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Famerp inicia testes da vacina contra o 
novo Coronavírus na sexta-feira (7)

A cada quatro rio-pretenses com 
Covid-19, três já estão curados

A Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou os dados de Covid-19 no município. Na quarta-feira (5), foram registrados 592 casos, totalizando 10.191 pessoas conta-
minadas. Também foram contabilizados 1.017 pacientes recuperados. No total, já são 7.722 curados, equivalente a 75,7% dos casos.                                        Pág. A5

DEZ MIL CASOS

ESPERANÇA

Com a decisão, os estabe-
lecimentos terão que voltar a 
seguir o decreto municipal que 
criou o mini-lockdown em Rio 
Preto. O setor poderá funcionar 
apenas de quarta a sábado das 
9h às 15h.               Pág. A2

TJ derruba liminar 
e escritórios de 
contabilidade 

voltam a fechar
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Pandemia provoca aumento de 10% na 
procura por imóveis residenciais amplos

Igor MEDEIROS
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Plano de 
governo vai focar 
área social, diz 

Marco Rillo
O pré-candidato a prefeito Marco 
Rillo (PSOL, foto) está elaborando o 
plano de governo para ser apresen-
tado na campanha eleitoral. Pág. A3
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Hospital de Base 
recebe 2 mil litros 
de álcool em gel 

de rede de postos
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Após mais de quatro meses, 
os exames práticos para futuros 
motoristas de Rio Preto vol-
tam a acontecer. O Detran-SP 
agendou para esta quinta-feira 
(6) o exame de 100 alunos 
pertencentes aos 28 CFCs da 
cidade.                      Pág. A4

Provas práticas 
para tirar 

CNH voltam a 
acontecer em RP

Um comerciante, de 43 
anos e a mulher, de 29 anos, 
além do filho do casal, de 7 
anos, foram alvo de tiros na 
noite da terça-feira (4), no bair-
ro São Deocleciano.  Pág. A4

Família de Goiânia 
é alvo de tiros em 
avenida do São 

Deocleciano
Um pedreiro, de 46 anos, 

foi denunciado por vizinhos por 
maltratar seu cavalo. A Guarda 
Civil Municipal (GCM) encon-
trou o animal em condições 
de maus-tratos.          Pág. A4

Cavalo, vítima 
de maus-tratos, 
é recolhido em 

Rio Preto

O secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinholi, 
afirmou que há tendência de 
queda na ocupação dos leitos 
de UTI no Estado de São Paulo. 

                          Pág. A3

Ocupação de 
leitos de UTI está 
caindo no Estado, 
segundo Vinholi
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PF apreende mais de uma 
tonelada de maconha na SP-310

Divulgação
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Pandemia provoca crescimento na procura 
por móveis maiores e retração de novos

A Covid-19 fez o mundo 
parar. Cada um, da sua forma, 
está vivendo mudanças de há-
bitos e novas tendências estão 
surgindo. Atualmente, uma 
dessas flutuações sociais que 
atingiu o mercado imobiliário é 
o crescimento na procura por 
imóveis maiores e mais amplos. 
Essa tendência dá indícios de 
que está chegando ao interior 
paulista. Em Rio Preto, a Se-
covi (Sindicato da Habitação) 
constatou aumento de 10% na 
procura por imóveis maiores e 
mais amplos.

Por outro lado, o Estudo do 
Mercado Imobiliário de Rio Pre-
to, realizado pelo Departamento 
de Economia e Estatística do 
Secovi-SP em parceria com a 
Robert Michel Zarif Assessoria 
Econômica, foram lançados 
2.110 imóveis entre junho 
de 2019 e maio de 2020. O 
resultado foi 33% inferior ao 
levantamento passado, quando 
foram apontadas 3.147 unida-
des lançadas (junho de 2018 a 
maio de 2019).

Levantamento do Grupo 
Zap, mostra que 67% dos que 
estão atrás de um novo imóvel 
acham importante ou muito 
importante que os cômodos 
sejam espaçosos. Outro dado 
relevante é da Loft – startup que 
compra e reforma imóveis para 
revenda – que aponta que 45% 
dos clientes passaram a cogitar 
apartamentos maiores depois 
da quarentena. E, na hipótese 

de um aumento de espaço, 70% 
demonstraram desejo por uma 
área reservada para o trabalho 
remoto.

A taxa Selic em mínimas 
históricas, hoje em 2,25% ao 
ano, impulsiona a retomada dos 
imóveis como investimentos 
atrativos. “Entendo que este 
aumento seja pela baixa dos 
juros praticados pelos bancos 
puxados automaticamente pela 
baixa da taxa Selic”, comenta 
Alessandro Nadruz, diretor re-
gional do Secovi em Rio Preto.

Apesar da retração obser-
vada na procura por imóveis 
novos, o montante negociado 
no período foi superior ao es-
perado. Entre junho de 2019 
e maio de 2020, o VGV (Valor 
Global de Vendas) totalizou R$ 
429,1 milhões, volume 18,8% 
maior ao registrado no levanta-
mento passado, quando atingiu 
a marca de R$ 361,1 milhões. 
Em termos de estoque, Rio 
Preto encerrou maio de 2020 
com a oferta final de 1.911 
unidades disponíveis para ven-
da. O volume representa um 
crescimento de 15,8% em 
relação às 1.650 unidades 
não comercializadas no período 
anterior. Esta oferta é formada 
por imóveis na planta, em cons-
trução e prontos lançados nos 
últimos 36 meses (junho de 
2017 a maio de 2020). Nos 12 
meses, o indicador VSO – que 
apura a porcentagem de vendas 
em relação ao total de unidades 
ofertadas – ficou em 46,4%, 
representando uma redução 
de 13,6% em relação ao índice 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Igor MEDEIROS

Vinholi destaca que 
ocupação de UTIs está 

caindo no Estado
Sérgio SAMPAIO

O secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, afirmou que há ten-
dência de queda nos números 
dos leitos de UTIs ocupados 
no Estado de São Paulo. Na 
coletiva de imprensa desta 
quarta-feira (5), ele afirmou 
que a ocupação dos leitos de 
UTI no Estado está em 60,2%, 
na última segunda (3) a ocu-
pação era de 62% e na última 
sexta-feira, 31 de julho, 64%.

Porém, apesar destes nú-
meros em queda, ele alerta 
que a cautela tem que ser 
mantida, pois existem regiões 
do Estado onde existe número 
muito alto e preocupante.

Respiradores – Vinholi 
salientou que mais 101 res-
piradores estão sendo enca-
minhados para 13 regiões 
administrativas do Estado de 
São Paulo.

De três regiões que estão 
na fase Vermelha, Ribeirão 
Preto recebeu 13 novos leitos, 
Franca 35 novos leitos e o 
Vale do Ribeira (Registro) oito 
novos leitos.

Piracicaba, que também 
está na fase mais restritiva, 
vem mostrando melhoras con-
sideráveis, afirmou secretário. 
Na próxima reclassificação, na 
sexta-feira (7), a região pode 
ter mudanças.

Em Rio Preto, a Secovi constatou aumento de 10% na procura por imóveis mais amplos

LEITOS HOSPITALARES ECONOMIA

FUNDO DE GARANTIA

Governo do Estado de SP

Mesmo com a ocupação em queda, Vinholi afirma que a 
cautela deve ser mantida

Marcelo CAMARGO/ Agência BRASIL

Caixa manterá calendário 
de saque do FGTS mesmo 

após fim da MP 946

A Caixa Econômica Federal 
garantiu que manterá o calen-
dário de saque emergencial do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), mesmo 
com a perda de validade da 
Medida Provisória 946, que 
permitiu o saque do benefício. 

A MP 946, que deveria ter 
sido votada até ontem (4), foi 
retirada de pauta, após pedido 
feito pelo líder do governo, 
Vitor Hugo (PSL-GO) e, com 
isso, perdeu a validade. Um 
novo projeto de lei será en-
viado ao Congresso Nacional 
nos próximos dias para regu-
lamentar novamente o saque 
emergencial.  

“A Caixa, na qualidade de 
agente operador do FGTS, 
esclarece que, com base 
no princípio constitucional 
da segurança jurídica, man-

tem o cronograma do saque 
emergencial do FGTS até o 
fim do prazo de pagamento 
estabelecido pela MP 946/20, 
conforme anunciado anterior-
mente”, informou a assessoria 
do banco público.

A decisão de não votar 
a MP 946 foi tomada pela 
base de apoio do governo no 
Legislativo depois do texto ter 
sido alterado pelo Senado, 
que ampliou a movimentação 
da totalidade dos recursos da 
conta vinculada ao FGTS pelo 
trabalhador que tenha pedido 
demissão ou sido demitido 
sem justa causa, entre ou-
tras flexibilizações. Com isso, 
pelos cálculos do Ministério 
da Economia, haveria um 
impacto adicional de R$ 120 
bilhões no fundo, cujos recur-
sos são a principal fonte de 
financiamento da casa própria 
no país. 

Agência BRASIL

de 53,7% apontado no estudo 
anterior.

Os imóveis de 2 dormitórios 
econômicos destacaram-se em 
quase todos os indicadores, 
entre junho de 2019 e maio de 
2020, registrando a maior quan-
tidade de lançamentos (1.317 
unidades), vendas (1.239 uni-
dades), oferta final (1.235 
unidades) e VGV (R$ 196,2 
milhões). O melhor desempenho 
de comercialização foi dos imó-
veis de 1 dormitório econômico, 
que atingiu VSO (Vendas sobre 
Oferta) de 73,9%.

Thiago Ribeiro, diretor re-
gional do Secovi em Rio Preto, 
afirma que o mercado estava 
num ritmo de crescimento muito 
bom no ano passado, quando 
chegou a atingir um aumento 
de 635% nos lançamentos de 
imóveis e de 12,7% em relação 
às vendas. A pandemia, no en-
tanto, adiou lançamentos para 
o segundo semestre deste ano, 
fechou estandes de vendas e, 
devido à instabilidade econômi-
ca da população, muitos con-
tratos tiveram suas assinaturas 
postergadas.

“Esse é um reflexo claro dos 
efeitos do novo coronavírus no 
mercado imobiliário da cidade. 
A demanda continua existindo 
e, em boa parte dos casos, a 
compra foi apenas adiada. Para 
os que possuem condições de 
adquirir um imóvel, para mo-
radia ou investimento, este é 
um momento propício, pois as 
baixas taxas de juros e a ampla 
oferta em linhas de crédito imo-
biliário são muito interessantes”.

Imóvel de luxo na planta está quase esgotado
O residencial Montelena, 

empreendimento lançado pela 
Tarraf chega à Rio Preto como 
uma opção para o público mais 
exigente e ávido por conforto. 
A procura pelos apartamentos, 
previstos para ser entregue em 
está grande. Restam poucas 
unidades no Montelena by Tar-
raf, residencial de alto padrão 
na zona sul de Rio Preto. Não 
há mais apartamentos na torre 

Áurea, com 343 m² disponíveis 
para a venda. O residencial de 
luxo já tem 50% das unidades 
da torre Rubra comercializados, 
são apartamentos de 256 m².

A localização privilegiada na 
região Sul de Rio é outro requi-
sito que preenche a exigência 
de famílias com alta renda. O 
valor geral de vendas (VGV) é de 
R$ 64,5 milhões. Com 17 mil 
m² de área construída em um 

terreno de 3.150 m² ao lado do 
shopping Iguatemi, o Montele-
na contará com duas torres de 
12 andares e 33 apartamentos.

Na primeira torre, intitulada 
Áurea, serão 11 apartamentos 
de 343 m² (um por andar), 
quatro suítes e cinco vagas de 
garagem. Na segunda, batizada 
de Rubra, serão 22 unidades de 
256 m², quatro suítes e quatro 
vagas.

Dólar fecha em leve alta em dia de reunião do Copom

No dia em que o Banco 
Central reduziu a taxa Selic (ju-
ros básicos da economia) para 
2% ao ano, a moeda norte-a-
mericana fechou em leve alta. 
O dólar comercial encerrou 
esta quarta-feira (5) vendido a 
R$ 5,294, com valorização de 
R$ 0,01 (+0,18%).

A cotação oscilou bastan-
te. A divisa operou em baixa 
durante a manhã, chegando a 
cair para R$ 5,23 na mínima 
do dia, por volta das 9h30. Em 

seguida, o movimento reverteu-
-se. Na máxima do dia, por volta 
das 14h30, o dólar chegou a 
R$ 5,31.

Juros
As sucessivas quedas no 

juro básico da economia pres-
sionam a cotação, uma vez que 
diminuem o retorno da renda 
fixa doméstica e deixaram o 
Brasil em desvantagem em ter-
mos de rendimento em relação 
a outros países emergentes.

Dados do Banco Central 
mostraram mais cedo que o 

Brasil registrou forte saída de 
recursos em julho, com fluxo 
cambial negativo em quase 
US$ 3,3 bilhões, o pior para o 
mês em cinco anos. A fuga foi 
puxada por nova debandada 
de capital da conta financeira 
--por onde passam fluxos para 
portfólio (investimentos no 
mercado financeiro) e relativos 
a empréstimos, por exemplo.

