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Rede de supermercado terá versão 'Boulevard' na Região Leste 
com investimento de R$ 45 milhões e geração de 420 empregos 

EDINHO ANUNCIA EMPREENDIMENTO HOJE
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Recém-nascido 
engasga e 
é salvo por 

policiais militares

Um bebê de um mês foi 
socorrido por policiais milita-
res, após engasgar com o leite 
materno. A guarnição foi acio-
nada para ir até o bairro São 
Deocleciano, na Região Leste 
de Rio Preto, onde prestou os 
primeiros socorros. 
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A cada três 
pacientes com 

novo coronavírus
um está curado
Segundo a última atualiza-

ção da Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, nesta quarta-feira, 
153 pacientes tiveram alta, o 
correspondente a 31,5% do 
total, 111 são profissionais 
de saúde e 81 apresentaram 
SRAG (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave).
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São Paulo descarta uso da 
cloroquina contra o Covid-19

Pedagogos se 
reinventam 
para levar 

conhecimento 
durante pandemia
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Umes defende 
adiamento do 

Enem por causa 
da desigualdade 

econômica
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Voluntários 
fazem vaquinha 

virtual para 
reconstruir casa 

de catadora 
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Polícia mobiliza 
helicóptero Águia 

para localizar 
rio-pretense 
desaparecido 
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Funileiro bate na 
companheira e 
é morto por ela 

com uma facada

Indústria tem queda histórica e setor vive caos sem precedentes
Pág. A6

Quarentena eleva consumo de água em Rio Preto em quase 7%
Pág. A6

Cláudio LAHOS

No Hospital de Base rio-pretense nenhum paciente foi tratado com a droga. CFM também não recomenda uso da substância. Pág. A4

Crime aconteceu no Jardim 
Antunes, na Região Norte da ci-
dade, na madrugada de ontem. 
Acusada foi presa em flagrante 
por homicídio pela Polícia Mili-
tar. Vítima foi atingida no peito 
e morreu no local. 
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21 de maio de 2020        SAÚDE/OPINIÃO

A obesidade representa 
um problema de saúde 
pública que afeta desde 
jovens até idosos. Tradi-
cionalmente, o sobrepeso 
e a obesidade apresentam 
íntima relação com as 
doenças do aparelho cir-
culatório, aumentando o 
risco de diabetes mellitus, 
infarto do miocárdio, der-
rame e “má circulação”.

A obesidade não ca-
racteriza-se apenas pelo 
excesso de peso, mas 
também pelo acúmulo de 
gordura no corpo e nos 
órgãos internos. Como re-
sultado da obesidade, de-
senvolvemos a Síndrome 
Metabólica, caracterizada 
por diabetes, alterações 
dos níveis de colesterol, 
aumento dos triglicerídeos 
e obesidade. A Síndrome 
Metabólica aumenta a 
mortalidade cardiovascular 
e o risco de internação por 
complicações vasculares.

Recentemente, em 
meio a pandemia, a obe-
sidade foi apontada como 
importante fator agravante 
da infecção pelo novo 
Coronavírus. Além disso, 

Obesidade, circulação
 e pandemia
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os obesos integram o grupo 
de risco para a Covid-19, 
em conjunto com pacientes 
imunodeprimidos, cardiopa-
tas e vasculopatas. 

A obesidade corporal 
dificulta a dinâmica respi-
ratória, agravando o qua-
dro clínico dos pacientes 
infectados e piorando o 
prognóstico daqueles que 
estão internados em terapia 
intensiva. É preocupante 
a evolução do paciente 
obeso com Covid-19, ainda 
mais neste momento frágil 
em que convivemos com o 
medo do esgotamento dos 
recursos hospitalares.

Como fator complicante, 
o isolamento social contribui 
para a obesidade. Alimen-
tação inadequada e falta 
de atividade física são os 
principais ingredientes para 
o ganho de peso. Ainda mais 
que as academias não estão 
mantendo o funcionamento 
regular, o controle do peso 
corporal representa um de-
safio para nossa população.

Apesar de o momento 
delicado em que vivemos, a 
saúde deve ser nossa priori-
dade. O sobrepeso e a obe-

A Síndrome Metabólica aumenta a mortalidade 
cardiovascular e o risco de internação por 

complicações vasculares“   ”

ARTIGO

Celso ESTRELLA *

Planejamento estratégico na pandemia é mais que necessário

Da segunda metade do 
século 20 até hoje, as mu-
danças têm se acelerado, 
o ambiente nunca é o mes-
mo. Se antes não era tão 
urgente planejar porque as 
mudanças eram tão lentas 
que havia tempo suficiente 
para as pessoas e empresas 
se adequarem, agora, com a 
pandemia restringindo a atua-
ção empresarial, é importante 
pôr a cabeça para funcionar e 
imaginar os possíveis cenários 
e nos prepararmos para en-
frentá-los com sucesso.

A diferença entre o simples 
Planejamento e o chamado 
“Planejamento Estratégico” é 
que este olha a empresa com 
uma visão de helicóptero, ou 
seja, analisando questões 
mais profundas e abrangentes 
do que o dia-a-dia do negócio.

Tecnicamente, trata-se 
de mapear a Situação Atual, 
definir a Visão de Futuro e 
as Ações Estratégicas para 

alcançar os objetivos, definir a 
Missão que é a razão de existir 
da empresa, a Visão que defi-
ne onde  pretendemos chegar 
(por exemplo em dois anos)  
e os Valores que são as dire-
trizes para orientar as nossas 
atitudes e comportamentos. 

Finalmente, as Ações Es-
tratégicas que são o detalha-
mento dos planos, momento 
em que definimos “quem” vai 
fazer “o que” e “quando”.

Para construir uma Visão 
de Futuro eficiente e coerente 
com a empresa, é importante 
seguir alguns passos. A prin-
cípio, é essencial que se co-
mece pelo sonho, imagine-se 
no momento para o qual você 
está fazendo o Planejamen-
to e nesse sonho visite sua 
empresa, o mercado, seus 
resultados financeiros. 

Em seguida, acorde dessa 
visualização e reveja o que 
idealizou com os pés no chão, 
abandone as ideias mirabolan-
tes, mas tenha coragem de 
assumir as desafiadoras. Por 
fim, transforme tudo em dados 
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mensuráveis e, com isso, terá 
sua Visão de Futuro.

É importante lembrar que 
essa Visão de Futuro não é 
aquele texto que você   coloca 
na parede da recepção ou no 
seu site. 

