro para a compra de 
materiais escolares. A iniciativa 
surgiu após o grupo descobrir 
que duas professoras estavam 
voluntariamente dando aulas 
para as crianças que moram 
no local.

“Quando conhecemos essa 
ação, vimos que uma das prin-
cipais carências das crianças 
era com relação aos materiais 
escolares, já que muitas não 
possuem. Então, fizemos uma 
parceria com o seu Vanderlei, 
da VB papelaria, que nos deu 

um bom desconto para com-
prarmos 80 kits”, afirmou Cris-
tina Fernanda Nunes Augusto, 
estudante de pedagogia, que 
coordena o projeto ao lado dos 
amigos Renan, Vinicius, Daiane 
e Leandro.

Cada kit vai conter uma 
tesoura, uma cola branca, uma 
caixa de lápis de cor, uma régua, 
um apontador, uma caixa de 
canetas hidrográficas, uma caixa 
de guache, dois cadernos, um 
pincel, uma borracha e um lápis 
grafite. O custo para montar 
todos os kits é estimado em R$ 
4.000. Também será montado 
um kit para os professores vo-
luntários, que custará em torno 
de R$ 88.

As doações podem ser re-

Vinicius LIMA alizadas na própria papelaria, 
na rua Brigadeiro Faria Lima, n° 
5151 ou entrando pelo em con-
tato com Cristina, pelo número 
(17) 98800-0695. “Optamos 
por padronizar os kits ao invés 
de receber os materiais avulsos 
para garantir a igualdade entre 
elas. Nosso intuito é que as 
crianças levem estes materiais 
para suas casas e não preci-
sarem mais pedir emprestado. 
Tendo seu próprio kit, a criança 
poderá fazer suas atividades 
em casa com ferramentas bá-
sicas para o estudo”, afirmou a 
estudante.

Há quase dois meses, a 
professora Ana Elisa Pereira tem 
promovido as aulas na comuni-
dade. “Começamos essa ação 

Divulgação

Projeto arrecada material escolar para crianças da fa-
vela da Vila Itália

Ministério da Educação divulga resultado do Fies

A partir desta terça-feira 
(4), o Ministério da Educa-
ção (MEC) divulga o resul-
tado dos candidatos pré-
-selecionados no Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). A complementação 
da inscrição desses estu-
dantes começa hoje mesmo 
e segue até as 23h59 de 
quinta-feira (6). Nesta edi-
ção, 107.875 mil inscritos 
disputam 30 mil vagas, 
ofertadas em mais de 1,3 
mil instituições de ensino 
superior.

Lista de Espera

Quem não foi selecio-
nado na chamada única do 
Fies ainda pode disputar 

uma das vagas ofertadas por 
meio da lista de espera, em 
que a inclusão é automáti-
ca. Nesse caso, o prazo de 
convocação segue até as 
23h59 de 31 de agosto.

Programa

O Fies é um programa 
do MEC que concede fi-
nanciamento a estudantes 
em cursos superiores não 
gratuitos, em instituições 
particulares de educação su-
perior. O fundo é um modelo 
de financiamento estudantil 
moderno, divido em diferen-
tes modalidades, podendo 
conceder juro zero a quem 
mais precisa. A escala varia 
conforme a renda familiar do 
candidato.

Agência BRASIL

Quem não foi selecionado, pode disputar vaga da lista de espera

Divulgação

SOLIDARIEDADE

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL UNIVERSIDADE

CIÊNCIA

Resultado da segunda 
chamada do Prouni já 

está disponível

O Ministério da Educação 
divulgou hoje (4) as listas dos 
estudantes pré-selecionados na 
segunda chamada do Programa 
Universidade para Todos (Prou-
ni). O resultado está disponível 
na página do Prouni. O prazo 
para comprovação das informa-
ções também começa hoje e vai 
até o próximo dia 11.

Os estudantes pré-selecio-
nados devem comparecer às 
instituições de ensino e entregar 
os documentos que comprovem 
as informações prestadas no 
momento da inscrição. Quem 
perder o prazo ou não com-
provar os dados será desclas-
sificado.

Os candidatos que não fo-
ram pré-selecionados em ne-
nhuma das duas chamadas do 
ProUni ainda podem disputar 
uma bolsa por meio da lista 
de espera. O prazo para que 
o candidato inscrito manifeste 
interesse nessa última etapa da 
seleção é de 18 a 20 de agosto. 
Nesse caso, o resultado será 
divulgado no dia 24 de agosto 

e as informações devem ser 
comprovadas até o dia 28 do 
mesmo mês.

Bolsas de estudo
O Prouni é o programa do 

governo federal que oferece 
bolsas de estudo, integrais e 
parciais (50%), em instituições 
particulares de educação su-
perior. Nesta edição, 440,6 mil 
estudantes inscritos disputaram 
167,7 mil bolsas em 1.061 
instituições.

Para concorrer às bolsas 
integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar bruta 
mensal, por pessoa, de até 1,5 
salário mínimo. Para as bolsas 
parciais (50%), a renda fami-
liar bruta mensal deve ser de 
até três salários mínimos por 
pessoa.

Podem participar estudantes 
brasileiros que não possuam 
diploma de curso superior e que 
tenham participado do Exame 
Nacional do Ensino Médio mais 
recente e obtido, no mínimo, 
450 pontos de média das notas. 
Além disso, o estudante não 
pode ter tirado zero na redação.

Agência BRASIL

para suprir a falta da sala de 
aula e pelo fato de muitos não 
terem acesso às aulas on-line 
e ao conteúdo na TV Câmara. 
Hoje, estamos em quatro pro-
fessoras, nos revezando para re-
alizar aulas de segunda à sexta, 
das 8h às 10h30”, comentou.

As aulas acontecem em um 
galpão improvisado na Vila Itália 
e as crianças são divididas em 
turmas de acordo com as suas 
respectivas idades. Luciana, 
uma das mães dos alunos, 
aprovou a ideia. “Antes eles fa-
ziam a tarefa em casa. Quando 
minha filha soube que ia ter 
professor ela ficou muito feliz. 
Então, ajuda ocupar a mente 
das crianças, já que estavam 
muito dentro de casa”, afirmou.

O candidato deve comprovar as informações até dia 11 de agosto

Divulgação

chegou à conclusão de que 
eles atuam também sobre a 
bainha de mielina. No entanto, 
ressaltou que o efeito desses 
medicamentos não é tão satis-
fatório. “Ele tem ação sobre a 
bainha de mielina, mas, como 
não é feito para isso, o melhor 
era que estivesse direcionado 
para tal”.