Bolsa
No mercado de ações, a 

bolsa paulista retomou o viés de 
alta nesta quarta-feira. Depois 

de quatro sessões seguidas de 
queda, o índice Ibovespa, da B3 
(a bolsa de valores brasileira), 
fechou o dia aos 102.802 pon-
tos, com alta de 1,57%.

O avanço do preço do pe-
tróleo no mercado internacional 
beneficiou os papéis da Petro-
bras, que concentra o maior 
volume de ações negociados 
na bolsa. As ações preferenciais 
(com preferência na distribuição 
de dividendos) saltaram 6,43%. 
As ações ordinárias (com direito 
a voto em assembleia de acio-
nistas) subiram 6,45%.

Agência BRASIL

Líder do governo na Câmara pediu retirada de pauta da MP 946
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Estender
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (Progressis-
tas), concorda com a pro-
posta de ampliar o horário 
de votação em uma hora por 
causa da pandemia do vírus. 
A proposta é do presidente 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), ministro Luís Ro-
berto Barroso. “Acho ótimo, 
mas é pouco”, diz Pauléra. 
Tradicionalmente, o eleitor 
pode votar das 8h às 17h, 
no horário de Brasília. Outra 
ideia é estender o horário 
para até as 20h, porém, 
tribunais eleitorais regionais 
alegam dificuldades para 
manter os locais de votação 
abertos por 12h.

Plano social
O pré-candidato a prefeito Marco Rillo (PSOL, foto) 

está elaborando o plano de governo para ser apresentado 
na campanha eleitoral. O vereador adiantou que o plano 
será focado na área humana, por exemplo, creche, saú-
de, educação, assistência social e habitação. A proposta, 
segundo ele, não visa construção de grandes obras com o 
intuito de focar somente o social. “A manutenção da cidade 
também será prioridade”, enfatiza. Rillo reclamou que a 
pandemia provocada pelo coronavírus tem dificultado os 
debates para elaborar o plano. “No sistema remoto está 
complicado”, completou.

Mais vírus
Com o desmatamento das florestas, cientistas profeti-

zam que outras pandemias por vírus vão ocorrer no Brasil. 
“Nós estamos agredindo a Amazônia, que tem uma quan-
tidade imensa de vírus. A próxima epidemia, com o nível 
de agressão que nós estamos fazendo ao meio ambiente, 
já está a caminho”, disse o médico sanitarista Gonçalo 
Vecina, em entrevista à GloboNews. “Foi o que aconte-
ceu na China e o vírus quer viver”, acrescentou. Mesmo 
com o alerta da ciência, o governo de plantão é leniente 
com o desmatamento. A natureza é indiferente e hostil à 
presença humana na Terra. Aperte o cinto!

Fio da navalha 
Os pré-candidatos a ve-

reador que estão fazendo 
doações de olho nos votos 
dos necessitados, podem 
dar com os burros n´água 
após o processo eleitoral. 
Como os vídeos mostrando 
as doações são postados 
nas redes sociais, se algum 
dos candidatos for elei-
to, basta uma denúncia à 
Justiça Eleitoral para que o 
mandato seja cassado por 
abuso de poder econômico. 
Segundo especialistas em 
direito eleitoral, esse tipo 
de denúncia, com provas, a 
Justiça não perdoa. Os com-
pradores de votos, portanto, 
caminham no fio da navalha.

Quase 100%
Depois de ter contraído 

a Covid-19 e ficar inter-
nado por 10 dias no setor 
de isolamento do Hospital 
de Base, o pré-candidato 
a prefeito Carlos Arnaldo 
(PDT) informou que seu es-
tado de saúde tem evoluído 
diariamente. “Estou quase 
100%”, revelou. Como não 
pode deixar de fazer política, 
neste período de pré-cam-
panha eleitoral, Carlos Ar-
naldo disse que tem concen-
trado suas ações postando 
vídeos e posts nas redes 
sociais, focando sempre os 
problemas locais e nacio-
nais. “Estamos tocando a 
vida”, conta o ex-vereador.  

Amador
Os vídeos que mostram 

doações são postados por 
pré-candidatos inexperien-
tes. Político profissional, 
com poder econômico, tam-
bém fazem suas doações, 
porém, não deixa rastro, o 
que dificulta decisão cabal 
pela Justiça Eleitoral. Muitos 
chegam a ser denunciados, 
mas sem prova consistente, 
a acusação acaba arqui-
vada. A lei também prevê 
punição ao eleitor que vende 
seu voto. A pena prevista é 
de até quatro anos de reclu-
são e pagamento de multa. 
As duas partes, portanto, 
respondem por esse tipo de 
crime eleitoral.

São Tomé    
Negacionistas continuam 

duvidando do número de 
mortes por covid-19. Leito-
res argumentam que as au-
toridades da saúde incluem 
pessoas que morrem por 
causas naturais na conta do 
coronavírus. O secretário da 
Saúde, Aldenis Borim, disse 
recentemente que não exis-
te manipulação de dados. 
Para dar transparência ao 
processo, a fim de conven-
cer os negacionistas que o 
vírus mata, só se o setor da 
saúde disponibilizar certi-
dões de óbitos na internet. 
Afinal, negacionista pode ser 
comparado a São Tomé: só 
acredita vendo.

Debate
A pré-candidata a prefeita 

Celi Regina da Cruz (PT) in-
formou que vai mediar uma 
live, hoje à noite, com o 
objetivo de discutir propos-
ta direcionada à juventude 
de Rio Preto, por exemplo, 
acesso à educação, cultura 
e outras demandas como 
qualidade de vida. Partici-
pam do debate a deputada 
Margarida Salomão (PT-MG) 
e o pré-candidato a vereador 
Arthur Grigolin. Sobre as 
tratativas de firmar alianças 
com outras siglas e o pré-
-candidato a vice da chapa, 
Celi disse que ainda estão 
sendo debatido com a base 
do partido.  

Dados divulgados nesta 
quarta-feira (5) pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) mos-
tram 328.658 eleitores estão 
aptos para votar nas eleições 
de 2020. Esses eleitores vão 
eleger o novo prefeito (a) e 
17 vereadores para a Câmara 
Municipal de Rio Preto.

Na disputa destes votos, 
até o momento, existem 13 
pré-candidatos a prefeito de 
Rio Preto para o mandato de 
2022 à 2026. São eles: Celi 
Regina (PT), Danila Azevedo 
(PTC), Coronel Helena (Re-
publicanos), Rogério Vinícius 
(DC), Marco Casale (PSL), 
Kawell Lott (Podemos), Antô-
nio Pereira (PMN), Paulo Neto 
(PSC), Carlos de Arnaldo (PDT), 
Filipe Marchesoni (Novo), Pau-
lo Bassan (PRTB), Marco Rillo 
(Psol) e o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), que vai disputar 
a reeleição.

No que diz respeito a dis-
puta pelas 17 cadeiras na 
Câmara Municipal existe a 
expectativa de lutarem pelas 
vagas mais de 500 candidatos, 

números estes que devem se 
confirmar após as convenções 
partidárias que acontecerão no 
mês de setembro.

Brasil – no Brasi l  são 
147.918.483 eleitores bra-
sileiros estão aptos que irão 
poder eleger novos prefeitos e 
vereadores em 5.569 municí-
pios espalhados pelo país no 
pleito marcado para o dia 15 
de novembro para seu primeiro 
turno.

Exceção – Apenas o Distrito 
Federal e Fernando de Noronha 
não participam das eleições 
municipais.

O número oficial de eleitores 
foi anunciado nesta quarta-feira 
pelo presidente do TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), ministro 
Luís Roberto Barroso, durante 
entrevista coletiva. O Reposi-
tório de Dados Eleitorais (RDE) 
bem como a página com as es-
tatísticas do eleitorado ficarão 
disponíveis com a atualização 
na próxima sexta-feira (7).

Maior eleitorado – a ci-
dade de São Paulo, capital 
do Estado é o município em 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto possui 328.658 
eleitores aptos a votar para 

prefeito e vereador

ELEIÇÕES 2020

Número de eleitores de Rio Preto era 312.571 em 
2014 e agora chegamos a 328.658 em 2020

 Sérgio SAMPAIO

DESCANSO MERECIDO

Secretaria de Saúde repassa mais de 
R$ 5 milhões para a Santa Casa

A Secretaria de Saúde 
celebrou esta quarta-feira 
(5) um novo convênio com 
a Santa Casa de Rio Preto 
no qual a entidade receber 
R$ 5.184.000,00 – esse é 
o valor global da parceria.

Os recursos serão utiliza-
dos na prestação de serviços 
de saúde hospitalar para o 
enfrentamento da Covid-19, 
incluindo apoio diagnóstico 
e terapêutico. O convênio 
tem vigência até o dia 30 de 
novembro.

O termo aditivo ao convê-
nio 03/2020 será público no 
Diário Oficial (Jornal DHoje) 
nesta quinta-feira (6).

Sérgio SAMPAIO

Presidente do TJ derruba 
liminar concedida para 

escritórios de contabilidade

O presidente do TJ-SP 
(Tribunal de Justiça de São 
Paulo), desembargador Geral-
do Francisco Pinheiro Franco, 
suspendeu a liminar conce-
dida em 1ª Instância para a 
Assescrip (Associação das 
Empresas de Serviços Contá-
beis de São José do Rio Preto) 
que permitia a abertura de 
escritórios de contabilidade de 
segunda a sexta-feira.

Com a decisão, os esta-
belecimentos terão que voltar 
a seguir o decreto municipal 

que criou o mini-lockdown 
em Rio Preto. O setor poderá 
funcionar apenas de quarta a 
sábado das 9h às 15h.

Em trecho de sua decisão, 
o presidente do TJ salienta que 
“ tais prestadoras de serviços 
contábeis não figuram entre os 
serviços essenciais segundo 
os parâmetros fixados pelo 
Estado de São Paulo e pela 
municipalidade requerente. O 
atendimento por elas presta-
dos está longe de demandar 
contato pessoal com os clien-
tes, possível a solução por 
meio de trabalho remoto”.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Sindicato cobra “falta abonada” para 
servidores da linha de frente

O Sindicato dos Servidores 
encaminhou nesta quarta-fei-
ra (5) um ofício ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e para 
o secretário Aldenis Borim 
solicitando que a administra-
ção reveja a suspensão da 
concessão da falta abonada 
para os trabalhadores da 
linha de frente no combate a 
Covid-19.

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, presidente do sindicato, 
estes trabalhadores estão 

atuando há mais de 120 dias, 
desde o início da pandemia, e 
estão esgotados fisicamente e 
psicologicamente.  “Eles (ser-
vidores) precisam se alguns 
dias para se recuperar e poder 
voltar a todo vapor para a linha 
de frente”, salientou Sanny.

A sindicalista cobra que 
algo seja feito de forma ime-
diata e que seja revogado 
ou suspenso o artigo 1º do 
decreto 18.554 que definiu 
esse novo regramento por 
tempo indeterminado.

Sérgio SAMPAIO

MINI-LOCKDOWN

Sérgio SAMPAIO

Presidente do sindicato salienta que trabalhadores es-
tão cansados 

número de eleitores do país, 
são 8.986.687 no total.

Menor eleitorado – Já o 
município com o menor eleito-
rado no país é Araguainha (MT), 
com 1.001 eleitores.

O ministro também infor-
mou outros dados durante a 

entrevista coletiva, como o 
número de partidos, que atu-
almente são 33 devidamente 
registrados no TSE, e o número 
de zonas eleitorais em todo o 
país, que chega a 2.645. Ao 
todo, existem 473.527 urnas 
em condição de uso para as 
eleições deste ano.

Os recursos enviados 
pela Prefeitura de Rio 
Preto são para uso no 
combate ao novo corona-
vírus

Sérgio SAMPAIO
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Autoescolas: Exames práticos voltam a 
acontecer em Rio Preto após quatro meses

 Após mais de quatro 
meses, os exames práticos 
para futuros motoristas de 
Rio Preto voltam a aconte-
cer na cidade.

O Detran-SP agendou 
para esta quinta-feira (6) 
o exame de 100 alunos 
pertencentes aos 28 CFCs 
(Centro de Formação de 
Condutores) da cidade. Ini-
cialmente, seriam apenas 
54 alunos sendo que após 
manifestação feita pela ca-
tegoria no dia 28 de julho o 
número foi aumentado para 
100 alunos.

O exame vai acontecer 
entre as 7 e as 13 horas na 
praça do Jardim Caparroz.

Segundo Márcio Junio 
Rodrigues, diretor de ensino 
da CFC Rio Preto, será em 
média de dois a três alunos 

por CFC. “A quantidade de 
alunos vai depender no nú-
mero de veículos que o CFC 
tenha”, salientou Rodrigues.

Na espera – existe uma 
lista de aproximadamente 
1.000 alunos que estão no 
aguardo para fazer o exame 
prático.

Exame de Moto – uma 
novidade é que o Detran de-
finiu para o dia 12 de agosto 
o exame prático para moto 
na “Cidade do Trânsito”, se-
rão também 100 alunos que 
serão definidos dos CFCs.

