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Prefeitura vai orientar rio-
pretense antes de aplicar 

multa por falta de máscara
Edinho disse que a intenção inicial é orientar população e não multar

Divulgação Cidade volta a 
registrar índice 
de isolamento 

abaixo da média 
no Estado de SP
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Desde o início da pandemia, a Prefeitura 
de Rio Preto suspendeu a fiscalização por 
meio de radares estáticos (móveis) em ruas e 
avenidas da cidade, mantendo apenas os ra-
dares fixos. A medida fez com que número de 
multas despencasse no município, atingindo 
um ‘recorde negativo’.                           Pág. A5

Ataques de escorpiões 
crescem 36%  em Rio Preto

No primeiro quadrimestre deste ano, a cidade registrou um aumento de 36% nos casos, em comparação 
com o mesmo período de 2019. Vigilância Ambiental alerta para cuidados durante quarentena. Pág. A4

Cláudio LAHOS

Multas caem 
pela metade  
sem uso de 

radares móveis 

Número de multas aplicadas em abril foi o menor dos últimos dois anos, segundo a Secretaria de Trânsito

EM QUATRO MESES

Idoso de 79 anos é o segundo a 
morrer, em 24h, e o 10º pelo Covid 

Pág. A4

Vereadores barram contratação de 
condenados por violência à mulher
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Acidente mata 
dois e fere dez 
em Granada 
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Temperatura 
deve chegar a 
12 graus na 

sexta por causa 
de frente fria
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Motorista de carro
morre após bater 
em caminhões
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Cláudio LAHOS

Manifestação 
pela reabertura 

do comércio 
acontece hoje
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*
 ARTIGO  

Allan MENEGHIM*

Novos hábitos para o novo momento

Estamos retomando aos 
poucos algumas atividades 
externas e, com isso, mudan-
ças de hábitos vão acontecer 
em nosso dia a dia.

Com a pandemia apren-
demos como enxergar as 
adaptações.  É incrível como 
as pessoas que não tinham 
hábito de lavar as mãos 
constantemente estão fa-
zendo isso em todos lugares, 
assim como fomos ensinados 
a escovar o dente, a tomar 
banho.

Daqui pra frente teremos 
que ser mais exigentes nos 
locais, nos preocupar com 
o próximo e nos estabele-
cimentos que entrarmos. A 
crise forçou o ser humano a 
ter mais empatia e ser mais 
cuidadoso. 

Quanto mais cuidamos 
da saúde, mais cuidados do 
corpo. Sedentarismo, falta de 
atividade física agravam qual-

quer quadro. Nas academias, 
para voltar a se exercitar com 
regras e orientação, em alguns 
estados já voltaram a treinar e 
se adaptaram bem às regras 
e mostraram um nível de co-
operação de encher os olhos.

Treinar em casa é legal? 
Motivante? Como treinador 
digo que sim e não. Sim, pelo 
fato que você monta seu local, 
horário, escolhe sua música e 
até qual treinador vai te guiar 
em sua nova jornada. Não, 
pelo fato que pessoas com 
pouca disciplina estão enfren-
tando dificuldades em manter 
os treinos.

Enquanto os hábitos esti-
verem na zona de conforto, 
se não ter tiver algo forte que 
te faça mudar e agir, tudo 
continuará na mesma.

Vale aproveitar este perío-
do para mudar os hábitos, seja 
leltura, estudo e mais atitude 
com seus projetos. Assim es-
panta-se a ansiedade.

Além desta epidemia, uma 

O metabolismo humano 
e as reações enzimáticas 
dependem da temperatura 
corpórea. Como sabemos, a 
temperatura humana normal 
varia entre 36-37ºC. Mesmo 
em condições climáticas de 
baixas ou altas temperaturas, 
nosso corpo é capaz de autor-
regular a temperatura.

No inverno, as temperatu-
ras mais baixas podem predis-
por a redução da temperatura 
corpórea -situação denomi-
nada Hipotermia- sobretudo 
quando as pessoas não se 
agasalham adequadamente 
e não se alimentam suficien-
temente. 

A produção de calor pelo 
corpo -termogênese- depende 
diretamente da alimentação 
regular, uma vez que, durante 
a digestão e metabolização 
dos alimentos, ocorre eleva-
ção da temperatura corpórea. 
Neste contexto, já podemos 
depreender que pessoas des-
nutridas ou com transtornos 
alimentares estão muito sus-
cetíveis a hipotermia corpórea.

À medida que a tempe-
ratura corpórea cai, a saúde 
cardiovascular pode ser com-
prometida. Fisiologicamente, 
a hipotermia promove redução 
do fluxo sanguíneo e da oxige-
nação para todos os órgãos. 
As reações químicas tornam-
-se mais lentas, o metabolis-

O inverno se aproxima: Como 
fica nosso coração?

mais antiga e conhecida, da 
Obesidade, vai matar agora e 
nos próximos anos. Digno de 
registro que, primeiramente, 
temos que  controlar a saúde, 
o sobrepeso e todo o sistema 
tem que estar em dia.

O hábito de manter seu 
corpo ativo todos os dias - 
independentemente da idade 
– e controlar a alimentação 
resulta, quase de forma auto-
mática, na qualidade do sono, 
do trabalho, menos stress e 
menos ansiedade.

Faça a sua mente cuidar 
do seu corpo. Seu corpo físico 
é seu tanque de guerra, sua 
mente é o seu General nessa 
jornada. 

Comande o jogo. Um co-
ach de qualidade vida não se 
limita a uma planilha, mas en-
tende, ajusta o que precisa e 
aponta as melhores escolhas. 

* Educador físico – Live 
Sports Center.

mo cai e, na dependência do 
órgão, algumas complicações 
podem levar à letalidade.

Em situações de inverno 
rigoroso, as pessoas mais ex-
postas ao frio apresentam maior 
risco de infarto agudo do mio-
cárdio e derrame cerebral. Os 
vasos sanguíneos, diante da 
exposição ao frio excessivo, 
apresentam vasoconstrição ge-
neralizada, ou seja, se contraem 
demasiadamente, com redução 
significativa do fluxo sanguíneo. 

No coração, esta redução de 
fluxo compromete a vitalidade 
do miocárdio e causa o infarto 
- morte das células. Analoga-
mente, os vasos sanguíneos do 
cérebro se contraem, a irrigação 
cerebral fica insuficiente, resul-
tando no derrame ou acidente 
vascular cerebral.

Fundamental ressaltar que 
muitas pessoas já são portado-
ras de problemas cardiovascu-
lares, como hipertensão arterial, 
arritmias cardíacas, diabetes 
melitus, dislipidemias e, quando 
expostas ao frio excessivo, seu 
risco cardiovascular se agrava. 

Esta consideração é absolu-
tamente importante, pois uma 
das orientações preventivas, 
para uma pessoa cardiopata, 
é evitar situações de exposição 
ao frio excessivo. Muitas vezes, 
trata-se de uma viagem de la-
zer nos meses de inverno, que 
ao invés de ser um período de 

           NÃO É INTERESSANTE QUE AS PESSOAS CARDIOPATAS FA-
ÇAM PERÍODOS PROLONGADOS DE JEJUM OU NÃO MANTENHAM 

REGULARMENTE AS TRÊS REFEIÇÕES DIÁRIAS

   “
”descontração e descanso, tor-

na-se um período conturbado 
com aparecimento de sintomas 
cardiovasculares, como dor no 
peito, palpitações e picos de 
pressão arterial.

As principais medidas pre-
ventivas, nos meses de inverno 
rigoroso, incluem o uso de 
aquecedores, a utilização de 
lareiras, cobertores durante 
a madrugada, consumo mais 
frequente de bebidas quentes 
como chás de ervas e manu-
tenção rigorosa de um ritmo 
alimentar consistente. Não é 
interessante que as pessoas 
cardiopatas façam períodos 
prolongados de jejum ou não 
mantenham regularmente as 
três refeições diárias.

Do ponto de vista medica-
mentoso, não existem medica-
mentos específicos, uma vez 
que as temperaturas baixas 
representam um fenômeno 
eminentemente climático. No 
entanto, alguns compostos 
com maior poder estimulante 
podem ser empregados para 
incrementar a termogênese 

corpórea. Produtos baseados 
em substâncias como cafeína, 
taurina e xantinas podem ser 
úteis no aquecimento corpóreo, 
mas devem ser prescritos por 
profissionais habilitados. Além 
do consumo destes compostos, 
a prática supervisionada de ati-
vidades físicas aeróbicas (bici-
cleta, caminhada, corrida, nata-
ção) também é uma alternativa 
interessante para gerar calor e 
combater os efeitos deletérios 
das baixas temperaturas.

As orientações de um car-
diologista, educador físico, 
endocrinologista e nutricionista 
podem ser extremamente salu-
tares na prevenção e tratamen-
to da hipotermia e seus efeitos.

*Edmo Atique Gabriel - 
Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago.

www.drgabrielcardio.com.
br

Divulgação

Divulgação
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A Prefeitura de Rio Preto 
por meio de nota divulga-
da nesta terça-feira (05) 
informou que com base do 
decreto 65.959/2020 do 
governo do Estado que torna 
obrigatório o uso de máscaras 
em locais públicos a partir de 
quinta-feira (7) vai apenas 
neste primeiro momento 
orientar a população para 
que cumpra a determinação 
do decreto como forma de 
prevenção à proliferação do 
coronavírus (Covid-19) em 
Rio Preto e que continua 
estudando a melhor forma 
de aplicação do decreto no 
município.