A frase na parede é um 
resumo apenas conceitual, 
sem números, afinal estamos 
falando de estratégia e não 
queremos que a concorrên-
cia tome conhecimento dos 
detalhes.

Para reforçar a importância 
de uma boa Visão de Futuro 
temos um caso interessante 
de uma empresa brasileira, 
contratada por uma famo-
sa marca internacional para 
prestar serviços como repre-
sentante no Brasil. 

No estudo de riscos que 
fizemos, com a pergunta “e 
se?” criamos um cenário em 
que esse contrato tivesse sido 
cancelado e, a partir daí, es-
tabelecemos ações para criar 
novos negócios, independen-
temente do contrato. 

Um ano depois, quando, 

sidade agridem as artérias 
do nosso corpo e agravam 
o quadro respiratório da 
infecção pelo novo Coro-
navírus. Estejamos atentos 
aos nossos hábitos de vida 
durante a pandemia. Se 
houver dúvidas ou outras 
necessidades, procure seu 
médico.

Prof. Dr. Sthefano Ati-
que Gabriel - Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, especialis-
ta nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago).

sem prévio aviso o contrato foi 
cortado, a organização estava 
preparada e conseguiu sobre-
viver satisfatoriamente.

A objeção que muito se 
ouve ao Planejamento Estraté-
gico é que, tradicionalmente, 
os planos são engavetados, 
pois o empresário acredita 
que tendo definido Missão, 
Visão e Valores já fez a “lição 
de casa”, mas não é assim. 

As ações estratégicas de-
vem ser desdobradas até o 
nível de execução, ou seja, 
definir quais são as etapas a 
cumprir, quem será respon-
sável por cada uma e em que 
data serão cumpridas.

Porém, é importante saber 
que é necessário monitorar o 
andamento das Ações Estra-
tégicas pelo menos mensal-
mente, para garantir que nada 
fique para trás e para promo-
ver as revisões necessárias no 
plano porque sabemos que 
haverá mudanças de cenário 
no decorrer do tempo.

Para fechar estes pensa-
mentos é essencial também 

compreender que nesse pe-
ríodo de pandemia é possível 
sim fazer o Planejamento 
Estratégico de uma empresa 
mesmo sem a presença física 
do consultor. Esse é um dos 
poucos projetos que consegui-
mos realizar à distância. 

É hora de nos adequarmos 
aos “novos tempos” e, por-
tanto, acelerar. Como temos 

mais tempo atualmente, é 
o momento de prepararmos 
nossos negócios para uma 
retomada de muito sucesso.

Mãos à obra!

*Engenheiro Industrial 
especialista em Técnicas 
Japonesas de Gestão e 
diretor da CriaCorp - De-
senvolvimento Empresarial.
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O empreendimento estima-
do em R$ 45 milhões que será 
anunciado nesta quinta-feira 
(21) pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) é a construção de uma 
nova unidade do grupo Muffato  
que já possui três unidades em 
Rio Preto, sendo dois atacadis-
tas e um supermercado.

Essa nova unidade vai seria 
denominada de ‘Muffato Bou-
levard’, segundo informações 
apuradas pela reportagem junto 
a pessoas do ramo supermer-
cadista.

O novo empreendimento já 
está em construção em uma 
área que pertencia à Encalso, 
no bairro São Miguel, Região 
Leste de Rio Preto. O novo 
espaço de compras deve ser 
entregue no mês de agosto 
deste ano. 

A previsão, segundo nota 
divulgada pela Prefeitura nesta 
quarta-feira (20), será da ge-
ração de 420 empregos com 
a inauguração desta nova loja 

na cidade.
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) vai fazer o anúncio oficial 
nesta quinta-feira (21). por meio 
de live pelo facebook oficial da 
Prefeitura, a partir das 10 horas. 

Kawakami – ainda no setor 
de supermercados, o grupo 
Kawakami que no começo de 
maio inaugurou sua primeira 
loja na avenida Danilo Galeazzi 
tem programada o início das 
atividades das lojas da avenida 
Mirassolândia para o mês de 
junho e da Rua Espanha para 
julho. 

Seleção – O processo de 
seleção para a contratação de 
futuros funcionários continua. 
Para o preenchimento de quase 
300 empregos para as duas 
lojas que ainda serão inaugu-
radas. 

Segundo informações do 
setor de Marketing do grupo, 
os interessados devem mandar 
seus currículos para o e-mail 
seleção.riopreto@kawakami.
com.br.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

'Muffato Boulevard' no São 
Miguel deve gerar 420 empregos 

INVESTIMENTO DE R$ 45 MI

A Procuradoria-Geral de 
Justiça (PGJ) ajuizou ação 
direta de inconstitucionalidade 
contra uma lei municipal nº 
12.523, aprovada para Câma-
ra de Rio Preto em novembro 
de 2016, homenageando 
‘Prefeito Valdomiro Lopes da 
Silva’ o novo terminal de ôni-
bus urbano da cidade. 

O texto questionado pelo 
Ministério Público (MP) es-
tabeleceu ainda que as des-
pesas para confecção e a 
colocação das placas denomi-
nativas deveriam ser arcadas 
pelo município. 

A lei em questão foi apro-
vada no final de mês de no-
vembro de 2016 e sancionada 
no começo de dezembro do 
mesmo ano pelo então pre-
feito Valdomiro Lopes da Silva 
Júnior, filho do homenageado.

O procurador-geral de Jus-
tiça, Mario Sarrubbo, salientou 
que “o dispositivo é inconstitu-
cional por violar os princípios 
de moralidade e impesso-
alidade, além de afrontar a 
Constituição Paulista, que 
proíbe a promoção pessoal de 
autoridades por meio da pu-
blicidade de obras públicas”.

A ação pede que a Justiça 
declare a inconstitucionalida-
de da lei municipal, requisi-
tando ainda informações ao 
prefeito e à Câmara de São 
José do Rio Preto.

Em outro trecho, o PGJ 
argumenta que “Ao viabilizar 
que seja conferido a próprio 
público nome de ex-prefeito 
que é homônimo do então 
prefeito - pois seu pai -, a 
norma permite que tal medida 
seja utilizada com a finalidade 
de promover a imagem pesso-
al do filho do homenageado 
perante a opinião pública, 
trazendo potencial de aprovei-
tamento político, estritamente 
pessoal, por parte do benefi-
ciado, em decorrência dessa 
situação”.