“No desenvolvimento de 
novos medicamentos, deve-se 
considerar que aqueles que 
não atuarem sobre a bainha de 
mielina não vão funcionar. Eles 
precisam atuar sobre os neurô-
nios e sobre a bainha de mielina 
também”, acrescentou. A partir 
desse estudo, foram identifi-
cadas as proteínas específicas 
envolvidas nos defeitos dessas 

células. As proteínas fazem 
com que a bainha de mielina 
funcione. “O que a gente traz 
são proteínas que podem ser 
novos alvos terapêuticos para 
um tratamento mais eficaz da 
esquizofrenia”.

Bainha de mielina

Os neurônios se comunicam 
uns com os outros por meio de 
longos braços, estabelecem 
conexões e transmitem informa-
ção sobre tudo o que é preciso 
para sobreviver. Esses braços, 
por onde passa a informação, 
precisam ser isolados como se 
fossem um fio para que a infor-
mação não seja perdida nesse 
processo de transmissão.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA

CONTRATADA: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
EMPENHOS 10195/20 E 10196/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVICOS E TERCEIRIZA-
CAO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando informações prestadas pelo Setor responsá-
vel quanto às inconsistências no preenchimento dos cartões 
de ponto dos funcionários referente ao mês de Junho/2020. 
Considerando anexo I do TR no item 4.2 e subitem 4.2.10, 
fi ca a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRES-
TAR ESCLARECIMENTOS E CANCELAMENTO DA NF 
2982, uma vez que esta foi faturada sem que a medição 
fosse aprovada pelo Departamento, no prazo de 24 horas, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUI-
PAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME
CONTRATO PRE/0137/17
Considerando informações prestadas pela Ger.de Manuten-
ção quanto ao não atendimento do chamado em 01/08/20, 
vazamento de gases medicinais, não conseguindo contato 
com a empresa em tempo hábil, realizadas inúmeras liga-
ções com os números de plantão e não obteve retorno da 
ligação. Considerando as demandas emergenciais, solicita-
mos que a empresa forneça mais números de contato e que 
encaminhe toda sexta-feira os técnicos que estarão respon-
sáveis pelo plantão. Considerando Anexo I, TR, do edital do 
processo licitatório, itens 3 e 9, subitens 3.1, 9.1 e 9.1.1. Fica 
a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS, no prazo de 24 horas, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao pro-
cesso licitatório. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 52/20
Locadores: Gilson Roberto De Goes e Creuza Maria De 
Castro Goes
Objeto: Locação de imóvel situado Avenida Danilo Galeazzi, 
n.º 1881 e 1891, Jardim Caparroz, neste município, destina-
do as instalações da UBS Jaguaré. Fundamento: Art. 24, X 
da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
ERRATA
Publicação do dia 31.07.2020 ref. PE 182/20 – FLEX – CO-
MERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.
Onde se lê: 0557/20
Leia-se: 0577/20
ERRATA
Publicação do dia 31.07.2020 ref. PE 188/20 – CM HOSPI-
TALAR S.A.
Onde se lê: 0558/20
Leia-se: 0578/20
EXTRATO 
1° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 35/19; Contrato: TOP/0051/19
Contratada: Grall Engenharia e const. LTda
Nos termos do art. 57, II,  § 1º da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 150 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Tomada de preços nº 35/19; Contrato: TOP/0051/19
Contratada: Grall Engenharia e const. LTda

Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 29,0957922% e fi ca suprimido em 
aproximadamente 17,5732947%, ambos do valor inicial do 
contrato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregao eletronico nº 420/18; Contrato: PRE/0174/18
Contratada: Mara S. Pezinato EPP
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido  
em aproximadamente 3,22% do valor inicial do contrato su-
pramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação N° 50/20; Contrato: DIL/0024/20
Contratada: Bispado de Rio Preto
Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Campos Sales, 
nº 1.866, Boa Vista, sob matricula nº 108.669 do 1º Cartório 
Ofi cial de Registro de Imóveis, destinado as instalações da 
Defesa Civil. Vl. Total: R$45.600,00 Gabinete do Prefeito – 
José Roberto Moreira. Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2020
CONTRATO Nº TOP/0014/20
CONTRATADA: GHM CONSTRUTORA EIRELI-EPP
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 
de materiais a execução das obras de reforma/readequa-
ção do centro Regional de Eventos – SMEL – Cléa Márcia 
M. Bernardelli- Prazo de vigência: 195 dias – Valor Total 
R$509.759,70.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2020
ATA Nº 0579/20
CONTRATADA: ROZENIDE MORAIS DE OLIVEIRA BOR-
TOLI 07094615850.
OBJETO: Fornecimento de serviços de recarga em cartu-
chos e cilindros para impressoras – Valores Unitários – Item 
01 – R$13,90; Item 02 – R$23,50; Item 04 – R$26,60; Item 
05 – R$28,50; Item 06 – R$24,40; Item 08 – R$12,65; Item 
09 – R$16,95; Item 10 – R$13,15; Item 12 – R$22,20 - PGM 
– Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2020
ATA Nº 0580/20
CONTRATADA: FZ DE CASTRO ME.
OBJETO: Fornecimento de material de embalagem – Valor 
Unitário – Item 03 – R$0,44 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2020
ATA Nº 0581/20
CONTRATADA: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material de embalagem – Valor 
Unitário – Item 02 – R$1,94 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2020
ATA Nº 0582/20
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de material de embalagem – Valores 
Unitários – Item 01 – R$11,10; Item 04 – R$11,70- SMAA 
– Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 241/2020
ATA Nº 0583/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (kit 1) – 
Valor Unitário – Item 01 – R$58,00 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2020
ATA Nº 0584/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (kit II) – 
Valor Unitário – Item 01 – R$55,90 - SMAA – Antonio Pedro 
Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2020
ATA Nº 0585/20
CONTRATADA: REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de ração de biotério – Valor Unitário 
– Item 01 – R$3,60 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro – 
Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ERRATA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE POSTO DE TRANSFORMA-
ÇÃO DE ENERGIA EM POSTE – CPFL 112,5 KVA – 15 KV. 
220/127V COM READEQUAÇÃO ELÉTRICA NA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA – SMTTS. Em atendimento ao princípio da isono-
mia, informamos a todos que foi disponibilizado no site desta 
prefeitura  Municipal http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/pages/portal/apresentacao.jsp “errata” do edital a 
qual fi ca, desde já, fazendo parte integrante do instrumento 
convocatório, sendo válido para todos os efeitos legais o 
documento original encartado nos autos a disposição dos 
interessados. Fica mantida a data da entrega dos envelopes 
e a da sessão de abertura dos envelopes. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
55/2020 – PROCESSO Nº 1548/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais elétri-
cos e de iluminação para atender a ampliação e manutenção 
da iluminação pública do município. Secretaria Municipal de 
Obras.. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 06/08/2020 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso Fer-
nandes – Pregoeira
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
173/2020 – PROCESSO Nº 11669/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de roupa de cama 
e banho. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 06/08/2020 às 09:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes – Pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 248/2020 – Processo n.º 
12.206/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mateial granu-
lar (brita) para uso na manutenção e adequação de estradas 
rurais não pavimentadas do município. Secretaria municipal 
de agricultura e abasecimento. Sessão pública realizada 
on-line com inicio dia 27/07/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora:  NOROMIX CONCRETO 
S.A. (item 2). O item 1 foi declarado FRACASSADO.  Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tápparo -  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Antonio Pedro Pezzuto Jr. 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 226/2020 – Processo n.º 
12.080/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de telhas e aces-
sórios. Secretaria municipal de educação. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 31/07/2020, sendo adjudi-
cado os itens às empresas declaradas vencedoras: INDÚS-
TRIA DE MÓVES V V LTDA ME itens 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Os 
itens 4, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 foram FRACASSADOS.  Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras –   Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Sueli Petronilia A Costa- Se-
cretária Municipal de Educação.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 236/2020 – Processo n.º 
12.132/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de produtos 
alimentícios(adoçante, bebida láctea e outros) Secretaria 
municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
inicio dia 23/07/2020, sendo adjudicado os itens às empre-
sas declaradas vencedoras: CCF NUTRI EIRELI ME itens 1, 
2 e 4; GABRIELA FIORE item 3.  Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras –   Mariana Correa Pedroso Fernan-
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des - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade: Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06/2020
OBJETO: PERMISSÃO DE USO Á TITULO PRECÁRIO DAS 
INSTALAÇÕES DA LANCHONETE LOCALIZADA NAS DE-
PENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DAS AU-
TOESCOLAS, NA AVENIDA FELICIANO SALES DA CUNHA 
Nº 1745, DISTRITO INDUSTRIAL “WALDEMAR DE OLIVEI-
RA VERDI” – SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO. Após análise 
da documentação apresentada, a Comissão Municipal de 
Licitações declara habilitada a prosseguir no certamente lici-
tatório a empresa: GABRIELA FIORE ME. Decorrido o prazo 
recursal, ”in albis”, fi ca designado o dia 13/agosto/2020 às 
08:30 hs., para a sessão de abertura da proposta fi nanceira. 
O inteiro teor desta decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados. Publique-se para 
ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 277/2020, PROCESSO 12.403/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de construção 
em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 19/08/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 284/2020, PROCESSO 12.452/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de pintura 
para atender as divisões e a sede da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Urbanismo. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 18/08/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020
ATA Nº 001/2020 
CONTRATADA: ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA 
LTDA-ME
OBJETO: Aquisição sob demanda de peças de reposição 
para manutenção dos equipamentos das Academias da 
Terceira Idade (ATI), conforme o Anexo I – Termo de Re-
ferência- – Item 1 - Vlr. Unit. R$ 430,00; Item2 - Vl. Unit. 
R$628,00; Item3 - Vlr. Unit. R$ 660,00; Item 4 - Vlr. Unit.
R$ 320,00; Item5 -Vlr. Unit. R$ 472,00; Item6 -Vlr. Unit. 
R$ 96,00; Item7 -Vlr. Unit. R$ 210,00; Item8 -Vlr. Unit. 
R$2.290,00; Item9 -Vlr. Unit. R$ 227,00; Item10 -Vlr. Unit. 
R$ 73,00; Item11 -Vlr. Unit. R$ 167,00; Item12 -Vlr. Unit. 
R$ 167,00; Item13 -Vlr. Unit. R$ 152,00; Item 14 -Vlr. Unit. 
R$ 130,00; Item 15 -Vlr. Unit. R$ 195,00; Item 16 -Vlr. Unit. 
R$ 275,00; Item 17 -Vlr. Unit. R$ 80,00; Item 18-Vlr. Unit. 
R$820,00; Item 19 -Vlr. Unit. R$ 215,00; Item 20 -Vlr. Unit. 
R$ 1.200,00; Item21 -Vlr. Unit. R$ 1.900,00; Item 22 -Vlr. 
Unit. R$ 320,00; Item 23 -Vlr. Unit. R$ 480,00; Item 24 -Vlr. 
Unit. R$ 470,00; Item25 -Vlr. Unit. R$ 620,00; Item26 -Vlr. 
Unit. R$ 145,00; Item27-Vlr. Unit. R$ 275,00; Item 28 -Vlr. 
Unit. R$ 800,00; Item29 -Vlr. Unit. R$600,00; Item 30 -Vlr. 
Unit. R$ 235,00; Item 31-Vlr. Unit. R$ 810,00; Item 32 -Vlr. 
Unit. R$ 710,00; Item 33 -Vlr. Unit. R$ 3,80; Item34 -Vlr. Unit. 
R$ 10,00; Item 35 -Vlr. Unit. R$ 12,90; Item 36 -Vlr. Unit. 
R$ 11,50; Item 37 -Vlr. Unit. R$11,60; Item 38-Vlr. Unit. R$ 
4,40; Item39 -Vlr. Unit. R$ 17,90; Item 40-Vlr. Unit. R$ 47,50; 
Item41 -Vlr. Unit. R$ 10,60; Item 42 -Vlr. Unit. R$ 10,60; Item 
43 -Vlr. Unit. R$ 35,00; Item 44-Vlr. Unit. R$ 720,00; Item45 
-Vlr. Unit. R$ 26,30; Item46 -Vlr. Unit. R$ 9,80; Item 47 -Vlr. 
Unit. R$ 440,00; Item48 -Vlr. Unit. R$ 630,00; Item 49 -Vlr. 
Unit. R$360,00; Item50 -Vlr. Unit. R$ 385,00; Item51 -Vlr. 
Unit. R$ 65,00; Item52 -Vlr. Unit. R$ 460,00; Item53 -Vlr. 
Unit. R$ 1.440,00; Item54 -Vlr. Unit. R$ 2.150,00; Item 55 
-Vlr. Unit. R$ 2,40; Item56 -Vlr. Unit. R$ 4,50; Item57 -Vlr. 
Unit. R$ 1,20.  EMURB - Rodrigo I. Juliano - Prazo de vigên-
cia: 12 meses. 
 São José do Rio Preto, 21 de julho de 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

EXTRATO DO CONTRATO 012/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: MARIA LORENA DA CRUZ RODRIGUES 
44775703846  
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de Manutenção, Limpeza e Conserva-
ção da Água da Fonte da Praça Rui Barbosa no Centro do 
Município de São José do Rio Preto, com fornecimento de 
materiais.
VALOR MENSAL: R$ 2.491,00 (Dois mil e quatrocentos e 
noventa e um reais)  
VALOR TOTAL: R$ 29.892,00 (Vinte e nove mil e oitocentos 
e noventa e dois reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 01 de Agosto de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 012/2020; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 13.303/16. 

