
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 4.953 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3011 6360

Sexta-feira, 1º de maio de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Como reflexo da pandemia, Festival do Folclore 
de Olímpia terá inédito formato digital neste ano 

Loja Maçônica 
e empresários 

doam 700 quilos 
de alimentos 

para o Bezerra
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Dengue tem queda de 90%, mas 
Saúde considera infestação alta

De janeiro a abril de 2020, Rio Preto confirmou 3.299 casos da doença e outros 1.533 estão em investigação. 
Neste mês teve apenas 67 casos, o menor índice no ano. Apesar da grande redução no volume de vítimas, Saúde 
avalia que o índice de contaminação ainda é alto.                                                                              Pág. A4

Incidência é menor do que no Estado, mas casos estão em curva ascendente
CORONAVÍRUS EM RIO PRETO
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Mirassolense só 
pode sair de casa 

com máscara 
desde ontem 

População deve utilizar más-
caras de proteção sempre que 
houver a necessidade de sair 
de casa para transitar nos lo-
gradouros, prédios públicos e 
particulares e quaisquer outros 
locais. Medida, que vale por 
tempo indeterminado, consta 
em decreto. 
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Dupla Tonny & Kleber vai fazer live solidária hoje em prol do HB e HCM

Hospitais de Rio 
Preto recebem 
apoio em lives 
de cantores 

Para apoiar os hospitais de 
Rio Preto no enfrentamento ao 
Covid-19, músicos realizam 
lives solidárias hoje e amanhã. 
Neste feriado, tem live da dupla 
Tonny & Kleber e amanhã, do 
cantor Seu Moço, em prol da 
Santa Casa. 

Pág. A6

Dia do trabalho 
em época de 

Covid tem 
programação 
diferenciada 

Viagens estaduais 
e interestaduais 

têm queda 
de até 80%

Antes da quarentena a média 
mensal era de cerca de 35 mil 
passageiros, entre chegadas 
e saídas. E agora, pouco mais 
de um mês após o começo 
das restrições de circulação, o 
número de passageiros passou 
para 5 mil/mês. 
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Cláudio LAHOS
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Motorista passa 
em Pare, causa 

acidente em 
rotatória e fere 

motociclista
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Prostituta usa 
documento falso 
para tentar sacar 
depósito judicial 

em agência do BB

Divulgação

Divulgação

Cláudio LAHOS
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DEPOIS DO CORONA
sentido positivo (Gorbalenya et 
al., 2020). 

Os coronavírus humanos 
são endêmicos nas populações 
humanas, causando 15% a 30% 
das infecções do trato respirató-
rio a cada ano e, o surto do coro-
navírus da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave Aguda (SARS-CoV), 
altamente patogênico, ocorreu 
entre 2002 e 2003, seguido 
pelo surto de Coronavírus da 
Síndrome Respiratória do Oriente 
Médio (MERS-CoV), entre 2012 
e 2015, acreditava-se que eles 
causassem apenas infecções 
respiratórias leves e autolimita-
das em humanos. 

Embora pertencentes à mes-
ma família Coronaviridae que 
SARS-CoV e MERS-CoV, e mos-
trando algumas semelhanças 
com eles, o SARS-CoV-2 mostra 
vários recursos que são distintos 
de ambos. O sequenciamento 
do genoma de SARS-CoV-2 
mostrou similaridade de 79,6% 
na sequência genética do SAR-
S-CoV (Zhou et al., 2020), e a 
sequência foi disponibilizada à 
OMS em 12 de janeiro de 2020 
(Hui et al, 2020). Esses dados 
tornaram possível a produção 
de testes específicos de reação 
em cadeia da polimerase (PCR) 
e serão úteis no desenvolvimento 
futuro de uma vacina eficiente.

Assim como os coronavirí-
deos responsáveis pelos dois 
principais surtos de doenças 
respiratórias anteriores, o SARS-
-CoV-2 mostrou uma predileção 
acentuada pelas células epite-
liais alveolares do pulmão huma-
no, usando a enzima conversora 
de angiotensina 2 (ACE2), como 
o ponto de entrada (Zhou et al., 
2020). No entanto, diferente-
mente de seus dois principais 
antecessores, ele não pode 
penetrar nas células por meio de 
outros pontos de entrada (recep-
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tores) conhecidos de coronavírus, 
como a aminopeptidase N (APN) 
e a dipeptil peptidase 4 (DPP4) 
(Zhou et al., 2020). Consequen-
temente, o SARS-CoV-2 não 
pode entrar nas células que não 
carregam ACE2 na superfície. 

Parece ser o caso de esper-
matozóides e ovócitos humanos 
maduros, embora a ACE2 tenha 
sido detectada em células de 
Leydig e Sertoli e em esperma-
togonia do testículo humano 
(Wang e Xu, 2020), bem como 
nas células da teca e granulosa 
do ovário humano (Reis et al., 
2011). 

Se espermatozóides e/ou oó-
citos pudessem se tornar vetores 
da transmissão do vírus, eles ine-
vitavelmente contribuiriam para a 
transmissão vertical da doença 
de pais para filhos. Nesse con-
texto, é de notar que nenhuma 
transmissão vertical da doença 
de pais para filhos foi relatada 
para o surto anterior de SARS, 
em 2002-2003, causado pelo 
vírus SARS-CoV estreitamente 
relacionado, que também usa o 
ACE2 como o principal ponto de 
entrada nas células da doença 
(Schwartz e Graham, 2020).

Em vista do exposto, o risco 
da atual pandemia de COVID-19 
para a concepção é inexisten-
te. Por outro lado, os dados 
publicados disponíveis sobre os 
possíveis resultados maternos 
e neonatais de mulheres infec-
tadas com SARS-CoV-2 durante 
a gravidez são inconclusivos. 
Embora exista um consenso 

A infertilidade pode ser causada por vários fatores, dentre 
eles a idade, e seus efeitos podem se tornar irreversíveis se 

medidas apropriadas não forem tomadas a tempo de evitar a 
irreversibilidade da ausência de filhos“ ”

Divulgação

 ARTIGO

Paiva NETTO

Sois Luz

Jesus, o Divino Farol a guiar 
a humanidade pelos milênios, a 
Luz que não cria sombras, dei-
xou-nos lições extraordinárias 
para que ousássemos avançar 
em nossa evolução espiritual. 

Em Suas vigorosas pa-
lavras no Santo Evangelho, 
demonstrou que poderíamos 
igualmente iluminar o planeta 
com os nossos exemplos de 
autêntica devoção e despren-
dimento, inspirados em Deus: 
“Vós sois a luz do mundo. Não 
se pode esconder uma cidade 
situada sobre um monte; nem 
os que acendem uma candeia 
a colocam debaixo de um mó-
vel; porém, no velador, e assim 
ilumina a todos os que estão 
na casa. Assim resplandeça 
igualmente a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam 
as vossas Boas Obras e glo-

rifiquem o vosso Pai que está 
nos Céus” (Evangelho, segundo 
Mateus, 5:14 a 16).

Eis a mais preciosa Caridade 
que a LBV e a Religião de Deus, 
do Cristo e do Espírito Santo 
têm para oferecer ao mundo: 
para salvarmo-nos, precisamos 
salvar; para libertarmo-nos, 
precisamos libertar. É a Lei 
da Reciprocidade, comum na 
Sociedade Solidária Altruística 
Ecumênica que pregamos e 
procuramos viver como Cida-
dãos do Universo, portanto, do 
Espírito: “Tudo quanto, pois, 
quereis que os homens vos fa-
çam, assim fazei-o vós também 
a eles; porque esta é a Lei e os 
Profetas” (Boa Nova do Cristo, 
consoante Mateus, 7:12).

Cada espaço conquistado 
pelo Amor é perdido pelo ódio. 

* Jornalista, radialista e 
escritor. paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.com 

quanto à virtual falta de risco da 
transmissão vertical de mãe para 
filho de SARS-CoV-2 (Schwartz e 
Graham, 2020), o risco poten-
cial de infecção materna com 
SARS-CoV-2 durante a gravidez 
e a saúde dos recém-nascidos é 
uma questão de debate. 

Um estudo relatou vários ti-
pos de problemas de saúde em 
nove entre dez neonatos nasci-
dos de mães com pneumonia por 
SARS-CoV-2, levando à morte de 
um deles (Zhu et al., 2020). Por 
outro lado, outro estudo relatou 
o nascimento de nove filhos 
normais, sem problemas de 
saúde para mães com COVID-19 
confirmado em laboratório (Chen 
et al., 2020). 

Nos dois estudos, a trans-
missão vertical da infecção por 
SARS-CoV-2 das mães para os 
recém-nascidos foi excluída. As 
diferenças entre os resultados 
neonatais relatados em cada um 
dos dois estudos podem ser par-
cialmente explicadas pelo baixo 
número de casos analisados. No 
entanto, a sintomatologia clínica 
das mães da série relatada por 
Zhu et al. (2020) parece ser mais 
grave em comparação com os do 
relatório de Chen et al., (2020). 

Os piores resultados neona-
tais relatados no estudo podem 
ter sido relacionados ao estado 
de saúde das mães imediata-
mente antes e durante o parto, 
e não a uma causa específica 
relacionada à infecção por SAR-
S-CoV-2.

Nesse caso, parece prudente 

A atual pandemia de coro-
navírus (COVID-19) concentrou 
também a atenção dos médi-
cos que atuam em infertilidade 
e reprodução assistida. Embora 
a infertilidade não comprometa 
a sobrevivência física de casais 
inférteis, ela compromete sua 
qualidade de vida futura. 

A infertilidade pode ser cau-
sada por vários fatores, dentre 
eles a idade, e seus efeitos 
podem se tornar irreversíveis 
se medidas apropriadas não 
forem tomadas a tempo de 
evitar a irreversibilidade da 
ausência de filhos. Assim, cada 
caso de infertilidade deve ser 
avaliado de forma abrangente 
para estabelecer sua posição 
de prioridade. 

A tecnologia de reprodução 
assistida torna possível sepa-
rar a fertilização e a gravidez. 
Enquanto mulheres grávidas 
infectadas com coronavírus po-
dem ter um risco aumentado de 
resultados neonatais adversos, 
os gametas não transmitem 
COVID-19. 

Assim, realizar estimulação 
ovariana e fertilização sem 
perder o tempo da fertilidade 
do casal, congelando os embri-
ões resultantes e retardando a 
transferência destes embriões 
até o final da pandemia pa-
rece ser a melhor estratégia 
atualmente.

SARS-CoV-2, o agente cau-
sador de COVID-19, é um 
membro da família Corona-
viridae, caracterizado como 
vírus de RNA de fita simples de 

tentar evitar a gravidez enquanto 
o risco de infecção por SARS-
-CoV-2 permanecer alto. É inte-
ressante notar que, apesar de as 
infecções virais poderem causar 
os mesmos efeitos devastadores 
nas gestações resultantes da 
concepção espontânea e nas 
resultantes de tratamentos de 
reprodução assistida, nenhuma 
organização recomendou a con-
tracepção em massa, como foi o 
caso do vírus Zika.

A possibilidade mais marcan-
te neste contexto é que no tra-
tamento de reprodução assistida 
existe a possibilidade de separar, 
no espaço e no tempo, o ato de 
fertilização do ato de estabelecer 
a gravidez. 

O aprimoramento substancial 
das técnicas de congelamento 
de embriões e transferência 
é seguro e eficiente, sendo a 
solução ideal para as mulheres 
que não podem adiar a estimu-
lação ovariana por reduzir suas 
chances de sucesso; como as 
mulheres com reserva ovariana 
extremamente baixa e/ou idade 
avançada ou aquelas que preci-
sam de uma intervenção urgente 
para preservação da fertilidade, 
como pacientes programados 
para tratamentos oncológicos. 
Essa também é a melhor esco-
lha para todas as mulheres que 
já iniciaram a fase preparatória 
do tratamento de reprodução 
assistida, e que podem levar até 
vários meses, especialmente 
nos casos de protocolos perso-
nalizados usados em mulheres 

com reserva ovariana extrema-
mente baixa (Tesarik, 2017). 
Recomendações semelhantes 
foram propostas em diretrizes 
internacionais de reprodução, 
como as emitidas pela Socie-
dade Europeia de Reprodução 
e Embriologia Humana (ESHRE) 
e pela Sociedade Americana de 
Medicina Reprodutiva (ASRM).