Exame Carta C, D e E 
– o exame para motoristas 
profissionais ficou agendado 
também para o dia 12 de 
agosto – serão apenas 16 
alunos que poderão fazer o 
exame prática nesta retoma-
da das provas.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Pedreiro é denunciado por 
maus-tratos a um cavalo
Um pedreiro, de 46 anos, 

foi denunciado por moradores 
do bairro São Tomáz II por 
maltratar seu cavalo, nesta 
terça-feira (4), em Rio Preto. 
A Guarda Civil Municipal (GCM) 
encontrou o animal em condi-
ções extremas de maus-tratos. 
De acordo com os agentes, o 
cavalo apresentava machuca-
dos e sinais de desnutrição.

Morador do Jardim Campo 
Belo, o pedreiro alegou que 
quando chegou no bairro o ca-
valo caiu e acabou se ferindo.

A Diretoria do Bem-Estar 
Animal de Rio Preto foi acio-
nada e recolheu o cavalo. 
Registrado como maus-tratos, 
o caso será investigado pela 
Polícia Civil.

Tatiana PIRES

APARECIDO CONCEIÇÃO PEREIRA, 
faleceu aos 64 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Valdevina Matias e deixa os 
filhos Antonio Marcos e Marcelo. Seu 
sepultamento será no dia 06/08/2020, 
às 08:00, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João Batista.

ODÉCIO PADOVEZ, faleceu aos 86 
anos de idade. Era casado com a Sra. Nei-
de Margarida de Siqueira Padovez e deixa 
os fi lhos Patrícia, Romulo e Paula. Foi 
sepultado no dia 05/08/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

BENEDITO DONIZETI DA TRINDADE, 
faleceu aos 65 anos de idade. Era casado 
com a Sra. Bernadete Barros da Trindade 
e deixa as fi lhas Michele e Mirela. Seu 
sepultamento será no dia 06/08/2020, 
às 09:00, saindo seu féretro do velório 
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

TERESINHA ALVES DE BRITO, faleceu 
aos 82 anos de idade. Era solteira e deixa 
os fi lhos Maria Amélia, Ermelita, Nilson, 
Geralda, Rosangela, Milton, José, Wilson, 
Evandro e Dionísio (falecido). Seu sepulta-
mento será no dia 06/08/2020, às 08:00, 
saindo seu féretro do velório direto para 
o cemitério municipal de Mirassolândia.

JOSÉ DIAS, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era viúvo da Sra. Dirce Colombo 
Dias e deixa os fi lhos Ranier, Roger e Reu-
sane. Foi sepultado no dia 05/08/2020, 
às 11:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

EUCLAIR MARIA, faleceu aos 74 
anos de idade. Era solteira e não deixa 
fi lhos. Foi sepultada no dia 05/08/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

LAZARO DE FREITAS, faleceu aos 88 
anos de idade. Era viúvo da Sra. Felicia 
Maria de Souza Freitas e deixa os fi lhos 
Carlos Roberto e Márcio Roberto. Foi 
sepultado no dia 05/08/2020, às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Pre-
ver para o cemitério municipal de Ibirá.

PEDRO EUGENIO FAVARIN, faleceu 
aos 74 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Hilda Teixeira Favarin e deixa os 
fi lhos Benedita, Claudevir e Marli. Foi 
sepultado no dia 05/08/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever para o cemitério São João Batista.

JAIME APARECIDO ROBERTO, faleceu 
aos 61 anos de idade. Era casado com 
a Sra. Sebastiana Alquaz de Almeida 
Roberto e deixa os fi lhos Luís Gustavo e 
Renato. Foi sepultado no dia 05/08/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério municipal 
de Tanabi.

MARIA SOARES DE OLIVEIRA, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era solteira e deixa 

  FALECIMENTOS

Homem é preso com moto furtada 
e 15 tijolos de maconha

Policiais do Baep (Ba-
talhão de Ações Especiais 
de Polícia) de Rio Preto 
prenderam um pintor, de 28 
anos, foi preso por tráfico 
de drogas, na madrugada 
desta quarta-feira (5), em 
Rio Preto.

Durante patrulhamen-
to, o Baep abordou um 
suspeito conduzindo uma 
moto, com as luzes apa-
gadas. Segundo o boletim 
de ocorrência, o pintor 

quebrou o celular com as 
mãos enquanto falava com 
os policiais. Foi constatado 
que o chassi da moto esta-
va adulterado. Os policiais 
constataram que havia uma 
queixa de furto da moto.

À Polícia Civil, o pintor 
disse que havia comprado 
a moto de um homem e in-
formou o endereço dele aos 
policiais. Na casa indicada, 
no bairro Estância Bela 
Vista, os policiais militares 
não conseguiram abordá-lo 
porque ele fugiu. No entan-

Tatiana PIRES to, localizaram sobre o sofá 
um saco plástico contendo 
15 tijolos de maconha. Já 
em revista a casa do pin-
tor, no Residencial Etemp, 
foram encontrados alguns 
pedaços maiores da mes-
ma droga, inclusive com 
a mesma embalagem dos 
tijolos.

O pintor foi preso em 
flagrante. Assim como as 
drogas e moto, ele foi en-
caminhado à Central de 
Flagrantes permanecendo à 
disposição da Justiça.

Moradores de rua são presos por furtos 
a estabelecimentos comerciais

Dois moradores de rua, 
um jovem, de 19 anos, e uma 
mulher, de 25 anos, foram 
presos em flagrante após 
furtarem duas lojas, uma de 
roupas masculinas e a outra de 
produtos médicos, na madru-
gada desta quarta-feira (5), no 
Jardim Morumbi, em Rio Preto. 
A prisão ocorreu em razão de 
o dono do estabelecimento 
monitorar a distância imagens 
do circuito de segurança.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocor-
rências, a Polícia Militar foi 
acionada e ao chegar à loja, os 
ladrões já tinham ido embora. 
Através das imagens das câ-
meras de vigilância, os policiais 
puderam ver as características 
físicas e as roupas que eles 

usavam. Antes de localizar 
a dupla, foi comunicado aos 
policiais que outro furto estava 
acontecendo nas imediações, 

portas da frente.
A PM localizou a dupla no 

cruzamento das ruas Gene-
ral Glicério e Rubião Junior. 
Com eles, foram encontrados 
dinheiro e objetos das duas 
lojas, entre eles: 12 produtos 
cosméticos, três estojos de 
maquiagem, três celulares e 
um carregador, duas carteiras, 
uma maleta, contendo vários 
boletos a ser recebidos, um 
saco com R$ 50 em moedas, 
um cheque no valor de R$ 
623,20, outro cheque de R$ 
92, além de talões de cheque 
e três folhas sem preencher e 
assinadas.

Levados à Central de Fla-
grantes, o jovem e a mulher 
foram presos por furto e con-
fessaram o crime. Eles pos-
suem antecedentes criminais.

Tatiana PIRES

dessa vez a uma loja de pro-
dutos médicos. Em ambos os 
estabelecimentos comerciais, 
os ladrões arrombaram as 

OS suspeitos, que possuem antecedentes criminais, foram presos

Cláudio LAHOS

TRÁFICO

FILMADOS

DESNUTRIÇÃO
Família de Goiânia é alvo 

de tiros em Rio Preto
Um comerciante, de 43 anos 

e a mulher, de 29 anos, além do 
filho do casal, de 7 anos, foram 
alvo de tiros na noite desta ter-
ça-feira (4), no bairro São Deo-
cleciano, em Rio Preto. Nenhum 
dos disparos acertou as vítimas 
da tentativa de homicídio.

A Polícia Militar recebeu 
uma denúncia sobre disparos 
de armas e seguiram até o local 
indicado. Ainda no trajeto, os 
policiais avistaram três veículos, 
sendo duas caminhonetes e um 
carro. Em uma das caminhone-
tes estava a família e nos outros 
dois veículos não havia ninguém.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a 
família, que é moradora de Goi-
ânia (GO), contou à Polícia Civil 
que anos atrás tinha prometido 
a mão da filha a um jovem de 

uma família de ciganos. Mas ela 
acabou se casando com uma 
outra pessoa. Dois meses após 
o casamento, a família começou 
ser ameaçada.

Ainda de segundo o registro 
policial, na segunda-feira (3), 
eles vieram a Rio Preto para 
visitar um amigo, que mora no 
bairro São Miguel. Eles contaram 
que um carro passou na frente 
da casa e começou a atirar. Com 
medo, o comerciante, a mulher 
e o filho entraram na caminho-
nete para irem embora e foram 
seguidos por outro carro. O 
motorista desse carro disparou, 
novamente, contra a caminho-
nete em que estava a família. 
A caminhonete dos criminosos 
bateu no veículo deles. Um outro 
veículo que dava cobertura ao 
atentado, parou e os bandidos 
fugiram.

Tatiana PIRES

SEM FERIDOS

os fi lhos Gleide, Valdivina, Aurita, Alice, 
Marinalva, Regina, Ginaldo, Francisco (fa-
lecido) e Antonio (falecido). Foi sepultada 
no dia 05/08/2020, às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Parque Jardim da Paz 
para o mesmo cemitério.

OLIVIA DE AGUIAR PAULA, faleceu 
aos 95 anos de idade. Era viúva do Sr. 
João José de Paula e deixa os fi lhos João, 
Jazon, Raimundo, Ulisses, Ana Maria, 
Brígida Leuda, Maria Aparecida, Norma 
Lilian, Elson e Lázaro (falecido). Foi sepul-
tada no dia 05/08/2020, às 14:00, saindo 
seu féretro do velório Parque Jardim da 
Paz para o mesmo cemitério.

DEONILDE LEANE GALLINA, faleceu 
aos 78 anos de idade. Era casada com 
o Sr. Alcides Gallina e deixa os fi lhos 
Uelinton e Giseli. Foi sepultada no dia 
05/08/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Parque Jardim da Paz para o 
mesmo cemitério.

OSWALDO FERREIRA, faleceu aos 
88 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Olga Siquieri Ferreira. Foi sepultada no 
dia 05/08/2020, às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Ercília para o cemitério 
da Ressurreição.

DAMIANA MARQUES SILVA, faleceu 
aos 39 anos de idade. Era casada e deixa 
os fi lhos Paulo, Nillyson e Nathayane. Foi 
sepultada, saindo seu féretro do velório 
Ressurreição para o cemitério São João 
Batista.

ADELICIA OLIVEIRA DA COSTA, 
faleceu aos 77 anos de idade. Era viúva 
e deixa os fi lhos Angela e Luiz Carlos. Foi 
sepultada, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João Batista.

BENEDITO DONIZETI CORREA, fale-
ceu aos 59 anos de idade. Era solteira 
e não deixa fi lhos. Foi sepultado, saindo 
seu féretro do velório Ressurreição para 
o cemitério São João Batista.

FERNANDO GUIMARÃES BRAGIATO, 
faleceu aos 30 anos de idade. Era casado 
e não deixa fi lhos. Foi sepultado, saindo 
seu féretro do velório Ressurreição para 
o cemitério São João Batista.

BRAZ TERRA FERMINO, faleceu aos 
65 anos de idade. Era divorciado e deixa 
a fi lha Daiane. Foi sepultado, saindo seu 
féretro do velório direto para o cemitério 
São João Batista.

MÁRCIA REGINA DOS SANTOS, fale-
ceu aos 53 anos de idade. Era solteira e 
deixa os fi lhos Guilherme e Gabriele. Foi 
sepultada, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério São João Batista.

BENEDITO FLORENTINO DE FIGUEI-
REDO, faleceu aos 74 anos de idade. Era 
casado e deixa os fi lhos José e Antonio. 
Foi sepultado, saindo seu féretro do ve-
lório Ressurreição para o cemitério São 
João Batista.

Inicialmente, o DetranSP queria que 54 alunos participassem do exame prático, após queixa das autoescolas, número subiu para 100

A  moto, que era furtada, trafegava com os faróis apagados e estava com o chassi adulterado

Divulgação

Divulgação
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A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informou que foram confirmados 
13 novos casos positivos por 
Covid-19 no município nesta 
quarta-feira (5).

Dentre esses casos, nove 
foram registrados em mulheres 
e dois em homens, com idades 
que variam de 21 a 68 anos. Ou-
tros dois casos foram contabiliza-
dos em adolescentes de 11 e 13 
anos. Um dos confirmados está 
internado na enfermaria e outro 
na UTI, ambos no Hospital de 
Base em São José do Rio Preto. 
Os demais cumprem quarentena 
em suas respectivas casas.

O município contabi l iza 
3.140 notificações, 572 posi-
tivos, 2.132 negativos e 436 
aguardando resultado. Do total 
de positivos, há 465 curados, 73 
em quarentena, 16 internados e 
18 óbitos.

Mirassol 
confirma mais 
13 casos de 

Covid-19

Rio Preto passa dos 10 mil 
casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município nesta 
quarta-feira (5). Foram 592 
casos registrados nas últimas 
24 horas, totalizando 10.191 
casos. Destes números, 1.295 
foram diagnosticados em pro-
fissionais de saúde, o equiva-
lente a cerca de 12,7% dos 
casos.

A Saúde também contabi-
lizou 1.017 pacientes recupe-
rados a mais. No total, já são 
7.722 curados, equivalente a 
75,7% dos casos. “Esses recu-
perados não estão mais dentro 
do período de transmissibili-
dade e isso também é muito 
importante quando se fala em 
recuperação, pois significa que 
essas pessoas não tem mais 
transmissão após o protocolo 
de 14 dias sem sintomas”, co-
mentou a gerente de vigilância 
epidemiológica, Andreia Negri.