Procuradoria-
Geral de Justiça 

questiona 
nome do pai de 
Valdomiro no 
novo terminal 

urbano

JUSTIÇA

Morre
O deputado estadual Gil Vianna (PSL-RJ) morreu na madrugada de ontem, aos 

54 anos, com covid-19. Vianna era amigo da família do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Será que o presidente vai continuar insistindo que o vírus só provoca 
uma “gripezinha”? Quando a morte bate à porta de gente próxima, geralmente, 
dá uma chacoalhada nos mais durões. Agora, fica complicado quando a televisão 
mostra diariamente corpos sendo enterrados, sem cerimônia para evitar contágio, 
insistir que a situação não é nada grave.   

Azar
Os 150 profissionais da 

área da educação aprovados 
no concurso tiveram azar. 
Se tivessem assumido seus 
cargos antes do começo da 
pandemia, estariam com 
salários garantidos. Como 
as atividades foram suspen-
sas antes de eles tomarem 
posse, a Prefeitura teve de 
suspender a convocação, 
para evitar questionamento 
do Tribunal de Contas. O 
secretário Luís Roberto Thiesi 
(Administração) informou 
que a folha de pagamento 
seria cerca de R$ 440 mil 
mensais ou R$ 5,2 milhões/
ano. Por causa da crise, a 
ordem é economizar.

Desespero
Pré-candidatos a prefeito 

de partidos nanicos estão 
em plena atividade, com o 
foco nas eleições em outu-
bro. Antônio Pereira (PMN), 
o Cebolão, por exemplo, 
informou que tem andado 
pela periferia da cidade e 
constatou que a situação 
financeira de muita gente 
é desesperadora. “Muitas 
famílias já não têm o que 
comer dentro de casa”, rela-
tou. O motivo é a suspensão 
das atividades comerciais 
devido ao coronavírus. Lem-
brou ainda que tem cerca 
de dois mil salões de beleza 
e os profissionais estão en-
trando em desespero.

Para-raios  
O presidente Paulo Pauléra 

(PP) disse que a pandemia 
colocou pressão na classe 
política, já que os comercian-
tes continuam reivindicando a 
flexibilização. A Câmara, por-
tanto, funciona como se fosse 
um para-raios: “A gente fez 
duas reuniões com o prefeito, 
enviamos requerimentos, tudo 
com o objetivo de ajudar”, 
diz. O ideal, segundo ele, é a 
regionalização para que cada 
município cuide do seu povo, 
com base nas suas caracterís-
ticas. “Aí pode analisar o que 
pode ser feito, para o comér-
cio começar a respirar”, frisa.

Regionalizar
O decreto do governador 

João Doria (PSDB), que está 
em vigor e impõe as medidas 
restritivas expira no dia 31 de 
maio. A expectativa é que a 
partir de 1° junho, diz Paulo 
Pauléra (PP), é que haja a 
regionalização. O presidente 
lembrou ainda que faz dois 
meses que as restrições 
foram impostas pelo Esta-
do, por isso o comércio em 
geral está se esfacelando. A 
informação é que cerca de 
80 lojas estão condenadas 
financeiramente e não vão 
reabrir suas portas: “A situ-
ação é grave e a verdade é 
uma só: regionalizar”.

Cloroquina
A comunidade científica 

está em alerta devido a in-
sistência do presidente Jair 
Bolsonaro, no uso da cloro-
quina, para tratar pacientes 
com covid-19. “Essa droga 
não tem efeito profilático e 
o governo vai jogar dinheiro 
público no lixo”, declarou o 
cientista Miguel Nicolelis. 
Com base no código de 
ética médica, declarou que 
qualquer profissional pode se 
negar a ministrar o medica-
mento. “É vedado ao médico 
causar dano ao paciente”, 
citou, dizendo que isso é 
causa pétrea. Alertou ainda 
sobre os efeitos colaterais.    

Temida
O número de infectados pelo coronavírus voltou a crescer, ou seja, de terça para quar-

ta-feira mais 27 pessoas contraíram a temida covid-19, em Rio Preto. O número total 
de contaminados até ontem era de 486, com 17 óbitos. O secretário da Saúde, Aldenis 
Borim, insiste na tese: “Fique em casa”. Mesmo com a recomendação diária, o isolamento 
social continua baixo, 44%, sendo que o ideal seria acima de 55%. Borim diz que está 
sob controle, porém, alerta que uma possível flexibilização tem de ser feita com respeito.

Desperdício zero
A arrecadação da Prefeitura tem caído por causa da 

pandemia do coronavírus, porém, o que tem garantido 
uma certa tranquilidade é a reserva acumulada pelo 
governo no período das vacas gordas. A ordem do pre-
feito Edinho Araújo (MDB), segundo fontes do governo, 
é gastar só o necessário, depois de uma análise feita 
com lupa. “Desperdício zero é o lema do prefeito”, 
revelou o funcionário Martinho Ravazzi, da Secretaria 
da Fazenda. Precaução em período de crise, portanto, 
é essencial para evitar colapso nas finanças.

Cláudio LAHOS

Obra do novo empreendimento está em ritmo 
acelerado na Região Leste, de grande concen-
tração de condomínios de alto padrão 

Recuperação será gradual, 
lenta e difícil afirma Doria

O governador João Doria 
(PSDB) salientou durante a 
coletiva desta quarta-feira (20) 
que a retomada da econômica 
no Estado será gradual, lenta 
e difícil. “O mundo parou - por 
conta da Covid”, salientou o 
governador.

No que diz respeito à reto-
mada das atividades no Estado 
Doria afirmou que 84% das ati-
vidades econômicas estão em 
funcionamento obedecendo aos 
critérios definidos pela Saúde. 

Sobre a retomada das ativi-
dades a partir de 1º de junho, 
o governador salientou que não 
é hora de declarar decisão so-
bre uma possível reabertura ou 
flexibilização de atividades hoje 

proibidas que atual decreto que 
vale até dia 31 de maio. 

Regionalização – o gover-
nador salientou que tudo vai 
depender inicialmente das es-
tatísticas relacionadas à Saúde, 
onde será levado em conside-
ração a regionalização deste 
possível bloqueio de atividades.

A regra básica colocada pelo 
governo traz os seguintes parâ-
metros: 55% de isolamento – 
taxa de ocupação de leitos com 
Covid-19 inferior a – redução 
sustentada do número de casos 
novos de Covid por 14 dias.  No 
caso de Rio Preto e região ou 
quarto item foi colocado pelos 
prefeitos que foi a questão 
relacionada à: Capacidade da 
Rede de Saúde Local – Atenção 
Básica/Urgência/Emergência.