São José do Rio Preto-SP, 01 de Agosto de 2020.

    _______________________
    Rodrigo Juliano Ildebrando
          Diretor Presidente
          CONTRATANTE

DECRETO Nº 18.654
DE 04 DE AGOSTO DE 2020.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de proprieda-
de de Congregação Cristã no Brasil, objeto da matrícula nº 
68.657 do 1º O.R.I.
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 Fica declarada de utilidade pública, a fi m de ser 
adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a 
área constituída de parte do imóvel de propriedade de Con-
gregação Cristã no Brasil, objeto da matrícula nº 68.657 do 
1º O.R.I., necessária a abertura do prolongamento da Rua 
Benedito Sufredini, conforme abaixo descrita:
“UM TERRENO URBANO,situado no perímetro urbano desta 
cidade, com área superfi cial de 183,76 m², compreendido 
dentro do seguinte roteiro: "Tem início no ponto zero situado 
no alinhamento da rua Benedito Sufredini, dai segue até 
o ponto 1, com rumo 53°31'00"NE na distância de 15,00 
metros, daí vira a esquerda e segue até o ponto A, com 
rumo 35°23'00" na distância de 11,84 metros, confrontando 
com mat. 67.225 do 1ºORI, daí vira a esquerda e segue até 
o ponto B com rumo 54°38'36"SW, na distância de 15,04 m, 
confrontando com  a área remanescente, daí segue até o 
ponto inicial 00, com rumo 35°43'00", na distância de 12,13 
metros, confrontando com a Avenida Proj. 2.”
Parágrafo único. A presente desapropriação é declarada de 
natureza urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei 
nº 3.365, de 21 de junho de 1.941.
Art. 2º A desapropriação será por via amigável desde que os 
proprietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e 
certidão negativa de débitos.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução do presen-
te Decreto correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogado o Decreto nº 16.209/12.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 04 de agosto de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRA-
TÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONCOR-
RÊNCIA 03/2020 – PROC. nº 38/2020
Objeto: execução de serviços de perfuração e instalação de 
poço tubular profundo, com revestimento de aço carbono 
e fi ltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado na 
Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial Euro-
park, município de São José do Rio Preto/SP. 
HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, este 
Processo Licitatório, por entendê-lo como regular, ADJU-
DICANDO o objeto à licitante ENGEPER ENGENHARIA E 
PERFURAÇÕES LTDA pelo valor global de R$4.332.940,82 
em razão de ter oferecido o MENOR PREÇO GLOBAL para 
execução do objeto desta licitação. 
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 74/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
95/2019
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de mate-
riais de construção civil.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2019
Contratada: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO 
EIRELI EPP
Ordem de Fornecimento nº 112/2020 recebida em 
21.07.2020. Valor: R$ 7.760,50.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 01, 02 e 05.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
33/2020 – PROCESSO SICOM 3159/2020
Objeto: Registro de preço para fornecimento de 42.000 (qua-
renta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico granular 
(pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização no 
sistema de desidratação mecânica de lodos da Estação de 
Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio Preto), localizada 
à Rodovia Custódio da Silva, km 4,5 - Município de São José 
do Rio Preto/SP.
Fica designado o dia 14.08.2020, às 09:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 04.08.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 0388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 195.595,09
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2020 - João Marce-
lino Ruiz Gerente Adm. e Financeiro / Nicanor Batista Junior 
Superintendente

S. J. Rio Preto 04.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 10

Data: 04 de agosto de 2020
Altera a portaria SMAA nº 05 de 23 de abril de 2020, que no-
meia a comissão de monitoramento da parceria do processo 
de inexigibilidade de chamamento público SMAA nº 01/2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Decreto nº 18.265, de 14 de 
março de 2019;
Considerando o artigo 2º, inciso VI da Lei Federal nº. 
13.019/2014;
Considerando o artigo 11, inciso IV, do Decreto nº 17.708 de 
07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 
23 de fevereiro de 2017 e pelo Decreto nº 17.800 de 29 de 
junho de 2017.
NOMEIA:
 Art. 1º - A comissão de monitoramento e avaliação da 
parceria do processo de Inexigibilidade de Chamamento pú-
blico SMAA nº 01/2020, que concede subvenção social, em 
conformidade com a lei 13.019/2014, os servidores abaixo 
relacionados: 
• Claudineia de Fatima Romanzini Delfi no;
• Dayana Gabriella Oliveira Araujo Cussioli; 
• Fábio José de Faria;
• Felipe Gustavo Dias da Silva.
Art. 2º - Os servidores deverão monitorar e avaliar a execu-
ção da referida parceria. 
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário; 
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e 
arquivada nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abas-
tecimento de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
entrando em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS  3436980 2020129002 INFORMAÇÃO 
CATOSSI E CIA LTDA  1092850 2020146716 INFORMAÇÃO 
GUILHERME ALEXANDRE ELIAS ME  1162560 2020143134 INFORMAÇÃO 
HIDROMAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO 3093480 2020155608 INFORMAÇÃO 
IVALDINEY GARCIA DE ANDRADE  3538990 2020135490 INFORMAÇÃO 
LEONARDO DONIZETE LOPES & CIA LTDA  3097230 2020167504 INFORMAÇÃO 
LILIAN DE PAULA CALEF OLIVEIRA ME  3274360 2020130982 INFORMAÇÃO 
MARAND MOVEIS EM FERRO RIO PRETO 
LTDA ME  1361700 2020102176 INFORMAÇÃO 