A atual pandemia de CO-
VID-19 não deve trazer exclu-
são mesmo que temporária, 
de mulheres com necessidade 
urgente de tratamento de re-
produção assistida, e de opções 
de tratamento eficazes para 
alcançar a gravidez e o parto. 
Longe de subestimar o impacto 
da atual pandemia do COVID-19 
em diferentes aspectos da vida 
humana, devemos evitar cair 
na armadilha da superação da 
pandemia para posterior trata-
mento. 

As pandemias vêm e vão, e 
há vida depois disso. Também 
haverá vida “depois do Corona”, 
e devemos fazer o máximo para 
o melhor futuro possível das 
mulheres que buscam a ma-
ternidade e que não possuem 
tempo a perder. Não permita 
que nenhum vírus estrague suas 
expectativas de vida.

Fonte: After corona: There is 
life after the pandemic – Autor Jan 
Tesarik 

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico gi-
necologista e obstetra, pós-
-graduado em Reprodução 
Humana.
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Um erro formal detectado 
pela Mesa Diretoria da Câmara 
de Rio Preto fez com que o pro-
jeto de resolução que reajusta 
os subsídios dos vereadores 
para a nova legislatura de 
2021/2024 aprovado na 10ª 
sessão ordinária que aconte-
ceu no dia 23 de abril tenha 
que ser novamente votado na 
12ª sessão que acontece na 
próxima terça-feira (5).

O ato de anulação de vo-
tação do projeto de resolução 
03/2020 foi publicado nesta 
quinta-feira (30), no Diário 
Oficial do Município (Jornal 
Dhoje). 

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), foi apenas um erro 
formal no que diz respeito à 
forma de votação das emendas 
que tiveram a votação simples 
e legalmente teria que ser vo-
tação absoluta onde necessita 
de nove votos e a votação tem 
que ser nominal.

O presidente não vê pro-
blema já que foi apenas um 
erro formal e por conta disso o 
projeto vai ter que ser votado 
novamente e as emendas terão 
que ser analisadas com votação 
absoluta.

O projeto de resolução 
03/2020 fixa o valor do sub-
sídio mensal dos vereadores 
para a próxima legislatura 
2010/2024 em R$ 5.907,23. 
O valor é o mesmo que foi 
reajustado pela última vez em 
março de 2019.

As duas emendas que terão 
que ser votadas novamente 
uma delas de autoria do ve-
reador Gerson Furquim (Po-
demos) reduz o subsídios dos 
vereadores para o valor de um  
salário mínimo (valor atual R$ 
1.045,00) e a outra emenda 
e de autoria do vereador Pau-
léra que eleva para 1/15 avos, 
os descontos de subsídio de 
vereadores que se ausentam 
injustificadamente às sessões 
ordinárias. 

Sérgio SAMPAIO

SUBSÍDIOS

Relatório final da CEV do Procon 
pede criação de fundo próprio 

Sérgio SAMPAIO

Erro formal faz com que vereadores tenham 
que votar novamente projeto de reajuste

As concessionárias de 
água e esgoto Sanessol, 
Esap, Águas Andradina e 
Águas Castilho aderiram ao 
movimento #NãoDemita, 
iniciativa que convoca em-
presários de todo o país a 
não demitir funcionários por 
causa da crise causada pela 
pandemia de coronavírus. 

“Mais de 150 mil pes-
soas são atendidas por nós 
em Mirassol, Palestina, An-
dradina e Castilho. Manter 
os empregos faz com que 
possamos continuar contri-
buindo com a qualidade de 
vida das populações dessas 
cidades durante a pande-
mia”, diz o diretor opera-
cional das concessionárias, 
Antonio Hercules Neto.

Recentemente, a com-
panhia isentou, por um pra-
zo inicial de 60 dias, o pa-
gamento da tarifa social dos 
serviços de água e esgoto 
de todas as cidades em que 
opera. A medida beneficia 
até quatro mil famílias de 
baixa renda inscritas no 
programa em cinco estados 
com consumo máximo de 
30 metros cúbicos por mês.

Em Mirassol, Castilho, 
Palestina e Andradina, a 
companhia vem realizando 
doações de hipoclorito de 
sódio (água sanitária) para 
auxiliar instituições públicas 
em ações de descontamina-
ção e desinfecção de ruas. 

A empresa também ado-
tou o teletrabalho, reforçou 
o uso de equipamentos de 
proteção individual, priori-
zou o atendimento à dis-
tância por meio do site 
www.digiigua.com.br, criou 
novos canais com totens 
de autoatendimento para os 
clientes que não têm aces-
so à internet e alterou os 
procedimentos de trabalho 
em campo, atenta às reco-
mendações das autoridades 
de saúde.

Empresas da 
região aderem 
ao movimento 
#NãoDemita

Da REDAÇÃO

Reparação
O deputado federal Charles Fernandes (PSD) apresen-

tou projeto que dá prazo de 15 dias para que empresas 
que prestam serviços públicos, como o de energia elé-
trica, reparem danos causados ao consumidor em razão 
do descumprimento de obrigações por elas. O prazo 
começará a contar da apresentação pelo consumidor 
de documentação comprobatória. Hoje, o Código de 
Defesa do Consumidor já prevê a reparação, mas não 
estabelece prazo. “O objetivo é moralizar o ressarcimento 
ao consumidor”, diz.

É demais...
Luiz Inácio da Silva (PT) 

em entrevista ao UOL, on-
tem, não poupou críticas ao 
presidente de plantão Jair 
Bolsonaro (sem partido). 
Mesmo tendo sido preso 
por causa de malfeitos pra-
ticados durante seus dois 
mandatos, Lula continua 
achando que é o dono ver-
dade: “Ou a gente encontra 
um jeito de pegar os crimes 
de responsabilidade que o 
Bolsonaro cometeu e tira 
ele, ou ele vai acabar com 
esse país, do jeito que vai”. 
O diabo é que ele não admite 
que, junto com a Dilma Rou-
sseff, quebrou as finanças do 
país. Outro é demais...

Resistente
Mesmo com o número de mortes crescendo todos os 

dias, boa parte da população continua resistente em não 
adotar as medidas restritivas: isolamento social, manter 
distância de dois metros, aglomerações e usar máscaras. 
Parte porque tem seus negócios afetados, outros por ig-
norância. Seria influência do presidente Jair Bolsonaro? 
Ele defende a retomada das atividades para evitar um 
caos maior na já enfraquecida economia, porém, na outra 
ponta infectologistas defendem o isolamento como meio 
eficaz no combate ao vírus.   

Notícia boa
Apesar do foco do governo ser o combate à pandemia 

provocada pelo coronavírus, o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) tem recebido informação com frequência sobre o 
andamento das obras do Hospital da Zona Norte. Segundo 
informação da Prefeitura, o prefeito tem recebido boas 
notícias do andamento do novo empreendimento, que 
está sendo erguido em uma área próximo à Avenida do 
Linhão, na região do Solo Sagrado. São 62 leitos, cujo 
investimento será de R$ 23 milhões. A conclusão está 
prevista para agosto de 2021.

Espanhola
A gripe espanhola matou em poucos meses cerca de 

35 mil brasileiros em 1918, portanto, faz 102 anos. A 
época, o povo também achava - como diz o presidente Jair 
Bolsonaro - que era uma ‘gripezinha’ ou ‘resfriadinho’. A 
pandemia também afetou a política. O presidente Rodri-
gues Alves, eleito em 1918, não escapou da epidemia, 
adoeceu e morreu em janeiro de 1919, sem tomar posse. 
O vice Delfim Moreira assumiu o cargo de presidente e 
uma nova eleição foi convocada. Epitácio Pessoa foi eleito 
o novo presidente.

Caipirinha
Para combater o vírus em São Paulo, a população re-

correu ao tão popular remédio caseiro que é a mistura de 
cachaça com mel e limão. Conforme estudo do Instituto 
Brasileiro da Cachaça, foi desta receita para combater a 
ação da gripe, supostamente terapêutica, que surgiu a 
saborosa caipirinha. Aliás, a gripe espanhola surgiu nos 
Estados Unidos e não na Espanha. Soldados dos EUA, 
que combatiam na Primeira Guerra Mundial, levaram o 
vírus para o fronte de guerra. Estima-se que a gripe matou 
cerca de 50 milhões.   

Academias
O empresário Gustavo Musa Lemes informou que a 

Acirp (Associação Comercial e Industrial de Rio Preto) 
decidiu apoiar a retomada das atividades nas academias. 
A reunião foi com o diretor Stefanos Alexakis. “Tudo dentro 
das regras de segurança”, diz, ou seja, distância de dois 
metros entre as pessoas e o uso de máscaras. As ativida-
des nas academias também estão suspensas desde 23 
de março, quando o governo do estado divulgou decreto 
impondo isolamento social com o objetivo de controlar a 
propagação do coronavírus.

Falha que motivará nova apreciação diz respeito à forma de votação das emendas

Sergio SAMPAIO

O relatório final da CEV (Co-
missão Especial de Vereadores) 
do Procon que foi apresentado 
durante a 11ª sessão ordinária 
que ocorreu na última terça-fei-
ra (28) e apresentou a proposta 
final de criação de um fundo 
próprio que seria utilizado ex-
clusivamente para aperfeiçoar 
o atendimento e fiscalização do 
Procon Rio Preto.

Segundo o vereador e pre-
sidente da CEV, Jean Dornelas 
(MDB), é necessária uma auto-
nomia do Procon com a criação 
deste fundo no qual os valores 
que venham a ser arrecadados 
por meio das multas e fisca-
lizações do órgão de defesa 

Hilário
Depois da explosão do 

coronavírus no mundo, cuja 
covid-19 já matou quase 
220 mil pessoas, o ditador Xi 
Jinping tem evitado aparecer 
em público. As informações 
oficiais são passadas pelo 
setor de comunicação da 
China. Jinping, portanto, 
só gosta de aparecer para 
defender os interesses do 
país na área econômica, 
com o objetivo de ampliar as 
exportações de bugigangas 
para o mundo. Chega a ser 
hilário o número de mortes 
pela covid-19 naquele país, 
5.017. Grande número deve 
estar escondido sob o tapete 
vermelho.   

do consumidor fique para o 
próprio município. Atualmente, 
somente a Fundação Procon 
tem equipe e respaldo para 
fazer fiscalizações e quando 
acontece uma autuação os 
valores arrecadados ficam com 
a entidade estadual.

Dornelas afirmou que com 
esse fundo e a autonomia do 
Procon Rio Preto, os valores 
poderão ser revertidos para 
Educação sobre defesa do con-
sumidor e  melhora na estrutura 
de atendimento ao consumidor 
no órgão rio-pretense. 

“A legislação federal autoriza 
a criação deste fundo”, salien-
tou o vereador.

Faz parte do relatório final 
a troca dos estagiários por 
servidores concursados para 

ocupar cargos de Técnico de 
Atendimento do Consumidor e 
um corpo jurídico para especi-
fico para o Procon.

Na exposição, os vereadores 
relataram que municípios visita-
dos que já têm um Procon com 
autonomia e com um fundo 
estão funcionando muito bem 
que são os casos de Ribeirão 
Preto e Barretos. 

PANDEMIA

11ª SESSÃO

Cláudio LAHOS

Governo adianta o pagamento da segunda 
parcela do benefício do Merenda em Casa

O Governo de São Paulo 
confirmou nesta quinta-feira 
(30) o pagamento adiantado da 
segunda parcela do programa 
Merenda em Casa. Mais de 740 
mil estudantes vão receber o 
subsídio de R$ 55 para a com-
pra de alimentos.

Aproximadamente 8 mil no-
vos estudantes passaram a ser 
contemplados pelo programa a 
partir desta segunda parcela. 
Eles são alunos das Apaes e das 
unidades do Centro Paula Souza 
e pertencem às famílias que re-
cebem o Bolsa Família ou vivem 
situação de extrema pobreza e 
não recebem o benefício federal, 
de acordo com o Cadastro Único 
do Ministério da Cidadania.

“Esta ação representa um 
investimento de R$ 40 milhões 
em abril e mais R$ 40 milhões 
em maio. Neste momento a 

decisão é para atender 60 dias, 
mas se necessário for, dadas 
as circunstâncias e seguindo a 
orientação médica, nós pode-
remos estender por um período 
ainda maior”, disse o governa-
dor João Doria. 