Sérgio SAMPAIO

Da REDAÇÃO

COVID-19
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AJUDA FEDERAL
Governadores se reúnem 

com Bolsonaro nesta quinta 

Governadores de 25 das 
27 unidades da Federação 
participaram nesta quarta-
-feira (20) de uma reunião 
virtual, para definir os princi-
pais assuntos que pretendem 
tratar com o presidente Jair 
Bolsonaro e ministros, nesta 
quinta-feira (21), por video-
chamada. Entre os assuntos, 
os governadores discutirão 
a ajuda federal a estados e 
municípios e a necessidade 
de critérios científicos para a 
adoção de medidas de enfren-
tamento ao novo coronavírus.

Os governadores também 
debateram os impactos e as 
medidas que cada estado e o 

Distrito Federal vêm adotando 
para enfrentar a pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).

Após o término da reunião, 
o governador de São Paulo, 
João Doria, declarou que os 
chefes dos executivos estadu-
ais estão abertos ao diálogo e 
buscando proteger a vida da 
população. 

“Hoje fizemos uma reunião 
com 25 dos 27 governadores. 
O sentimento de São Paulo e, 
certamente, posso aqui inter-
pretar, dos demais governa-
dores, é para proteger a vida, 
obedecer à ciência, respeitar 
a orientação da medicina e 
[amanhã] fazermos uma reu-
nião em paz”, disse Doria.

Da REDAÇÃO
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São Paulo não usará cloroquina 
contra o novo coronavírus

O Ministério da Saúde in-
cluiu nesta quarta-feira (20) 
a cloroquina, e seu derivado 
hidroxicloroquina, no pro-
tocolo de tratamento para 
pacientes com sintomas leves 
de Covid-19. No entanto, o 
governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), afirmou 
em coletiva que o Estado não 
aplicará a cloroquina em todos 
os pacientes de coronavírus.

“Quero dizer que não se 
prescreve receita por decreto. 
São Paulo não vai aceitar que, 
por decreto, se estabeleça 
receituário médico. Nós não 
faremos a distribuição e nem 
a aplicação generalizada da 
cloroquina, porque a ciência 
não recomenda. A ciência não 
orienta esse procedimento e 
em São Paulo nós seguimos a 
ciência”, afirmou Doria.

De acordo com o docu-
mento divulgado pelo Governo 
Federal, cabe ao médico a 
decisão sobre prescrever ou 
não a substância, sendo ne-
cessária também a vontade 
declarada do paciente, com 

assinatura do Termo de Ciência 
e Consentimento. A droga é, 
originalmente, indicada para 
doenças como malária, lúpus 
e artrite.

“As recomendações que 
temos, com base em estudos 
científicos de diversos especia-
listas da área médica, é a de 
não usar a hidroxicloroquina 
em pacientes com Covid-19. 
O risco de utilizar esse medi-
camento é considerado mode-
rado, pois pode provocar uma 
arritmia e até parada cardíaca 
no paciente”, afirmou Suzana 
Lobo, presidente da Associa-
ção de Medicina Intensiva Bra-
sileira (AMIB) e chefe da UTI de 
pacientes com coronavírus no 
Hospital de Base em Rio Preto.

Segundo Suzana, os médi-
cos têm liberdade para pres-
crever a hidroxicloroquina. “Os 
médicos podem prescrever 
para pacientes que estejam 
em ambientes controlados e 
com exames de eletrocardio-
grama em dia, mas mesmo 
assim não é recomendado. 
Existem estudos observa-
cionais que mostram que a 
mortalidade em pacientes que 
usaram a hidroxcloroquina é 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Um asilo da cidade de 
Santa Fé do Sul confirmou 
nesta semana sete infectados 
por coronavírus, sendo seis 
idosos e uma funcionária. A 
Vigilância Epidemiológica e a 
instituição estão trabalhando 
para evitar que mais pessoas 
fiquem infectadas.

De acordo com a prefei-
tura da cidade, os idosos e 
a funcionária estão bem e o 
resultado da contraprova do 
exame para coronavírus saiu 
na semana passada.

Os pacientes que apresen-
taram os primeiros sintomas 
já foram isolados. 

Dos sete que foram infec-
tados seis já estão curados 
e um idoso ainda está em 
isolamento porque está apre-
sentando sintomas.

O município tem 21 casos 
positivos de Covid-19.

Asilo de Santa 
Fé do Sul 

confirma sete 
casos positivos 

do vírus
Isabela MARTINS

Um em cada três pacientes de 
Covid-19 está curado em Rio Preto

Com o último óbito, o 17º até 
o momento, confirmado na noite 
desta terça-feira, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde confirmou mais 
27 casos de Covid-19 nas últimas 
24 horas em Rio Preto, totalizando 
486. Segundo estatística da Pas-
ta, de cada três infectados pela 
doença, um já está curado.

Até agora, 153 pacientes 
tiveram alta, o correspondente a 
31,5% do total, 111 são profissio-
nais de saúde e 81 apresentaram 
SRAG (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave).

Pela atualização mais recente 
da Saúde, são 6.134 atendimen-
tos realizados a pessoas com 
estado gripal, 3.671 delas testa-
das (60% de coleta), com 3.185 
exames descartados.

São 551 SRAG notificados, 
sendo que 87 permanecem in-

Daniele JAMMAL
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ternados (60 em enfermarias e 
27 em UTI).

Ontem, a taxa de contamina-
ção pelo novo coronavírus na cida-
de era de 100 casos a cada 100 
mil habitantes. Hoje, a incidência 
passou para 105 casos por 100 
mil pessoas.

Entre os casos positivos, de 
acordo com a Secretaria, 146 
(30% do total) apresentam fatores 
de risco e 340 não têm nenhum 
tipo de comorbidade. O tempo 
médio de permanência dos pa-
cientes que vieram a óbito em 
leitos hospitalares é de 14 dias.

“Sempre falamos da taxa de 
ocupação de leitos. Aquele leito 
fica muito tempo com um só 
paciente. Se tem várias doenças, 
por exemplo, uma pneumonia 
simples em três dias ele vai para 
casa. Neste caso não, ele fica 14 
dias”, esclareceu o secretário de 

Saúde rio-pretense, Aldenis Borim.
MORADOR DE RUA
Um morador de rua, de 31 

anos, que apresentava fator de 
risco (fumante e alcoólatra), é a 
última vítima fatal do vírus, até o 
momento.