Marco Aurélio Belentani de Carvalho 
Assistente Adm Faz do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO (LTA) DEFERIDOS – VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 
PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000337827 02162/19 RIBEIRO E COSTA CLINICA 
TERAPETICA LTDA LTA Nº 1890 

2020000038139 00190/20 BEATRIZ COUTINHO RODRIGUES DE 
ALMEIDA CLINICA MEDICA LTA Nº 1884 

2020000016179 00209/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SJ RIO 
PRETO LTA Nº 1893 

2020000049668 00497/20 PREVER SERVIÇOS PÓSTUMOS 
LTDA LTA Nº 1889 

2020000070926 00594/20 MUNICIPIO DE SJ RIO PRETO LTA Nº 1888 

2020000071584 00601/20 IMEDI INSTITUTO DE PATOLOGIA E 
DIAGNOSTICOS LTDA LTA Nº 1895 

2020000057667 00234/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SJ RIO 
PRETO LTA Nº 1892 

2019000409329 02467/19 OPÇÃO CIRÚRGICA RIO PRTEO 
EIRELI LTA Nº 1891 

2019000317362 02057/19 FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SJ RIO PRETO LTA Nº 1885 

2020000149030 01072/20 PREFEITURA MUNICIPAL DE SJ RIO 
PRETO LTA Nº 1887 

2019000334622 02145/19 
CENELLAR COMERCIO DE 

MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

LTA Nº 1886 

       São José do Rio Preto, 05 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ATIVA TELEATENDIMENTO LTDA  00437/20 AIF-S-D 000133 
DANKE CHEN & CIA LTDA EPP 00850/20 AIF-P-F 000025 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP 00841/20 AIF-S-H 000052 
GUI PRESENTES LTDA ME  00926/20 AIF-P-C 000073 
MELLO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA 01414/20 AIF-S-H 000139 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
GEAN TEODORO DOS REIS SERV FESTA ME 00431/20 AIF-I-E 000596 
ROBERTELIA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS S/A 00404/20 AIF-I-E 1022 

São José do Rio Preto, 05 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
AGENOR ZANI JUNIOR EIRELI 01312/20 AIF-A-N 000221 
ALESSANDRO PIMENTEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI 01311/20 AIF-S-H 000122 
ANTONIO DE SOUZA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO    01298/20 AIF-S-H 000117 
ANTUJA & BERRI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA LTDA 01304/20 AIF-A-S 000047 

AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS 01294/20 AIF-S-H 000120 
BAR DO BARBA RIO PRETO LTDA 01308/20 AIF-S-H 000126 
CARVALHO & RIGHETTO LTDA 01315/20 AIF-S-F 000112 
CECILIA MARIA DA SILVA 12900151805 01296/20 AIF-S-H 000119 
DUKAMP SAÚDE ANIMAL LTDA 01310/20 AIF-S-H 000123 
EMERSON CAMPISI ME 01299/20 AIF-P-H 000034 
F R GONÇALVES VEÍCULOS 01301/20 AIF-P-H 000032 
FERNANDA LUCIA ALVES 01314/20 AIF-P-C 000116 
GASQUES & GASQUES VEÍCULOS LTDA 01305/20 AIF-A-LF 000099 
HT DE ANDRADE GOMES 01303/20 AIF-A-S 000049 
K G M CABRAL MINIMERCADO ME 01309/20 AIF-S-H 000124 
KAZALOKA COMÉRCIO DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA ME    01302/20 AIF-A-S 000050 
PROJECOPY TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA ME 01293/20 AIF-A-LF 000098 
RAIA DROGASIL S/A 01297/20 AIF-S-H 000118 
ROSILENE FERREIRA LIMA  01292/20 AIF-P-H 000031 
S V GIGA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA 01313/20 AIF-A-S 000052 
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 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO - PROCESSO Nº 32/2020 - ADITIVO CONTRATUAL Nº 
15/2020  
CONTRATO Nº 12/2019 
Contratada: Ramada & Pimentel - Comercio e Instalação de Ar Condicionado LTDA – 
EPP. 
Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato nº 12/2019, que tem como objeto a 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto – SP, nos termos previstos na cláusula SEXTA do referido 
contrato. 
Valor Global do Aditivo: R$ 68.227,20 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte e sete 
reais e vinte centavos) 
Vigência: 09 de agosto de 2020 a 08 de agosto de 2021. Data da assinatura: 29 de 
julho de 2020. Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 57, II da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 04 
de agosto de 2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO - Presidente da Câmara 
Municipal. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 TIPO: MENOR PREÇO 
POR ITEM PROCESSO SICOM Nº 26/2020 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E DO GERADOR DE ENERGIA, POR POSTOS 
CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA 
INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE 
PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 
REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE: ETANOL, 
GASOLINA COMUM E DIESEL S10, DE FORMA A GARANTIR A 
OPERACIONALIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E DO GERADOR DA TORRE 
DE TRANSMISSAO DA TV CÂMARA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP, conforme quantidades e especificações constantes do Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. Pelo presente termo, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada da empresa NEO 
CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-CNPJ: 
25.165.749/0001-10, declarada vencedora do item 01, no valor global estimado 
de R$ 56.003,48 (cinquenta e seis mil, três reais e quarenta e oito centavos). 
SJRP, 04/08/2020. Ver. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO Presidente da Câmara 
Municipal.  
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital da Tomada de Preços nº 001/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra reaberta a Tomada de Preços 
nº 001/2020, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA DO CENTRO DE 
CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA RUA TIRA-
DENTES, 1805, JARDIM BANDEIRANTES, EM BADY BAS-
SITT - SP. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 21 de agosto de 2020 às 09:00 horas, na sede da 
Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital RETIFICADO 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através 
do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, 
em de 04 de agosto de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefei-
to Municipal.