Durante dois meses, 113 
mil estudantes mais carentes do 
montante total de beneficiados 
vão receber o subsídio dobrado. 
A verba extra será garantida 
por meio de uma iniciativa da 
Comunitas, organização social 
especializada em parcerias pú-
blico-privadas. O grupo iniciou a 
mobilização de recursos priva-
dos para potencializar esforços e 
levar renda para as famílias mais 
vulneráveis do Estado. 

O repasse de R$ 55 é subsi-
diado integralmente pelo Gover-
no de São Paulo e será ofere-
cido enquanto as aulas da rede 
pública estadual permanecerem 
suspensas.

Da REDAÇÃO
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A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou 
nesta quinta-feira (30) 
a atualização dos casos 
de dengue no municí-
pio. Neste ano, a cidade 
confirmou 3.299 casos e 
outros 1.533 estão em 
investigação. Os bairros 
Estoril e São Deoclecia-
no são os campeões no 
número de casos confir-
mados, tendo 304 e 294, 
respectivamente. Por ou-
tro lado, Talhado (14) e 
o Parque Cidadania (21) 
foram os que tiveram os 
menores números.

O gerente de Vigilância 
Ambiental, Luiz Febolli 
Filho, afirmou que os bair-
ros com maiores incidên-
cias estão sendo obser-
vados e que a pandemia 
do Covid-19 tem gerado 
algumas dificuldades. 

“Estamos levando os 
agentes para as casas 
nestes bairros, mas mui-
tos estão se recusando a 
deixá-los entrar por medo 
de pegar o coronavírus. 
Tivemos que fazer algu-
mas alterações no nos-
so modo de operar. Por 
exemplo, os agentes não 
entram na casa de pesso-
as onde moram idosos e 
toda pulverização é feita 
apenas na parte externa”, 
explicou.

O mês de abril teve 
apenas 67 casos, o me-
nor índice no ano. Nos 
outros meses foram: ja-
neiro (850), fevereiro 
(1.649) e março (733). 
Em comparação  com os 
quatro primeiros meses 
de 2019, Rio Preto so-

Estoril e São Deocleciano registram os 
maiores números de casos de dengue 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta quin-
ta-feira, dia 30, que registrou 
quatro novas notificações para 
o Covid-19. Os casos são de 
uma mulher de 29 anos e três 
homens de 22, 33 e 80 anos, 
sendo que o idoso está inter-
nado na enfermaria da Santa 
Casa e os demais estão em 
isolamento domiciliar.

No total, o município aguar-
da o resultado dos exames de 
oito pacientes, dos quais três 
estão internados. Todos os 
casos estão sendo monitorados 
pela Vigilância Epidemiológica 
para garantir o cumprimento 
da quarentena e a proteção da 
população.

A Prefeitura informou ainda 
que não haverá Boletim Epide-
miológico nesta sexta-feira, dia 
1º de maio, feriado, a menos 
que haja atualizações impor-
tantes e de interesse público.

Olímpia registra 
quatro novas  

suspeitas de Covid-19

Uso de máscara passa a 
ser obrigatório em Mirassol

A Prefeitura de Mirassol 
publicou um decreto nesta se-
mana em que torna obrigatório 
o uso de máscara de proteção 
por toda a população na cidade. 
O ato oficial foi assinado pelo 
prefeito André Ricardo Vieira.

Desde esta quinta-feira (30), 
qualquer pessoa deve utilizar 
máscaras de proteção sempre 
que houver a necessidade de 
sair de casa para transitar nos 
logradouros, prédios públicos e 
particulares e quaisquer outros 
locais. A medida vale por tempo 
indeterminado.

Outra obrigatoriedade é que 
os comerciantes e prestado-
res de serviços, que possuam 
estabelecimentos autorizados 
a funcionar, inclusive bancos, 
cartórios e lotéricas, forneçam 
máscaras a seus funcionários, 

bem como somente atendam 
pessoas que estiverem utili-
zando máscaras de proteção, 
levando ainda em consideração 
as determinações já impostas 
pelo decreto nº 5.641, de 17 
de abril de 2020, que trata de 
várias medidas necessárias para 
o combate da Covid-19.

A fiscalização quanto ao 
cumprimento da determinação 
do decreto será feita pelos 
fiscais municipais e equipes de 
saúde, que emitirão notificações 
e adotarão as sanções legais 
necessárias para fazer com que 
a população cumpra as medidas 
adotadas..

CASOS
Sobre os casos de coronaví-

rus (Covid-19), a Prefeitura infor-
mou que o município contabiliza 
129 notificados, 11 positivos, 
96 negativos, 22 aguardando 
resultado e oito curados.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Agentes de saúde estão enfrentando dificuldades na hora de visitarem residências 

Mercadão permanecerá fechado nesta sexta-feira

Guilherme BATISTA

A Prefeitura de Rio Peto 
divulgou os horários de fun-
cionamento e quais estabele-
cimentos funcionarão durante 
o feriado desta sexta-feira (1), 
Dia do Trabalhador. Confira: 

Farmácia Municipal: Aberta 
das 8h às 14h

Unidades de Pronto-Atendi-
mento: (Jaguaré, Vila Toninho, 
Santo Antônio, Região Norte e 
Tangará)

24 horas para atendimento 
de urgência e emergência

*Atendimento Pediátrico na 
Upa Norte e no Jaguaré 

Unidades Básicas de Saú-
de: Fechadas

Cidade da Criança, piscinas 
públicas, parques, Zoológico 
Municipal, bibliotecas, museus 
e centros esportivos: Perma-

Confira o que 
abre e fecha 
neste feriado

Acessório deve ser fornecido pelos patrões aos empregados

Bezerra de Menezes 
recebe doação de 700 

quilos de alimentos

A Loja Maçônica Estrela do 
Oriente, em parceria com ou-
tras empresas, realizou a doa-
ção de 700 quilos de alimentos 
para o hospital Adolfo Bezerra 
de Menezes, em Rio Preto, 
nesta quinta-feira (30). Além 
dos alimentos, produtos de 
higiene também foram doados.

“Escolhemos o Bezerra por 
ser uma entidade que a gente 
conhece e ajuda sempre. Todo 
ano promovemos uma feijoada 
em prol do hospital, mas com a 
pandemia não vai ser possível 
realizar neste ano, por isso 
decidimos fazer a doação”, 
explicou José Luis Catelam, 
diretor da Loja.

 Entre os itens doados 
estão: arroz, feijão, macarrão, 
cestas básica, óleo, creme 
dental, entre outros.

“Nós tivemos uma queda 
de arrecadação durante a 
pandemia, então toda ajuda é 
bem-vinda”, afirmou Misleine 
Fagundes, administradora do 
hospital. 

De acordo com ela, cerca 
de mil pessoas passam pelo 
hospital todo mês, mas duran-
te a quarentena o número caiu 
em 20%.

O hospital Adolfo Bezerra 
de Menezes é especializado 
em tratamento de pacientes 
com transtornos mentais e 
dependentes químicos. Os 
interessados em fazer doações 
por transferência bancárias na 
agência 2502-X, conta 4484-
9, Banco do Brasil. 

Em caso de dúvida, as pes-
soas podem entrar em contato 
pelo número 17 4009-7777 
ou pelo e-mail diretoria.adm@
bezerra.org.br.

Vinicius LIMA 

Voluntários entregam doações de alimentos para hospital 

Cláudio LAHOS

SOLIDARIEDADEDIA DO TRABALHO

DECRETO MUNICIPAL

freu uma queda de quase 
90% no número de casos 
neste ano. Foram 21.883 
casos no primeiro quadri-
mestre de 2019, sendo o 
ápice em abril com 9.670 
casos, contra 3.299 nes-
te ano.

“Em comparação com 
os altos números de 2019 
parece que estamos com 
um índice baixo, mas em 

números gerais não es-
tamos. Alguns fatores in-
fluenciaram nessa queda 
como, por exemplo, o fato 
de termos poucas chuvas 
neste ano. Mas o principal 
motivo da redução é o fato 
de que o vírus que está 
circulando neste ano é o 
mesmo do ano passado 
e boa parte da população 
já tem imunidade contra 

ele”, comentou Febolli.
Dos casos confirma-

dos, apenas 2,88% são 
com sinais de alarme. 
A Secretaria de Saúde 
já descartou 1.311 ca-
sos. Apenas uma morte 
ocorreu no município em 
2020, sendo a vítima um 
homem de 25 anos, que 
veio a óbito no mês de 
março.

Estamos levando os agentes para as casas nestes bairros, 
mas muitos estão se recusando a deixá-los entrar por medo 

de pegar o coronavírus
“

”

Rio Preto tem incidência 
menor, mas Saúde alerta 
para aumento de casos
Durante atualização dos 

casos de Covid-19, em Rio 
Preto, na manhã desta quinta-
-feira, a gerente da Vigilância 
Epidemiológica, Andréia Negri, 
ressaltou que os casos da do-
ença seguem curva ascendente 
e que neste momento é preciso 
redobrar a atenção.

“Nas últimas semanas ti-
vemos um pico de casos, com 
20% de confirmações neste 
período. O distanciamento so-
cial e as medidas de proteção 
devem ser mantidos. Os casos 
não estão caindo, na verdade, 
estão em ascensão. Estamos 
começando a subida. O mo-

nitoramento que a gente faz 
com os pacientes, ou mesmo 
em suspeitos, é uma forma de 
conseguir conter o avanço da 
doença. Todos nós temos de 
evitar sair o máximo de casa”, 
frisou.

Andréia ponderou que à 
medida que a pandemia atingir 
um certo número de casos fica 
mais difícil fazer o controle.

Segundo apontamentos 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, a incidência do novo 
coronavírus na cidade é menor 
do que as médias estadual e 
nacional. Enquanto Rio Preto 
tem 24 casos para cada 100 
mil habitantes, em São Paulo a 
proporção é de 57/1000 e no 
Brasil, de 36/1000.

Daniele JAMMAL

Divulgação

CORONAVÍRUS

necem fechados em função da 
quarentena.

Poupatempo, Prefeitura Re-
gional Norte e Shopping Azul: 
Permanecem fechados em 
função da quarentena.

Procon, Semae e secretarias 
da Fazenda, Trânsito e Obras: 
Retomam o atendimento exclu-

sivamente online e por telefone 
na segunda-feira (4).

Área Azul: Não será cobrada 
até dia 10/5

Mercado Municipal: Fe-
chado

Feiras livres: Atendimento 
com restrições das 6h30 às 
12h.

Divulgação
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O número de passageiros 
que utilizam o transporte rodo-
viário estadual ou interestadu-
al pela rodoviária de Rio Preto 
teve uma queda gigantesca 
após o início da pandemia de 
coronavírus (Covid-19). 

Antes da quarentena a 
média mensal era de cerca 
de 35 mil passageiros entre 
chegadas e saídas agora 
pouco mais de um mês após 
o começo das restrições 
de circulação o número de 
passageiros passou para 5 
mil/mês. 

Segundo Rodrigo Juliano, 
presidente da Emurb (Empre-
sa Municipal de Urbanismo), 
ao todo são 27 linhas de 
ônibus estaduais e interesta-
duais que têm como destino 
final ou passagem a rodoviária 
de Rio Preto. 

No que diz respeito a quais 

Empresas registram queda drástica 
em viagens estaduais e interestaduais

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

destinos tiveram queda maior 
neste período ele afirmou que 
todos os destinos tiveram 
queda igualmente.

Os ônibus estaduais abran-
gem todas as cidades que 
ficam a mais de 80 km de Rio 
Preto, como Jales e Votupo-
ranga, por exemplo, e desti-
nos mais longe como Campi-
nas e a cidade de São Paulo, 
além de destinos tradicionais 

Redução no número de 
passageiros de ônibus 
estaduais e interestaduais 
foi assustadora

que são para os estados de 
Goiás, Mato Grosso e para o 
Distrito Federal (Brasília).