Ele apresentou os primeiros 
sintomas no dia 6 deste mês, 
foi internado e veio a óbito nesta 
segunda-feira.

TESTES RÁPIDOS
Segundo Borim, o município 

adquiriu 7,5 mil testes rápidos, 
sendo 6,5 mil doados pelo Estado 
e 1 mil pelo Shopping Iguatemi.

“O Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus analisa o 
melhor critério para a realização 
dos testes, que devem ser feitos 
no momento certo, pois têm uma 
sensibilidade menor do que o 
realizado através do teste PCR”, 
acrescentou.

CANTOR - Dylon

O governador João Doria disse que a ciência não recomenda o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus 

maior do que os que não usa-
ram”, explicou. 

Ela ainda ressaltou que 
nenhum paciente do HB foi 
medicado com a droga.

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) também não 

recomenda o uso da droga, 
mas autorizou a prescrição em 
situações específicas, inclusive 
em casos leves, a critério do 
médico e em decisão compar-
tilhada com o paciente.

O presidente Jair Bolsonaro 

defende a possibilidade de 
tratamento da covid-19 com 
hidroxicloroquina desde a fase 
inicial da doença, segundo ele, 
após ouvir médicos, pesqui-
sadores e chefes de Estado. 
O Executivo chegou a zerar o 

imposto de importação co-
brado pelo medicamento. Por 
não concordarem com esse 
protocolo, os ex-ministros da 
Saúde, Luiz Henrique Mandet-
ta e Nelson Teich, acabaram 
deixando o governo.

PANDEMIA

Especialistas alertam 
sobre sintomas menos 

comuns da doença
Com a evolução da pande-

mia do novo coronavírus (co-
vid-19), autoridades de saúde 
chamam atenção para os sinto-
mas da doença, especialmente 
os mais comuns. Mas outras 
manifestações também podem 
ser um indicativo da doença e 
devem ser motivo de alerta.

Em sua página especial com 
informações sobre o novo coro-
navírus, o Ministério da Saúde 
lista os sintomas da doença 
gerada pelo vírus: tosse, febre, 
coriza, dor de garganta e dificul-
dades respiratórias.

Mas pesquisas revelaram 
outros sinais. Entre eles a perda 
de olfato e de paladar. 

Segundo o presidente do 
Conselho Regional de Medicina 
do Distrito Federal (CRM-DF), 
Farid Buitrago, essas manifes-
tações ocorrem em entre 20% e 
30% dos casos que apresentam 
sintomas.

“Este sintomas não são 
muito comuns, mas quando 
acontece a pessoa deve ficar 
atenta porque pode ser uma das 
manifestações do coronavírus. 
Associado a isso, se tiver febre, 
tosse e dor de garganta já fecha 

o diagnóstico”, alerta o médico.
Ele conta que a atenção a 

esses sintomas é um indicativo 
importante para o novo coro-
navírus porque são raras as 
condições que provocam essas 
alterações. 

“Eventualmente alguma do-
ença pode causar isso, como 
tumores. Gripes comuns podem 
causar estes sintomas, mas 
é menos comum”, comenta o 
presidente do CRM-DF.

Caso a pessoa verifique 
estes sintomas, a orientação é 
a mesma para os demais: pro-
curar uma unidade de saúde na 
atenção básica, os chamados 
postos de saúde. Nestes locais 
os profissionais encaminham a 
testagem e, em situações mais 
graves, para um atendimento 
em unidades de pronto atendi-
mento ou hospitais.

Outros sintomas
O médico Farid Buitrago 

destaca que há outros sintomas, 
ainda menos comuns. Entre eles 
conjuntivite, náuseas e altera-
ções gastro-intestinais, como 
dor de estômago e diarreia. Para 
conjuntivite, estudos mostraram 
a ocorrência em cerca de 10% 
dos casos.

Agência BRASIL

POR CONTA DOS FERIADOS HIPERTENSO
GCM realizará bloqueio preventivo 
nas entradas de Estância Turística 

A Prefeitura de Olímpia in-
formou nesta terça-feira, dia 19 
que não irá antecipar os feriados 
locais, como foi adotado pela 
capital paulista. 

A Administração esclareceu 
que apenas há a possibilidade 
de adiantar o feriado estadual de 
9 de julho (Revolução Constitu-
cionalista de 32) para a próxima 
segunda, dia 25, tendo em vista 
que o governador João Doria 
enviou projeto de lei para a As-
sembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) que, caso seja 
aprovado, será válido para todo 
o Estado. O município aguarda 
a decisão.

De acordo com a Prefeitura, 
a partir desta quarta-feira, 20, a 
Guarda Civil Municipal realizará 

um bloqueio preventivo nas en-
tradas da Estância Turística de 
Olímpia. O objetivo é orientar e 
acompanhar o movimento das 
vicinais, principalmente por conta 
do feriado prolongado decretado 
na Capital Paulista e em outros 
municípios da região. A ação 
contará também com o apoio 
da Polícia Militar no controle e 
orientação dos motoristas.

De acordo com o major Edson 
Rodrigues de Oliveira, comandan-
te da GCM, durante o bloqueio, 
que será feito ontem, hoje e 
amanhã, das 15h às 21h, todos 
os veículos com placas de outros 
municípios serão abordados e 
deverão responder um questio-
nário com perguntas como: qual 
o motivo da vinda; se apresentam 
algum sintoma de gripe; ou ainda 
onde ficarão hospedados, já que 
os meios de hospedagens estão 

Isabela MARTINS

Idoso de 68 anos é o 
2º a morrer em Olímpia

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta quarta-
-feira, dia 20, que registrou mais 
um óbito causado por complica-
ções da Covid-19 no município. 
Trata-se de um idoso, de 68 
anos, que estava hospitalizado 
em isolamento na UTI da Santa 
Casa de Olímpia, desde domin-
go (17), e possuía histórico de 
hipertensão. 

O exame foi colhido após 
a internação e o resultado po-
sitivo saiu nesta tarde, poucas 
horas depois do falecimento. A 
família já foi orientada sobre os 
procedimentos e os cuidados 
necessários.

O município também confir-
mou mais quatro casos positi-
vos, sendo um homem de 58 

anos, por teste rápido, e três 
mulheres de 33, 61 e 69 anos. 
Todos passam bem. Além disso, 
foram registradas ainda três no-
vas notificações suspeitas, entre 
elas uma mulher de 86 anos, 
que está internada na enfermaria 
da Santa Casa.