A Prefeitura está fazendo a 
divulgação dessa medida nas 
mídias sociais e em peças 
publicitárias que serão divul-
gadas a partir desta semana.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) salientou que “Neste 
momento é importante a 
conscientização de todos 
quanto ao uso da máscara. 
Nosso foco é educativo e 
acreditamos na adesão de 
todos, como já ocorreu após 
decreto do município que 

tornou obrigatório o uso de 
máscaras no transporte pú-
blico e como condição para 
o acesso ao comércio”, fina-
lizou o prefeito.

Decreto e punições - No 
decreto o governador João 
Doria (PSDB) definiu as pu-
nições seguindo as penalida-
des previstas na lei estadual 
10.083/98 que diz respeito 

ao Código Sanitário do Estado. 
As penas previstas para quem 
descumprir o uso de máscaras 
estão nos incisos I, III e IX do 
artigo 112 da lei. 

A punição pode ir de uma 
advertência, passando ou uma 
multa que pode variar de 10 
a 10.000 UFESP (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo) 
o valor atual a unidade é R$ 

27,61. Com este valor da uni-
dade a multa pode variar de R$ 
276,10 a R$ 276.100,00, e 
por último a interdição parcial 
ou total do estabelecimento, 
seções, dependências e ve-
ículos.

Outras punições possíveis  
caso o decreto venha a ser 
descumprido têm como base 
dois artigos do Código Penal, 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Orientação será foco neste primeiro momento do 
uso obrigatório das máscaras em vias públicas 

EM RIO PRETO

O grupo de empresários do 
movimento ‘Volta Já’ promete 
realizar uma serie de protestos 
e manifestações esta semana 
para pressionar o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e os membros do 
Comitê Gestor de Enfrentamento 
do Coronavírus para liberaram 
a reabertura geral do comércio 
em Rio Preto já a partir do dia 
10 de maio. 

O movimento está divulgando 
pelas redes sociais a convocação 
de duas manifestações. A pri-
meira nesta quarta-feira (6), às 9 
horas, em frente à Secretaria da 
Saúde, na Vila Sinibaldi, onde o 
ato será feito exclusivamente em 
frente ao prédio da secretaria. 

Um dos organizadores do 
movimento Denilson Marzocchi 
tinha adiantado no início da 
semana que eles iriam realizar 
diversos mobilizações nesta se-
mana para cobrar a reabertura 
do comércio em Rio Preto. 

Outra mobilização desta vez 
uma passeata vai acontecer 
nesta quinta-feira (07) com con-
centração em frente à Catedral 
(Calçadão), a partir das 9 horas, 
segundo os organizadores.

Manifestantes fazem 
protesto em frente à 

Secretaria de Saúde pela 
reabertura do comércio

HOJE

Profetiza
O presidente do MDB, Pedro Nimer, diz que se não ocorrer 

controle drástico com o propósito de reduzir a infecção pelo 
covid-19, profetiza que as eleições correm o risco de não 
ser promovidas em outubro. Nimer diz que o ministro Luís 
Roberto Barroso, que irá assumir a presidência do TSE no 
fim de maio, terá de sinalizar o que pretende fazer. Ou seja, 
se vai manter o processo eleitoral, como prevê o calendário 
eleitoral, ou se postergará o processo para novembro. “Tudo 
vai depender da decisão do ministro Luís Barroso”, diz.

À risca
Se a maioria da população tivesse seguido à risca o 

isolamento social, evitar aglomeração, manter distância 
entre uma e a outra pessoa, lavar as mãos com frequência 
e o uso de álcool gel, o gráfico, que mostra a ascendência 
do número de contaminação na cidade, já estaria com a 
curva na descendência. Agora, não adianta pressionar o 
poder público para reduzir as medidas restritivas. Se com 
elas, o vírus chinês avança, imagine se liberar geral? É o tal 
negócio, o ideal seria cada um cuidar de si mesmo, para 
não ser infectado.

Repúdio
A moção de repúdio con-

tra as transferências de 
pacientes da covid-19 para 
o interior provocou debates 
ásperos, na sessão de on-
tem. Jean Dornelas (MDB), 
autor da moção, rechaçou a 
possibilidade de transferên-
cias para o interior. Marco 
Rillo (PSOL) se posicionou 
contra a moção. Segundo 
ele, os pacientes deverão ser 
encaminhados para cidades 
próximas à Capital. “Como 
cristão, temos que construir 
um mundo solidário”, pon-
derou. Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) e Renato Pupo 
(PSDB) também criticaram 
a moção de repúdio.

Extremismo
Pedro Roberto Gomes (Patriota) criticou o 

grupo de manifestantes que apoia a volta do 
extinto AI-5, instituído no regime militar que 
motivou, por exemplo, a cassação de man-
datos de parlamentares que se posicionavam 
contra a ditadura. “Pode divergir, mas tem de 
respeitar o que o outro pensa”, ponderou. 
O vereador criticou ainda as agressões do 
grupo, que apoia o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), contra jornalistas do Estadão, 
no último domingo, em Brasília. “Jornalista 
também é um trabalhador”, completou.  

Acelera
Notícia nada boa para os 

empresários que esperam a 
reabertura do comércio e de 
outras atividades no curto 
prazo. Como a maioria da 
população não respeitou o 
isolamento social, como de-
termina o decreto estadual 
(expira dia 10 de maio), a 
propagação do coronavírus 
voltou a acelerar em Rio 
Preto, o que preocupa a 
área da saúde. As medidas 
são adotadas com base 
no número de casos de 
contaminação. Diante do 
aumento de casos, é pouco 
provável que Edinho Araújo 
(MDB) irá recuar nas res-
trições, a partir de 11 de 
maio.

Replicando  
Anderson Branco (PL) 

arrumou uma ‘briga’ na rede 
social, por replicar uma pu-
blicação que critica o gover-
nador João Doria, por causa 
das medidas restritivas para 
evitar a propagação do vírus. 
Segundo o texto, Doria vai 
trazer pacientes da covid-19 
para o interior, a fim de au-
mentar o contágio para jus-
tificar a quarentena, já que 
o índice de mortes é zero. 
O texto insinua ainda que o 
governador tem de justificar 
os gastos e abusos com o 
dinheiro público. A maioria 
dos internautas diz que o 
vereador estaria replicando 
fake news.

Imploram
As autoridades da área da saúde de São Paulo estão implorando para que as pessoas 

respeitem o isolamento social, como medida de barrar o avanço do coronavírus. Como 
os rastreamentos mostram que o isolamento está abaixo de 50% na região metropolitana 
da Capital - o ideal seria acima de 70% - as contaminações pela covid-19 dispararam. 
Informação do governo do estado revela que 81% dos leitos hospitalares estão ocupados. 
Os leitos das UTIs estão perto do limite e a recomendação das autoridades é: “Fique em 
casa”.  

Apoio de peso
O empresário Antônio Pereira (PMN), o Cebolão, 

está animado com sua pré-candidatura a prefeito. 
No começo de junho, segundo ele, desembarca na 
cidade um empresário estrangeiro que irá firmar uma 
parceria para apoiá-lo na disputa pela Prefeitura. O 
empresário, revela o pré-candidato, está disposto a 
investir entre 500 milhões e 700 milhões de dólares 
no setor do agronegócio. “Ele atua em 30 países na 
área de exportações e vai me apoiar”, conta. Cebolão, 
como é conhecido no meio político, não declinou o 
nome do empresário.

Cláudio LAHOS

Obrigatoriedade do uso de máscaras passa a vigorar a partir de amanhã

artigo 268 “Infringir determi-
nação do poder público, des-
tinada a impedir introdução 
ou propagação de doença 
contagiosa: Pena - detenção, 
de um mês a um ano, e multa” 
e o artigo 330 “Desobedecer 
a ordem legal de funcionário 
público: Pena - detenção, de 
quinze dias a seis meses, e 
multa”.

Condenados pela Lei Maria da Penha não poderão ocupar cargos comissionados
Os vereadores aprovaram na 

sessão ordinária desta terça-
-feira (5), por unanimidade, o 
mérito do projeto de autoria do 
vereador Jean Dornelas (MDB) 
que proíbe que a Prefeitura de 
Rio Preto contrate pessoas para 
cargo em comissão que tenham 
sido condenados pela Lei Maria 
da Penha.

Segundo Dornelas, o objetivo 
do projeto é dar exemplo e a ten-
dência é esta mesmo de segregar 
estes “malfeitores” e que outros 
poderes executivos e legislativos 
podem também fazer propostas 
neste sentido. O projeto agora vai 
para a sansão ou veto do prefeito.

Outro projeto que teve des-

taque foi à nova votação do 
projeto de resolução 03/2020 
que reajusta os subsídios dos 
vereadores para R$ 5.907,23. 
O valor do subsídio mensal dos 
vereadores é para a próxima 
legislatura 2010/2024. O pro-
jeto teve um erro formal e teve 
novamente que ser votado e 
mais uma vez foi aprovado pelos 
parlamentares.

A legalidade do projeto de 
lei do vereador Paulo Pauléra 
(Progressistas) que estende para 
10 anos o prazo para que os 
mototaxistas tenham a obrigação 
de trocar de veiculo, hoje o prazo 
é de apenas 5 anos. O vereador 
afirmou que está enquadrando 
a categoria a mesma exigência 

feita os taxistas e motoristas de 
aplicativos.  

Ao todo, foram 10 projetos na 
ordem do dia dos quais os outros 
sete projetos da pauta seis foram 
aprovados e um foi prejudicado 
pela ausência do autor. 