Feriado de 1º de Maio – 
em tempos normais, feriados 
prolongados como este do 
Dia do Trabalho (1º de Maio) 
o aumento de passageiros 
era grande, mas por conta 
do atual momento não existe 
expectativa de aumento no 
movimento. 

saiba mais

Segundo Rodrigo Juliano, presidente 
da Emurb (Empresa Municipal de 

Urbanismo), ao todo são 27 linhas de 
ônibus estaduais e interestaduais que 
têm como destino final ou passagem a 

rodoviária de Rio Preto

“

”Emurb 

MARIA RECHI MARTINS – 
Falecida no dia 30/04/2020 aos 
91 anos de idade. Era viúva de 
João Matta Martins, deixando 
os filhos: Helena, Aparecida, 
Lizabete e Zilda. Sepultamento 
ocorreu no dia 30/04/2020 às 
11h, saindo do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

WALDEMAR DE COSTA  SIL-
VA – Falecido no dia 30/04/2020 
aos 82 anos de idade. Era sol-
teira, deixando os fi lhos: Gusta-
vo,Gabriela,Gisele e Guilherme. 
Sepultamento ocorreu no dia 
30/04/2020 às 16h30, saindo 
do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João 
Batista.

MARIA HELENA ARAÚJO – 
Falecida no dia 30/04/2020 aos 
72 anos de idade. Era divorciada 
de Américo Martins Acácio, dei-
xando os fi lhos: Antônio e Mar-
cos ( falecidos). Sepultamento 
ocorreu no dia 30/04/2020 às 
16h, saindo do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemité-
rio São João Batista.

  FALECIMENTOS

Uma professora, de 32 
anos, moradora em um 
condomínio no Jardim Yo-
landa, na Região Leste de 
Rio Preto, sofreu um preju-
ízo de mais de R$ 14,3 mil.

Ela teve a conta invadi-
da por hackers, que desvia-
ram o dinheiro para outras 
três contas de integrantes 
da quadrilha em agências 
no Nordeste do país.

Segundo a denúncia, a 
docente percebeu o gol-
pe ao conferir o extrato 
bancário e verificar que 
haviam sido feitas transa-
ções não autorizadas para 
duas cidades do Ceará e 
uma do Maranhão.

O golpe teria ocorrido 
no dia 27 de abril, mas a 
ocorrência foi registrada 
nesta quarta, dia 29, na 
Central de Flagrantes rio-
-pretense.

Golpista 
transfere R$ 14,3 
mil de professora 

Assaltante liga para antigo dono de 
caminhão e exige R$ 22 mil de resgate

Caminhoneiro 
foi rendido 
por homens 

armados quando 
descansava em 
um auto posto 

Um empresário rio-preten-
se, de 46 anos, procurou a 
Polícia Civil, nesta quarta-feira, 
para denunciar que bandidos 
que roubaram o caminhão de 
sua transportadora ligaram para 
o antigo dono do veículo, exi-
gindo o pagamento de resgate 
para devolvê-lo.

Segundo a vítima, o cami-
nhão trator, da marca Volvo, 
ano 2014, ainda permanece 
no nome de terceiro. O crimi-
noso ligou de um número de 
prefixo 11.

O ASSALTO

Dois bandidos, armados 
com pistolas, roubaram, por 

volta da meia-noite desta terça-
-feira, o caminhão que estava 
sendo dirigido por R.G.S., 41, 
morador em Mirassol.

A vítima contou no Plantão 
que saiu de sua cidade, com 
destino ao Guarujá, quando 
decidiu estacionar o veículo em 
um auto posto, na Rodovia dos 
Bandeirantes, em Jundiaí, para 

descansar.
Por volta da zero hora, dois 

marginais entraram pela janela 
do lado do motorista e anuncia-
ram o assalto.

O caminhoneiro teria sido 
obrigado a seguir viagem deita-
do de cabeça para baixo, sob a 
mira da arma, enquanto um dos 
criminosos levava o caminhão.

Perto do quilômetro 54, o 
motorista teve que se jogar do 
veículo, acompanhado por um 
dos assaltantes, ficando por 
mais 2h30 como refém.

Passado esse tempo, apare-
ceu um motociclista que levou 
o comparsa embora, libertando 
a vítima.

Os dois semirreboques já 
foram localizados pela polícia, 
mas o paradeiro do ‘cavalo’ 
ainda é desconhecido.

Daniele JAMMAL

Condutora foge após atropelar 
motociclista em rotatória

Isabela MARTINS

Na manhã desta quinta-fei-
ra, dia 30, ocorreu um acidente 
envolvendo um motociclista e 
um carro na Avenida Antônio Ta-
vares Pereira Lima, na rotatória 
em frente ao Posto Brazilian, no 
Jardim Primavera.

De acordo com Victor Ram-
pim Braccini, 26, filho de Edil-
son Luiz Covatte Braccini, 52, 
motociclista vítima do acidente, 
que estava próximo no momento 
em que a batida aconteceu, a 
condutora do veículo não parou 
no PARE.

“Meu pai vinha de moto pela 
avenida, no sentido ao campo 
do América (Teixeirão), e ali tem 
uma rotatória nova, faz alguns 
meses que está pronta. Ele tava 
indo normal no sentido correto 
dele, ai veio essa moça em um 
Uno branco descendo pela ro-
dovia ao lado do posto Brazilian 

e ali tem dois Pare enormes 
onde você tem que parar para 
quem estiver do lado esquerdo 
continuar, porém ela não parou 
no Pare e bateu na moto. Não 
aconteceu nada grave, mas a 
moto foi parar longe e ele teve 
vários ralados pelo corpo,” ex-
plica Victor.

A condutora do carro fugiu 
sem prestar socorro. Segundo a 
polícia, há informações de que 
ela ficou com medo por conta do 
documento do carro estar ven-
cido. Contudo, a placa do carro 
caiu no momento da batida, 
ficando a mesma com a Polícia 
Civil que vai abrir investigação.

Edilson foi levado para a UPA 
Jaguaré pelo Resgate, mas já 
está em casa. De acordo com 
o filho, ele não teve nenhum 
ferimento grave, apenas esco-
riações e uma luxação no dedão 
do pé. Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o motociclista 

Cláudio LAHOS

VEÍCULO FOI ROUBADO

Cláudio LAHOS

No atual quadro da pande-
mia do coronavírus (Covid-19) 
na região houve uma queda 
de 50% no número de pas-
sageiros que utilizam o trans-
porte de ônibus intermunicipal 
(suburbano) para chegarem a 
Rio Preto de 24 municípios. 

Intermunicipais transportam 10 mil passageiros por mês 
que a partir do dia 4 serão obrigados a usar máscaras

Atualmente, são cerca de 10 
mil passageiros por mês. 

Segundo Rodrigo Juliano, 
presidente da Emurb (Empresa 
Municipal de Urbanismo), são 
cinco empresas que atuam 
no transporte intermunicipal 
são elas: Itamarati (81% das 
linhas), Celico (7%), Luwasa 
(1,5%), Pevetur (9,%) e São 
Francisco (1,5%).

A partir da próxima se-
gunda-feira, dia 4, todos os 
passageiros que usam o trans-
porte intermunicipal serão 
obrigados a usar máscara 
dentro dos ônibus e nos termi-
nais – conforme novo decreto 
estadual feito pelo governador 
João Doria (PSDB) que foi 
publicado no Diário Oficial do 
Estado nesta quinta-feira (30). 

Os passageiros dos seguin-
tes municípios devem ficar 
atentos à nova regra: Adolfo, 
Bady Bassitt, Catanduva, Ca-
tiguá, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, 
Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, 
Mendonça, Mirassol, Miras-
solândia, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nova Granada, 
Orindiúva, Onda Verde, Poloni, 
Potirendaba, Tabapuã, Tanabi, 

Uchoa e Urupês.
“Estamos com equipes de 

vigilância e fiscalização de 
tráfego efetuando a cons-
cientização do pessoal e em 
conjunto estão as empresas de 
transporte no trabalho de não 
transportar os passageiros sem 
máscara”, salientou o presiden-
te da Emurb.

Em Rio Preto, a obrigação 

da utilização de máscaras 
dentro do transporte coletivo 
urbano e no terminal está 
valendo deste a última segun-
da-feira (27) seguindo decreto 
municipal. 

“Divulgaremos e distribui-
remos máscaras descartáveis 
para conscientização para 
população idosa, gestantes 
e crianças”, finalizou Juliano.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Prostituta sai de Ribeirão 
Preto para aplicar golpe 
no BB do Jardim América

Daniele JAMMAL

Gerente da agência 
desconfiou e chamou a 
Polícia Militar

Policiais militares rio-preten-
ses prenderam, em flagrante, 
na tarde desta quarta-feira, 
por uso de documento falso, 
uma prostituta de 45 anos, que 
tentou aplicar golpe na agência 
do Banco do Brasil da avenida 
Nossa Senhora da Paz, no Jar-
dim América.

A acusada queria sacar R$ 
4.844,07, oriundos de uma 
ação judicial, da conta de uma 
outra mulher, apresentando um 

RG falso e requisição do Juizado 
Especial Cível.

A gerente do banco des-
confiou e chamou a PM. Aos 
policiais, ela confessou que saiu 
de Ribeirão Preto, acompanha-
da por outras duas cúmplices, 
para fazer o saque da conta da 
vítima.

As comparsas teriam dei-
xando a suspeita na agência e 
saíram em um GM Corsa Sedan, 
ficando de vir buscá-la assim 
que pegasse o dinheiro.

No Plantão, ela teve a pri-
são confirmada e foi conduzida 
até a carceragem da DIG/Deic, 
onde aguardará audiência de 
custódia.

Um servente, de 23 anos, e 
sua esposa, uma balconista, de 
29, moradores na Vila Toninho, 
em Rio Preto, estão sendo alvo de 
violência e ameaças por parte de 
um grupo de menores que coman-
dam uma ‘boca de fumo’ no bairro.

Os infratores teriam o apoio 
da dona de uma lanchonete, a 
qual incentivou que apedrejassem 
as vítimas e o carro do irmão do 
trabalhador.

Conforme o boletim de ocor-
rência, quando marido e mulher 
pediram para os adolescentes irem 
embora e pararem com o tráfico, 
a acusada teria saído do seu es-
tabelecimento e passado a injuriar 
e caluniar o servente, dizendo que 
“era um pedófilo”.

De acordo com o registro poli-
cial, os comentários da comercian-
te foram ouvidos por moradores 
da vizinhança e os infratores que 
estavam na traficância entraram 
em luta corporal com o servente, 
que tentou se defender.   DJ

Casal denuncia ‘boca de 
fumo’ e é alvo de violência 
de menores e comerciante
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RM Agribusiness e Investimentos S/A
CNPJ: 03.551.410/0001-19

Demonstrações fi nanceiras encerradas em 31/12/2019 e 31/12/2018 (Em Milhares Reais)
Balanço Patrimonial

Ativo 2019 2018
Circulante 3.460 598
Disponibilidades 3.134 167
Impostos a Recuperar 248 229
Outros Valores a Receber 78 202
Não circulante 77.371 76.106
Investimentos 43.421 40.851
Imobilizações 17.812 17.514
Ativo Biológico 13.861 13.295
(-) Depreciação (807) (828)
Contas Corrente Coligadas 3.084 5.274
Total 80.831 76.704

Passivo 2019 2018
Circulante 4.302 4.375
Fornecedores 42 97
Empréstimos Bancários - 23
Obrigações Tributárias 2 3
Obrigações Trabalhistas 22 16
Adiantamento de Clientes 4.236 4.236
Não circulante 8.136 8.136
Empréstimo de mútuo 8.136 8.136
Empréstimos Bancários - -
Patrimônio líquido 68.393 64.193
Capital social realizado 31.639 31.639
Reserva legal 1.750 1.550
Reserva de lucros 35.004 31.004
Total 80.831 76.704

 2019 2018
Receita Operacional Bruta 134 198
Receitas de aluguéis 99 82
Receitas Vendas Mercadorias 35 116
Impostos Incidentes Vendas (14) (11)
Impostos Incidentes (14) (11)
Custos de Mercadorias Vendidas (6) (70)
Custos Vendas Produtos Agrícolas (6) (70)
Receita Operacional Líquida 114 117
Despesas e Receitas Operacionais 5.271 (1.021)
Gerais e Administrativas (699) (539)
Despesas Financeiras (4) (3)
Receitas fi nanceiras 59 78
Despesas Tributárias (13) (16)
Resultado equivalência patrimonial 5.928 (541)
Resultado Atividades não Continuadas 5 3
Lucro na venda bens do Ativo Imobilizado 5 3
Lucro/Prejuízo Operacional 
 antes da Provisão CSL e IRPJ 5.390 (901)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 5.390 (901)