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 059/2020, Ata de Registro de Preço nº 022/2020, objeto do Processo Licitatório nº 067/2020. 
TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de bateria para uso da frota municipal, conforme as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de agosto 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 05/08/2020, 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: 04/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 060/2020, Ata de Registro de Preço nº 023/2020, objeto do Processo Licitatório nº 068/2020. TIPO: Menor preço 
global. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de Sarjetão em concreto pré-moldado, FCK 
20 MPA, espessura 20 cm, largura 1,00 m para manutenção e reparos em vias do município de Guapiaçu/SP, de acordo com as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de agosto 
de 2020, às 14:30 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 05/08/2020, 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: 04/08/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 59/2020
Acolhendo a manifestação da Comissão Municipal de Licita-
ções e o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licita-
ção nº 08/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa locação e direito de uso de 
sistema para estruturação da imprensa ofi cial do município 
em meio eletrônico, com a respectiva disponibilização de 
acesso ao sistema para acompanhamento/diagramação e 
manutenção mensal, para uso da Contratante, assim como 
auxílio técnico para implantação e treinamento, para a em-
presa P & P COLIBRI – CONSULTORIA E SOLUÇÕES S/S 
- LTDA, portadora do CNPJ nº 15.417.725/0001-57, sediada 
à Avenida Marginal, 65, Sala 03, Distrito Industrial, CEP: 
15.140-000, na cidade de Bálsamo – SP, no VALOR GLO-
BAL R$ 7.800,00 (Sete mil seiscentos e oitocentos).
Monte Aprazível, 03 de agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 10/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de 
preços praticados pela Administração Pública, para a em-

presa NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 
LTDA, portadora do CNPJ nº 07.797.967/0001-95, sediada à 
Rua Lourenço Pinto, 196, Andar 3, Conj: 301, Centro, Curiti-
ba, PR, CEP: 80.010-160, no VALOR GLOBAL R$ 8.975,00 
(oito mil novecentos e setenta e cinco reais).
Monte Aprazível, 03 de agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 28/2020. Objeto: Registro de preço 
para contratação de pessoa jurídica de direito privado para 
a prestação de serviço profi ssional para castração de cães 
e gatos no Município de Tanabi-SP. Entrega de envelopes, 
credenciamento e abertura do envelope e negociação. Será 
na data de 18/08/2020, as 09h15min. O edital poderá ser ad-
quirido 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, 
04 de agosto de 2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoei-
ro;  Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A SOCIEDADE ORG. E ADM. DO COND. DE CHÁCARAS ESTÂNCIA SÃO MIGUEL ARCANJO II, 
Inscrita no CNPJ/MF Nº 05.475.501/0001-48, neste ato representada pelo seu Presidente, CONVOCA os 
Senhores e Senhoras Associados e moradores interessados em participar, nos termos dos artigos 10, incisos III; 
art. 18 inciso I e III;  art. 22 e 23 do Estatuto Social vigente, vêm convocar para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 23 (Vinte e três) de Agosto de 2020 (domingo), nas  dependências da 
conhecida CHÁCARA DA IZA -EMERSON, Rua A, Quadra A, nº. 53, do lado da igreja Evangélica, ONDE TODOS 
OS PRESENTES DEVERÃO ESTAREM FAZENDO USO DE MASCARA, alem de obedecer ao afastamento 
delimitado pela direção, alem de todas as normas sanitárias determinadas pelo poder público, especificando que 
entrará a reunião somente um proprietário ou representante por chácara e assim deliberaremos sobre a 
seguinte ordem do dia: 

 

1- Prestação de Contas de janeiro a junho de 2020 
2- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal e Suplentes para o biênio agosto de 2020 a 

agosto de 2022 
3- Assuntos relevantes para os associados e associação 

 
A reunião será rápida sem maiores delongas, e, realizará em primeira convocação às 07h30 com 2/3 dos 

associados, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com metade mais 1 (um) dos sócios, e, em 
última convocação às 08h30 com qualquer número de associados presentes. A vossa presença é de vital 

importância para as decisões que serão tomadas em reunião, pois atingiram a todos, associados ou não, desde 

que sejam proprietários, e é nessa condição que será beneficiado diretamente, portanto as decisões aprovadas 

obrigam a todos, inclusive os ausentes. 

São José do Rio Preto, SP, 05 de agosto de 2020. 

         VALDEMIR JAIRO LISO 

                 PRESIDENTE 

 

 

 

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

1. RODRIGO WELLINGTON FERREIRA e JULIANE 
ROCHA DA SILVA, sendo ELE fi lho de MONICA REGINA 
DO CARMO ALVES FERREIRA e ELA fi lha de RIBAMAR 
ROCHA DA SILVA e de JANICE DA SILVA;

2. GUSTAVO GONÇALVES ZANFOLIN e MIRIAN 
MACHADO AMARAL, sendo ELE fi lho de JAIR ZANFOLIN 
e de MARIA DE FATIMA GONÇALVES ZANFOLIN e ELA 
fi lha de SEBASTIÃO PROCÓPIO DO AMARAL e de MARIA 
JOSÉ MACHADO AMARAL;

3. ROBERTO FUSCALDO e ALINE MORAES PE-
REZ, sendo ELE fi lho de ROBERTO LUIS FUSCALDO e 
de ROSANGELA GIRALDELLI FUSCALDO e ELA fi lha de 
ADEMIR PEREZ e de TÂNIA MARA DE MORAES PEREZ; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/08/2020.

DECLARAÇÃO

Declaro, a quem interessar possa, que tenho tido problemas 
com a minha linha de telefone (17) 99121-8088 desde o dia 
31 de julho. Declaro, ainda, não exercitar nenhuma ativida-
de de compra/venda de quaisquer produtos através deste 
número de telefone. 
São José do Rio Preto, 04 de agosto de 2020. 
Maria Angélica Pereira. RG. 23.674.741-1
CPF. 159.329.458/18
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TEREZA III   

Com o primeiro marido, o Carlos Eduardo (Didu) Souza Campos, 
com quem se casou em 1947 e se divorciou em 1972, (ele 
faleceu em 1986, aos 71 anos de idade),Tereza formava o 
Casal 20, idolatrado nas páginas da Revista Manchete e pelos 
colunistas sociais Jacinto de Thormes e Ibrahim Sued. Tereza foi 
citada no samba Café Soçaite, de Miguel Gustavo, um sucesso 
na voz de Jorge Veiga nos anos 1950 e regravada por Maria 
Bethânia em 1970.