Moção da discórdia - uma 
moção de autoria do vereador 
Dornelas, que repudiava o se-
cretário estadual de Saúde, José 
Henrique Germann Ferreira, sobre 
a possibilidade da transferência 
de pacientes com Covid-19 da 
capital para o interior inclusive 
Rio Preto. 

O debate foi forte e teve a 
participação de quase todos os 
vereadores onde a maioria deles 
se posicionou contra a Moção e 

apenas três votaram favoráveis. 
No entendimento da maioria dos 
vereadores eles não acreditam 
que essas transferências da 
capital para Rio Preto venham 
a ser feitas, mas que caso seja 
necessário não se pode deixar 
de aceitá-las. Na votação foram 
12 vereadores contra a Moção 
e apenas três vereadores favo-
ráveis.

Em nota da Secretaria Esta-
dual de Saúde encaminhada à 
reportagem, a Pasta salientou 
que neste primeiro momento as 
transferências de pacientes estão 
sendo feitas para cidades próxi-
mas da residência do paciente 
que precisa de um leito de UTI 
(Unidade de Terapia Intensiva).

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

POR UNANIMIDADE

Sergio SAMPAIO

Pedro Roberto Gomes (Patriota) criticou o 
grupo de manifestantes que apoia a volta do 
extinto AI-5, instituído no regime militar que 
motivou, por exemplo, a cassação de man-
datos de parlamentares que se posicionavam 
contra a ditadura. “Pode divergir, mas tem de 
respeitar o que o outro pensa”, ponderou. 
O vereador criticou ainda as agressões do 
grupo, que apoia o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), contra jornalistas do Estadão, 
no último domingo, em Brasília. “Jornalista 
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Ataques de escorpião aumentam 
em 36% e quarentena preocupa 

Uma das principais preocu-
pações da Vigilância Ambiental 
de Rio Preto é o número de 
ataques de escorpião no muni-
cípio, principalmente no período 
de quarentena, onde grande 
parte da população está ficando 
dentro de casa. Neste primeiro 
quadrimestre, a cidade registrou 
um aumento de 36% nos casos, 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

Ao todo, Rio Preto já teve 
248 casos registrados em 
2020. O ápice aconteceu em 
janeiro, quando ocorreram 91 
casos. Neste ano, apenas o 
mês de abril teve um número 
menor do que em 2019, com 
21 casos em 2020 contra 40 
no ano passado. 

“Acreditamos que esse au-
mento ocorreu por dois motivos. 
O primeiro foi o relaxamento 
nos cuidados necessários. Já 
o segundo eu acredito que a 
população foi se acostuman-
do com o escorpião e acabou 
perdendo o medo”, explicou 
Luiz Febolli Filho, gerente da 
Vigilância Ambiental. 

O motorista de transporte 
escolar Milton Previato Carva-
lho, 59 anos, já encontrou dois 
escorpiões em sua casa no 
bairro Vale do Sol. 

“Minha esposa encontrou 
um atrás do sofá da sala quan-
do foi fazer a limpeza. O outro 
estava na lavanderia”, explicou. 

De acordo com ele, a Vi-
gilância foi até a casa dele 
na mesma semana e passou 
orientações sobre como lidar 
com o escorpião.

“A maioria dos escorpiões 
estão na rede de esgoto, então 
recomendamos que deixem os 
ralos fechados. Também pedi-

mos para as pessoas evitem 
acúmulo de entulho e mante-
nham sempre os cuidados com 
o jardim, além de vedar frestas 
e buracos na parede e nas por-
tas”, afirmou Febolli.

Em caso de picadas, a reco-
mendação é procurar uma uni-
dade de saúde imediatamente. 
“Temos que ressaltar que já não 
é mais necessário perder tempo 
capturando o escorpião após a 
picada, já que pelos sintomas 
os médicos já conseguem defi-
nir o tipo. Hoje, cerca de 95% 
dos ataques são causados pelo 
escorpião amarelo”, comentou.

Por fim, Febolli explicou 
que não é necessário chamar 
a Vigilância caso encontre um 
escorpião dentro de casa. “A 
pessoa pode tentar eliminar o 
escorpião pisando com um cal-
çado fechado ou batendo com 
algum outro objeto. Também é 
possível matá-lo com veneno, 
mas ele não morre instantanea-
mente e pode se esconder após 
ser atingido”, complementou.

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Saúde confirma 10ª morte por 
Covid-19, a segunda em 24h

A Secretaria de Saúde de São 
José do Rio Preto confirmou mais 
uma morte por coronavírus nesta 
terça-feira (5). Foi o décimo óbito 
registrado no município.

O paciente é um homem de 
79 anos, sem informação de 
comorbidades, residente de Rio 
Preto e previamente diagnostica-
do com coronavírus.

Apresentou os primeiros sin-
tomas em 18 de abril, foi inter-
nado no dia 24 e o óbito ocorreu 

ontem, 5 de maio.
MÁSCARAS
A Prefeitura de Rio Preto por 

meio de nota divulgada nesta 
terça-feira informou que com 
base do decreto 65.959/2020 
do governo do Estado que torna 
obrigatório o uso de máscaras 
em locais públicos a partir desta 
quinta-feira vai apenas neste 
primeiro momento orientar a 
população para que cumpra a 
determinação do decreto como 
forma de prevenção à proliferação 
do coronavírus (Covid-19) em Rio 

Da REPORTAGEM Preto e que continua estudando 
a melhor forma de aplicação do 
decreto no município.

A Prefeitura está fazendo a 
divulgação dessa medida nas 
mídias sociais e em peças publi-
citárias que serão divulgadas a 
partir deste semana.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) salientou que “Neste 
momento é importante a cons-
cientização de todos quanto ao 
uso da máscara. Nosso foco é 
educativo e acreditamos na ade-
são de todos”. 

Divulgação

Milton Carvalho encontrou 
dois escorpiões em sua 
residência, no Vale do Sol

Isolamento social em Rio Preto é de 40%

O Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SIMI-SP) 
do Governo do Estado de São 
Paulo revelou que o percen-
tual de isolamento social em 
São José do Rio Preto foi de 
40% nesta segunda-feira (4). 
A média no estado é de 47%.

Com esses dados, é possí-
vel apontar em quais regiões a 
adesão à quarentena é maior 
e em quais as campanhas de 
conscientização precisam ser 
intensificadas, inclusive com 
apoio das prefeituras. 

Em razão da forma de 
contágio da COVID-19, evitar 
aglomerações e higienização 
frequente das mãos são as 

medidas mais eficazes para 
conter a propagação do vírus.

O secretário da Saúde, 
José Henrique Germann, 
lembrou, durante coletiva de 
imprensa concedida nesta 
terça-feira (5), a recomen-
dação para a população ficar 
em casa. “É extremamente 
importante manter essa taxa 
entre 50% e 60%, mais perto 
de 60% possível. Idealmente 
acima disso”, disse.

No momento, há acesso 
a dados referentes a 104 
cidades maiores de 70 mil 
habitantes, que podem ser 
consultados e estão também 
disponibilizados em gráficos 
no site www.saopaulo.sp.gov.
br/coronavirus/isolamento. O 

sistema é atualizado diaria-
mente para incluir informa-
ções de municípios.

O infectologista David Uip, 
coordenador do Centro de 
Contingência, alerta nesta 
terça-feira para as regiões 
em que os índices têm ficado 
abaixo de 50%. 

“Nós precisamos melhorar 
isso [os índices] todos os 
dias. E nós teremos enormes 
dificuldades no prazo um 
mês se este número não for 
superior a 50%. Eu me refiro 
a leitos disponíveis em toda a 
rede, especialmente leitos de 
UTI. É claro que isolamento 
é muito chato, muito difícil. 
Nós sempre agradecemos à 
população. Mas a população 
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Governo lança ferramenta de 
consulta sobre auxílio emergencial

Os cidadãos que fizeram a 
solicitação do auxílio emergen-
cial do governo federal podem 
consultar a situação dos seus 
requerimentos e, caso não te-
nham sido selecionados, para 
saber o motivo da negação. 
Além do portal e do aplicativo 
da Caixa, os brasileiros poderão 
acompanhar, a partir de hoje (5), 
os seus pedidos por meio dos 
sites do Ministério da Cidadania 
e da Dataprev.

O objetivo é dar transparência 
aos procedimentos de análise, 
processamento, homologação 
e pagamento do benefício. Os 
requerentes poderão acompa-
nhar todo o detalhamento dos 
pedidos, como resultados, datas 
de recebimento e envio dos 
dados pela Caixa à Dataprev e 
vice-versa, além da motivação da 
negativa do benefício. A análise 

da segunda solicitação também 
poderá ser conferida.

Na noite dessa segunda-feira 
(4), a Dataprev ativou a página 
de consultas para testes e mais 
de 500 mil acessos já foram 
registrados.

Pelo menos 12,4 milhões de 
brasileiros que pediram o auxílio 
emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras) devem 
refazer o cadastro no aplicativo do 
programa ou no site auxilio.caixa.
gov.br. Este é o total de inscritos 
que tiveram o cadastro classifica-
do como inconclusivo, que podem 
estar relacionados a dados diver-
gentes, como número do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), endereço 
e informações sobre dependentes.

Apenas os cidadãos com pe-
didos considerados inconclusivos 
podem refazer o cadastro. Quem 
teve o benefício rejeitado e rece-
beu a classificação de inelegível 
não pode retificar os dados. 