Demonstrações do resultado

  Reser- Reser- Lucros/
 Capital va va de Prejuízos
 social Legal Lucros acumulados Total
Saldos em 31.12.2017 31.639 1.593 31.862 - 65.094
Resultado do exercício - - - (901) (901)
Constituição de reserva legal - (43) - 43 -
Transferência para 
 reserva de lucros - - (858) 858 -
Saldos em 31.12.2018 31.639 1.550 31.004 - 64.193
Resultado do exercício - - - 5.390 5.390
Constituição de reserva legal - 200 - (200) -
Distribuição de Dividendos - - (1.190) - (1.190)
Transferência para 
 reserva de lucros - - 5.190 (5.190) -
Saldos em 31.12.2019 31.639 1.750 35.004 - 68.393

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstração dos fl uxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 5.390 (901)
Ajustes para reconciliar o resultado com 
 o valor das disponibilidades geradas:
Resultado Positivo Equivalência Patrimonial (6.115) (1.779)
Resultado Negativo Equivalência Patrimonial 186 2.321
Variações nos ativos e passivos operacionais
Ativo
Impostos a Recuperar (19) (6)
Outros créditos 124 (136)
Passivo
Fornecedor (55) 58
Obrigações tributárias (1) (9)
Obrigações trabalhistas 6 5
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) 
 atividades operacionais (484) (447)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adições nos investimentos - (1.360)
Adições no imobilizado (889) (2.318)
Valor residual de baixas do ativo imobilizado 5 3
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) 
 atividades de investimento (884) (3.675)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Distribuição de Lucros Recebidos 3.358 1.761
Distribuição de Lucros Sócios (1.190) -
Investimentos dos acionistas - AFAC 2.190 1.818
Empréstimos Mútuo - (154)
Empréstimos Bancários Quitados (23) (26)
Fluxo de caixa gerado das 
 (aplicado nas) atividades de fi nanciamento 4.335 3.399
Aumento (diminuição) das disponibilidades 2.967 (723)
Disponibilidades no início do exercício 167 890
Disponibilidades no fi nal do exercício 3.134 167

1. Contexto Operacional: A RM Agribusiness e Investimentos S/A 
(“Companhia”) localizada na Rua Imperial nº 986, Vila Imperial, CEP 
15.015.610, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
inscrita no CNPJ: 03.551.410/0001-19, cujos principais objetivos são, a 
administração de bens próprios, participação societária em empresas e a 
produção rural e agrícola. A Companhia participa direta e indiretamente 
nas seguintes empresas:
Controlada % Participação Objeto Social
R3M Gestão Imobiliária Ltda 99,98 Incorporação Imobiliária e loteamento
R3M Empreendimento 
 Imobiliário Ltda 99,98 Incorporação Imobiliária e loteamento
Guapiaçu Empreendimento 
 Imobiliário SPE II Ltda 54,87 Incorporação Imobiliária e loteamento

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

José Mauricio Caldeira Filho - Diretor - Presidente Marcella Caldeira - Diretora José Alcides Gimenez - CRC 1SP 133.346/O-7

O Capital Social é de R$31.639, representado em 1.131.430 Ações Nomi-
nativas, totalmente subscritas e dividido entre seus acionistas Sra. Marcel-
la Caldeira e Sr. Jose Mauricio Caldeira Filho, na proporção de 50% cada 
um. 2. Apresentações das Demonstrações Contábeis: 2.1 As Demons-
trações contábeis da Companhia foram originalmente preparadas e estão 
apresentadas em conformidade com a legislação societária e as práticas 
contábeis adotadas no Brasil com base nas disposições da Lei 6.404/76 al-
teradas pela lei 11.638/07 e lei 11.941/09, nos Pronunciamentos, Orienta-
ções e  Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá-
beis. 2.2 O resultado é apurado pelo regime de competência. 2.3 Os impos-
tos são apurados pelo regime de caixa. 2.4 Os ativos imobilizados são re-
gistrados pelo custo de aquisição, formação ou construção e as deprecia-
ções são computadas pelo método linear, de acordo com as taxas estabe-
lecidas. 2.5 Os investimentos em empresas controladas são avaliados pelo 
método de equivalência patrimonial.

Investimentos % Parti- Capital Patrimônio Lucro
Controlada cipação Social Líquido Líquido
R3M Gestão Imobiliária Ltda 99,98  4.559   5.050   591 
R3M Empreendimento Imobiliário Ltda 99,98  14.207   19.006   (186)
Guapiaçu Empreendimento
 Imobiliário SPE II Ltda 54,87  168   35.008   12.616 
Movimento do Período   Distri- Reserva
 Saldo em Investi- buição Equiva- Saldo em
Controlada 31/12/2018 mento Lucros lência 31/12/2019
R3M Gestão Imobiliária Ltda  4.886   -   427   591   5.050 
R3M Empreendimento 
 Imobiliário Ltda  19.318   -   -   (186)  19.132 
Guapiaçu Empreendimento 
 Imobiliário SPE II Ltda  16.616   -   2.931   5.524   19.209 

RM Agribusiness e Investimentos S/A

Editais de
BALANÇO

Músicos realizam lives solidárias 
em prol de hospitais de Rio Preto

Para apoiar os hospitais 
de São José do Rio Preto no 
enfrentamento ao Covid-19, 
músicos rio-pretenses realizam 
lives solidárias nesse final de 
semana prolongado. Nesta 
sexta-feira, 1º, tem live da 
dupla Tonny & Kleber e no sá-
bado, 2, do cantor Seu Moço.

Hoje, feriado do Dia do 
Trabalhador, a dupla Tonny & 
Kleber promove uma live so-
lidária em prol do Hospital de 
Base de Rio Preto e do Hospital 
da Criança e Maternidade. 

A live será às 17 horas, 
com transmissão pelo canal 
da dupla no Youtube - www.
youtube.com/tonnyekleber - e 
simultaneamente em emisso-
ras de rádio. 

Para doação de alimentos, 
suprimentos, produtos de hi-
giene e demais bens de con-
sumo, os interessados podem 

entrar em contato pelo telefone 
(17) 99622-6614.

Amanhã, é a vez do cantor 
Seu Moço promover uma live 
solidária em prol da Santa Casa 
de Misericórdia de São José do 
Rio Preto. A transmissão será 
às 13 horas em multiplatafor-
ma, pelo canal do cantor no 
Youtube – www.youtube.com/
bandaseumoco, pelo Face-
book - https://www.facebook.
com/seumocooficial/ e pela TV 
Record Rio Preto.

Para doação em dinheiro, 
os interessados podem fazer 
por meio do link https://bit.ly/
LiveSeuMoco. Para doação de 
outros itens, entrar em contato 
pelo telefone (17) 99663-
0100.

Durante a live, também ha-
verá a venda de pizzas da Mama 
Mia e a verba arrecadada será 
revertida em parte para a Santa 
Casa e parte para famílias ca-
rentes. As pizzas serão vendidas 
também pelo link https://bit.ly/
LiveSeuMoco.

Ingrid GUARESCHI
redacao@dhoje.com.br

A dupla Tonny & Kleber e o cantor Seu Moço vão promover lives solidárias para arrecadação de produtos e dinheiro

Divulgação

CONTENÇÃO DE DESPESAS

Olímpia anuncia Festival do Folclore 'Digital' 
com medidas de proteção à população 

Diante da pandemia da Covid-19 
(Coronavírus), a Estância Turística de 
Olímpia se manifestou sobre a reali-
zação do Festival do Folclore 2020. O 
evento, considerado um dos maiores 
encontros da cultura popular brasileira, 
enfrentará um grande desafio, neste 
ano, com a adequação para o formato 
digital.

O anúncio da mudança foi feito 
pelo prefeito Fernando Cunha, nesta 
quarta-feira (29), após reunião com o 
secretário de Cultura, Esportes e Lazer, 
Beto Puttini, cuja pasta é uma das 
principais responsáveis pela organização 
do evento.

No pronunciamento, o prefeito 
explicou que o município tem acompa-
nhado a situação da pandemia em todo 
o país, tendo em vista que o Festival 
recebe grupos de diversos Estados, e 
estudado as medidas a serem adotadas, 

pensando, principalmente na proteção 
da saúde da população olimpiense, sem 
deixar de lado o compromisso da cidade 
com a tradição cultural, tendo em vista 
o título de Capital Nacional do Folclore.

“Nós nunca deixamos de ter o 
festival, temos grupos que mantêm 
sua existência por causa do evento e 
esperam o ano inteiro para vir a Olím-
pia, mas o país todo está sofrendo e, 
dentro do contexto da crise da Covid, 

nós estamos analisando e elaborando 
um projeto pra realização de um festi-
val, nos moldes que a crise da Covid”, 
declarou o prefeito.

“Nós temos que, em primeiro lugar, 
reservar que o Festival seja feito para a 
população de Olímpia e pela população 
de Olímpia. Por isso, este ano, nós não 
traremos grupos de fora, não atraire-
mos visitantes e turistas para nosso 
festival. Faremos, em grande parte, 
um festival digital, que será transmiti-
do para o Brasil inteiro, pela internet, 
para todos os Estados lembrarem que 
existe a Capital Nacional, que promove 
a cultura do país como um todo. Nossa 
ideia é pedir filmagens dos grupos para 
reproduzirmos as apresentações online 
e mesclar com apresentações presen-
ciais dos grupos apenas de Olímpia, 
as Folias de Reis e Congadas, e os 
grupos parafolclóricos, voltado para 
a população olimpiense e transmitido 
pela internet”, concluiu.

Da REPORTAGEM

OLÍMPIA

Ação conjunta quer incentivar e 
valorizar o turismo após pandemia

Uma ação desenvolvida pelo 
site ‘Juntos Pelo Turismo’, com 
apoio da Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia, por meio da 
Secretaria de Turismo, busca definir 
um plano conjunto para a retoma-
da da atividade turística após a 
quarentena.

Sob os efeitos do Covid-19 e de 
mudanças sociais e econômicas no 
Brasil, o projeto Juntos Pelo Turismo 
foi criado por Pedro Mastrangelo, 
CEO da Santo Social – Marketing 
Digital e proprietário da Agência de 
Turismo RockTrip. A Prefeitura apoia 
a ação na divulgação.

O projeto tem uma missão: a 
de ajudar todos que precisam num 
formato de ‘Consultoria Criativa’, 
de forma gratuita. “Temos dados e 
estratégias para ajudar e muito o 
mercado a se aquecer novamente. 

Por conta do Covid-19, vimos a ne-
cessidade de estruturar um formato 
que seja digital e humanizado ao 
mesmo tempo, criando perspecti-
vas futuras sem perder um possível 
fluxo de venda futura”, explica Pedro 
Mastrangelo.

“Estamos em um momento ím-
par nessa geração, um momento em 
que visitamos o RE. Estamos num 
momento de reflexão para tudo que 

estamos passando, estamos num 
momento de reeducação em higie-
ne pessoal, estamos num processo 
de restabelecer o que realmente 
importa, o fique em casa, ou traba-
lhe, estamos reestruturando nossa 
vida social, usando plataformas 
digitais e nos readaptando a vida 
de forma diferente. Teremos que 
nos reinventar em vários aspectos 
e para isso teremos que relembrar 
nossa vida antes do cenário atual. 
Tendo em vista que o turismo seria 
um dos setores mais afetados 
tomamos uma iniciativa, de ajudar 
e reerguer o setor o mais rápido 
possível”, complementa.

Ainda de acordo com o CEO, o 
‘Juntos Pelo Turismo’ vem para que-
brar o paradigma de concorrência, 
de disputa por espaços, de pautas, 
de preços e acima de tudo, vem ao 
encontro com a necessidade de 
tornar o turismo forte mais uma vez.

Da REPORTAGEM
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

       SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO

                     Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a) 
convocado (a) para reunião extraordinária desse conselho, que 
acontecerá dia 05.05.2020, terça-feira, a reunião será realizada de 
maneira remota usando o aplicativo Zoom que pode ser baixado 
no app do celular, o convite para entrar na reunião estará no grupo 
do CMDCA no whatsApp – quem não estiver no mesmo entrar em 
contato com Luciana no CMDCA para inclusão em convocação às 
8h30min.