O município ainda con-

tabilizou quatro óbitos nesta 
quarta-feira, totalizando 261 
mortes desde o início da pan-
demia. A taxa de letalidade é de 
2,5% e 73% das vítimas tinham 
idade acima dos 60 anos. Rio 
Preto ainda contabiliza 54.641 
notificações de pacientes em 
estado gripal e um coeficiente 
de incidência de 2.212 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Com relação ao número de 
pacientes com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), são 
343 internações, com 140 em 
UTI e 203 enfermarias. Destes 
casos, 207 foram confirmados 
com coronavírus, sendo 98 na 
UTI e 109 na enfermaria.

Na Santa Casa, são 89 pa-
cientes internados com SRAG e 
Covid-19, sendo 49 na enfer-
maria e 39 na UTI. No Hospital 
de Base são 224 internações, 
com 122 na enfermaria , 102 
na UTI e 12 altas hospitalares 
concedidas. No Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
há sete pacientes internados 
na UTI.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Já foi comprovado que a infecção viral pelo novo 
Coronavírus eleva o risco de eventos trombóticos, 
tais como, infarto de miocárdio, derrame cerebral, 
trombose venosa profunda, trombose arterial e, 
em especial, a embolia pulmonar. Além disso, a 
COVID-19 piora o quadro circulatório do pacien-
te, predispondo a alterações cardíacas como 
cardiomiopatias, e aumenta o risco de morte 
cardiovascular.

A relação entre COVID-19 e trombose é signi-
ficativa. A tempestade inflamatória decorrente da 
entrada do novo Coronavírus em nosso organismo, 
em associação com fatores de risco, tais como, 
diabetes, problemas cardiovasculares, alterações 
pulmonares e imobilização predispõe a formação 
de coágulos de sangue em nosso sistema circula-
tório. Como resultado deste processo patológico, 
o paciente portador da infecção viral pelo novo 
Coronavírus evolui com microtromboses na circu-
lação pulmonar e sistêmica.

Desta forma, é essencial que os indivíduos que 
integram o grupo de risco para o novo Coronavírus 
estejam atentos com sua saúde vascular, em es-
pecial se utilizam medicações anticoagulantes ou 
se já apresentaram quadros clínicos compatíveis 
com trombose venosa ou arterial.

No caso de dores nas pernas não relacionadas 
a trauma, inchaço, dor torácica ou falta de ar, a 
suspeita clínica de trombose venosa profunda e 
embolia pulmonar é elevada. O ultrassom Doppler 
venoso constitui a melhor forma de diagnosticar 
a trombose venosa e a trombose arterial. Além 
de seguro, o Doppler venoso não oferece riscos 
durante a avaliação do sistema circulatório.

A heparinização representa a melhor forma de 
prevenir e/ou tratar o quadro trombótico associado 
à COVID-19. Para os pacientes com alto risco para 
trombose, tais como os indivíduos obesos, cardio-
patas, diabéticos, hipertensos e em pós-operatório 
de cirurgias plásticas, ortopédicas, bariátricas e 
oncológicas, recomenda-se profilaxia hospitalar 
com heparina de baixo peso molecular. Entretan-
to, a automedicação deve ser abandonada, uma 
vez que as medicações anticoagulantes, quando 
administradas em doses inadequadas, podem 
aumentar o risco de complicações hemorrágicas, 
exigindo transfusões sanguíneas e intervenções 
cirúrgicas.

O cirurgião vascular é o profissional recomen-
dado para orientar o melhor planejamento anti-
coagulante para os pacientes do grupo de risco 
da COVID-19. Em caso de dúvidas, procure seu 
médico e faça seu acompanhamento de rotina.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor 
em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Pau-
lo, especialista nas áreas de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

ANTICOAGULAÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA

Divulgação
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Cerca de 12,7% dos casos são em profissionais de saúde
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VACINA

Dória confirma testes na Famerp nesta sexta-feira

O Governador João Doria 
anunciou, nesta quarta-feira 
(05), que mais cinco centros de 
pesquisa vão iniciar a testagem 
da vacina contra coronavírus 
em voluntários, entre eles, a 
Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto. De acordo 
com a instituição, ao menos 
482 profissionais de saúde já 
manifestaram interesse até o 
momento.

Todos iniciarão os testes 
com a CoronaVac ainda nesta 

e na Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto (SP). No 
sábado (08), será vez do Hos-
pital São Lucas da PUC do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre.

Vinicius LIMA

SOLIDARIEDADE PANDEMIA
Rede de postos entrega 2 mil litros de 

álcool 70% para Hospital de Base

Na manhã desta terça-feira, 
dia 4 de agosto, os diretores da 
Rede de Postos Monte Carlo, 
Eduardo Munhoz e Walter Gia-
nini, entregaram ao Hospital de 
Base de São José do Rio Preto 
dois mil litros de álcool 70%, 
arrecadados na primeira etapa 
da campanha “Combustível pra 
vida”, realizada no decorrer do 
mês de julho, nas unidades da 
Rede.

A doação foi entregue nas 
mãos da Consultora de Capta-
ção de Recursos, Kátia Pedrini 
Fiorin, que afirmou a importância 
dessas ações no atual cenário. 
“O Hospital de Base é referência 
em São José Rio Preto e região. 
Atendemos 102 municípios e, 
por conta da pandemia, precisa-
mos muito desse apoio. Os dois 
mil litros de álcool 70% serão 
direcionados para a higienização 
dos espaços onde recebemos 
nossos pacientes com carinho 
e humanização”, afirmou.

“A doação é um compromis-
so da Rede Monte Carlo com o 
Hospital de Base e é um gesto 
de solidariedade que estamos 
promovendo por meio do envol-
vimento dos nossos clientes”, 

Da REDAÇÃO 

1º FestFIM abre inscrições 
para as Atividades Formativas

Os projetos premiados na 
edição 2020 do Programa Cultura 
para Todos – Prêmio Nelson Sei-
xas, da Prefeitura, promovido pela 
Secretaria Municipal de Cultura, 
já começam a acontecer apesar 
da pandemia. Estão abertas as 
inscrições para as Atividades 
Formativas que farão parte do 1º 
FestFIM – Festival de Artes do Fim 
do Mundo – um festival de artes 
integradas, gratuito, não-compe-
titivo e 100% online – uma rea-
lização da Cia. Apocalíptica, um 
dos vencedores do Nelson Seixas 
na categoria Mostras e Festivais.

Ao todo serão 11 atrações en-
tre cursos, oficinas, bate-papos, 
demonstrações de técnicas e 
workshops de diversos segmentos 
das artes – teatro, literatura, artes 
plásticas, dança, audiovisual -, 
totalizando 54 horas de ativida-

des formativas, todas oferecidas 
gratuitamente.

“A proposta do Festival é 
fomentar a arte em tempos de 
pandemia, valorizar os artistas 
e levar ao público um conteúdo 
de qualidade. Dentro da progra-
mação, além das apresentações 
artísticas, temos as atividades 
formativas que visam incentivar 
a troca de experiências e a for-
mação contínua, não só dos ar-
tistas, como também do público 
em geral que tenha interesse em 
conhecer mais sobre os temas 
que serão abordados.”, explica 
Lawrence Garcia, coordenador 
geral do FestFIM.

Entre as atividades, 9 serão 
promovidas por artistas rio-pre-
tenses e/ou que desenvolvem 
seus trabalhos em Rio Preto e 
que tiveram seus projetos sele-
cionados a participarem. 

Da REDAÇÃO 

explicou Walter Gianini.
Neste mês, a instituição 

beneficiada na campanha “Com-
bustível pra Vida” será o Instituto 
As Valquírias – Rede Gerando 
Falcões.

Ricardo BONI

semana, somando-se a outros 
cinco que já estão em operação. 
Ao todo, 12 núcleos científicos 
foram selecionados para a rea-
lização da terceira e última fase 
de ensaios clínicos do imuni-
zante que é desenvolvido pelo 
Instituto Butantan em parceria 
com a farmacêutica chinesa 
SinovacLife Science.

“Mais cinco centros de pes-
quisa iniciam testes da vacina 
CoronaVac. Chegamos, assim, 
a 10 centros e em breve serão 
12 no total. A testagem, coor-

denada pelo Instituto Butantan 
em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac, deve ser con-
cluída até novembro com cerca 
de 9 mil voluntários”, destacou 
o Governador João Doria.

Já nesta quarta, as vacinas 
começam a ser aplicadas em 
profissionais da saúde na Uni-
versidade de Brasília (UnB) e, 
amanhã (06), no Hospital das 
Clínicas da Unicamp, em Campi-
nas (SP). Na sexta-feira (07), as 
ações serão iniciadas no Hospital 
das Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná, em Curitiba, 

O Instituto As Valquírias será a próxima instituição bene-
ficiada com a ação da rede de postos de combustíveis

PRÊMIO NELSON SEIXAS

Vinicius LIMA

Idosos recebem 
kits em Cedral

A prefeitura de Cedral re-
alizou nas últimas semanas a 
entrega de kit de atividades 
para os idosos participantes 
dos serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculos 
ofertados pelo CRAS (Centro 
de Referência de Assistência 
Social). Além de atividades, o 
kit contém um livro de pinturas, 
que tem como objetivo estimular 
a coordenação motora, relaxar, 
exercitar a mente e trabalhar 
o desenvolvimento cognitivo e 
motor dos idosos nesse período 
de isolamento social.

Foi entregue ainda ‘Kits In-
formativos’, às famílias be-
neficiárias do Programa Ação 
Jovem, Programa Renda Cidadã 
e aos participantes do grupo de 
Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de vínculos com ado-

lescentes atendidos pelo CRAS. 
O kit possui orientações sobre 
os cuidados necessários para o 
enfrentamento da COVID-19 e 
também 1 máscara e 1 frasco de 
álcool em gel para cada membro 
da família atendida.

Da REDAÇÃO 

PINTURA

Divulgação

Divulgação
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UMA BOA NOTICIA PARA COMEÇAR A QUINTA FEIRA: FALTAM 147 DIAS PARA 
ACABAR 2020. PASSA RÁPIDO! Sorria, beba muita água e seja feliz!

 

HANDERSON SOSSO, em-
presário da moda, levou sua 
esposa, Veridiana Cury Mussi, 
para minitemporada de relax 
total para curtir sol e mar em 
praia sem aglomeração em 
Angra dos Reis.

 ARNALDINHO MUSSI, fo-
tógrafo, foi muito cumprimen-
tado pelos amigos e familiares 
no dia de ontem, quando as-
sumiu nova idade. Parabéns!

EXPOSIÇÃO VIRTUAL 
“Pais & Filhos em Foco”, da 
fotógrafa Eloisa Mattos, co-
meça nesta quinta-feira. O Dia 
dos Pais será neste domingo.

A COMUNIDADE Missão 
Rainha da Paz, a Orquestra 
Sinfônica de São José do Rio 
Preto e o cantor Gui Fernan-
des realizam amanhã, sex-
ta-feira, a “Live Papai Show” 
para homenagear os Pais. A 
Live terá a participações de 
Ìsis Doimo, a dupla Tonny & 
Kleber, Danilo Cuiabano, Nenê 
e Marines e a dupla Joan Neto 
e Daniel. As doações serão re-
alizadas através do WhatsApp 
e também do QR Cold e serão 
revertidas para a Comunidade 
Missão Rainha da Paz.

SHOPPING IGUATEMI pro-
moverá em Rio Preto sessões 
de cinema “drive-in” no período 
de 12 a 15 de agosto. Dentro 
do carro, o público poderá as-
sistir a sucessos de bilheteria 
e fi lmes recém-lançados. Na 
abertura, próxima quarta-feira, 
12, a partir das 19h – “Deteti-
ves do Prédio Azul – O Filme”, 
depois, às 21h – Judy: Muito 
Além do Arco-Iris.       

 QUASE NORMAL. Todo dia 
morrem mais de mil pessoas 
de Covid-19 no Brasil, o cor-
respondente à queda de dois 
jatos Boeing 747. Virou um 
fato quase normal.

 APELIDO. Agora, o novo 
apelido que circula em torno 
de Bolsonaro é “Capitão Co-
rona”.

O PADRE, DA PARÒQUIA 
do Senhor Bom Jesus dos 
Castores, arredores de da 
vizinha Onda Verde, avisa que 
as missas serão on-line, hoje, 
dia do Senhor Bom Jesus dos 
Castores.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Show de “BOLA”
Na última terça-feira, o jogador 
Neymar, completou três anos 
de Paris Saint-Germain e, fez 
uma breve avaliação deste 
período no clube francês. E 
disse, viver seu momento 
mais especial no clube, após 
superar lesões e frustações 
na Liga dos Campeões. “Esse 
três anos foram de muito 
aprendizado. Vivi tempos de 
alegria e outros complicados 
especialmente quando fui 
impedido de jogar por causa 
das lesões, diz Neymar, em sua 
entrevista”.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Que "Pai-de-mia"
Nunca li em lugar nenhum 
e nem me lembro que, nos 
últimos 100 anos, no Dia dos 
Pais, os restaurantes estiveram 
fechados não permitindo que 
os filhos almoçassem em 
torno do genitor. Que mundo 
é esse?