Da REPORTAGEM

A partir desta terça-feira, 
dia 5, uma nova frente fria se 
forma em parte do Sul do Brasil 
e nos dias subsequentes avan-
ça e muda o tempo novamente 
nas Regiões Sul, Sudeste, 
além do Centro-Oeste e sul do 
Norte do Brasil. 

Esta mudança deve carac-
terizar o primeiro evento de 
friagem da estação, segundo 
o Cptec/Inpe (Centro de Pre-
visão de Tempo e Estudos 
Climáticos).

Nesta segunda -feira, dia 4, 
em Rio Preto a temperatura mí-
nima ficou em 16° e a máxima 
em 30°/. Sol com algumas nu-
vens. Sem previsão de chuva.

Ontem, a temperatura mí-
nima foi 18° e a máxima de 
32º. Já para quarta, quinta e 
sexta-feira, a previsão é que a 
temperatura caia um pouco no 
período da manhã e aumente 
no período da tarde.

Hoje, dia 6, mínima de 17° 
e máxima de 30°. Sol com 
muitas nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Amanhã, dia 7, mínima de 
15° máxima de 24°. Nublado 
pela manhã, com possibilidade 
de garoa. Tarde de sol com 
diminuição de nuvens. Noite 
com muita nebulosidade.

Nesta sexta-feira, dia 8, 
mínima de 12° máxima de 25°. 
Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens.

Frente fria deve 
provocar queda 
na temperatura 

em Rio Preto
Isabela MARTINS

ABAIXO DA META

ACOMPANHAMENTO VIRTUAL

Empresa doa 25 toneladas de alimentos para 
ONGs que cuidam de animais abandonados

Em tempos de coronavírus, 
quarentena e isolamento so-
cial, as ações de solidariedade 
ganharam força. Uma dessas 
ações foi da a PremieRpet, que 
criou a campanha Toneladas do 
Bem. Por meio da campanha, a 
empresa realizou a doação de 
25 toneladas de alimentos para 
cães e gatos que estão sob os 
cuidados de 18 ONGs.

“É muito gratificante saber 
que vidas estão sendo impac-
tadas com essas doações e mi-
lhares de animais alimentados 
adequadamente, ainda mais 
em um momento como este”, 
afirma Madalena Spinazolla, 
diretora de planejamento estra-
tégico e marketing corporativo 
da PremieRpet.

Cada abrigo recebeu, em 
média, uma tonelada de ali-
mento. No total, 5.804 ani-

mais foram beneficiados, entre 
cães e gatos. “Em momentos 
de crise como o que estamos 
vivendo, normalmente a pri-
meira providência das pessoas 
é cortar despesas que não são 
essenciais, e algumas vezes a 
caridade é uma delas. Estáva-
mos muito preocupados com 
isso, pois sobrevivemos graças 
às doações. Ficamos muito feli-
zes quando soubemos da ação 
da PremieRpet, que salvou a 
vida dos nossos animais. Serei 
eternamente grata”, disse Sylvia 
Ceppas, responsável pela ONG 
Patinhas Anônimas, que cuida 
de cães e gatos abandonados 
no Rio de Janeiro e foi uma das 
beneficiadas.

Junto com os alimentos, a 
PremieRpet doou também álcool 
em gel para os voluntários que 
cuidam dos animais nas ONGs. 
No total, foram doados 200 
litros do produto.
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CAMPANHA

OUTONO

O índice de isolamento na cidade é menor do que o estadual

Cláudio LAHOS

Inscrições para programa de estágio
 da Tereos seguem até o dia 10 

Até o próximo dia 10 de 
maio, a Tereos segue com 
inscrições abertas para o pro-
grama de estágio ‘Jovens Talen-
tos’. São vagas para atuação 
nas oito unidades do Grupo, 
localizadas nas cidades de Co-
lina, Guaraci, Guaíra, Olímpia, 
Pitangueira, Severínia, Tanabi 
e Palmital.

Para se candidatar, é pre-
ciso que os interessados pos-
suam ainda nível intermediário 
em inglês ou francês, além de 
domínio em informática, com 
habilidades em programas do 
pacote Office e internet, além 
de disponibilidade para estagiar 
seis horas por dia, de segunda 
a sexta-feira. 

Dentro da programação, os 
jovens podem participar do Job 
Rotation, em que eles optam 
por até três áreas que querem 

conhecer melhor e podem 
estagiar nelas em um período 
de 15 dias cada. Fora isso, o 
programa tem a trilha do de-
senvolvimento com dinâmicas 
de grupo e gamificação.

“Desde que comecei, os 
desafios se transformaram em 
oportunidades”, disse o partici-
pante, Marco Thulio, estudante 
de Engenharia Agrícola, que 
trabalha na unidade Cruz Alta 
desde agosto do ano passado. 

“Tenho aprendido bastante 
sobre planejamento de safra e 
tive uma noção geral do plantio. 
Assim que passarmos por este 
período de pandemia, gostaria 
de aprender mais sobre a área 
de motomecanização e colheita 
do fornecedor”, complementa o 
universitário.

O programa terá início em 
agosto, com duração prevista 
de 11 meses e possibilidade de 
efetivação ao término. 
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JOVENS TALENTOS

precisa estar convencida que 
esta é a única forma de nós 
darmos conta da assistência 
aos pacientes do Estado de 
São Paulo”, afirmou.

O SIMI-SP é viabilizado 
por meio de acordo com as 
operadoras de telefonia Vivo, 
Claro, Oi e TIM para que o 
Governo de São Paulo possa 
consultar informações agre-
gadas sobre deslocamento no 
Estado. As informações são 
aglutinadas e anonimizadas 
sem desrespeitar a privacida-
de de cada usuário. 

Os dados de georrefe-
renciamento servem para 
aprimorar as medidas de 
isolamento social para en-
frentamento ao coronavírus.
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Logo no início da qua-
rentena, provocada pela 
pandemia do coronavírus, 
a prefeitura de São José 
do Rio Preto suspendeu a 
fiscalização por meio de ra-
dares estáticos (móveis) em 
ruas e avenidas da cidade, 
mantendo apenas os rada-
res fixos. Como esperado, a 
medida fez com que número 
de multas despencasse no 
município. Durante o mês 
de abril foram registradas 
5126 infrações, o menor 
número mensal dos últimos 
dois anos.

De acordo com os dados 
disponibilizados no site da 
Prefeitura, a média anual 
vem decaindo ano a ano. 
Em 2018, a média foi de 
11.250 multas por mês. Já 
em 2019 foi de 9.024. Com 
a quarentena, a média de 
2020 ficou em 7.270. 

Os radares fixos cam-
peões de multas são os 
da Avenida da Saudade 
(4.132 infrações neste ano) 
e da Avenida Sebastião 
Gonçalves de Souza (2.006 
multas). 

“Com certeza os números 
atípicos deste mês de abril 
foram por causa da pande-
mia do coronavírus. É difícil 
analisá-los neste momento”, 
afirmou o secretário de Trân-
sito, Transportes e Seguran-

Multas por radares despencam e 
atingem menor patamar em 2 anos
Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ça, Amaury Hernandes.
Com relação ao tipo de 

enquadramento de infra-
ções, as multas por transitar 
em velocidade superior à 
máxima permitida em até 
20% são o tipo mais comum, 
tendo mais de 90 mil casos 
em 2019. Dirigir utilizando o 
telefone celular e estacionar 
em desacordo com a regu-
lamentação também são 
comuns. 

“Temos tentado evitar 
que esse tipo de infração 
aconteça. Já fizemos diver-
sas campanhas de cons-
cientização para alertar os 
motoristas, mas é uma coisa 
que depende da consciência 
de cada um”, afirmou Her-
nandes.

A redução no número de 
multas também impactará 
na arrecadação. Até feverei-

ro, Rio Preto já havia arreca-
dado R$ 4.106.488,72, nú-
mero inferior se comparado 
ao ano passado no mesmo 
período. Até o momento, a 
fiscalização dos radares mó-
veis continuará suspensa até 
o dia 10 de maio, podendo a 
medida ser estendida junto 
com a quarentena.

Com certeza os números atípicos 
deste mês de abril foram por causa 
da pandemia do coronavírus. É difícil 

analisá-los neste momento

“

”Secretário de Trânsito, Transportes e Segurança, Amaury Hernandes

INFRAÇÕES

As multas por transitar em 
velocidade superior à máxima 
permitida em até 20% lideram 
as estatísticas da Secretaria de 
Trânsito

Prefeitura de Monte 
Aprazível aplicará multa 
em banhistas na represa

A Prefeitura de Monte 
Aprazível publicou um de-
creto nesta terça-feira (5) 
com as novas medidas que 
o município adotará em meio 
a pandemia do coronavírus. 
Uma delas é aplicação de 
multa de quatro UFESP’s 
(Unidade Fiscal do Estado de 
São Paulo), equivalente a R$ 
110,44, para banhistas que 
utilizarem a Represa Munici-
pal Lavínio Luchesi. Também 
ficou proibido a utilização de 
lanchas, jet skis, e qualquer 
veículo náutico na represa, 
sendo passível de multa de 
100 UFESP’s (R$ 2.761,00). 

Outro ponto estabelecido 
pelo decreto é a obrigato-
riedade do uso de másca-
ras nos espaços abertos ao 
público privados, inclusive 
os comerciais. Veículos de 
transporte público, taxis e 
transporte privados também 
são enquadrados nesta me-
dida. De acordo com o de-
creto, o estabelecimento que 
desrespeitar a norma sofrerá 
uma advertência. Em caso de 
reincidência, será multado em 
50 UFESP’s (R$ 1.380,50).