ANIVERSÁRIOS

ESSES, OS ANIVERSARIANTES DE HOJE E AMANHÃ: 5, quarta-
feira: Dia do Carteiro, Dia do Farmacêutico, Dia Nacional da Saúde, 
nasceu em Marechal Deodoro, em Alagoas, em 1827,o marechal 
Deodoro da Fonseca,que morreu em Barra Mansa, no Rio eM 
1892, aos 65 anos; nasceu em Wapakoneta, Ohio, em 1930, o 
engenheiro aeroespacial norte-americano, Neil Armstrong-primeiro 
homem a pisar na lua,que morreu em Cincinatti, Ohio, em  2012 
aos 82 anos; Padre Jarbas Brandini Dutra,pároco da paróquia 
da Redentora, Joana Rahd Tarraf, José Renato Bertazzo, Lorena 
Haddad da Fonseca, Maria Neves Costantini, jornalista Mário 
Soler, Nélio Galvão Martins Filho, Nilce de Jesus Bonalumi Gomes, 
Regina Vidal Nagamine, Sônia Homsi Diegues, Marcus Vieira, Tatá 
Soubhia, Ana Clara Fleury, Isabelle Accioly - colunista de Maceió, 
Jacques de Beauvoir - colunista de Salvador,vereador Marco Rillo, 
Paulinho Pachá. 6, quinta-feira: Nasceu  em  Denvel no Reino 
Unido,Alexander Fleming - descobridor da Penicilina, que morreu 
em Londres em 1955 aos 74 anos; Ana Maria Miziara Gonzáles, 
Idney Fávero, Irene Ravache, João Roberto Cocenza, Marilda Lerro 
Pereira dos Santos, Paulo de Tarso dos Santos,Renato Beolchi, 
Celita Jackson, Marina Ottoboni Rossi, Renata Manfrin Gussoni, 
Consuelo Martinez Neves, Marilia  Ribeiro Funes.

Nadim Cury e Paulo Voltarelli

São José do Rio Preto, quarta-feira 
05 de agosto de 2020

ELEIÇÕES I 

O médico Nadim Cury e o oficial de cartório Paulo Voltarelli, da 
chapa” O Clube para o Associado”, lustraram domingo suas 
credenciais para comandar por mais dois anos, o maior clube 
de Rio Preto, o Monte Líbano, cuja receita é maior do que a de 
muitos municípios da região: R$1,5 milhão em tempos normais 
e R$1,3 milhão durante a pandemia, devido à redução das 
mensalidades. O Monte Líbano em período normal tem R$ 1,5 
milhão de gastos mensais e na pandemia, de R$ 1 milhão.

CASTORES I 

Amanhã, quinta-feira, dia 6 de 
agosto, celebra-se o Dia de 
Bom Jesus dos Castores, que 
costuma estimular romeiros 
a irem pela estrada, de Rio 
Preto até lá. Em torno de 60 
mil fiéis costumam caminhar 
a pé à noite, pela BR 153 
cumprindo uma tradição de 
mais de 100 anos, percorrendo 
17 quilômetros até o trevo 
de Bom Jesus dos Castores, 
próximo a Onda Verde.

TEREZA I 

O Jet set carioca teve duas memoráveis perdas recentemente. Uma 
delas foi Lourdes Catão, que comentei aqui e no meu blog. Depois, 
foi a princesa Tereza de Souza Campos de Orleans e Bragança, 
mineira de Ubá, que faleceu no Rio de Janeiro, no último dia 27 
de junho, de problemas cardíacos, aos 91 anos.

     A dupla sertaneja Edson & 
Hudson está na agulha para 
uma apresentação no Clube 
Monte Líbano. Eles haviam 
sido contratados para um 
show na Junina da entidade, 
que não houve. Assim que o 
isolamento social for liberado, 
a diretoria marcará a data. 

    Confirmando nota dada 
aqui, o técnico catalão 
Domenèc Torrent será o novo 
técnico do Flamengo. Ele 
gosta de ser chamado de 
Dome.

     Agora que fez o seu bem 
sucedido IPO (abertura do 
capital em Bolsa), botando 
R$ 1,8 bilhão nos seus 
cofres, o grupo Soma (dono 
de marcas como Animale 
e Farm) vai às compras. O 
primeiro alvo é a Richards, 
que hoje pertence à 
encrencada Inbrands.

    O prefeito Bruno Covas 
anunciou na semana 
passada, que este ano não 
haverá réveillon na Avenida 
Paulista, evento de réveillon 
que reúne cerca de 1 milhão 
de pessoas. 

    O bar Amarelinho, da 
Cinelândia, um ícone gay 
desde os Anos 50, fechou 
suas portas. Não aguentou o 
isolamento social.

    Aliás, estima-se que 20% 
dos bares e restaurantes do 
Brasil já fecharam suas portas 
definitivamente, afogados 
pelo tsunami do coronavirus.

    A estreia de ‘Black is king’, 
suntuosa produção de 1h25  
de Beyoncé que se inspira 
em canções de ‘O Rei Leão’, 
monopoliza a internet. Veja 
no Youtube.

    A festa de entrega dos 
prêmios Emmy que laureia os 
prêmios às mais importantes 
produções de TV e streeming, 
está marcada para o dia 20 
de setembro e este ano, será 
virtual.

     A privatização de Banco 
do Brasil ficará para um 
possível segundo mandato de 
Jair Bolsonaro. Anotem.

    A disputa pela prefeitura 
de São Paulo ganha a partir 
deste mês um novo candidato: 
Levy Fidelix, o presidente do 
PRTB, aliás, o partido do vice 
Hamilton Mourão. 

    O acordo de 
compartilhamento de voos 
entre a Azul e a Latam, que 
começou em junho com 
50 rotas domésticas, será 
estendido em breve.

      Não será surpresa, 
se a posse dos seis novos 
integrantes da Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura, 
ainda sem data marcada, for 
feita de forma virtual.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MONTE LÍBANO I 

A Diretoria Nadim Cury/ Paulo 
Voltarelli, que foi reeleita para 
comandar por mais dois anos, 
os destinos do Clube Monte 
Líbano, ao que consta, assim 
que tomar posse, vai arregaçar 
as mangas e começar a cumprir 
sua plataforma acenada aos 
sócios para as eleições de 
domingo passado. O Clube 
Monte Líbano é um dos clubes 
mais bonitos e completos do 
interior de São Paulo, portanto, 
pouca coisa precisa ser feita 
em seu clube de campo para 
completar o lazer e o esporte 
de seus associados.

PRAÇA SHOPPING

Para que o prezado leitor não 
pense que tenha sido induzido 
à desinformação produzida 
de maneira deliberada e com 
o objetivo de levá-lo a erro, 
gostaria de informar que o 
Praça Shopping esclarece 
que, ao contrário do que foi 
veiculado, o empreendimento 
não foi e nem está sendo 
vendido - negociado com 
nenhum grupo nacional ou 
internacional.  