PAUTA:
Solicitação recebida por Ofício nº 310/2020 da Semas/ Secretaria 
da Fazenda feita a este Conselho pleiteando 30% do recurso do 
FMDCA.
Diretoria
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: INTERCLIMA ANDRADINA AR CONDICIONADO 
LTDA EPP
CONTRATO PRE/0186/17
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto à não 
resolutividade em tempo hábil para a manutenção dos equipa-
mentos relacionados nos chamados em aberto ID: 25964, 25963 e 
26115.  Considerando o Anexo I, TR, do edital do processo licitató-
rio, item 3 subitem 3.2 e item 5 subitem 5.2 e 5.6. Fica a contratada 
supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECIMENTOS 
E REGULARIZAR , no prazo de 48 horas, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PROTEC EXPORT INDÚSTRIA, COM., IMP. E 
EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 7997/20 E 7998/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a 
totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
Termo de Rescisão Contratual
Dispensa de licitação nº 43/18; Contrato nº Dil/0008/19
Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Nos termos do art. 79, I cc artigo 78, XVII a Lei 8.666/93, fi ca 
rescindido o contrato supramencionado em virtude da medidas 
impostas ao município para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância nacional causado pelo COVID-19 e o 
Decreto 18559 de 21/03/2020. SMAS. Patricia L. R. Bernussi
EXTRATO
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência  nº 21/18; Contrato nº COC/0003/19
Contratada: Constroeste Construtora e Participações LTda
Nos termos do art. 57, II e § 1° da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 120 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 247/19; Contrato nº PRE/0410/19
Contratada: Wellinton Regis Pereira Liberal Eireli
Nos termos do art. 65§ 1º, da LF 8666/93, fi ca acrescido em apro-
ximadamente 25% do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Inexigibilidade n° 03/20 
Objeto: Aquisição de bateria de lítio para desfi brilador para as uni-
dades de atenção básica – DAB. 
Contratada: Indumed Comércio Importação e Expostação de Produ-
tos Médicos LTDA  - CNPJ nº 01.985.366/003-91 - Empenho nº 
6654/2020 – R$ 23.420,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 562/2019
ATA Nº 0326/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de seringas, esfi gmomanometros e outros 
materiais médico – Valor Unitário – Item 04 – R$96,00  – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020
ATA Nº 0327/20
CONTRATADA: DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de uniformes para os agentes de combate 
as endemias e agentes comunitários de saúde Lote 1 – Valores Uni-
tários – Item 01 – R$42,14; Item 02 – R$42,14; Item 03 – R$42,14; 
Item 04 – R$42,14; Item 05 – R$42,14; Item 06 – R$42,14; Item 
07 – R$42,14; Item 08 – R$14,40; Item 09 – R$14,40; Item 10 – 
R$14,40; Item 11 – R$14,40; Item 12 – R$14,40; Item 13 – R$14,40; 
Item 14 – R$15,38; Item 15 – R$15,38; Item 16 – R$15,38; Item 
17 – R$15,38; Item 18 – R$15,38; Item 19 – R$15,38; Item 20 
– R$46,33; Item 21 – R$46,33; Item 22 – R$46,33; Item 23 – 
R$46,33; Item 23 R$46,33; Item 25 – R$46,33 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020
ATA Nº 0328/20
CONTRATADA: DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMEN-
TOS LABORATORIAIS LTDA 
OBJETO: Fornecimento de insumos para exames para o La-
boratório Municipal de Patologia Clínica – Valores Unitários 
– Item 04 – R$8,850; Item 05 – R$8,850; Item 06 – R$8,850; 
Item 08 – R$9,800; Item 09 – R$4,500; Item 11 – R$60,000; 
Item 16 – R$3,000; Item 17 – R$4,700; Item 22 – R$4,500; Item 
23 – R$2,550; Item 24 – R$4,500; Item 25 – R$17,250; Item 26 
– R$3,300; Item 27 – R$3,000; Item 285 – R$2,500; Item 29 – 
R$3,000; Item 30 – R$3,000; Item 32 – R$2,750; Item 33 – R$2,200 
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020
ATA Nº 0329/20
CONTRATADA: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de insumos para exames para o Labo-
ratório Municipal de Patologia Clínica – Valores Unitários – Item 
01 – R$160,000; Item 02 – R$160,000; Item 03 – R$160,000; Item 
10 – R$225,000; Item 12 – R$110,990; Item 13 – R$131,000; Item 
14 – R$131,000; Item 15 – R$131,000; Item 21 – R$4,290; Item 31 
– R$2,090 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020
ATA Nº 0330/20
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria – Valores Uni-
tários – Item 02 – R$18,29; Item 04 – R$0,58; Item 05 – R$0,29 – 
SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020
ATA Nº 0331/20
CONTRATADA: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria – Valores Unitá-
rios – Item 01 – R$86,70; Item 03 – R$89,00 – SMA – Luís Roberto 
Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0332/20
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns para uso dos ve-
ículos da frota municipal – Valor Unitário – Item 13 – R$9,66 – SMA 
– Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 716/2019
CONTRATO PRE/0083/20
CONTRATADA: WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEÍCULOS 
EIRELI
OBJETO: Aquisição de veículo tipo van/furgão para uso da Central 
de Remoção – Item 01 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor 
Total: R$154.300,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020
CONTRATO PRE/0084/20
CONTRATADA: STAFF’S RECURSOS HUMANOS LTDA
OBJETO: Aquisição de fornecimento de postos de trabalho tercei-
rizados para condução de veículos escolares (ônibus) – Item 01 
– SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$4.799.995,20.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 7874/2020
CONTRATO Nº: DPL/0023/20
CONTRATADA: J.A.M. OCTAVIANI DEDETIZAÇÃO ME
OBJETO: Prestação de serviços de desinsetização, desratização e 
descupinização - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$14.400,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA EM 
POSTE – CPFL 112,5 KVA – 15 KV. 220/127V COM READEQUA-

ÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA – SMTTS, CONFORME PLANI-
LHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. MUN. DE 
TRÂNSITO. Valor estimado: R$ 115.924,51 – Prazo de execução: 
60 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta: 21/05/2020 às 17:00 horas. Data da 
sessão pública de abertura dos envelopes: 22/05/2020 às 08:30 
horas - Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://
www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA E.M. ANTONIO DE 
SOUZA (RUA RENATO PEREIRA DE CAMPOS, S/Nº, JD. CAETA-
NO), CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRA-
MA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 319.473,57 
– Prazo de execução: 180 dias - Data Limite para recebimento 
dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 19/05/2020 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
20/05/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e con-
tratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. 
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE 
GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS - Julgamento da 
Comissão Municipal de Licitação: Após análise do recurso e da 
contrarrazão recursal e tendo em vista o parecer técnico apresenta-
do pela Secretaria Municipal de Obras que é adotado como razões 
de decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, a CML 
resolve manter a decisão proferida no julgamento do dia do dia 17 
p.p. (publicado na imprensa ofi cial nos dias 21 e 23 p.p.). - DESPA-
CHO DA AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem 
como as razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co inte-
gralmente o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 
550) e a decisão da Comissão Municipal de Licitação (fl s. 551/557) 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de decidir e 
nego provimento ao recurso interposto pela empresa Ellipse Proje-
tos e Construções Eireli. 2- Posto isto, por não vislumbrar nenhu-
ma irregularidade ou ilegalidade HOMOLOGO este procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor da empresa vencedora 
Madri Iski Construções Eireli. Às formalidades legais. Publique-se 
por extrato para ciência dos interessados. Sergio Astolfo Issas  - 
Secretário Municipal de Obras. O inteiro teor da decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interessados.   
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 117/2020 - Processo 
11.324/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
locação de máquina de café para o fornecimento de 120.000 doses 
de café prontos aos pacientes no desjejum – Secretaria Municipal 
de Saúde. O pregão eletrônico em epígrafe foi declarado DESER-
TO, uma vez que não houve nenhuma proposta apresentada para o 
certame. Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
ERRATA 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 130/2020 Processo: 11.389/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool gel em atendi-
mento as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino para 
combate ao Covid 19. Secretaria Municipal de Educação. Houve 
um equívoco na publicação considerar conforme segue: Onde se 
lê: "O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h.". LEIA-SE: " O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 07/05/2020, às 14:00h. e abertura 
a partir das 14:02h”. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 114/2020 – Processo n.º 
11.278/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios 
(kit alimentação escolar e cesta básica) para atendimento as uni-
dades escolares da rede municipal de ensino durante a pandemia 
do COVID-19 e eventual aquisição por outros órgãos públicos. Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 24/04/2020, sendo adjudicado o 
item 03 à empresa declarada vencedora: NUTRICIONALE COM. 
ALIMENTOS LTDA. Itens 01 e 02: cancelados. Não houve manifes-
tação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Prego-
eira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
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nenhuma irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Junior - Secretário 
Municipal d e Agricultura e Abastecimento.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 119/2020 - PROCES-
SO n.º 11.328/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição  de máscaras retangula-
res em função da pandemia do vírus covid-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Informamos que o edital foi retifi cado no descritivo do 
item no portal , onde se lê: Mascara Retangular Em Polipropile-
no Dupla Hipoalérgênica Com Filtro Para Bactérias Resistente A 
Penetração De Fluidos Descartável E Com Elástico. Com Clips 
Nasal Pregas Horizontais E Fixação Auricular Através De Elástico.  
O correto é: Mascara Retangular Em Tnt Dupla, Hipoalergenica, 
Resistente A penetração De Fluidos, Descartável, Com Clips Nasal, 
Pregas Horizontais E Fixação Auricular Através De Elástico.  Di-
mensões Mínimas: 18 Cm X 10 Cm. Gramatura Do Tnt 40 G/M² Em 
Cada Camada.
 Fica redesignada a data para o processamento do pregão para o 
dia 08/05/2020 às 08:30 hs e abertura a partir das 08h32min  no 
site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL DE COMPRAS".

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

PORTARIA N.º 34.214 DE 27 DE ABRIL DE 2020
REVOGA, a Portaria n.º 34.078 de 07 de abril de 2020 do(a) servi-
dor(a) MARCO AURELIO BELENTANI DE CARVALHO, retroagindo 
os efeitos desta a 22 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 815 DE 30 DE MAIO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar 
n.º 05/90, por infração aos incisos I, II e III do artigo 204, da Lei 
Complementar nº 05/90.
Advogados: Antonio Guerche Filho – OAB/sp 112.769, Edson Bar-
bosa Coelho – OAB/SP 362.801, Edvaldo Barbosa Coelho – OAB/
SP 307.266 e Valdemar Gullo Junior – OAB/SP 302.886
PORTARIA N.º 34.216 DE 29 DE ABRIL DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1028437-28.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazen-
da Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 
28.908 de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) MARILENE ALVES 
PEREIRA, Auxiliar de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos 
desta 03/02/2012”.
PORTARIA N.º 846 DE 10 DE OUTUBRO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): PAULO HENRQUE DA SILVA
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar 
n.º 05/90, por infração ao inciso X, do artigo 204, da Lei Comple-
mentar nº 05/90.
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Cazinhares – OAB/SP: 
195.922, Davi Pereira Amaral – OAB/SP 342.171 e Marina Eliza 
Moro Freitas – OAB/SP 203.111
PORTARIA N.º 34.219 DE 29 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, aos servidores abaixo relacionados, prêmio por assi-
duidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com 
nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e 
nos termos do Decreto nº 16.868 de 30 de agosto de 2013:
CARLA WANESSA RODRIGUES POLLI, Enfermeiro Padrão, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 07/03/2015 a 06/03/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 07/03/2020 a 06/03/2025.
LARISSA MIGLIOLI RIBEIRO, Médico Ginecologista, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 
16/06/2014 a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do perí-
odo concessivo de 10/04/2020 a 06/12/2024.
LUCIANA PERPETUO MAXIMO, Coordenador Pedagógico, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 08/03/2015 a 07/03/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 08/03/2020 a 07/03/2025.
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS, Diretor de Escola, lo-
tado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 02/03/2015 a 01/03/2020 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 02/03/2020 a 01/03/2025.
MARCIAL BARRIONUEVO DA SILVA, Médico Clínico Geral, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período 
aquisitivo de 28/07/2012 a 26/07/2017 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 12/04/2020 a 25/07/2022.
MARISA CONSTANTINI CORTEZ, Médico Ginecologista, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 16/06/2014 a 14/06/2019 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 10/04/2020 a 06/12/2024.
PAULO IHEI BENFATI HORITA, Agente Fiscal de Posturas – N.
Sup., lotado(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, referente 
ao período aquisitivo de 14/12/2014 a 12/03/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 13/03/2020 a 
12/03/2025.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES 
E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de Esgotos 
Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na margem esquer-
da do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho M Gouveia Neto entre 
a Rua Primeiro Mestre e a Av. Marginal Piedade, incluindo levanta-
mento topográfi co, sondagens do subsolo e licenciamento ambien-
tal, conforme descrito no Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
As empresas AZP CONSTRUCOES LTDA, PORT ENGENHA-
RIA LTDA, ESCOAR ENGENHARIA LTDA – EPP, CAVALARI 
ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA, NOVAES 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP, RW ENGENHARIA 
E CONSULTORIA S/S LTDA, EME ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA, AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA, ENPROCON 
CONS. PROJ. LTDA, THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI – EPP, PLANICON ENGENHARIA LTDA, FERREIRA 
COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, TCA SOLUÇÕES 
E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA – EPP, KADIMA ENGE-
NHARIA LTDA EPP, PLANOS ENGENHARIA LTDA, TOPOSAT 
ENGENHARIA DE PRECISÃO LTDA – EPP e RESTELO CONS-
TRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. entregaram seus envelopes 
dentro do prazo legal. Foram abertos os envelopes de habilitação 
e a sessão foi encerrada para análise da documentação. Após o 
julgamento, a Comissão designará a data da sessão de abertura 
dos envelopes das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 30.04.2020 – Sonia Maria Franco da Silva Go-
mes – Presidente da C.L.
S. J. Rio Preto 30.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO SME N° 06/2020