Caso alguém se depare 
com alguma violação, deverá 
denunciar para a Polícia Mili-
tar. O decreto entrará em vigor 
a partir de quinta-feira (7).

Vinicius LIMA 

Colisão entre dois 
caminhões e carro 
mata um na BR-153

Na tarde desta terça-feira, 
dia 5, um acidente de trânsito 
envolvendo dois caminhões e 
um carro no quilômetro três da 
BR-153 ocasionou a morte de 
um motorista de 38 anos. O 
acidente ocorreu no trecho entre 
Fronteira e Nova Granada.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o 
condutor do automóvel dirigia 
no sentido Rio Preto a Fronteira 
e perdeu o controle da direção 
batendo contra um caminhão 

que trafegava no sentido oposto 
da via.

Com a batida um outro cami-
nhão que estava na rodovia aca-
bou se envolvendo no acidente.

O motorista do carro, de 38 
anos, era morador de  Fronteira 
(MG). Mesmo com o resgate não 
sobreviveu. Os condutores dos 
caminhões não ficaram feridos.

Com o acidente a pista pre-
cisou ser interditada nos dois 
sentidos. Motoristas desviaram e 
a concessionária que administra 
a rodovia  retirou a carga que 
caiu na estrada.

Isabela MARTINS

Uma autônoma, de 29 anos, 
moradora em Bady Bassitt, teve a 
traseira de seu Honda Fit danifica-
da pela VW Parati, dirigida por um 
aposentado, de 60 anos, que estava 
alcoolizado. O acidente aconteceu 
por volta das 11h45 desta segunda-
-feira, na avenida Governador Adhe-
mar Pereira de Barros, em Rio Preto.

Segundo a motorista, ela reduziu 
a velocidade ao passar em uma lom-
bada redutora e ao descer do veículo 
percebeu que o condutor estava 
embriagado, acionando a PM.

O idoso concordou em fazer o 
teste do bafômetro, que acusou 
0,55 miligramas por litro de ar expi-
rado. No Plantão, o acusado passou 
a ofender o pm que registrava a 
ocorrência. Em seguida, o empurrou 
e agarrou um dos braços.

Para evitar que continuasse 
com agressão, o aposentado foi 
algemado. Ele se recusou a dar 
depoimento, assinar documentos 
e a autorizar coleta de sangue para 
exame de confirmação de ingestão 
de bebida alcóolica. L.D.C. foi preso 
em flagrante por desacato, resistên-
cia e embriaguez ao volante, sendo 
encaminhado à cadeia da DIG/Deic.

Idoso alcoolizado causa 
acidente e é preso ao 

desacatar pm no Plantão

Carros ficaram destruídos com o impacto da batida

Divulgação

CLEIRI TEREZA MARQUES – Fale-
cida no dia 05/05/2020 aos 78 anos de 
idade. Era viúva de Remilton dos Santos 
Sarmento, deixando os fi lhos: Roselaine 
e Remilton. Sepultamento ocorreu no dia 
05/05/2020 às 13h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Morador de rua dá ‘gravata’ 
em taxista e é preso ao 

devolver carteira roubada

O morador de rua O.I.S., 
42, foi preso em flagrante por 
policiais militares de Rio Preto, 
às 20h48 desta segunda-fei-
ra, na avenida Bady Bassitt, 
quando devolvia para sua ví-
tima, um taxista, de 73 anos, 
a carteira que havia roubado 
pouco antes.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o idoso foi tirar um ex-
trato bancário e estacionou na 
rua Pedro Amaral, deixando as 
portas do veículo destravadas.

O suspeito entrou sem 
que a vítima percebesse e 
deitou no banco traseiro. Em 
seguida, assim que o carro co-
meçou a trafegar novamente 

o acusado deu uma ‘gravata’ 
no taxista e entraram em luta 
corporal.

Depois de pegar a carteira 
do motorista, o indiciado pas-
sou para o banco da frente e 
fugiu. O idoso acionou a PM, 
que mobilizou várias viatu-
ras e fez um cerco na área 
central.

Ao perceber que não havia 
nada de valor no acessório, 
S. veio devolver o objeto e foi 
surpreendido pelos policiais 
do lado da vítima.

No Plantão, a prisão por 
roubo foi confirmada e o de-
sempregado conduzido para 
a carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense, onde ficou à 
disposição da Justiça.

Daniele JAMMAL

Uso de máscara passa a ser obrigatório em espaços abertos

DivulgaçãoDECRETO NO CENTRO

EM ICÉM

ESTELIONATO

Mais um golpe de esteliona-
to de anúncio clonado no site 
OLX foi registrado na Central de 
Flagrantes de Rio Preto. Dessa 
vez a vítima é um empresário, 
de 34 anos, morador no bairro 
Cidade Nova, que teve um pre-
juízo de R$ 28 mil.

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado nesta segun-
da-feira, ele se interessou por 
uma VW Nova Saveiro, ano 
2013, cujo valor estava abaixo 
do praticado pelo mercado e 
entrou em contato com o su-
posto vendedor.

O golpista, que intermediu a 
negociação entre o empresário 
e o verdadeiro dono, um jovem 
de 27 anos, residente na Boa 
Vista, passou uma conta de 
terceiros para depósito e contou 
uma história para ambas as 
partes para que não comentas-
sem sobre o preço da picape.

Após fazer o pagamento, a 
vítima tentou transferir a do-
cumentação e levar o veículo 
para casa, mas não conseguiu 
porque o proprietário não havia 
recebido o dinheiro.

Caso segue sendo investiga-
do pela Polícia Civil da capital, 
pois o estelionatário passou 
dados de uma pessoa jurídica 
cuja sede da empresa seria no 
Jardim Paulistano.

Empresário cai 
no golpe da 

venda de carro 
na OLX e perde 

R$ 28 mil
Daniele JAMMAL

Claudio LAHOS
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Polícia identifica mortos em 
acidente em Nova Granada

Duas pessoas morreram e ou-
tras dez, incluindo quatro crianças, 
ficaram feridas em um acidente 
entre dois carros, ocorrido nesta 
segunda-feira, na rodovia Luiz Del-
bem (SP-423), em Onda Branca, 
no Distrito de Nova Granada.

Segundo a Polícia Militar Ro-
doviária, o Onix foi cruzar a pista 
em nível e acabou sendo atingido 
pelo Corsa que trafegava pela 
rodovia.

Antônio Garcia de Souza, 66, 
e Maria Aparecida Marcolino de 
Souza, de 53 anos, tiveram mortes 
instantâneas. 

Os feridos foram socorridos 
pelo Grupo de Resgate e Atenção 
às Urgências e Emergências (Grau) 
para o Hospital de Base de Rio 
Preto. 

De acordo com a assessoria de 
imprensa do HB sete vítimas estão 
internadas no hospital. M.S.M e 
R.C.S estão no quarto, conscien-
tes, estáveis, comunicativos e sem 
previsão de alta.

As vítimas J.P.C.S, G.G.C.S 
e R.C.S, estão todas no quarto, 
conscientes, comunicativas e es-
táveis. Passaram por avaliação de 
ortopedista, sem previsão de alta.

J.S.S passou por cirurgia e está 
no quarto, estável e consciente. 
E a paciente F.F.S está na UTI, 
entubada e estável. 

As demais vítimas não estão 
internadas no Hospital de Base.

Daniele JAMMAL/  Isabela MARTINS

DUAS VÍTIMAS FATAIS 
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CANIÇO E SAMBURÁ 
Sem poder trabalhar, com a clínica fechada pelas determinações 
da Agência Nacional da Saúde nesse período de isolamento 
social, o cirurgião dentista Elias Kassis tem permanecido de terça 
a domingo no seu rancho de pesca na beira do rio, em Fronteira. 
Só volta a Rio Preto às segundas-feiras, onde realiza reuniões 
na Unorp e pica a mula em seguida.

A médica Maria Flávia Vetorasso fi cou noiva no início 
de março, em Playa del Carmen, no litoral caribenho 

do México, do engenheiro goiano Tomas Perocco 
Ferreira. Atuante do Partido Novo, Tomas é formado 

pela Unicamp e tem MBA na Fundação Getúlio 
Vargas. O noivado, surpresa, foi em março quando 
Alfredo Tranjan e Caió Vetorasso Mendes Tranjan 

e Luiz Pupin e Tuca Vetorasso Mendes curtiam com 
Maria Flávia o aniversário dela na Riviera Maya. 

Embora Maria Flávia e Tomas já estejam morando 
em Goiânia, o casamento, a princípio, será marcado 

para setembro do ano que vem.

SÓ DELIVERY 

Com a pandemia, a exemplo 
do nosso restaurante Bambina, 
muitos restaurantes de São 
Paulo resolveram montar 
restaurantes que atuarão 
somente com delivery, mesmo 
depois do encerramento do 
isolamento social.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
06 de maio de 2020

TÍTULO DE ELEITOR I

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) lançou terça-feira uma 
página online para atendimento 
e prestações de serviços para os 
eleitores. Através do site, será 
possível, por exemplo, retirar 
o título de eleitor e conferir os 
débitos com a Justiça Eleitoral. 
O TSE reforça que o prazo para 
que a população regularize a 
situação para votar nas eleições 
municipais do final do ano é 
hoje, 6 de maio.