TEREZA V

Só vi Tereza Souza Campos, pessoalmente, uma vez, no 
Hippopotamus do Rio, quando entrei com amigos rio-pretenses 
numa noite de carnaval e Tereza e Dom João jantavam lá com 
amigos. Tereza era uma visão completa do glamour e elegância. 
Quando casada com Didu, Tereza recebia em seu casarão  no alto 
da ladeira da Mascarenhas de Morais, em  Copacabana, grandes 
nomes do high society mundial, como o príncipe Ali Khan, que 
foi casado com a atriz Rita Hayworth. O casarão mais tarde foi 
leiloado por US$ 600 mil e depois vendido a Roberto Marinho, 
da Rede Globo de Televisão.

* 

FINAL DO PAULISTÃO 

Amantes do futebol tem um 
bom programa para amanhã, 
quarta-feira: o primeiro jogo 
das duas finais do Paulistão: 
Corinthians e Palmeiras jogam 
às 21h30 em Itaquera. A grande 
decisão está marcada para a 
arena do Palmeiras, sábado, às 
16h30. As duas partidas terão 
transmissão da TV Globo.

* 

TEREZA II 

Tereza vivia em Paraty e padecia do mal de Alzheimer. Desde 
que ficou viúva, Tereza também sofreu a perda de seu único 
filho, Carlos Eduardo Jr (Diduzinho), que ficou deficiente visual 
e faleceu em agosto de 2019. Muito antes de ser princesa, por 
ter se casado, com o príncipe da Casa Imperial brasileira, Sua 
Alteza Imperial Dom João Nepomuceno Maria Felipe Miguel 
Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, neto da Princesa 
Isabel, nascido na França e que morreu em 2005, aos 88 anos, 
Tereza era uma das grandes damas do jet set carioca.

TEREZA IV 

Em 1970, a revista Vogue publicou a reportagem “As 10 mulheres 
mais bem vestidas do mundo”,  e lá estava Tereza, como única 
brasileira e vestindo um modelo Yves Saint-Laurent. Acompanhei, 
como colunista a trajetória das grandes damas do café society 
do Rio de Janeiro, que sempre teve uma hegemonia sobre a 
sociedade paulistana: Carmen Solbiatti Mayrink Veiga, Lourdes 
Catão e Tereza Souza Campos, mandavam no high do Rio, pela 
beleza, elegância e principalmente, pelas festas monumentais 
que ofereciam e que eram cantadas em prosa e verso pelas 
colunas sociais.

NOVA DIRETORIA I

A APCD – Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas 
de Rio Preto,  tem novo 
presidente, Silvio Hueb, eleito 
dia 17 de julho e empossado 
virtualmente, que substitui 
Carlos Buchala. A eleição 
foi por drive thru e a posse, 
virtual. 

SUCESSÃO
A alternativa número 1 de 
Rodrigo Maia para sucedê-
lo continua sendo Aguinaldo 
Ribeiro (PP/PB). Assim como 
a opção número zero continua 
sendo ele mesmo - no caso, 
claro, se rolar a virada de mesa 
que possibilite sua reeleição e 
que está sendo capitaneada 
por Davi Alcolumbre.

AUTOMÓVEL CLUBE 

O presidente do Automóvel Clube, Jesus Martim Neto, contratou 
uma equipe, patrocinada por uma empresa, para filmar a sede 
social e mostrar como é que o associado da entidade vai encontrá-
la quando as autoridades sanitárias permitirem a  abertura dos 
clube. As câmeras passearam pelas áreas social, esportiva e pelos 
jardins. Vai divulgá-lo pelas redes sociais.

CASTORES II 

Este ano, o pároco da igreja 
de Bom Jesus dos Pastores, 
está pedindo aos fiéis que 
não façam a romaria por conta 
da pandemia Este ano, será 
a 110ª edição da Festa dos 
Castores. Nos anos anteriores, 
c o n t a v a m  c o m  m i s s a s 
celebradas de duas em duas 
horas pelo bispo diocesano 
de Rio Preto, Dom Tomé e por 
vários padres.

* 

* 

* 

ELEIÇÕES II 

As eleições realizadas domingo, de forma virtual, reuniram 2.047 
votantes, de um universo de 3.800 capacitados para depositar 
seu voto. O clube tem 5 mil sócios. A situação, de Nadim e Paulo, 
obteve 1.177 votos e a oposição, de Hugues Rezende Souza  e 
Everaldo Alves Nazareth Jr, obteve 870 votos. 

ELEIÇÕES III 

A situação fez 60 conselheiros e a oposição, 44. A posse do 
presidente, vice e dos conselheiros, será domingo, às 9 horas, 
novamente de forma virtual. Os conselheiros agora elegerão 
o seu presidente. São candidatos à Presidência do Conselho, 
Edson Soares do grupo Nadim/Paulo e Arif Cais, do grupo Hughes/
Everaldo.

ELEIÇÕES IV 

O Clube tem também 10 conselheiros natos: Nadim Cury, Paulo 
Voltarelli (que não votam), Odair Ferrante, Pedro Santos, e Luiz 
Bucater, Antonio Carlos Bitar, José Chalela, Fuad Bucater, Kleber 
Nazareth Duque  e Samir Barcha. 

MONTE LÍBANO II 

Uma delas é submeter à 
ap ro vação  ao  Conse l ho 
Deliberativo, para a construção 
de um restaurante onde existe 
atualmente o Bar do Bigode. 
Pretende ali, sob a supervisão 
do diretor de Obras. Nabil 
Mikhail, por abaixo aquela 
construção com telhas de 
Eternit e erigir um belo e 
confortável espaço para os 
sócios, abrigando almoços e 
jantares e uma alternativa de 
eventos menores que aqueles 
que necessitam o salão de 
festas Nelson Silva.O projeto 
é de Sérgio Florido e vai dar 
àquele lugar, um aspecto 
encantador, com vista para o 
parque aquático.

MONTE LÍBANO III 

Outro projeto que deverá 
ser iniciado em breve, é a 
construção de um espaço 
para abrigar as academias de 
judô, jiu jitsu e pilates, numa 
área de 26mX40m, do clube 
de campo,no lado inferior da 
cancha de malha.Quando o 
lockdown acabar e os clubes 
voltarem a funcionar, o Espaço 
Kids passará a ter monitores, 
para cuidar das cr ianças 
enquanto as mães utilizam a 
Academia de Ginástica. 

NOVA DIRETORIA II

A  n o v a  d i r e t o r i a  e s t á 
e n t u s i a s m a d í s s i m a  e  é 
composta por Carlos Cesário (1º 
vice), Everaldo Nazareth Jr (2º 
vice), José Sidney Franceschi 
(secretário) Tania Tereza Gouveia 
(tesoureira). Outros cargos para 
completar a diretoria, ainda não 
foram escolhidos. 

* 