Primeira Etapa
Os diretores da Rede de Postos 
Monte Carlo, Eduardo Munhoz 
e Walter Gianini, entregaram 
na terça-feira, no Hospital de 
Base de São José do Rio Preto, 
dois mil litros de álcool 70% 
arrecadados na primeira etapa 
da campanha “Combustível 
pra vida”, realizada no decorrer 
do mês de julho nas unidades 
da Rede Postos Monte Carlo.  

Certifi cação
A Funfarme, mantenedora do Hospital de Base (HB), e do 
Hospital da Criança e Maternidade, ganhou pela segunda vez o 
“Selo Doar”, concedido pelo Instituto Doar, ONG que nasceu em 
2012, para ampliar a cultura da doação. A Certificação assegura 
a qualidade e a transparência na gestão de organizações 
não-governamentais, garantindo segurança a financiadores, 
apoiadores e doadores.

A belezura de Joyce Seba, fi lha do empresário Jorge e 
Silvia Seba, enfeita a nossa coluna nesta quinta-feira

DiáriodoBob
Festa no céu de estrelas. Dona Ione Maria de Toledo, minha 

mãe, se estivesse viva, estaria comemorando hoje seus 96 anos. 
OREMOS! Agosto sem gosto. Um mês decisivo e desgostoso, 
também conhecido como o mês do cachorro louco, o mês das 
tragédias. Em agosto de 1961, Jânio Quadros renunciava à 
presidência da República. Carmen Miranda morreu em agosto 
de 1955. Getúlio Vargas praticou suicídio em 24 de agosto de 
1954. No dia 2 de agosto, Hitler se tornava líder da Alemanha. 
Em 6 e 9 de agosto, Hiroshima e Nagasaki foram atacadas com 
bombas atômicas, uma das maiores tragédias da Humanidade. 
Portanto, é bom dar três batidas na mesa. Feito isso, lembremos 
que neste mês ocorrerão as convenções partidárias para escolha 
de candidatos a prefeito e vereador nos 5.570 municípios. Mês 
de definição da base governista. Mês de debate sobre reforma 
tributária, com uma grande pergunta no ar: vem mais imposto 
por aí? Ao passar pela Represa, onde caminho com a “turma” 
vi uma capivara furando a quarentena, curtindo banho com os 
filhotes e dando um olé na guarda municipal que tem sede nas 
proximidade da ponte japonesa (ou seria chinesa?) Papo cabeça! 
O novo normal prevê para a reabertura dos cinemas a venda de 
pipoca por QR Code. É mais um salto gigante para a humanidade, 
coitada! Clima menos pesado. A sensação é a de que começa-
mos a viver um clima menos pesado nos últimos dias. Em parte, 
pela reabertura gradual de atividades no comércio e nos serviços 
e em parte porque a população parece ter se acostumado com 
a rotina ditada pela pandemia, a partir do uso de máscaras. Mas 
não é o caso de relaxar. Todo cuidado é pouco! Geninho Zuliani 
está tomando um porre de boa conduta como novo deputado 
federal que é, mas, parecendo que já está em Brasília ha muito 
tempo. Fala com desenvoltura, enfrenta ainda jovem os touros 
de chifres caídos e ocupa o espaço de líderes de partidos. O 
DEM tem dado ao jovem congressista total apoio, assinado pelo 
vice-governador do nosso Estado Rodrigo Garcia. Vamos ORAR. 
É a única coisa que podemos fazer para não voltarmos ao tom 
vermelho no arco-íris da pandemia. Na situação atual do numero 
de casos e o martírio das UTIs faltando espaço, podem nos levar 
para baixo na tabela colorida do vírus. Ponto e basta!

Titititis... dos Artistas
A nova namorada do rei Roberto Carlos, uma loiraça e, tem 27 
anos, enquanto Roberto Carlos tem 79, quando existe amor a 
diferença de idade é só um detalhe... A família vai aumentar! A 
cantora Simone, da dupla com Simaria, está grávida do segundo 
filho. Muitas felicidades para a família.

Pandemia em campo
“Tossir em adversário dentro 
de campo poderá render 
cartão vermelho na f inal 
do Campeonato Paul ista. 
O tal novo normal às vezes 
desconsidera o que nunca 
foi normal para reinaugurar 
velhas normas de convivência. 
Já vi jogador agredir, cuspir, 
xingar e até passar a mão 
na “bunda” de adversários. 
Tossir no outro, francamente, 
nunca vi! O mundo virou uma 
“pandega!

Encontro
Os encontros coletivos com 
aplicação remota e ao vivo, 
tem duração de 1h30, nos 
dias: 10, 12, 17, 19, 24 e 26 
de agosto, a partir das 19h. 
Para o idealizador do projeto Dr. 
Milton J. Ferreira de Mello, o 
advogado precisa desenvolver 
habilidades para criar e gerir 
sua profissão na busca de 
melhores resultados. Um 
presente lançar esse programa 
no mês de agosto, visto que 
no dia 11 é festejado o dia do 
advogado”.

Advocacia 
Empreendedora
Com o objetivo de capacitar 
profissionais de direito a ter 
uma gestão plena e eficiente 
da carreira e do escritório 
de advocacia, o Conselheiro 
da OAB-SP Milton J. Ferreira 
de Mello, em parceria com o 
SEBRAE e com a Comissão 
das Sociedades de Advogados 
da OABSP, nas pessoas dos 
advogados Marcos Flesch, 
Tatiana Adoglio Moratelli e 
Carlos Simões, lançaram o 
curso intitulado de “Advocacia 
E m p r e e n d e d o r a ” ,  q u e 
começou ontem. O curso é 
realizado através de plataforma 
digital, totalmente gratuito, 
com exposição de consultores 
do Sebrae.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS: 7587/20 E 9957/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 20% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais referente ao Empenho 
7587/20.  Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, III do contrato, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, multa de 4,5% do valor referente 
ao atraso das obrigações contratuais referente ao Empenho 
9957/20. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para apre-
sentar defesa ou efetivar a entrega total dos itens. A inércia 
e o não cumprimento do contrato poderão implicar no agravo 
da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMPENHO 13248/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: RC MOVEIS LTDA
EMPENHOS 16407/19 E 17830/19
Diante da manifestação da Ger. Manutenção, quanto a não 
resolutividade em tempo hábil para o atendimento dos cha-
mados OS 24188, OS 24189 e OS 26069, pertencente aos 
empenhos em epígrafe. Com Fundamento nos itens 2.2 e 
2.2.1 da Cláus.2ª. Com fundamento na proposta de cotação 
enviada, conforme item 3, bem como TR. Com fundamento 
na Lei 8078/90 - Código de Defesa do Consumidor, Seção 
III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica a empresa NOTIFI-
CADA a REALIZAR OS ATENDIMENTOS DA GARANTIA 
E SOLUCIONAR OS PROBLEMAS APRESENTADOS no 
prazo máximo de 2 horas, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta. 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: CIRURGICA OURO VERDE COMERCIO 
DE MATERIAIS MEDICOS EPP
EMPENHO 13875/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento 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 querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
TROPICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 393/2019 – PROCESSO Nº 
13526/2019 – ATA 0768/19
Tendo em vista a penalidade atribuída à empresa supra-
mencionada, publicada no Diário Ofi cial do Estado de São 
Paulo dia 10/04/20, notifi camos o representante legal da 
empresa para, no prazo improrrogável de 10/09/20, efetuar o 
pagamento da multa estipulada em R$372,00, com base na 
Clausula 6.2, item IV da Ata de Registro de Preço; O paga-
mento deverá ser feito por boleto, anexo a esta notifi cação. 
A Prefeitura somente entenderá cumprida a exigência com 
a apresentação do comprovante do Pagamento no Gerên-
cia de Compras e Suprimentos da Secretaria Municipal de 
Educação, localizado na Rua General Glicério, n° 3947, Vila 
Imperial. Reiteramos, que a mesma está suspensa do direito 

em licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo de 
03 anos, nos termos do Art.7º da Lei Federal n. 10.520/02. 
Sueli Petronília Amâncio Costa - Secretária M. Educação
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0586/20
CONTRATADA: R & C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS EIRELI ME.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 21 – R$0,050; Item 
31 – R$0,200 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2020
ATA Nº 0587/20
CONTRATADA: EUNICE GARCIA DA SILVA ME.
OBJETO: Fornecimento de kit lanche para o Tiro de Guerra – 
Valor Unitário – Item 01 – R$2,74 - Gab. Pref. – José Roberto 
Moreira – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020
ATA Nº 0588/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 05 – R$0,949; Item 
17 – R$0,119; Item 29 – R$0,052 - SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2020
ATA Nº 0589/20
CONTRATADA: STRATURA ASFALTOS S/A.
OBJETO: Fornecimento de emulsão asfáltica – Valores Uni-
tários – Item 01 – R$2.700,00; Item 03 – R$2.630,00 - SMSG 
– Ulisses R. Almeida – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2020
CONTRATO PRE/0117/20
CONTRATADA: RAMADA & PIMENTEL – COMERCIO E 
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva em sistemas de ar condicionado do Complexo 
Pró-Saúde e CAESM – Item 01- SMS – Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$122.400,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2020
CONTRATO PRE/0118/20
CONTRATADA: DESENTUPIDORA RP EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de desinsetização, desrati-
zação, descumpinização, combate a animais peçonhentos e 
outros– Item 01- SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$28.999,84.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2020
CONTRATO PRE/0119/20
CONTRATADA: GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA 
LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços preventivo e corretivo 
de manutenção de geradores das Unidades de Saúde – 
Item 01- SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$108.900,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Tomada de Preços nº 019/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES 
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA SO-
BRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI SOBRE 
O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES DE SOUZA 
SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA ABRAHÃO 
SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE, CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL 
– SEC. MUN. OBRAS. Valor total estimado: R$ 1.358.723,68 
– Prazo de Execução: 120 dias. Comunicamos aos interes-
sados que realizaram a retirada do edital que, após análise 
de questionamentos realizados por empresas interessadas 
em participar desta licitação, que os técnicos da Secretaria 
Municipal de Obras realizaram a correção das planilhas. Em 
razão dessa correção o edital foi retifi cado. Para que não 
se alegue prejuízo à elaboração da proposta, comunicamos 

que foi redesignada a data de apresentação dos envelopes 
e da sessão de abertura do envelope com a documentação 
de habilitação para: Data limite para entrega dos envelopes: 
Dia  26/AGOSTO/2020 às 17:00 horas - Data sessão pública 
de abertura dos envelopes: Dia 27/AGOSTO/2020 às 08:30 
horas - Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos a disposição dos interessados. Wanderley Ap. de 
Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presidente da 
CML 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ERRATA DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2020  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUA-
ÇÃO E.M. JOANA CASAGRANDE VINHA (RUA JOAQUIM 
RODRIGUES JUNIOR S/Nº, TALHADOS), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDI-
TAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Em atendimento ao princí-
pio da isonomia, informamos a todos que foi disponibilizado 
no site desta prefeitura  Municipal http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/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 disposi-
ção dos interessados. Fica mantida a data da entrega dos 
envelopes e a da sessão de abertura dos envelopes. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2020
A Comissão Municipal de Licitações, REPUBLICA, por 
incorreção o extrato da Ata de Julgamento da Tomada de 
Preços nº 021/2020, publicada na imprensa ofi cial no dia 
25/07/2020, em razão de erro decorrente de processo de 
estereotipia, para fazer constar o correto, ou seja, ONDE SE 
LÊ: “inabilitada a empresa KM & M ENGENHARIA PROJE-
TO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (não atendeu ao item 5.1, 
“b.1” alínea “b.1” do edital ). O CORRETO É:  “inabilitada a 
empresa KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRU-
ÇÃO LTDA ME (não atendeu ao item 5.1, “b.1” alínea “a.2” 
do edital)”. Fica restituído à empresa KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME o prazo legal para 
apresentação de suas razões recursais. O inteiro teor desta 
decisão se acha encartada nos autos do processo à disposi-
ção dos interessados.  Publique-se para ciência. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
210/2020 – PROCESSO Nº 11.942/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 07/08/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALA-
ÇÃO ELÉTRICA, COM AUMENTO DE CARGA PARA O 
QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO, VISANDO ATEN-
DER A AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS INSTALADAS NO 
“CENTRO DE INCUBADORA DE EMPRESAS” – SEC. 
MUN. OBRAS. Tendo em vista o parecer técnico elaborado 
pela Secretaria Municipal de Obras (fl s. 235), que é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante des-
ta decisão, fi ca desclassifi cada, com fulcro no item 6.2.3.1 
do edital, a proposta que foi apresentada pela empresa 
CONSTRUTORA POLACHINI LTDA (não cumpriu a exigên-
cia do item 6.2.3 do edital eis que deixou de apresentar a 
planilha analítica de todos os itens orçamentários). Prosse-
guindo, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classi-
fi cação das propostas: 1º Colocado: KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA ME R$ 192.315,49 - O 
inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados. Publique-se para 
ciência.
LICITAÇÃO



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
06 de agosto de 2020

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° 246/2020, PROCESSO 12.193/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição arames, barras de ferro e 
outros para manutenção da Fábrica de Artesanatos e demais 
serviços. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O rece-
bimento 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 interes-
sados, no Portal de Compras.