RODA VIVA

Governador do Rio de Janeiro, 
advogado e ex-juiz federal, 
Wilson Witzel (PSC) foi o 
convidado do Roda Viva da 
noite desta segunda, 4 de 
maio, apresentado por Vera 
Magalhães na TV Cultura. O 
programa foi ao ar ao vivo, às 
22 horas.

COZINHA ARÁBE I 

Segregados em casa à procura 
de distração além da tevê, dos 
livros e filmes, a culinária tem 
sido um prazer que ocupa o 
tempo de muita gente. Mas 
há aqueles que não são afetos 
à arte do forno e fogão, mas 
gostam de comer bem. Em 
ambos os casos, tanto os que 
sabem cozinhar e os que não 
sabem, a cozinha Sabor e Arte, 
da chef Margaret Cheidd, tem 
feito enorme sucesso entre as 
pessoas do high.

COZINHA ARÁBE II

F i lha de pa is  á rabes que 
nasceram lá, foi quem criou a 
marca e faz pratos incríveis, que 
fluem pelo paladar com um prazer 
imenso. Seus produtos são uma 
imersão na alta gastronomia. 
Além das delícias árabes que 
prepara com um capr icho 
exemplar, ela também oferece 
vários tipos de geleias para 
serem consumidas a qualquer 
hora do dia. Experimentem 
porque seu pratos revitalizam o 
cenário gastronômico da cidade 
e seus preços são ótimos. Você 
pode buscar as encomendas no 
Sabor Árabe ou pedir delívery. 
Info: 99705 8725.

TÍTULO DE ELEITOR III 

Em razão do contexto de 
c r i se ,  o  TSE suspendeu 
t e m p o r a r i a m e n t e  o 
cancelamento de títulos de 
cerca de 2,5 milhões de eleitores 
que não compareceram ao 
cadastro biométrico obrigatório 
previsto no Provimento da 
Corregedoria-Geral Eleitoral, 
que atinge 17 estados. Com 
isso, esse eleitorado estará 
apto a votar normalmente nas 
eleições municipais de 2020.

TÍTULO DE ELEITOR II

Na página, há orientações 
com o passo a  passo 
dos p roced imentos  de 
a t e n d i m e n t o  r e m o t o , 
bem como a listagem dos 
documentos necessários e 
os serviços que podem ser 
solicitados, como retirada 
da primeira via do título, 
transferência de município, 
alteração de dados pessoais, 
alteração do local de votação 
e revisão para a regularização 
da inscrição cancelada.

Vamos juntos #LutarContraACrise

Os gêmeos Thor e Heitor, dois dos motivos pelos 
quais os sinos da avó, Evanilda Amaral, dobram e 
redobram. Os outros dois motivos são as netinhas 

gêmeas Maria Fernanda e Maria Clara 

O empresário Denilson Cesar Marzocchi e Daniela 
Vanzato pretendiam celebrar sua união em 

setembro, na Nova Zelândia, com amigos de lá, 
mas chegou o isolamento social e tudo teve que 

ser redesenhado. Assim que o confi namento social 
terminar, embora já estejam morando juntos, 

deverão ofi cializar a sua união
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

2ªNOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUI-
PAMENTOS MÉD. HOSPITALARES LTDA ME
CONTRATO PRE 0152/17
Considerando informações prestadas pela Ger. de Manuten-
ção, referente o chamado em aberto 24951, que não houve 
comunicação sobre o defeito, nem quais peças deveriam ser 
substituídas, bem como não foi encaminhado a informação 
do fabricante indicando que o modelo não é mais comercia-
lizado. Referente o chamado 24389, foi concluído, mas não 
houve o fornecimento de equipamento reserva.  Consideran-
do previsão contratual em sua Cláus. 2ª, item 2.1.3. Con-
siderando o previsto no Anexo I, TR, do edital do processo 
licitatório, item 3, subitens 3.8 e 3.9, item 5 subitem 5.7. Fica 
a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS E ENCAMINHAR CARTA DO FABRI-
CANTE, no prazo de 24 horas, contados do recebimento 
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitató-
rio. 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 apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
EMPENHO 6663/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
EMPENHO 6869/
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHOS 6850/20, 6874/20, 6543/20 E 6644/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: P C R DO AMARAL LTDA
EMPENHO 7714/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 39/20
Contratada: Cardio Sistemas Comercial e Industrial LTDA
Objeto: Aquisição de 5 equipamentos “GRAVADOR MAPA” 
(Gravador para a Monitorização Ambulatorial da Pressão 
Arterial), para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 
24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO 
4º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 13/18; Contrato nº COC/0011/18
Contratada: Lourdes Cacula da Silva Sorrentno
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
22/04/2020, o contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto 
Thiesi
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6939/2020
CONTRATO Nº: DPL/0024/20
CONTRATADA: ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E 
RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria consistente 
na pesquisa, leitura e fornecimento de intimações e publi-
cações em nome do município de São José do Rio Preto, 
Riopretoprev e dos Procuradores do Município - PGM – 
Adilson Vedroni - Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$2.880,00. 
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
CONTRATO Nº COC/0018/20
CONTRATADA: MADRI ISKI - CONSTRUÇÕES EIRELI 
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento 

de materiais e equipamentos a construção de 04 (quatro) 
módulos de gavetas no Cemitério São João Batista em São 
José Do Rio Preto/SP – SMO – Sérgio Astolfo Issas - Prazo 
de vigência: 285 dias – Valor Total R$669.960,89
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0338/20
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES 
PETRO OESTE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valores 
Unitários – Item 08 – R$9,11; Item 10 – R$9,53; Item 20 – 
R$5,20 – SMA – Luís Roberto Thiesi  - Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 726/2019
ATA Nº 0339/20
CONTRATADA: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS EPP
OBJETO: Fornecimento de mobiliário – Valores Unitá-
rios – Item 02 – R$694,00; Item 06 – R$594,99; Item 16 – 
R$339,90; Item 17 – R$420,00; Item 18 – R$370,00; Item 19 
– R$339,98; Item 20 – R$259,00 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 562/2019
ATA Nº 0340/20
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CI-
RURGICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de seringas, esfi gmomanometros e 
outros materiais médicos – Valor Unitário – Item 06 – R$0,26 
– SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2020
ATA Nº 0341/20
CONTRATADA: WPB COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSES-
SORIA EIRELI
OBJETO: Fornecimento de caminha empilhável – Valores 
Unitários – Item 01 – R$72,40; Item 02 – R$72,40 – SME – 
Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 79/2020 – Processo n.º 
1900/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de postes e 
luminárias. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 22/04/2020, sendo 
adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: 
POLIGONAL ILUMINAÇÃO LTDA - EPP (itens 1, 2) e SUELI 
APARECIDA MONZANI (item 3). Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Clea M. M. Bernardelli - Secre-
tária Municipal de Esporte e Lazer.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 128/2020, PROCESSO 11.362/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais odontológicos. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 19/05/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

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 34.221 DE 05 DE MAIO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) KARINA 
CAPUTTI VIDAL, Assistente Social, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Assistência Social, nos termos do artigo 73 da 
Lei Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 
04 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 869 DE 28 DE MAIO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): MARILZA DUTRA MAGNO
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, III e IX do 
artigo 204 e inciso I do artigo 205, todos da Lei Complemen-
tar nº 05/90.
PORTARIA N.º 34.222 DE 05 DE MAIO DE 2020