A Prefeitura seguiu com a 
testagem em massa nos equi-
pamentos de saúde, com a 
realização de 46 testes rápidos, 
dos quais somente um deu 
positivo, conforme mencionado 
acima. Com as atualizações, 
Olímpia contabiliza 36 casos 
confirmados, sendo dois óbitos 
e um homem de 61 anos inter-
nado na UTI em Rio Preto. Do 
total de testados positivos, 19 já 
estão recuperados e o município 
aguarda resultados de 5 suspei-
tos, dos quais duas mulheres 
(24 e 86 anos) estão internadas. 

Da REPORTAGEM

BADY BASSITT

Alex PELICER

Bady Bassitt registrou nes-
ta quarta-feira, dia 20, a 4ª 
morte por coronavírus. Trata-
-se de um homem boliviano 
de 55 anos. 

Ele apresentava comorbi-
dades e tem histórico de via-
gem para São Paulo. A vítima 
estava internada na UTI do 
Hospital de Base de Rio Preto.

Até o momento, a cidade 
possui 19 casos confirmados, 
sendo 14 recuperados e cinco 
casos suspeitos. O primeiro 
óbito ocorreu no dia 1º de 
maio. As duas outras mortes 
são de um homem de 55 anos 
e uma mulher de 71, eram 
casados e vieram a falecer no 
mesmo fim de semana.

Boliviano é a 
quarta vítima 

fatal na cidade
Isabela MARTINSfechados para fins turísticos; en-

tre outras perguntas. Além disso, 
receberão orientações sobre os 
decretos municipais em vigência 
na cidade e informações sobre as 
ações de prevenção da Covid-19.

A medida de bloqueio nas 
entradas da cidade é mais uma 
ação da Prefeitura de Olímpia 
para intensificar a fiscalização 
no município, visando o cum-
primento das regras adotadas, 
principalmente, para proteção da 
saúde da população.

Além do trabalho de controle 
externo, a fiscalização também 
seguirá com o monitoramento 
interno da cidade, com os fiscais 
de postura atuando para evitar 
aglomerações, uso indevido de 
casas de temporada e ainda 
orientando sobre o uso obri-
gatório de máscaras e demais 
medidas de prevenção. 
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Após apanhar, dona de casa mata 
namorado com facada no peito

Um caso de violência 
doméstica teve um desfe-
cho trágico na madrugada 
desta quarta-feira, em Rio 
Preto. A vítima, o funileiro 
Fabiano Perpétuo Gomes 
da Silva, 41, morador no 
Jardim Antunes, na Região 
Norte da cidade, foi morta 
com uma facada no peito 
pela namorada, uma dona 
de casa, de 27.

Segundo testemunhas, 
pouco antes do crime Silva 
teria agredido fisicamente 
a acusada em uma lancho-
nete e pastelaria, que fica 
em frente ao local em que 
foi morto.

Ao perceber que a mu-
lher havia saído do esta-
belecimento comercial ele 
teria ido em sua direção, 
sendo golpeado pela arma 
branca.

A suspeita fugiu antes 
da chegada da PM, que en-
controu o corpo cercado por 
curiosos e nas proximidades 
uma viatura do GRAU (Gru-
po de Resgate e Atenção às 
Urgências e Emergências).

Conforme populares, a 
vítima batia com frequência 
na companheira. Enquanto 
a guarnição registrava o ho-
micídio a acusada retornou 
e foi presa em flagrante.

Inicialmente ela negou 
a autoria, foi levada ao 
Plantão, acompanhada por 
testemunhas, e teve a pri-
são confirmada.

T.C.S.P. deve aguardar 
audiência de custódia na 
carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br
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A faca usada no crime foi 
apreendida por policiais 
militares e apresentada 
no Plantão 

Desaparecimento de jovem 
mobiliza Águia após denúncia 

de que teria sido baleado

Um caso de desapareci-
mento está desafiando a po-
lícia de Rio Preto. De folga do 
trabalho, a vítima, G.M.W.D.M., 
19, morador no Parque Indus-
trial, saiu de casa com o celular 
da amásia, uma dona de casa, 
de 34, e teria ligado, às 11h53 
desta terça-feira, para uma la-
vradora, de 28 anos, moradora 
no bairro. Ele informou que 
havia sido atingido por tiros e 
pediu socorro.

O local onde teria ocorrido 
o atentado seria uma estrada 

de terra, às margens da Wa-
shington Luís. Várias viaturas 
da PM e o helicóptero Águia 
foram mobilizados em buscas 
na região, mas o jovem não foi 
encontrado.

No Plantão, a companheira 
da vítima declarou que desco-
nhece seu envolvimento com 
alguma atividade ilícita ou 
desentendimento com alguém.

M. é pardo, alto, magro, 
olhos castanhos escuros e 
cabelos curtos e crespos. Até 
o momento, não há pistas so-
bre o caso, que segue sendo 
investigado.

Daniele JAMMAL
JOSÉ BARRETO PINHEIRO – Falecido 

no dia 20/05/2020 aos 71 anos de idade. 
Era casado com Fátima Leonor Viana Bar-
reto, deixando os fi lhos: Patricia e Paulo. 
Sepultamento ocorre no dia 21/05/2020 
às 11h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

ALFREDO JOSÉ DA SILVA – Falecido 
no dia 20/05/2020 aos 62 anos de idade. 
Era viúvo de Margarida Aparecida da 
Silva, deixando os fi lhos: Hector, João 
Victor, Maria Eduarda, Erica ( falecida) e 
Eligrezi (falecida). Sepultamento ocorreu 
no dia 20/05/2020 às 16h, saindo do 
velório Municipal de Bady Bassitt para 
o cemitério Municipal de Bady Bassitt.

JOAQUIM ROBERTO LÉRRO ESCO-
BAR – Falecido no dia 20/05/2020 aos 
90 anos de idade. Era viúvo de Nirce 

  FALECIMENTOS

Nutricionista apanha de empresário e ao voltar 
de UPA é ameaçada com taco de beisebol

Uma briga de namorados 
terminou em violência física, 
ameaça de morte e o acusado 
só escapou do flagrante porque 
a vítima alegou que o filho es-
tava passando mal e precisava 
socorrê-lo.

As partes figuram em dois 
boletins de ocorrência regis-
trados nesta terça-feira, no 
Plantão Policial de Rio Preto.