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 001/2020 DE COOPERAÇÃO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO E A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DOS JU-
ÍZOS DAS 125ª, 267ª E 268ª ZONAS ELEITORAIS – SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO.
FINALIDADE: INSTALAÇÃO DE CARTÓRIOS ELEITORAIS 
NO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO/DIS-
PONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 
IMÓVEL, INCLUINDO O PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 
TAXAS DECORRENTES, E, A CESSÃO DE SERVIDORES; 
E, TAMBÉM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
VIGÊNCIA: 5 (CINCO) ANOS.
DATA DE ASSINATURA: 1º DE JULHO DE 2020.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1637
(De 06 de agosto de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA 
ESPECIAL, com proventos calculados de acordo com a Lei 
Federal nº 10.887/2004, ao senhor ELEDIR QUEIROZ DE 
MATOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente 
de Saneamento, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 40, §4º, 
inciso III e §3º da Constituição Federal e de acordo com a 
Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal e 
artigos 57 e 58 da Lei 8213/1991.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 05.1/0293/08/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 06/08/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz 
saber que na reunião ordinária realizada no dia 30/06/2020, 
foi deliberado (a):
a) pela eleição dos membros Angelo Bevilacqua Ne-
to,Wilclem de Lazari Araujo e Rosycarmen Pontes Gestal 
Alvares, como presidente, vice-presidente e secretária do 
colegiado, respectivamente.
São José do Rio Preto, 30 de junho de 2020.
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão su-
perior de deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em 
conformidade com o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz 
saber que na reunião ordinária realizada no dia 31/07/2020, 
foi deliberado (a):
a) pela recondução dos membros Adriano Antônio 
Pazianoto, Hélio Antunes Rodrigues,, Mário José Piccarelli 
de Castro e Daniel Henrique Martins Biot para integrarem 
o Comitê de Investimentos da entidade durante o biênio de 
2020-2022;
b) pela aprovação do termo de referência para contra-
tação do serviço de consultoria em gestão atuarial;
c) pela aprovação dos Balancetes Contábeis de maio e 
junho de 2020, bem como das informações sobre os investi-
mentos no mesmo período;
d) pelo referendo das decisões do Comitê de Inves-
timentos tomadas nas reuniões ordinárias realizadas nos 
meses de junho e julho de 2020.
São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.
ANGELO BEVILACQUA NETO
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 
40/2015 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 77/2015 – PROC. 
nº 107/2015 - Contratada: RUCK EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP.
Objeto: Readequação quantitativa sem acréscimo de valor 
da contratação de empresa para execução de serviços de 
poda, roçada, capina, manutenção e conservação de áreas.
Data da assinatura: 05.08.2020 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 06/2020 – PROCESSO 010/2020
Contratada: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 06.10.2020. 
Data da autorização: 28.07.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO 
ELETRÔNICO 22/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 34/2020 
- Objeto: Aquisição de tubos em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), de diversos diâmetros, liso internamente e cor-
rugado externamente para utilização no sistema de esgota-
mento sanitário de São José do Rio Preto/SP e distritos.
Contratada: TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 97/2020, recebida em 
29.07.2020. Valor: R$ 98.965,00.
Prazo de entrega: 30 dias. Itens: 02, 03 e 06.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
41/2020 – PROCESSO SICOM 3189/2020
Objeto: Locação de motobomba a Diesel, escorva contí-
nua a vácuo, que permite sólidos até 75mm, com vazão de 
400m³/h, 5m de sucção e altura manométrica de 5m, com 
210m de mangotes de 8" e fi ltro limitador de sólidos.
Sessão pública realizada on line no dia 29.07.2020 com 
continuação no dia 31.07.2020, sendo adjudicado o objeto à 
vencedora ITUBOMBAS LOCAÇÃO, COMÉRCIO, IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
41/2020 – PROCESSO SICOM 3189/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 04.08.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 05.08.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 091/2020 referente a Notifi cação 17997/2019
Fica advertida a empresa KAIRO KFOURI HG MUSSI 
32695116802, CNPJ: 29.857.749/0001-31, IM: 3612790, 
localizada na Rua Emilia Joaquina de Jesus Castro, 135, 
Cidade Nova – CEP: 15085-310 – São José do Rio Preto/
SP, datata em 10/03/2020, em virtude do não cumprimen-
to da Notifi cação n° 017997/2019, MOTIVO: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos de 
acordo com o Art 2°, § 3°, inciso XVI e artigo 4°, inciso II 
da L.M. 6499/1996 e Resolução do Conama n° 313/2002; 
Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado da matéria provenientes das 
atividades industriais, comerciais, residenciais, não venha 
poluir o solo e os cursos d’água conforme artigo 1° da Lei 
Municipal n° 2268/1978. OBSERVAÇÕES: COMPROVAR A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO 
EMPREENDIMENTO (ÓLEO VEGETAL). BASE DE CÁLCU-
LO: 2002,59 UFIRs = R$ 7.589,81, 50 UFMs = R$ 3.012,00, 
TOTAL = R$ 10.601,81, prazo de 05 dia (s). Do exposto, 
fi ca a empresa advertida a realizar no prazo descrito acima, 
a partir do recebimento desta, as exigências supracitadas. 
Caso ocorra o descumprimento da presente advertência, 
serão aplicadas as penalidades descritas acima.  Assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Armani e Silva, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 
81006082 2 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 146 referente a Notifi cação 18062/2019

Fica advertida a empresa GILMAR JOSÉ DOS SANTOS 
44048858149, CNPJ: 34.250.895/0001-34, IM: 362.0380, 
localizada na Rua Jayme Miceli, 851, Minidist Ind Prof Adail 
Vetorazzo – CEP: 15046-776 – São José do Rio Preto/SP, 
datada em 29/05/2020, em virtude do não cumprimento 
da Notifi cação n° 18062/2019, MOTIVOS: Adequar em-
preendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou 
qualquer estado de matéria provenientes atividades indus-
triais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d’água, CAPITULAÇÃO: Artigo 1° da Lei Municipal 
n° 2268/1978, BASE DE CÁLCULO: 50 UFM, VALOR: R$ 
3.012,00, OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE 
DESCARTE RESÍDUOS GERADOS NA EMPRESA (METAL 
E NOTA FISCAL DA TERCEIRIZAÇÃO DA PINTURA); ; 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gerados 
no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses resí-
duos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, art. 3° e 4°, inc II 
da Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama n° 313/2002, BASE 
DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: R$ 7.589,82, OB-
SERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE 
RESÍDUOS GERADOS NA EMPRESA (METAL E NOTA FIS-
CAL DA TERCEIRIZAÇÃO DA PINTURA), prazo de 30 dia 
(s). Do exposto, fi ca a empresa advertida a realizar no prazo 
descrito acima, a partir do recebimento desta, as exigências 
supracitadas. Caso ocorra o descumprimento da presente 
advertência, serão aplicadas as penalidades descritas acima.  
Assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Antunes 
Carretero, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Em-
presa de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto 
do AR JU 81009095 7 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência referente a Notifi cação 18317/2020

Fica advertida a empresa CAMILA SOARES DURSO 
33368450840, CNPJ: 33.756.876/0001-11, IM: 3667410, 
localizada na Av México, 505, Jardim América – CEP: 15055-
340 – São José do Rio Preto/SP, datada em 21/05/2020, em 
virtude do não cumprimento da Notifi cação n° 18317/2020, 
MOTIVOS: Adequar empreendimento para que os resíduos 
gasosos, fumaças, gases, poeiras ou qualquer estado de 
matéria provenientes  atividades industriais, comerciais, 
residenciais, não venha poluis a atmosfera, CAPITULAÇÃO: 
Artigo 2°, § 1° e 2° da Lei Municipal n° 2268/1978, BASE 
DE CÁLCULO: 50UFM, VALOR: R$ 3.012,00; Adequar 
empreendimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou 

qualquer estado de matéria provenientes atividades indus-
triais, comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os 
cursos d’água, CAPITULAÇÃO: Artigo 1° da Lei Municipal 
n° 2268/1978, BASE DE CÁLCULO: 50 UFM, VALOR: R$ 
3.012,00; Armazenar e depositar adequadamente os resí-
duos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, CAPITULAÇÃO: Art 2°, § 3°, inc XVI, 
art. 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/96 e Resol Conama 
n° 313/2002, BASE DE CÁLCULO: 2002,59 UFIR, VALOR: 
R$ 7.589,82, prazo de 15 dia (s). Do exposto, fi ca a empre-
sa advertida a realizar no prazo descrito acima, a partir do 
recebimento desta, as exigências supracitadas. Caso ocorra 
o descumprimento da presente advertência, serão aplicadas 
as penalidades descritas acima.  Assinada pela Agente Fis-
cal de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Te-
légrafos, sob o nº de registro do objeto do AR JR 87828622 
3 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 050631

Fica autuada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na Av 
Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000- São José 
do Rio Preto/SP, auto datado em 27/01/2020, motivo da 
autuação: Artigo 42, parágrafo único (alterada LC 42/94 e 47 
da LC n° 17/92 e NBR 10151 da ABNT, BASE DE CÁLCU-
LO: 5 UFM *** 2ª REINCIDÊNCIA (UFMs X 4) ***, MULTA: 
R$ 1.204,80 (HUM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS, 
OITENTA CENTAVOS). Observação: Cessar imediatamente 
perturbação de sossego público (ruído / som excessivo). O 
ruído / som não pode extrapolar limites imóvel. Providenciar 
isolamento acústico. PROTOCOLAR na SMAURB: Proje-
to isolam acúst. /ART. Flagrante em 25/01/2020. Assinado 
pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81009196 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 050632

Fica autuada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na 
Av Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000- São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 27/01/2020, motivo 
da autuação: Artigo 47 LC n° 17/92 (sem prejuízo de ação 
penal cabível), BASE DE CÁLCULO: 5 UFM *** 2ª REINCI-
DÊNCIA (UFMs X 4) ***, MULTA: R$ 1.204,80 (HUM MIL, 
DUZENTOS E QUATRO REAIS, OINTENTA CENTAVOS). 
Observação: Cessar imediatamente perturbação de sosse-
go público (ruído / som excessivo). O ruído / som não pode 
extrapolar limites imóvel. Providenciar isolamento acústico. 
PROTOCOLAR na SMAURB: Projeto isolam acúst. /ART. 
Flagrante em 25/01/2020. Assinado pela Agente Fiscal de 
Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos de acordo com registro do AR JU 81009196 6 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 050633

Fica autuada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na Av 
Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000- São José 
do Rio Preto/SP, auto datado em 27/01/2020, motivo da au-
tuação: Artigo 47 LC n° 17/92, BASE DE CÁLCULO: 5 UFM 
*** 2ª REINCIDÊNCIA (UFMs X 4) ***, MULTA: R$ 1.204,80 
(HUM MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS, OINTENTA 
CENTAVOS). Observação: Cessar imediatamente perturba-
ção de sossego público (ruído / som excessivo). O ruído / 
som não pode extrapolar limites imóvel. Providenciar isola-
mento acústico. PROTOCOLAR na SMAURB: Projeto isolam 
acúst. /ART. Flagrante em 25/01/2020. Assinado pela Agente 
Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81009196 6 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 050636

Fica autuada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na Av 
Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000- São José 
do Rio Preto/SP, auto datado em 27/01/2020, motivo da 
autuação: Artigo 47 Lei Complementar n° 17/92, BASE DE 
CÁLCULO: 5 UFM, MULTA: R$ 301,20 (TREZENTOS E UM 
REAIS , VINTE CENTAVOS). Observação: Cessar imediata-
mente perturbação de sossego público (ruído / som excessi-
vo). O ruído / som não pode extrapolar limites imóvel. Provi-
denciar isolamento acústico. PROTOCOLAR na SMAURB: 
Projeto isolam acúst. /ART. Flagrante em 25/01/2020. Assina-
do pela Agente Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 
81009196 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 050637

Fica autuada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na 
Av Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000- São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 27/01/2020, motivo 
da autuação: Artigo 3°, inciso II da LC n° 217/2005, BASE 
DE CÁLCULO: 50 UFM, MULTA: R$ 3.012,00 (TRÊS MIL, 
DOZE REAIS). Observação: Cessar imediatamente pertur-
bação de sossego público (ruído / som excessivo). O ruído / 
som não pode extrapolar limites imóvel. Providenciar isola-
mento acústico. PROTOCOLAR na SMAURB: Projeto isolam 
acúst. /ART. Flagrante em 25/01/2020. Assinado pela Agente 
Fiscal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81009196 6 
BR, acusando “não procurado”.
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Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 050693

Fica autuada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na 
Av Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000- São 
José do Rio Preto/SP, auto datado em 30/01/2020, motivo 
da autuação: Artigo 3°, inciso I da LC n° 217/05, BASE DE 
CÁLCULO: 10 UFM, MULTA: R$ 602,40 (SEISCENTOS E 
DOIS REAIS, QUARENTA CENTAVOS). Observação: Ces-
sar imediatamente perturbação de sossego público (ruído / 
som excessivo). O ruído / som não pode extrapolar limites 
imóvel. Providenciar isolamento acústico. PROTOCOLAR 
na SMAURB: Projeto isolam acúst. /ART. Flagrante em 
25/01/2020. Assinado pela Agente Fiscal de Posturas Jane 
Adriana Moretti, uma vez que a missiva nos foi devolvida 
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de acor-
do com registro do AR JU 81009196 6 BR, acusando “não 
procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018327/2020