CONCEDE, a servidora abaixo relacionada, prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 
119, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 147 
de 14/05/2002 e nos termos do Decreto nº 16.868 de 30 de 
agosto de 2013:
NEIDE ALVES DE SOUZA, Coordenador Pedagógico, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao 
período aquisitivo de 15/03/2015 a 14/03/2020 e que deverá 
ser usufruído dentro do período concessivo de 15/03/2020 a 
14/03/2025.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.461
DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Ren-
da, do   Município de São José do Rio Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
DO CONSELHO
Art. 1º Fica criado, no âmbito da Administração Pública Muni-
cipal, o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda 
em atendimento ao disposto na Lei nº13.667, de 17 de maio 
de 2018, constituído de forma tripartite e paritária por re-
presentantes dos Trabalhadores, dos Empregadores e do 
Governo, como instância deliberativa e de assessoramento 
do Sistema Nacional de Emprego - SINE.
DA COMPETÊNCIA
Art. 2º Ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Ren-
da, compete, dentre outras atribuições:
I - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, observadas 
as disposições pertinentes;
II - deliberar e defi nir acerca da Política Municipal do Tra-
balho, Emprego e Renda em consonância com a Política 
Nacional do Trabalho, Emprego e Renda, com o Sistema 
Público do Trabalho, Emprego e Renda e com as delibera-
ções do CODEFAT;
III - propor as diretrizes a serem observadas na elaboração 
do Plano Municipal do Trabalho, Emprego e Renda;
IV - aprovar o Plano Anual e Plurianual do Trabalho, Em-
prego e Renda, onde devem constar as metas e ações e o 
orçamento para a realização das mesmas;
V - aprovar o relatório de gestão que comprove a execução 
das ações propostas no Plano Anual do Trabalho, Emprego 
e Renda, com os recursos depositados no Fundo do Traba-
lho;
VI - acompanhar a utilização dos recursos destinados à exe-
cução das ações do Programa do Seguro Desemprego e dos 
Programas de Geração de Emprego e Renda, em relação ao 
cumprimento dos critérios de natureza técnica, defi nidos pelo 
CODEFAT.
VII - fi scalizar a movimentação de recursos destinados à 
execução das ações do Sistema Nacional de Emprego-SI-
NE, depositados em conta especial de titularidade do Fundo 
do Trabalho;
VIII - aprovar critérios de qualidade para o funcionamento 
dos serviços do SINE Municipal;
IX - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas 
a identifi car situações relevantes e a qualidade dos serviços 
prestados pelo SINE Municipal;
X - propor aos órgãos do Sistema Nacional de Emprego - 
SINE, com base em relatórios técnicos, medidas efetivas 
que minimizem os efeitos negativos dos ciclos econômicos e 
do desempenho estrutural sobre o mercado de trabalho;
XI - articular-se com a rede de educação profi ssional para 
propor a realização das ações de qualifi cação e certifi cação 
profi ssional no âmbito do Programa Brasileiro de Qualifi ca-
ção Social e Profi ssional - QUALIFICA BRASIL, de acordo 
com as Resoluções nº 820/2018, 783/20, 17 e a Norma 
Operacional nº 1/2017 do CODEFAT, ou com as que as 
substituírem;
XII - sugerir, apoiar e participar das iniciativas e das ativida-
des desenvolvidas e coordenadas pelo Município de São 
José do Rio Preto, quando focadas na geração de emprego, 
trabalho, renda, empreendedorismo e ações de resgate à ci-
dadania, tais como: seminários, ofi cinas, feiras, laboratórios 
e demais iniciativas promovidas em âmbito estadual;
XIII - zelar pela efetivação descentralizada e participativa do 
Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda.
XIV - promover o intercâmbio de informações com outros 
Conselhos do Trabalho, Emprego e Renda, objetivando não 
apenas a integração do Sistema, mas também a obtenção 
de dados orientadores de suas ações.
DA COMPOSIÇÃO
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Art. 3º O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda será constituído obrigatoriamente de forma tripartite 
e paritária, será composto por, no mínimo, 9 (nove) e, no 
máximo, 18 (dezoito) membros titulares, em igual número de 
representantes dos Trabalhadores, dos Empregadores e do 
Governo, mediante os seguintes órgãos e entidades: 
I - Representantes do Governo:
a) Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego;
b) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Negó-
cios de Turismo;
c) Secretaria Municipal de Saúde.
II - Representantes dos Trabalhadores:
a) Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares da Região de São José do Rio Preto; 
b) Sindicato dos Empregados em Escritórios de Em-
presas de Transportes Rodoviários no Setor Administrativo 
de Cargas Secas e Molhadas, Rodoviário Urbano de Passa-
geiros Intermunicipal, Interestadual, Suburbano, Turismo e 
Fretamento de São José do Rio Preto;
c) Sindicato dos Empregados no Comércio de São 
José do Rio Preto.
III - Representantes dos Empregadores;
a) Associação Comercial e Empresarial de São José do 
Rio Preto; 
b) Associação das Empresas de Serviços Contábeis de 
São José do Rio Preto;
c) Sindicato do Comércio Varejista de São José do Rio 
Preto.
§ 1º Para cada membro titular haverá um membro suplente 
pertencente ao mesmo órgão/entidade.
§ 2º Os representantes, titulares e suplentes, dos Trabalha-
dores e dos Empregadores, serão indicados pelas respecti-
vas organizações.
§ 3º Caberá ao Executivo Municipal indicar os seus respecti-
vos representantes.
§ 4º Os Conselheiros serão nomeados e empossados por 
ato do Prefeito Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da última indicação feita pelas entidades parti-
cipantes do Conselho.
§ 5º O mandato de cada representante é de 4 (quatro) anos, 
permitida a recondução.
§ 6º Os Conselheiros, titulares e suplentes, representantes 
dos Trabalhadores, dos Empregadores e do Governo, serão 
formalmente designados, mediante Decreto Municipal, pu-
blicado na imprensa ofi cial local, se houver, e no sítio ofi cial 
local na Internet.
§ 7º O Decreto Municipal de designação dos membros do 
Conselho deverá conter o nome completo dos conselhei-
ros, a situação de titularidade ou suplência, a indicação do 
segmento por eles representados e o respectivo período de 
vigência do mandato.
Art. 4º A Presidência e Vice-Presidência do Conselho será 
exercida em sistema de rodízio, entre os representantes do 
segmento do Governo Municipal, dos Trabalhadores e dos 
Empregadores, tendo o mandato do presidente a duração de 
2 (dois) anos, sendo vedada a recondução para o período 
subsequente.
Art. 5º A eleição do Presidente e dos demais cargos ocorrerá 
por maioria simples de votos dos integrantes do Conselho.
Art. 6º A Diretoria Executiva do Conselho será composta de:
I - Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Secretário Executivo
§ 1º A eleição da Presidência e da Vice-Presidência do 
Conselho deverá ser formalizada mediante Resolução do 
Colegiado, publicada na imprensa ofi cial local, se houver, e 
no sítio ofi cial local na Internet.
§ 2º No caso de vacância da Presidência, caberá ao Cole-
giado realizar eleição de um novo Presidente, para comple-
tar o mandato do antecessor, dentre os membros da mesma 
bancada, garantindo o sistema de rodízio, fi cando assegura-
da a continuidade da atuação do Vice-Presidente até o fi nal 
de seu mandato.
§ 3º A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pelo 
órgão gestor local do Município de São José do Rio Preto, a 
ela cabendo a realização das tarefas técnico-administrativas.
§ 4º O Secretário Executivo será formalmente designado em 
Resolução do Colegiado, para a respectiva função, dentre os 
servidores do órgão gestor local, cujo ato deverá ser publica-
do na imprensa ofi cial local, se houver, e no sítio ofi cial local 
na Internet.
§ 5º As atribuições da Presidência, Vice-Presidência e 
Secretário Executivo serão aquelas previstas na Resolução 
CODEFAT nº 831, de 21 de maio de 2019, ou em norma que 
a substituir.

Art. 7º O Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda 
terá regimento próprio, que será redigido e aprovado, obser-
vando-se os critérios defi nidos pelo CODEFAT.
Art. 8º A atividade dos Conselheiros do Conselho Municipal 
do Trabalho, Emprego e Renda é considerada serviço pú-
blico e não será remunerada, sendo as respectivas funções 
consideradas de relevante interesse público.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º O apoio e suporte administrativos necessários para a 
organização, estrutura e funcionamento do Conselho fi carão 
a cargo da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.
Art. 10 Caberá ao Conselho Municipal do Trabalho, Emprego 
e Renda participar da gestão do Sistema Público de Empre-
go, Trabalho e Renda, cabendo-lhe atuar em todos os níveis 
de governo - União, Estados e Municípios, na implementa-
ção e acompanhamento dos programas e projetos voltados 
para a geração e manutenção de trabalho e renda, princi-
palmente os fi nanciados com recursos do FAT (Fundo de 
Amparo ao Trabalhador).
Parágrafo único O Conselho Municipal do Trabalho, Em-
prego e Renda poderá ainda identifi car e defi nir prioridades 
locais e acompanhar a aplicação dos recursos, observando 
os impactos positivos e permanentes das ações desencade-
adas através de programas e projetos.
Art. 11 As despesas para funcionamento do Conselho Muni-
cipal do Trabalho, Emprego e Renda, decorrentes da execu-
ção desta Lei, exceto as de pessoal, poderão ser custeadas 
por recursos alocados ao Fundo do Trabalho, observadas as 
deliberações do CODEFAT.
Art. 12 O Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda fi ca instituído no Município de São José do Rio Preto 
seguindo critérios, diretrizes e funcionamento, nos termos 
da Lei nº 13.667, de 17 de maio de 2018 e também em 
consonância com a Resolução CODEFAT nº 831, de 21 de 
maio de 2019, observando as deliberações e normas ema-
nadas posteriormente pelo CODEFAT e pelo Ministério da 
Economia a respeito dos Conselhos do Trabalho, Emprego 
e Renda nos Municípios, no âmbito do Sistema Nacional de 

Emprego - SINE.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de abril de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.462
DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Denomina “Ítalo Cherulli” a área pública localizada no Lotea-
mento Solo Sagrado, delimitada pela Avenida Mirassolândia, 
Avenida Antônio Antunes Junior e Rua Tenente Francisco 
Vieira de Azevedo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada “Ítalo Cherulli” a área pública locali-
zada no Loteamento Solo Sagrado, delimitada pela Avenida 
Mirassolândia, Avenida Antônio Antunes Junior e Rua Tenen-
te Francisco Vieira de Azevedo. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orçamen-
to, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de abril de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.463
DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Denomina “Domingo Marcolino Braile” o Hospital Municipal 
na Zona Norte desta cidade.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “Domingo Marcolino Braile” o Hospital Mu-
nicipal na Zona Norte desta cidade.
Parágrafo único: Na Placa Dística deverá constar: “Hospital 
Municipal Domingo Marcolino Braile”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de abril de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.465
DE 30 DE ABRIL DE 2020.