Segundo a polícia, o casal 

se desentendeu, na Redentora, 
e o homem teria dado socos 
no rosto da mulher e feito um 
corte com uma faca em uma 
das mãos dela.

Após ser socorrida pelo 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) até a UPA 
Tangará, ela foi para casa, no 
Alto Rio Preto, buscar a bolsa 
e o celular, sendo surpreendi-
da pelo acusado que, armado 
com faca e taco de beisebol, 
a ameaçou de morte.

Daniele JAMMAL Uma guarnição da PM foi 
até a residência e encontrou 
o empresário, de 39 anos, 
escondido embaixo da cama. 
Como resistiu à prisão, foi 
algemado e conduzido até o 
Plantão.

A vítima, uma nutricionista, 
de 38 anos, não quis repre-
sentar criminalmente contra o 
namorado. O prazo para que 
faça a queixa é de seis meses. 
O agressor foi ouvido na dele-
gacia e liberado.

Divulgação

Faca e taco de beisebol foram apreendidos pela PM

O instalador P.B.D., 21, que 
cumpria pena no Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP), 
localizado na BR-153, em Rio 
Preto, foi autuado em flagrante 
por tráfico, nesta terça-feira.

Com ele, agentes de segu-
rança encontraram dez porções 
de maconha, embaladas para 
comércio, que estavam escondi-
das em sua blusa, além de três 
fones de ouvido e um carregador.

Ao ser solicitado pelos fun-
cionários públicos para que abai-
xasse sua bermuda, mais um 
telefone foi confiscado.

Durante contagem de presos 
no Alojamento J, Ala 1, foram 
confiscados celular, carregador e 
fone de ouvido. D. está na carce-
ragem da DIG/Deic e deve perder 
o direito ao regime semiaberto de 
prisão.  Daniele JAMMAL

Agente apreende drogas 
no CPP após encontrar 

celular e acessórios

Policiais salvam bebê 
engasgado em Rio Preto

Nesta quarta-feira, dia 20, 
a equipe de policiais de Rio 
Preto foi surpreendida com uma 
chamada de emergência, por 
volta das 7h57, no bairro São 
Deocleciano, na Região Leste, 
para salvar um bebê engasga-
do. De acordo com o  sargento 
Coppe, que estava no salva-
mento, o bebê de 1 mês e 20 
dias engasgou possivelmente 
com leite materno.

A equipe, composta tam-
bém pela soldado Larissa, fez os 
primeiros socorros, realizando a 
desobstrução das vias aéreas 
da criança que já estava com o 
rostinho e lábios roxos.

“A criança foi socorrida até 
a Santa Casa na viatura do 
Resgate e permaneceu sob 
cuidados médicos, mas estava 
bem, iria somente realizar al-
guns exames complementares 
antes de ser liberada”, explicou 

o sargento.
Os pms que realizaram o 

salvamento contam que foi a 
primeira vez que atenderam este 
tipo de ocorrência. “Nós policiais 
militares saímos todos os dias 

Isabela MARTINS

de nossas casas sem saber o 
desfecho do dia, podendo nos 
deparar com todo tipo de ocor-
rência. E hoje, graças a Deus, 
nossa ocorrência teve um final 
feliz”, declarou Coppe.

Recém-nascido foi salvo pelos policiais militares 

Divulgação

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

SÃO DEOCLECIANO SEM ENVELOPE

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o que aconteceu com 
os R$ 1,4 mil que um monta-
dor, de 32 anos, morador no 
Residencial Santa Rosa, alega 
ter depositado em um caixa do 
Bradesco na rua Bernardino de 
Campos.

De acordo com o registro 
policial, na última segunda-
-feira, dia 18, por volta das 
14h30, a vítima foi até um cai-
xa eletrônico da agência, onde 
fez um depósito sem envelope, 
no valor de R$ 1,5 mil, em um 
terminal.

Uma cédula de R$ 100 
foi rejeitada e o equipamento 
não emitiu o comprovante do 
restante do valor, que deveria 
ser creditado na conta do de-
nunciante.

O trabalhador afirmou ter 
conversado com um vigilante 
do banco que após falar com 
outros funcionários solicitou 
seus dados e disse que entra-
riam em contato com ele.

Nesta terça-feira, a vítima, 
que declarou o depósito não foi 
compensado e recebeu uma 
ligação da agência orientando 
para que procurasse o Plantão 
para ser ressarcida.

Montador vai à 
polícia após depósito 

não cair na conta
Daniele JAMMAL

Uma coordenadora, de 44 
anos, moradora no Parque das 
Amoras, compareceu nesta terça-
-feira na Central de Flagrantes de 
Rio Preto para denunciar ter sido 
vítima de estelionato.

Ela pagou boleto falso da pres-
tação de seu veículo, acreditando 
que estava quitando débito, após 
negociação com financeira.

Segundo o registro policial, 
o crime aconteceu no último dia 
6, depois que entrou em contato 
telefônico com a empresa e foi 
orientada a emitir segunda via 
da parcela via página na internet.

Conforme a vítima, ela fez a 
solicitação após entrar em um 
chat supostamente do banco 
Santander e recebeu o boleto pelo 
aplicativo whatsapp, tendo feito o 
pagamento em uma lotérica.

Ao descobrir que o débito 
ainda persistia e havia sido enga-
nada, verificou que a beneficiária 
da operação era uma pessoa físi-
ca, estranha ao negócio jurídico, 
e não a empresa com quem tem 
contrato.

Até o momento, não há pistas 
sobre o caso, que segue sendo in-
vestigado pelo 3º DP rio-pretense. 
O valor do prejuízo causado pelo 
golpista não foi divulgado.

Coordenadora paga 
boleto falso de 
financiamento 

Daniele JAMMAL

Borges Escobar, deixando os fi lhos: Maria 
e Roberto. Sepultamento ocorreu no dia 
20/05/2020 às 13h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
da Ressurreição.

AIRTON SUZIN – Falecido no dia 
19/05/2020 aos 51 anos de idade. Era 
casado com Margarida Oliveira Suzin, 
deixando o fi lho: Israel. Sepultamento 
ocorreu no dia 20/05/2020 às 8h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério Municipal de Jaborá.

MARGARIDA DO CARMO RODRIGUES 
DA SILVEIRA – Falecida no dia 19/05/2020 
aos 78 anos de idade. Era viúva de Se-
bastião Antônio da Silveira, deixando os 
fi lhos: Alessandro, Edvando e Luciane. 
Sepultamento ocorreu no dia 20/05/2020 
às 11h, saindo do velório Municipal de Ta-
nabi para o cemitério Municipal de Tanabi.