Fica notifi cada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na Av 
Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 27/01/2020, motivos da no-
tifi cação: É expressamente proibido as desordens, algazar-
ras, barulho ou perturbação do sossego público, tendo em 
vista que os proprietários dos estabelecimentos são respon-
sáveis pela ordem dos mesmos ***3ª REINCIDÊNCIA (UFMs 
X 8) ***, Artigo 42, parágrafo único LC n° 17/92 (alterada LC 
42/94) e NBR 10151 da ABNT, prazo de 0 dia (s), Multa de 5 
UFMs; Perturbação do sossego público produzido por ruídos 
ou sons excessivos, evitáveis ***3ª REINCIDÊNCIA (UFMs 
X 8) ***, Artigo 43 LC n° 17/92, prazo de 0 dia (s), Multa de 
5 UFMs; É expressamente proibido perturbar o sossego 
com ruídos e sons excessivos, evitáveis *** 3ª REINCIDÊN-
CIA (UFMs X 8) ***, Artigo 43, inciso II da LC n° 17/1992, 
prazo de 0 dia (s), Multa de 5 UFMs. Observações: o não 
cumprimento ao disposto nesta Lei Coml sujeita o  infrator à 
cassação do alvará. O não cumprimento da Notifi cação no 
prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades 
impostas pela legislação vigente, assinada pela Agente Fis-
cal de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missi-
va nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81009196 6 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018350/2020

Fica notifi cada a empresa M RIBEIRO DE OLIVEIRA BAR, 
CNPJ: 33.045.149/0001-46, IM: 3592330, localizada na Av 
Dr Alberto Andaló, 3681, Centro, CEP: 15015-000 – São 
José do Rio Preto/SP, datada em 30/01/2020, motivos da 
notifi cação: Fica proibida a execução de música por radio-
difusão, ao vivo ou por qualquer outro meio em calçadas ou 
recuos *** 1ª REINCIDÊNCIA (UFMs X 2) ***, Artigo 1°, § 2° 
da LC n° 217/2005, ABNT 10151, prazo de 0 dia (s), Multa 
de 10 UFMs; É expressamente proibido perturbar o sossego 
com ruídos e sons excessivos, evitáveis, providenciar isola-
mento acústico do empreendimento *** 1ª REINCIDÊNCIA 
(UFMs X 2) ***, Artigo 43 da Lei Complementar n° 17/92, 
prazo de 30 dia (s), Multa de 5 UFMs; Executar o isolamento 
acústico no estabelecimento que utilizem da música para en-
tretenimento, para que os ruídos produzidos não perturbem 
a população circunvizinha (REINCIDÊNCIA) *** 1ª REINCI-
DÊNCIA (UFMs X 2) ***, Artigo 2°, § único da Lei Comple-
mentar n° 217/2005, prazo de 30 dia (s), Multa de 50 UFMs. 
Observações: O NÃO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO 
NESTA LEI COMPL SUJEITA O INFRATOR À CASSAÇÃO 
DO ALVARÁ. O não cumprimento da Notifi cação no prazo 
estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades im-
postas pela legislação vigente, assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Jane Adriana Moretti, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Te-
légrafos de acordo com registro do AR JU 81009196 6 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018811/2020

Fica notifi cada a empresa VERA LUCIA LENCE 
10280988800, CNPJ: 32.462.480/0001-07, IM: 3701860, 
localizada na Rua Agostinho Passarelli 103, sala 2, Res Jd 
Vista Bela – CEP: 15041-684 – São José do Rio Preto/SP, 
datada em 20/05/2020, MOTIVO: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2°, § 3°, 
inc XVI, art 3° e 4°, inc II da Lei Mun n° 6499/99 e Resol 
Conama n° 313/2002, prazo de 5 dia (s), Multa de 2002,59 
UFIR (x 1 R$ 7.589,82). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR 
NESTA SECRETARIA COMPROVANTE DA DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS DO AÇOUGUE. ). O não cumprimento da 
Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pela Agente Fiscal de Posturas Marilene Antunes Fernan-
des, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR JR 87828637 3  BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020

EDITAL 06/2020 – CULTURA POPULAR - ESCOLAS DE 
SAMBA 
COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio 
da Secretaria de Cultura comunica que, após o período de 
recursos, faz abertura de prazo para entrega de DOCU-
MENTAÇÃO dos projetos selecionados no Edital 06/2020, 
objetivando a contratação, sendo o mesmo estipulado em 
Regulamento e será compreendido entre 05 e 11 de agosto 
de 2020.
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2020.
Valdeci Pedro Ganga
Secretário Municipal de Cultura

EXTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 03/2020-
SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL FILANTRÓPI-
CO, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: O PRESENTE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALARES VISANDO 
O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 
– COVID-19 (INCLUINDO APOIO DIAGNÓSTICO E TERA-
PÊUTICO), PELO HOSPITAL, INTEGRANTE DA REDE DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE, EM REGIME DE COMPLEMENTAÇÃO 
COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL.
VALOR: O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A EXE-
CUÇÃO DESTE TERMO ADITIVO SERÁ DE ATÉ R$ 
5.184.000,00 (CINCO MILHÕES, CENTO E OITENTA E 
QUATRO MIL REAIS), CONFORME FICHA DE PROGRA-
MAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FPO.
PRAZO: PRESENTE CONVÊNIO TERÁ SUA VIGÊNCIA 
PRORROGADA DE 06 DE AGOSTO DE 2020 ATÉ 30 DE 
NOVEMBRO DE 2020.
BASE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, LEI FEDERAL Nº 
8.080/1990, CF/1988. 
DATA DE ASSINATURA: 05 DE AGOSTO DE 2020.
Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pela Irmandade da San-
ta Casa de Misericórdia, José Nadim Cury.

Portaria n.º 007/2020 - CGM de 10 de julho de 2020: 

CONVOLA Sindicância Investigativa nº 036/2019 CGCM/
SMTTS, na presente  Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 005/2020, com escopo de apurar os atos indicadores de 
violação dos deveres e proibições funcionais, em tese pra-
ticados pelo servidor: WILIAN JUNIO DE PAULA CURY, su-
pedaneados no VII e X do artigo 49; incisos: III, XXIX, LXIII 
e LXXV do artigo 51; todos da Lei Complementar Municipal 
331 de 30 de dezembro de 2010; inciso XII do artigo 204 da 
Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990; garantin-
do-lhe o direito do exercício do contraditório e ampla defesa; 
nomeados os servidores estáveis: José Carlos Floriano, 
Wellington Aurélio Aparecido da Silva e Eziquiel de Andrade, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Sindicante. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, o qual será citado nos termos do 
artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 28 
de dezembro de 1990.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 008/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 – Centro.   
São José do Rio Preto - SP - CEP.15010-060 
Fone: (17) 3201-1317. 

São José do Rio Preto, 5 de agosto de 2020 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

Protocolo 
Nome do 

Interessado/Representante 
Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

201668547 GUSTAVO LUSTOZA THOME ALVES 
GUSTAVO LUSTOZA THOME ALVES 

22397565862 
IMPROCEDENTE 

201895366 CINTIA DAIANE MERENCIANO CINTIA DAIANE MERENCIANO EXTINTO 

2018366991 MARIA DULCE BAFFI RAMOS JOSE DA SILVA APARECIDA RAMOS IMPROCEDENTE 

2018430423 FRANCISCO DE GODOI BUENO FRANCISCO DE GODOI BUENO IMPROCEDENTE 

201883480 CELSO RODRIGUES JUNIOR CELSO RODRIGUES JUNIOR IMPROCEDENTE 

2018192833 CAROLINA DAYSI APOLINARIO C D APOLINARIO PIZZARIA ME IMPROCEDENTE 

2017226760 KLEBER TULIO SILVERIO 
SANTOS & SILVERIO BAR E LANCHONETE 

LTDA ME 
IMPROCEDENTE 

201877385 BARBARA CRISTINA ARTEN BARBARA CRISTINA ARTEN IMPROCEDENTE 

2016160381 ACADEMIA KM SPORT LTDA ME ACADEMIA KM SPORT LTDA ME IMPROCEDENTE 

2018433034 AUREA DE LOURDES SALVADOR AUREA DE LOURDES SALVADOR IMPROCEDENTE 

2018277255 WILSON LIMA KUBIS COMERCIAL DE MOVEIS H3 EIRELI ME IMPROCEDENTE 

2018432303 FRANCISCO JOSE ALVARES GRUPO ESPIRITA APRENDIZES DO BEM PROCEDENTE 

2017394080 CINTIA DAIANE MERENCIANO CINTIA DAIANE MERENCIANO EXTINTO 

2017420196 ATUSHI TOYOSHIMA TOYOSHIMA & CIA LTDA ME IMPROCEDENTE 

2018346107 MARTHA LUCIA ROSSILI ALVES 
GRUPO DE ESTUDOS DA DOUTRINA 

ESPIRITA ERASTO 
PROCEDENTE 

2019272105 
ANDREA MARIA RIBEIRO DE CARVALHO 

RODRIGUES 
ASSOCIAC BEM ESPIRITO CONSOLADOR PROCEDENTE  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Avenida Romeu Strazzi, 199 – Vila Sinibaldi - CEP 15084-010 - São José do Rio Preto - SP 

Telefone (17) 32169766 - smsaude@riopreto.sp.gov.br- www.riopreto.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

AUTO POSTO MEDIANI PIRES LTDA 00457/20 2020160756 AIF-A-V 00117 
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 00811/20 2020103362 AIF-S-V 000007 
D BURGER COMÉRCIO DE ALIMENTOS  00814/20 2020141893 AIF-S-V 000034 
IMOBILIARIA FIGUEIREDO LTDA 00815/20 2020110602 AIF-P-C 000067 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00813/20 2020117897 AIF-S-V 000033 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA  00833/20 AIP-A-S 00097 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

ALINE FERNANDES 
COLAZANTES MARQUES  00828/20 140 UFESP AIP-S-H 000133 

AUTO POSTO MEDIANE PIRES 
LTDA 00457/20 200 UFESP AIP-A-LF 000111 

CARREFOUR COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA LTDA 00811/20 200 UFESP AIP-S-V 000007 

D BURGER COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 00814/20 200 UFESP AIP-S-V 000009 

IMOBILIARIA FIGUEIREDO 
LTDA 00815/20 110 UFESP AIP-P-C 000056 

IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00847/20 300 UFESP AIP-S-H 000134 
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00801/20 200 UFESP  AIP-S-H 000131 
LOPES SUPERMERCADOS 
LTDA 00838/20 215 UFESP AIP-A-LF 000112 

LR ROSALES CHOCOLATES 
FINOS LTDA 00826/20 200 UFESP AIP-S-H 000132 

SUPERMERCADO PORECATU 
LTDA 00813/20 140 UFESP AIP-S-V 000008 

SUPERMERCADO PORECATU 
LTDA 00802/20 140 UFESP AIP-S-H 000130 

São José do Rio Preto, 06 de Agosto de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Rita Oczkowski, presidente da ASSOCIAÇÃO E OFICINA 
DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, entidade mante-
nedora do Lar de Idosos de Engenheiro Schmidt, em cumpri-
mento ao estatuto no artigo 14º, combinado com o artigo 11º, 
item I, cap V e do Regimento Interno, Capitulo IV, CONVOCA 
o quadro de sócios da Instituição, enquadrados no artigo 5º 
do Estatuto e Capitulo III do Regimento Interno, para a AS-
SEMBLÉIA GERAL em sessão EXTRAORDINÁRIA, no dia 
10 DE AGOSTO DE 2020, às 19:00 horas, nas dependên-
cias da Associação sita a Rua Voluntários da Pátria, nº 44, 
centro, Distrito de Engenheiro Schmidt, em 1ª convocação 
da maioria e em 2ª convocação às 19:30 horas com qualquer 
número para tratar do seguinte assunto:

- ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA.
São José do Rio Preto, 05 de Agosto de 2020.
Rita Oczkowski
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. RAFAEL DA SILVA ARAUJO e CRISLAINE CO-
TRIM DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOSE MAURICIO DE 
ARAUJO e de CREMILDA MARIA DA SILVA ARAUJO e ELA 
fi lha de CRISPIANO SOARES DA SILVA e de GISLAINE 
APARECIDA COTRIM DA SILVA; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 05/08/2020.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
06 de agosto de 2020

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETOCâmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

 
 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta lista dos 
Requerimentos a Votação APROVADOS na 25ª Sessão Ordinária, realizada no dia 04 de agosto de 2020. 
Ver. Anderson Branco 
01. 899/20: de congratulação com o grupo “Mulheres com Bolsonaro”, por reconhecer as 

ações de proteção e valorização da Mulher, pelo Presidente da República; 
02. 905/20: de congratulação com a Fort Veículos pelos 20 anos de empreendimento em 

São José do Rio Preto; 
03. 938/20: p/ intensificar o Policiamento Ostensivo na Av. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, visando inibir grupos de motoristas que estão fazendo “racha” de carros e 
andam em alta velocidade, principalmente aos domingos à tarde; 