Denomina “José Pinto Ferreira Coelho” o Boulevard localiza-
do nos trechos compreendidos entre a Avenida Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira e a Rotatória da Avenida Anísio Haddad, 
no prolongamento da Avenida Benedito Rodrigues Lisboa e 
entre os bairros Jardim Aclimação, Village Santa Helena e 
Jardim Tarraf.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “José Pinto Ferreira Coelho” o Boulevard 
localizado nos trechos compreendidos entre a Avenida Jus-
celino Kubitschek de Oliveira e a Rotatória da Avenida Anísio 
Haddad, no prolongamento da Avenida Benedito Rodrigues 
Lisboa e entre os bairros Jardim Aclimação, Village Santa 
Helena e Jardim Tarraf.
Parágrafo único – Na placa dística deverá constar: “Boule-
vard José Pinto Ferreira Coelho”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 30 de abril de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.466
DE 4 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de proteção lateral, 
quando da utilização de máquina roçadeira manual, dentro 
do Município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica obrigatório o uso de proteção lateral, quando da 
utilização de máquina roçadeira com controle manual, em 
canteiros, terrenos, ou qualquer área, dentro do Município de 
São José do Rio Preto.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará, em 90 dias, a 
presente Lei, normatizando tamanho, altura, comprimento e 
material a ser utilizado na proteção, bem como disciplinan-
do seu uso, além de estabelecer aplicação de penalidades 
àqueles que infringirem a presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 60 dias, a contar da data 
de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de maio de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.884/2020
Projeto de Lei nº 283/2019
Autoria da propositura: Vereador Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.467
DE 4 DE MAIO DE 2020.

Inclui o art. 1º-A à Lei Municipal nº 5.425, de 7 de dezembro 
de 1993.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei Municipal nº 5.425, de 7 de dezembro de 1993, 
passa a vigorar acrescida do art. 1º-A, com a seguinte reda-
ção:
“Art. 1º-A  Fica vedada a concessão do auxílio a que se 
refere esta Lei a pessoas que tiverem sido condenadas nas 
condições previstas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agos-
to de 2006 – Lei Maria da Penha.
Parágrafo único. Inicia-se a vedação com a condenação em 
decisão transitada em julgado, até o comprovado cumpri-
mento da pena ou extinção da punibilidade.” 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 4 de maio de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.885/2020
Projeto de Lei nº 281/2019
Autoria da propositura: Vereador Pedro Roberto Gomes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 698712 - Ponto Forte Construções e Empre-
endimentos Ltda 
Valor: R$ 1.639.072,66
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela impren-
sa local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
S. J. Rio Preto 05.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

Notifi cação Fiscal - IFP/SEMDEC

Pelo presente, fi ca a interessada, JOICE HELOISA FER-
NANDES, devidamente notifi cada sobre o DEFERIMENTO 
do pedido de prorrogação de prazo solicitado através do 
protocolo n.º 202072837, nas seguintes condições:
- Prorrogado por 6 meses o prazo para desocupação da 
área utilizada para o comércio ambulante à Av. Daniel Anto-
nio de Freitas, contados da data do protocolo (05/03/2020).
Sobreleva-se que a notifi cação via imprensa ofi cial ocorre 
em virtude da tentativa infrutífera de entrega por via postal – 
A.R.: JU 85469135 4 BR.
Inspetoria Fiscal de Posturas - SEMDEC
São José do Rio Preto, 05 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

77 COBRANÇAS LTDA 3316140 
A S PINTO REPRESENTACOES 3665780 
ALBC AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 3679340 
ALGAR MULTIMÍDIA S/A 1355690 
ALGAR TELECOM S/A 1469270 
ANDREA CAMPOS IDALO SAURIN 3382340 
ANTINARELLI & BIRCHALL SERVIÇOS MÉDICOS S/S 3592660 
ARLINDA GIANI DA SILVA CONSTANTINO 27111238800 3704000 
ATMM CONSTRUCOES DE REDES DE TELEFONIA LTDA 1357050 
ATRIUM TECNOLOGIA RIO PRETO EIRELI ME 1411660 
B M D TAVARES VULPINI EPP 3324280 
BARACK COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA ME 3255870 
BELINDA SEMIJÓIAS RP EIRELI EPP 3455520 
CARLA MIRANDA PEREIRA 42794727850 3700370 
CATRICALA E CIA LTDA 446430 
CDG PARTICIPACOES E NEGOCIOS EIRELI 3679350 
CENTRAL DE FOTOS E PRESENTES J F EIRELI 3432170 
CLEUZA MARIA DOS SANTOS PASSARINI 24715814803 3705140 
CRISTIANE BONVICINE 1456430 
DAIANE MONTALVÃO SILVA EIRELI ME 3556790 
DANIEL BICALETTO MARTINS 39853259877 3654040 
DI MARCHIONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 3333420 
ENFOQUE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 3472130 
FABIO RICARDO NADRUZ ME 3132500 
FABIOLA CRISTINA PORFIRO DA SILVA 1237380 
FERNANDO LUIS GRACIANO PEREZ 3285320 
FGH EQUIPAMENTOS EIRELI 3276520 
FLORIANO BENITEZ GASQUES 7200 
FSJRP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 3258930 
GANDOLFI & MARTINS COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS DO 
VESTUÁRIO LTDA EPP 3238900 

GARIMPO DAS JOIAS TRIBST & TRIBST LTDA ME 3308290 
GILMAR JOSE DOS SANTOS 44048858149 3620380 
GUSTAVO FERREIRA DO VAL 3526660 
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HEALTH & BEAUTY SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 3675600 
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A 3403900 
J C PAVAN CONSULTORIA EM MARKETING ME 3374850 
JOSNAIRA ROBERTA DA SILVA 3530860 
JRA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA 3490820 
JULIO CESAR LEMOS 26937473842 3679280 
LEANDRO BONVINO MADI 1189560 
LEANDRO VIEIRA OLIVEIRA ME 1368620 
LUCIANE ALVES IEMBO LOCAÇÃO ME 3186340 
LUIS FERNANDO LOPES CONFECÇÕES ME 1359080 
LUIZ BELINE JUNIOR 3643020 
M C R DA SILVA ME 3447440 
M H N DE SOUZA ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI ME 3254050 
M&O IGUATEMI ARTIGOS ÓPTICOS LTDA 3524640 
MADAME BIJU RIO PRETO LTDA 3512730 
MARIA DAS NEVES CAMPELO 23443960200 3703750 
MARISTELA QUEIROZ 3095000 
MILLERSAN COMERCIO DE PRATAS LTDA ME 3460100 
PANUCHI & PARENTE HAMBURGUERIA LTDA 3574320 
PEDRO NETO DA SILVA 10843188499 3634050 
PLAY INGRESSO TURISMO E ENTRETENIMENTO LTDA ME 3312420 
PLAZA COMERCIO DE COURO CENTERCOURO LTDA ME 3034670 
RODRIGO SILVA CESAR 1452610 
ROSEMEIRE MARTINS DO CARMO CODINA ME 3577300 
SATIKO E FARIA GRILL E RESTAURANTE LTDA ME 3253670 
SATIKO E FARIA SUCOS E SALADAS LTDA ME 3345800 
SATO E SATO CARVALHO DOCERIA LTDA 3596930 
SGH BRASIL COMERCIO DE OCULOS LTDA 3312770 
TATU COLOR COMERCIO DE SUPLEMENTOS EIRELI ME 3526840 
THAILA MARQUES BONFIM 46121663880 3703770 
VALERIA PIMENTA DE MORAIS & CIA LTDA ME 3318920 
VILLAS BOAS & OLIVEIRA LTDA 3585030 
W A BUSINESS LTDA ME 3449210 
ZAMORA & FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA 3383670 

São José do Rio Preto, 5 de maio de 2020. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Assis. Adm. Fazendário do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 19 DE MAIO DE 2020 NA SEDE DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA 
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO 
O PROCESSO LICITATORIO 15/2020 NA MODALIDA-
DE PREGAO PRESENCIAL 14/2020, DO TIPO MENOR 
PREÇO, PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 
ENFERMAGEM, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE 
LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELE-
TRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS 
FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 
04 DE MAIO DE 2020.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 20 DE MAIO DE 2020 NA SEDE DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA 
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO 
O PROCESSO LICITATORIO 16/2020 NA MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 15/2020, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO, PARA CONTRATAÇAO DE CLINICAS DE REPOUSO 
DE PACIENTES INTERNADOS EM INSTITUIÇOES DE 
LONGA PERMAMENCIA, CONFORME DESCRITO EM 
EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDERE-
ÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO 
CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRAS-
SOLANDIA 05 DE MAIO DE 2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

RAPHAEL MARQUES DE DEUS GARCIA e YASMIN 
DANIELA RIBEIRO CAMPOS. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, pasteleiro, solteira, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 13 de julho de 1993, fi lho de JOSÉ CARLOS DE 
DEUS GARCIA e de ADRIANA ISABEL MARQUES GARCIA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de setembro de 
2000, fi lha de MARCOS BASTOS CAMPOS e de VANDA 
ELENA RIBEIRO. 

RENATO CARDOSO ALBINO e KATIA CRISTIANE BRA-
ZOLIN. Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de setem-
bro de 1970, fi lho de JOSÉ ALBINO FILHO e de GENOVEVA 
TUPONI ALBINO. Ela, de nacionalidade brasileira, funcioná-
ria pública municipal, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 18 de fevereiro de 1983, fi lha de ADERCIO 
BRAZOLIN e de MARIA LUCIA DE FÁTIMA CRIVELIN BRA-
ZOLIN. 

LUIZ FERNANDO BARBOSA DA SILVA e MARAIZA LO-
PES SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
civil, solteiro, nascido em Tanabi, SP, no dia 19 de agosto 
de 1989, fi lho de LUIZ CARLOS DA SILVA e de FLORIN-
DA BARBOSA. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em Paramirim, BA, no dia 09 de março de 
1994, fi lha de VALDEMAR LUIZ DOS SANTOS e de MARIA 
DO PERPETUO SOCORRO LOPES SANTOS.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 05 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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