Homologa Deliberação nº 01/2020 do Conselho Municipal de Edu-
cação.
A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no inciso VI do artigo 11 da Lei nº 8053, de 
4 de setembro de 2000, Resolve:
Art. 1º - Fica homologada a Deliberação CME nº 01/2020 que dis-
põe sobre medidas orientativas às Instituições de Ensino, perten-
centes ao Sistema Municipal de Educação, no período do regime 
especial do combate ao contágio pelo coronavirus (Covid-19), com 
base no Decreto Municipal nº 18.559/2020 que declara estado de 
emergência na cidade de São José do Rio Preto.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 30 de abril de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal de Educação

CONSELHO   MUNICIPAL   DE   EDUCAÇÃO                                                                      
DELIBERAÇÃO CME nº 01/2020

Dispõe medidas orientativas às Instituições de Ensino, pertencentes 
ao Sistema Municipal de Educação, no período do regime especial 
do combate ao contágio pelo coronavírus (Covid-19), com base 
no Decreto nº 18559/2020 que declara estado de emergência na 
cidade de São José do Rio Preto-SP
O Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições e 
com fundamento na Constituição Federal/88, Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional nº 9.394/96, Lei do Sistema Municipal de 
Ensino nº 8053/00, Lei de Criação do CME nº 6.354/96 e Regimen-
to Interno do CME Decreto nº 15.106/10 e considerando:
- A Organização Mundial de Saúde (OMS) que declarou, em 11 
de março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 
em todos os Continentes caracterizava pandemia e que estudos 
recentes demostram a efi cácia das medidas de afastamento social 
precoce para restringir a disseminação do COVID-19, além da 
necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglome-
rações em toda a cidade.
- A Constituição Federal de 1988, que de acordo com o disposto 
em seu artigo 227 determina que “É dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à  
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.” 
- O artigo 7 da Lei 8069, de 13 de julho de 1990, dispõe que “A 
criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 
dignas de existência.” 
 - A Portaria nº188/GM/MS, de 04 de fevereiro de 2020, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão 
da infecção humana pelo COVID-19.
- A Portaria nº356/GM/MS, de 11 de março de 2020que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
- O Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que 
dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), bem como sobre 
recomendações para o setor privado estadual. 
- O Decreto Municipal n º 18.559, de 20 de março de 2020, que 
declara estado de emergência na saúde pública deste Município de 
São José do Rio Preto e estabelece medidas de enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19).
Assim, o Conselho Municipal de Educação no âmbito das suas 
funções, atento aos estudos científi cos que demonstram o distan-
ciamento social, tal como o fechamento de escolas, ser  a inter-
venção mais efi caz para restringir a disseminação de COVID-19; 
sabedor da  suma importância da existência de uma Política Pública 
que contribua com as famílias para que crianças e adolescentes 
permaneçam no seio familiar, evitando exposição desnecessária e 
inapropriada para as circunstâncias relativas aos cuidados à disse-
minação do COVID-19; ciente de que o ambiente escolar propicia 
uma alta probabilidade de contaminação e que as crianças são 
transmissoras em potencial de vírus; cremos nas ações coletivas 
para a resolução de situações quando vivemos a atual pandemia.
Diante do exposto, deliberamos que a volta às aulas deverá ser 
uma ação feita juntamente com as recomendações dos órgãos da 
saúde quando esses verifi carem que o retorno não colocará de 
modo ostensivo ou altamente probabilístico a vida não somente 
dos alunos como da comunidade escolar como um todo. Caberá 
à Secretaria Municipal de Educação lutar pelo cumprimento desse 
compromisso em favor da preservação da vida
Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua homologação 
pela Secretaria Municipal de Educação, revogando-se as disposi-
ções em contrário.
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.
A presente Deliberação foi aprovada pelos Conselheiros titulares 
na data citada abaixo. Conselheiros: Adriana Marques Guimarães 
Dias, Antônio Carlos Tozzo, Eliana Aparecida Najem Racaneli, Kle-
ber Chaves Pereira, Juliana Vargas Passarini, Lilian Madi Ravassi, 
Maria das Graças do Carmo Bertasso, Rogério Andrade e Silvana 
Bassetto de Freitas. 

Encaminhe-se ao Gabinete da Senhora Secretária.
  São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.
Atenciosamente,
Maria das Graças do Carmo Bertasso
Presidente

Extrato de Portaria n.º 003/2020 - CGM de 27 de abril de 2020: 

CONVOLA Sindicância Investigativa nº 022/2019 CGCM/SMTTS 
de 12 de julho de 2019, na presente  Sindicância Administrativa 
Disciplinar nº 003/2020, com escopo de apurar os atos indicadores 
de violação dos deveres e proibições funcionais, em tese praticado 
pelo servidor: WELLINGTON LIMA PESSOA, supedaneados nos 
incisos: VII, X, XXIX do artigo 49; incisos: II, XXII, XXXI,  XL,XLII, 
XLIV e LV do artigo 51, todos da Lei Complementar Municipal 331 
de 30 de dezembro de 2010; incisos III, IX e XI do artigo  204 da Lei 
Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990; garantindo-se ao 
servidor o direito ao contraditório e ampla defesa; nomeando-se os 
servidores estáveis: José Carlos Floriano, Osvaldir Fialho de Brito 
e Eziquiel de Andrade, para, sob a presidência do primeiro, compo-
rem esta Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar. 
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 SEGURANÇA/
CORREGEDORIA

Extrato da Portaria Nº 020/2019-CGCM/SMTTS de 27 de novem-
bro de 2019 - Sindicância Investigativa
Resultado: aplicabilidade do inciso I do artigo 233 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 05/1990.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA /CORREGEDORIA 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 17/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA através do presente edital, o contribuinte abaixo citado, tendo 
em vista que a notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios por motivo de mudou-se. 
Vimos por meio deste prestar a Vossa Senhoria os esclarecimentos solicitados por meio do protocolo nº 
2020000060565, informamos que os cadastros imobiliários (que dão origem aos lançamentos de IPTU) 
obedecem às metragens constantes no registro do competente Cartório de Registro de Imóveis, sendo para o 
presente caso a matrícula nº 141.517/1º CRI.   
Comunicamos, por fim, que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  

INTERESSADO  PROTOCOLO 
ALEXANDRE SANTANA 2020000060565 

São José do Rio Preto (SP), 30 de abril de 2020. 
 
Luiz Carlos Basso 
Chefe D.T.I. - SEMFAZ 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 30 de abril de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202072734 CRISTIANE TOBIAS RODRIGUES  FERNANDES 

2020106485 GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

2020104556 POLIANA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

 2020104372  ANTONIO SERGIO DA SILVA 

202019433 202019434  BR VILLAS PARTICIPAÇÕES LTDA 

 2020105056  BRUNA LETICIA MARTINS SBRISSA 

202034504   CJI ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 

202073354   DJALMA DE MATOS ZANGEROLAMI 

202065311   FARIA VEÍCULOS LTDA 

202088434   FLAVIO RENATO DAVANZO MARTINS 

2020104325   ISABELLA LORRAINE DOURADO 
HISCHIAVAM 

202083736   KIVIA OLIVEIRA TORRES DE ALMEIDA 

 202082578  MARCO ANTONIO DE PAULA 

202083921   RAFAEL TREVIZAN DIAS 

  202088856 RENATO VILLAS BOAS 

202083716   SILVIA LETICIA ESTEVES RIBEIRO 

2020104268   THYAGO DALUR RODRIGUES NETTO 

 202075731  WELLINGTON JULIO DIAS 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020106601   AMANDA DOMICIANO REIS BORDAN 
202072838  202072847 CECÍLIA FERREIRA FERNANDES 

 2020105199  FLAVIO TAKAO FUKABORI 
202065877 202065893 202065899 FRANCISCO APARECIDO RODRIGUES 

  202053896 HELENICE BIANCHI BOLINI 
202080596 202080598 202080602 IVONE GONÇALVES VILERA 

 2020104581  MARCELO AUGUSTO GONÇALVES 
  202042787 MARIO KIYOSHI TAKAARA 

202088655   NATALIA DAVANZO 
 202088853 202088855 RENATO VILLAS BOAS 

202088631   VALDEREZ DE SOUZA EVANGELISTA 
João Marcos Casa Grande Terêncio 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000007109 00983/01 A C A TORRESILHA DROGARIA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000011393 00362/05 ALVES RIBEIRO FARMACIA DE 
MANIPULACAO EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000011413 00362/05 ALVES RIBEIRO FARMACIA DE 
MANIPULACAO EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000038915 00124/19 ANESTESIOLOGIA FIGUEIREDO RIO 
PRETO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000024171 00276/07 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

BENEFICÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000311967 00508/17 CASA DE REPOUSO SANTA MARCILIA 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000313498 00508/17 CASA DE REPOUSO SANTA MARCILIA 
LTDA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000313509 00508/17 CASA DE REPOUSO SANTA MARCILIA 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000358506 02330/15 CASSEB & FREDERICO CLINICA 
MEDICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000352298 01132/99 CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000318299 00410/01 CENTRO INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000343669 00448/17 CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Razão 
Social 

2019000343675 00448/17 CENTRO TERAPEUTICO AGUA VIVA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000275674 00082/14 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Alteração de Atividade 

2019000336683 00082/14 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000336699 00082/14 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000336711 00082/14 CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058973 02276/19 CRISTIANE CAZOLLI 34329877813 Cancelamento de Licença de 
Funcionamento / Desativação do CEVS 

2019000265135 01932/08 DROGAN DROGARIAS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031050 01650/18 DROGARIA MARTINS & PEDROSO 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000031070 01650/18 DROGARIA MARTINS & PEDROSO 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000031079 01650/18 DROGARIA MARTINS & PEDROSO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000011941 01829/13 DROGARIA SANTA RITA RIO PRETO 
EIRELI 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000015656 01829/13 DROGARIA SANTA RITA RIO PRETO Alteração de Dados Cadastrais - 

 