04. 939/20: p/ intensificar ronda ostensiva por parte da GCM na Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira para inibir grupos de motoristas que estão fazendo “racha” de carros e 
andam em alta velocidade, principalmente aos domingos à tarde; 

 
Ver.ª Cláudia De Giuli  
05. 942/20: de congratulação com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Diretoria de 

Bem Estar Animal, pela participação na ação de resgate de dois animais na região 
norte de São José do Rio Preto; 

 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
06. 898/20: de congratulações e reconhecimento à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 

através do Tático Ostensivo Rodoviário – TOR, nas pessoas dos Policiais Militares, 
SGT Cotrim, CB Fazolli e CB R. Santo, pelo sucesso em ocorrência, que culminou na 
prisão em flagrante de uma pessoa e na apreensão de 9.398,500 Kg (nove mil trezentos 
e noventa e oito quilos e quinhentos gramas) de maconha, escondidos no tanque de 
transporte de água de um caminhão pipa; 

07. 908/20: de congratulações aos Policiais Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia – BAEP de São José do Rio Preto, em nome do Capitão Laerte Alexandre 
Cavalari, pela prisão em flagrante de indivíduo pela prática de roubo; 

08. 911/20: de congratulações aos Policiais Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia – BAEP de São José do Rio Preto, pelas prisões em flagrante de pessoas por 
porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas; 

09. 915/20: de congratulações ao Batalhão de Ações Especiais de Polícia – BAEP de São 
José do Rio Preto e ao 52º Batalhão de PM de Mirassol, pela recuperação de máquina 
agrícola roubada, e apreensão de três pessoas ligadas a uma quadrilha que vinha 
praticando delito de roubo em nossa região; 

10. 916/20: de congratulações aos Militares do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia 
– BAEP de São José do Rio Preto, pela apreensão de 594 Kg (quinhentos e noventa e 
quatro quilos) de pasta base de cocaína, sendo o carregamento avaliado em 14,8 
milhões de Reais, considerada uma das maiores apreensões do referido entorpecente 
dos últimos anos em nossa cidade; 

11. 917/20: de congratulações ao Dr. Paulo Younes, Relator-Presidente da XI Turma do 
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP, pelo artigo “Elevador de Serviço” 
publicado neste último dia 30 de julho, no Jornal Diário da Região; 

12. 927/20: de congratulações ao Clube Monte Líbano, pelo processo democrático e 
transparente ocorrido, por ocasião das elieções neste ano de 2020, destacando os 
membros da chapa, “O Clube para o Associado”, eleita neste último dia 02 de agosto, 
em nome dos Senhores José Nadim Cury e Paulo Roberto Voltarelli, candidatos a 
Presidente e Vice da referida chapa; 

 
 
 

 
Ver. Jorge Menezes 
13. 903/20: requer ao Diretor-Presidente do DETRAN/SP, Ernesto Mascellani Neto, 

informações sobre a pauta reivindicada pelos representantes das autoescolas na 
manifestação realizada na data de 28 de julho de 2020, em nossa cidade; 

14. 907/20: de congratulações à Revista Competir, pelos 33 anos de circulação sobre a 
história do esporte rio-pretense e pela direção de Celso Correia Moreira; 

15. 928/20: de congratulações a Lívio André Gomes, pelo empreendedorismo e inovação 
no setor da Maravilhas da Terra; 

16. 933/20: de congratulação ao 1º Tenente da reserva, Marcelo Silva, recuperado da 
Covid-19, e aos profissionais de saúde que o assistiram no Hospital Beneficência 
Portuguesa; 

 
Ver. Paulo Pauléra  
17. 900/20: de congratulações com o estabelecimento Bar “Brasão”, pelos 23 anos (desde 

1997) de atendimentos ininterruptos aos moradores do Distrito de Talhado, em São 
José do Rio Preto; 

18. 929/20: Para a CPFL informar os motivos das constantes interrupções do 
fornecimento de energia elétrica na região do Bairro Fraternidade II, em São José do 
Rio Preto; 

 
Ver. Pedro Roberto Gomes  
19. 904/20: de congratulações ao Missionário Mauri Martins de Oliveira por levar a 

palavra de Deus todos os dias para as pessoas; 
 
Ver. Renato Pupo de Paula  
20. 895/20: de congratulações com o Doutor Carlos Alberto Costa Neves Buchala, eleito 

para o Conselho Deliberativo da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas Central 
(APCD), em São Paulo, cuja eleição ocorreu em 24 de julho de 2020, para triênio 
2020/2023; 

21. 897/20: de congratulações com o programa “Universal nas Forças Policias” e com a 
Polícia Civil de São José do Rio Preto, pela ação solidária em prol das famílias 
carentes, realizada em parceria; 

22. 909/20: de congratulações com a Escrivã de Polícia e Professora Doutora Luciane 
Castiglioni, pelo lançamento do Núcleo de Estudos da Violência e Pessoas (NEVIPE), 
em São José do Rio Preto, encampado pela UNITERP; 

23. 910/20: de congratulações com a empresa de tecnologia Consumer, em comemoração 
aos 10 anos de fundação; 

24. 931/20: de congratulações com o Advogado Doutor Marcelo Cavalini, pela iniciativa 
de promover uma live visando arrecadar doações para a causa animal; 

25. 945/20: de congratulações com os praticantes de capoeira, pelo Dia do Capoeirista, 
comemorado anualmente em 03 de agosto; 

 
 
Ver. Zé da Academia  
26. 930/20: de congratulação com a empresa São José Materiais para Construção pelos 

excelentes serviços prestados, em 35 anos de pleno funcionamento;  
27.934/20: de congratulação com Leticia Ferreira Marques, pela inauguração da farmácia 
“Drogaria Poupaqui” localizada na Rua Bernardino de Campos, n°2616 – Centro. 

 

Con selh o Mu n ic ipa l  de  Sa úde  
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 
realizada no dia 11/08/2020, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 
https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 
o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 
realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo; 
 

 
ORDEM DO DIA: 

 

I. Apresentação e votação para realização do Processo Eleitoral “On-line” do Conselho Municipal de 
Saúde  para o Biênio 2020-2022 - Antônio Fernando de Araújo; 

II. Apreciação e votação de prorrogação do contrato PRP/0001/16, Processo 1462/2016 com o Hospital 
de Olhos Redentora pelo prazo de 06 (seis) meses  - Aldenis Albaneze Borim; 

III. Apreciação e votação de prorrogação do convênio nº 03/2020 – SMS (UTI Covid) com a Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia pelo prazo de 90 dias - Aldenis Albaneze Borim. 

 

 
 
 
 

São José do Rio Preto, 5 de agosto de 2020. 
 
 
 
 

       
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 
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Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL
(PREGÃO PRESENCIAL 009/2016)
QUINTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 018/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 026/2016.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO. 
CONTRATADA: BINÁRIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPA-
MENTOS ELETRÔNICOS LTDA. 
OBJETO: Constituem objeto do presente Termo Aditivo o 
reestabelecimento do equilíbrio econômico-fi nanceiro e a 
prorrogação da vigência do contrato n.º 026/2016.
VIGÊNCIA: 14 de agosto de 2020 a 13 de agosto de 2021
VALOR: R$ 114.995,79 (centro e quatorze mil, novecentos e 
noventa e cinco reais e setenta e nove centavos)
DATA ASSINATURA: 24 de julho de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 05 de agosto de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

ERRATA DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2020
Na veiculação publicada no Diário Ofi cial de São José do Rio 
Preto Dhoje na data de 05/08/2020, à Pag. A-9, onde se lê 
“Sediada á Rua Lourenço Pinto,nº 196, Andar 3, Conj. 301, 
Centro, Curitiba,PR, CEP: 80.010-160”, lê se “Rua Doutor 
Brasílio Vicente de Castro, nº 111, Sala 1004, Andar 10, 
Cond. Eurobuiness CD CMRL, CEP: 81.200-526,Curitiba,PR 
”Monte Aprazível, 05 de Agosto de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – PREFEITO.

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
        CHAMDA PÚBLICA Nº 01/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2020 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, neste município de Monte Aprazível-SP. 
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo nº 46/2020, referente à 
Chamada Pública nº. 01/2020 ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto licitatório para a 
empresa APJ ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DO ASSENTAMENTO 
SÃO JOSÉ E OUTRO, inscrita no CNPJ sob nº 17.710.517/0001-77, com endereço 
na Estrada Municipal Brejo Alegre a Birigui, s/nº, Km 10, Sítio Dois Irmãos, Brejo Alegre,  
na cidade de Brejo Alegre- SP, CEP 16265-000, que venceu os itens: item 1 (Abacate – 
200 kg)  no valor unitário de R$6,21(Seis reais e vinte e um centavos), valor total 
de R$1.242,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e dois reais), item 2 (Acelga – 400 
peça)  no valor unitário de R$4,50 (Quatro reais e cinquenta centavos), valor total 
de R$1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), item 3 (Alho graúdo – 100 kg)  no 
valor unitário de R$29,99(Vinte e nove reais e noventa e nove centavos), valor total 
de R$2.999,00 (Dois mil, novecentos e noventa e nove reais), item 4 (Banana Nanica 
– 2.500 kg)  no valor unitário de R$3,41(Três reais e quarenta e um centavos), 
valor total de R$8.525,00 (Oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), item 5 (Batata 
tipo inglesa – 500 kg)  no valor unitário de R$5,66(Cinco reais e sessenta e seis 
centavos), valor total de R$2.830,00 (Dois mil, oitocentos e trinta reais), item 6 
(Beterraba – 200 kg)  no valor unitário de R$3,01(Três reais e um centavos), valor 
total de R$602,00 (Seiscentos e dois reais), item 7 (Cebola – 200 kg)  no valor 
unitário de R$5,49 (Cinco reais e quarenta e nove centavos), valor total de 
R$1.098,00 (Hum mil, noventa e oito reais), item 8 (Cenoura – 550 kg)  no valor 
unitário de R$3,79 (Três reais e setenta e nove centavos),valor total R$2.084,50 
(Dois mil, oitenta e quatro reais e cinquenta centavos),  item 9 (Cheiro Verde – 300 
maço)  no valor unitário de R$3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos), valor 
total de R$1.125,00 (Hum mil, cento e vinte e cinco reais), item 10 (Goiaba 
vermelha – 1.000 kg)  no valor unitário de R$4,83 (Quatro reais e oitenta e três 
centavos), valor total de R$4.830,00 (Quatro mil, oitocentos e trinta reais), item 11 
(Laranja Pêra – 1.500 kg)  no valor unitário de R$2,47(Dois reais e quarenta e sete 
centavos), valor total de R$3.705,00 (Três mil, setecentos e cinco reais), item 12 
(Limão Taiti – 300 kg)  no valor unitário de R$3,48 (Três reais e quarenta e oito 
centavos), valor total de R$1.044,00 (Hum mil, quarenta e quatro reais), item 13 
(Maça  – 3.300 kg)  no valor unitário de R$7,12 (Sete reais e doze centavos), valor 
total de R$23.496,00 (Vinte e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais), item 14 
(Mamão Formosa – 800 kg)  no valor unitário de R$3,37 (Três reais e trinta e sete 
centavos), valor total de R$2.696,00 (Dois mil, seiscentos e noventa e seis reais), 
item 15 (Mandioca – 150 kg)  no valor unitário de R$4,42 (Quatro reais e quarenta 
e dois centavos), valor total de R$663,00 (Seiscentos e sessenta e três reais), item 
16 (Manga Tomy ou Palmer – 400 kg)  no valor unitário de R$5,26 (Cinco reais e 
vinte e seis centavos), valor total de R$2.104,00 (Dois mil, cento e quatro reais), item 
17 (Maracujá – 300 kg)  no valor unitário de R$9,97 (Noventa reais e noventa e 
sete centavos), valor total de R$2.991,00 (Dois mil, novecentos e noventa e um 
reais), item 18 (Melancia – 3.000 kg)  no valor unitário de R$2,34 (Dois reais e 
trinta e quatro centavos), valor total de R$7.020,00 (Sete mil e vinte reais), item 19 
(Mexirica Pokan – 1.200 kg)  no valor unitário de R$4,04 (Quatro reais e quatro 
centavos), valor total de R$4.848,00 (Quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais), 
item 20 (Ovos – 500 dúzia)  no valor unitário de R$7,51 (Sete reais e cinquenta e 
um centavos), valor total de R$3.755,00 (Três mil, setecentos e cinquenta e cinco 
reais), item 21 (Pepino – 500 kg)  no valor unitário de R$3,31 (Três reais e trinta e 
um centavos), valor total de R$1.655,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e cinco 
reais), item 22 (Repolho liso – 400 kg)  no valor unitário de R$6,09 (Seis reais e 
nove centavos), valor total de R$2.436,00 (Dois mil, quatrocentos e trinta e seis 
reais), item 23 (Tomate – 2.500 kg)  no valor unitário de R$6,08 (Seis reais e oito 

 

centavos), valor total de R$15.200,00 (Quinze mil e duzentos reais), item 24 
(Verduras – 900 maço)  no valor unitário de R$4,50 (Quatro reais e cinquenta 
centavos), valor total de R$4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais), perfazendo um 
valor total de R$102.798,50 (Cento e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e 
cinquenta centavos),  e HOMOLOGO o procedimento. 
Monte Aprazível, 14 de Julho de 2020. 
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal 
 