EIRELI Assunção de Responsabilidade 
Técnica 

2020000050151 01286/15 DROGARIA SÃO PAULO S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2018000071793 01286/15 DROGARIA SÃO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000428334 01286/15 DROGARIA SÃO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000428326 01286/15 DROGARIA SÃO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000050134 01286/15 DROGARIA SÃO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000019748 00853/98 EDSON ODA E CIA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000019762 00853/98 EDSON ODA E CIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019782 00464/17 ERICA STEPHANIE TAGAWA ODA 
DROGARIA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000019789 00464/17 ERICA STEPHANIE TAGAWA ODA 
DROGARIA ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000030333 00156/20 F D AMARO FERRAZ CLINICA MÉDICA 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000010073 00601/16 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000020245 01138/18 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000031692 01554/15 GILMAR DE SOUZA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031717 01553/15 GILMAR DE SOUZA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000031733 01757/06 GILMAR DE SOUZA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000036075 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000036085 00516/98 HOSPITAL DR ADOLFO BEZERRA DE 
MENEZES 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000184903 01128/05 INSTITUTO LAR ESPERANÇA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000032088 00170/20 ISABEL CRISTINA GEA LOPES 
28601494811 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000042122 00991/10 J H C DROGARIAS EIRELI EPP 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000061882 00557/20 M F P DE ANDRADE PERALTA 
DROGARIA ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000039150 00918/16 MC DROGARIA LTDA ME Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000016958 01940/09 RAIA DROGASIL S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 
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2020000016976 01610/12 RAIA DROGASIL S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000017085 02545/18 RAIA DROGASIL S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000017098 01610/06 RAIA DROGASIL S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000030303 02620/16 RAIA DROGASIL S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000016273 00771/98 
REDE CENTRAL COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000017056 00771/98 
REDE CENTRAL COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000357566 02255/19 RF ESTÉTICA RIO PRETO LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000325974 00005/99 RIOQUÍMICA S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000232192 00118/07 RONDA & RONDA PANIFICADORA 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000001119 01882/11 S & D MATERIAIS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000001110 01079/98 S & D MATERIAIS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000001072 01881/11 S & D MATERIAIS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000018511 00554/09 S & D MATERIAIS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000343508 02197/19 THALITA LIMA FERREIRA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000008516 01570/12 TRUST EXPRESS RIO PRETO 
TRANSPORTES LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000239939 00223/16 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000239950 00223/16 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000239962 00223/16 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000243499 01020/17 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000243505 01020/17 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000243512 01020/17 UNIMED SAO JOSE DO RIO PRETO 
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000193860 01667/13 USUALMED MEDICINA DO TRABALHO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000030062 00447/98 VALTER LUIS RACANELLI DROGARIA 
LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000223626 01411/17 VEICK COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000024101 01591/17 VITALONGEVITA EIRELI ME Renovação de Licença de 

 

Funcionamento 

2019000326567 01256/16 W J DA SILVA DROGARIA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 
EDITAL DE PROTOCOLOS INDEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2019000161186 00896/19 BRUNO DIEGO DA CRUZ Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2019000352307 01132/99 
CENELLAR COMERCIO DE 

MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000199448 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000331243 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2019000332050 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000332057 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000332065 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000007539 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000007618 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000007627 01507/08 DROGARIA SAO PAULO S/A 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2019000360161 00617/13 HABITARE CENTRO DE 
ATENDIMENTO AO IDOSO LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000241648 01110/14 LUCAS PEIXOTO JANCE ME Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2019000241656 01110/14 LUCAS PEIXOTO JANCE ME 
Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000024842 01519/18 PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000433543 00016/19 

RESIDENCIAL SENIOR LP 
INSTITUICAO DE LONGA 

PERMANENCIA PARA IDOSOS LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

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

Oficiais do
Registro de Imóveis

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
UCHOA

ERRATA – Por um erro de programação o edital abaixo não foi 
publicado no dia correto, que seria 30 de abril de 2020. Segue a 
publicação: 

EXTRATO DE CONTRATO  
Contratante: Prefeitura Municipal de Uchoa/SP - CNPJ 45.111.952/0001-10 – Contratado: 
Banco do Brasil S/A, inscrito no CNPJ 00.000.000/0001-9, OBJETO: a operacionalização das 
transferências para a conta especial administrada única e exclusivamente pelo Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), dos depósitos judiciais e administrativos, em dinheiro, 
tributários e não tributários em que o MUNICÍPIO, suas autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes sejam parte, incluindo o controle, o levantamento dos depósitos e a 
administração dos fluxos financeiros gerados pelo cumprimento do disposto na Emenda 
Constitucional nº 99, de 14.12.2017 – Prazo de Vigência: 12 meses – Data da assinatura: 
29/04/2020. – Modalidade: Inexigibilidade nº 01/2019 – Processo Licitatório nº 092/2019. 
Uchoa(SP), 29 de Abril de 2020 
VALDEMIR ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO - Prefeito Municipal 
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VACINA I 

A Pfizer comunicou terça-feira, 
dia 28 de abril, que espera que 
sua vacina experimental contra 
o novo coronavírus entre na fase 
de testes clínicos amplos até 
outubro, o que permitiria seu uso 
emergencial e até uma aprovação 
acelerada antes do fim do ano. 
Isso, claro, se os resultados 
forem positivos. Os testes podem 
ser iniciados já na próxima 
semana nos Estados Unidos se as 
agências reguladoras aprovarem. 
A vacina em desenvolvimento 
pelo laboratório já é testada 
na Alemanha. Se os planos da 
empresa se confirmarem, os 
resultados serão divulgados em 
maio.

NADA SERÁ COMO ANTES

Com a crise, os jornais impressos do mundo todo descobriram 
que se fazia necessário enxugar o número de páginas, primeiro 
por uma questão de economia de papel, já que com as restrições 
ao funcionamento do comércio, a receita com publicidade 
despencou brutalmente. E o preço do papel varia com o preço do 
dólar. No Brasil, com a cotação do dólar, o papel chega a preços 
do absurdo, mesmo que parte seja subsidiada pelo Governo. 
E também porque caiu sensivelmente o volume de notícias de 
interesse do leitor, pois a grande maioria tem sido vinculada à 
pandemia. Foi assim com o Financial Times, o L.A. Times, o New 
York Times,o Washington Post, The Guardian, El Clarín, a Folha 
de São Paulo, o Estadão, o Valor, e em nossa cidade, o Diário 
da Região e o jornal DHoje, que juntaram num só, dois ou três 
cadernos. Até porque, com a quarentena, muita gente que ainda 
não estava adaptada, acabou aprendendo e se acostumando a 
ler as notícias online. O mesmo está acontecendo nas colunas 
e blogs sociais, porque os eventos estão sendo cancelados e 
para analistas do mercado, reforçaram a percepção que, após a 
retomada das atividades comerciais, vai demorar para que tudo 
se normalize. Segundo Décio Oddone, ex-diretor da Agência 
Nacional do Petróleo, o consumo não volta tão cedo aos níveis 
anteriores. A crise do Covid-19 trouxe um novo ingrediente: uma 
brutal queda no consumo, que só de petróleo pode chegar a 30 
milhões de barris por dia nos próximos meses, porque os veículos 
e aviões não estão circulando. 

LIVE 

Encerrando uma semana inteira de lives, o Riopreto Shopping 
Center realiza hoje uma live dedicada às crianças com Ariel 
Caratori, da Cia Fábrica de Sonhos, que fará uma ‘Contação de 
História Interativa’ da Galinha Ruiva, a partir das 15 horas. Além 
da contação, a atriz ensinará os pequenos a fazer uma dobradura 
de galinha no papel sulfite com lápis de cor.

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 1º, sexta-feira: Dia 
Mundial do Trabalho, Patrícia Vendramini Cardoso Machado, Pérgio 
Bertolini, Cida Cabrera, Ésio Glacy de Oliveira, Euphly Jalles Filho, 
José Fernando Vieira da Silva, Lelena Barbour Pini, Leonardo Correa 
Machado Pereira, Marcelo Rubens Paiva, Maria Angélica Lorga, 
Paulo Roberto Munia, Roberto Justus, Zenha Ribeiro Prudente 
Aquino, Luiz Duarte Silva Júnior, Luiz Nogueira, Adnilson Souza 
Pereira. 2, sábado: Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. 
Em 1829, nasceu em Macejana, Fortaleza (CE), o romancista, 
dramaturgo, jornalista, advogado e político José de Alencar. Foi 
escolhido por Machado de Assis para patrono da Cadeira nº. 23 
da Academia Brasileira de Letras, fundada por Machado de Assis. 
Morreu no Rio de Janeiro em 1877, aos 48 anos. Em 1919, nasceu 
em Miraí, Minas Gerais, o cantor e compositor Ataulfo Alves, que 
morreu no Rio em 1969, aos 60 anos; David Beckham, Maria 
Aparecida (Neca) Thomé Menezes, Dijalma Pirillo Júnior, Leonardo 
Lima Verona, Henrique Taufic, José Luiz Mendonça, Jorge Antonio 
Sidericoudes, Pedro Gildo Venturelli. 3, domingo: Dia do Sertanejo, 
aniversário de Bebedouro, aniversário de Poloni, aniversário de 
Valentim Gentil, Agnaldo Rayol, Dante Nascimbeni Filho, Márcia 
Costa, Ricardo Muanis Camargo, Marina Vanzela Lania Teles. 4, 
segunda-feira: Dionéia de Carvalho, Nardo Nazareth Monteiro, 
Cassia Guerra, Duda Mahfuz, José Carlos Beccari de Azevedo, Lulu 
Santos, Willian Gabriel Daher, nasceu Audrey Hepburn, Fernando 
Gomes, Nélio de Castro Gomes. 5, terça-feira: Dia do Pintor, Dia 
Nacional das Comunicações. Nasceu em 1818, em Trévertis, na 
Alemanha, o filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista 
e revolucionário socialista Karl Marx, que morreu em Londres, em 
1883, aos 65  anos; Nelcy Amorim Ciantelli, Valéria Cabrera, Lúcia 
Pardo, Dema Menezes Lorga. Em 1946, nasceu a sambista e 
compositora Beth Carvalho, que morreu em 2019, no Rio, aos 73 
anos; Luiz Carlos Bardari, Paulo Emílo Azevedo Marques, Douglas 
Soler, Antônio Lui, Maria Fernanda Abelaira, Maria Helena Bolim. 
6, quarta-feira: Nasceu em 1856, em Pribor, Tchecoslovaquia, 
o médico neurologista e psiquiatra Sigmund Freud, criador da 
psicanálise. Morreu em Hampstead, Londres em 1939, aos 
83 anos; Rubens Martucci Filho, Sandra Maria Jabur Ribeiro, 
Manuela Ottoboni Rossi, Paulo Antonio Vicentin. 7, quinta-feira: 
Data Nacional de Israel (Independência), Dia do Oftalmologista; 
nasceu em Los Toldos, Argentina, em 1919, a atriz, líder política e 
primeira-dama da Argentina, Maria Eva Duarte Perón, Evita Perón, 
que morreu em 1952 , em Buenos Aires, aos 33 anos; Ilza Bassi da 
Silva, Cláudia Liz, Giocanda Junqueira Zancaner Cocenzo, Bianca 
Junqueira Zancaner Passoni, George  Clooney, Leonice Ferrari, Tony 
Blair, Nelinho Tonelli, Vitor Amadeu Escobar Pardo. 

BONS TEMPOS: O agropecuarista, Allim Bassitt, em mo-
mento de descontração, na estância da família

São José do Rio Preto, sexta-feira 
1° de maio de 2020

NOVA DATA  

O casamento de Rodr igo 
Bassitt Porto, filho de Eduardo 
e Cinthia Bassitt Porto, que 
aconteceria agora em maio, 
foi adiado para o dia 24 de 
outubro, em Campinas.

LANÇAMENTO

Sucesso original de Waldeci Aguiar, que gravou esta canção em 
1999, ‘Vai Dar Tudo Certo’ fez parte do 16º álbum de Zezé Di 
Camargo e Luciano, lançado em 28 de março de 2005 e que 
ficou entre os quatro mais vendidos no ano com mais de um 
milhão e meio de cópias. A música em questão ganha agora 
nova gravação nas vozes dos artistas e será lançada, hoje, pela 
Onda Music em todas as plataformas digitais.

FEIJOADA & LIVE 

A 14ª edição da Feijoada do 
Mané será dia 30 de maio, mas 
não em forma de festa. Será 
com entrega por drive thru, 
enquanto, de casa, você assiste 
à live do evento, degustando o 
acepipe, bebendo a caipirinha 
e colaborando com o Serviço 
Social do Parque Estoril. Vamos 
colaborar! 

Vamos juntos #LutarContraACrise

VACINA II 

O Reino Unido começou a testar, 
ontem, em 200 voluntários uma 
vacina para o Coronavirus. 
Apesar de haver em torno de 
70 projetos de vacinas contra 
o Covid 19 entre cientistas do 
mundo inteiro, especialistas 
acreditam que antes de 1 ano 
ou a ano e meio não estará 
disponível. 