VILA AURORA ESTELIONATO

Um aposentado, de 59 
anos, morador em um aparta-
mento, na Vila Aurora, em Rio 
Preto, teve o motor de popa e 
o carrinho para transporte do 
equipamento furtados.

Segundo seu relato no Plan-
tão Policial desta terça-feira, os 
objetos estavam na garagem do 
prédio onde mora.

À polícia, ele contou que 
deu pela falta do motor e do 
carrinho e ao perguntar para 
uma funcionária ela respondeu 
que desde o último dia 9 não 
estavam mais no local e que 
acreditou que tivesse levado 
para outro lugar.

Conforme a vítima, não há 
circuito interno de segurança no 
edifício e os equipamentos não 
têm seguro.

O setor de investigações do 
1º DP rio-pretense está encar-
regado do caso. Não há pistas 
até o momento.

Ladrão furta carrinho 
e motor de barco de 
garagem de prédio 

Daniele JAMMAL

Helicóptero Águia foi mobilizado na busca ao jovem

Divulgação
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Indústria tem queda recorde em abril
A nova contração da atividade industrial provocou o recuo de nove pontos percentuais da utilização da capacidade instalada de março para 
abril, indo para 49%

A pesquisa da Sonda-
gem Industrial, realizada pela 
Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI), revelou uma 
queda sem precedentes na 
atividade da indústria brasi-
leira durante o mês de abril. 

O índice de evolução da 
produção registrou 26 pon-
tos em uma escala de 0 a 
100. Nessa metodologia, os 
valores abaixo de 50 pontos 
mostram queda.

A nova contração da ati-
vidade industrial provocou o 
recuo de nove pontos percen-
tuais da utilização da capaci-
dade instalada de março para 
abril, indo para 49%. 

Esse dado indica que mais 
da metade da capacidade 
instalada da indústria ficou 
ociosa durante o último mês. 

E a forte queda no número 
de empregados levou o índice 
para 38,2 pontos, bem dis-
tante da linha divisória de 50 
pontos. Esse é o menor de 
toda a série mensal iniciada 
em 2011.

De acordo com o diretor 
da Ciesp (Centro das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo) de São José do Rio 
Preto, Luiz Fernando Lucas, a 
situação no município não é 
muito diferente do panorama 
nacional. 

“O fato das atividades 
das indústrias estarem libe-
radas não significa que ne-
cessariamente elas estejam 
vendendo. O fechamento do 
comércio tem impacto direto 
nisso”, explicou. 

Ele ainda afirma que ape-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Setor industrial atravessa uma grave crise econômica por causa da pandemia de Covid

Vinicius LIMA

Pedagoga acredita que 
a situação irá melhorar 
após a pandemia

Nesta quarta-feira, 20 
de maio, foi celebrado o Dia 
Nacional do Pedagogo. Devido 
a crise do coronavírus, a pro-
fissão foi uma das que mais 
precisou se reinventar neste 
período de pandemia, fazendo 
o possível para levar a meto-
dologia do ensino presencial 
para o online.

“Há muito tempo faláva-
mos que a tecnologia tinha 
que ser inserida no ensino e 
a pandemia fez com que isso 
ocorresse de uma só vez. 
Estamos com o desafio de 
conseguir utilizar a plataforma 
da melhor maneira, se apro-
ximar dos alunos e promover 
atividades e avaliações que 
atendam a eles”, afirmou 
Andreia Aparecida Ferraz, 
pedagoga e coordenadora do 
curso de pedagogia da Unirp.

De acordo com Andreia, o 
isolamento fez com que mui-
tos professores atualizassem 

os seus conteúdos. “Muitos 
pedagogos já têm suas ma-
térias prontas, principalmen-
te de coisas mais básicas. 
Esse período é um momento 
de adaptação tanto para os 
alunos quanto para os pro-
fessores. Tenho estudantes na 
faculdade que são mais velhos 
e têm dificuldades para ter 
acesso a essas aulas online. 
Além disso, o professor tem 
que montar sua aula pensan-
do em contemplar todos os 
alunos, o que é uma tarefa 
complicada, pois alguns têm 
o computador mais antigo, 
outros têm internet lenta, e 
assim por diante”, explicou.

Sobre o mercado de traba-
lho, a pedagoga acredita que 
a situação irá melhorar após 
a pandemia. “O mercado para 
pedagogo sempre foi muito 
aberto. Estamos também 
ajudando os alunos da facul-
dade a manter a experiência 
prática, já que muitos que 
faziam estágio não estão po-
dendo exercer a atividade no 
momento. Acredito que esses 
recém-formados terão muito 
a contribuir a gestão da edu-
cação no futuro”, comentou.

Pedagogos 
enfrentam desafios 

durante o isolamento

nas as indústrias com de-
manda durante a pandemia, 
como produtoras de álcool 
gel e máscaras, estão conse-
guindo operar normalmente.

 “Atualmente, o cenário 
econômico do setor está um 
caos. Nós já estávamos sain-
do de outra crise e acredito 

que dessa vez a recuperação 
vai levar um tempo grande o 
suficiente para causar estra-
gos. Muitas empresas podem 
até não retornar às suas ativi-
dades”, comentou Lucas.

O diretor da Ciesp também 
falou sobre quais medidas 
poderiam minimizar o prejuízo 

das indústrias. 
“A maioria das medidas é 

apenas paliativa, como cor-
tar despesas e buscar novas 
formas de manter o funciona-
mento. Mas a principal atitu-
de que ajudaria o setor seria 
a racionalização das decisões 
políticas no país”, concluiu.

HOME OFFICE

Consumo de água residencial 
em Rio Preto aumenta 6,9%

O consumo residencial de 
água em Rio Preto aumentou 
6,9% no mês de neste mês 
abril. Esse percentual significa 
um aumento de 185.644.000 
litros de água no último mês. 
No mesmo período, o con-
sumo de água nos imóveis 
comerciais caiu. No geral, o 
município teve um aumento 
de 1,88%. O consumo total 
foi de 3.312.092 m³.

Para o Semae, o aumen-
to do consumo de água nas 
residências está relacionado 
ao isolamento social. “Com a 

interrupção das aulas, fecha-
mento de parte do comércio e 
muita gente trabalhando home 
office aumentou o número de 
pessoas nas residências e 
consequentemente o consu-
mo. Além disso, as medidas 
de higiene para a prevenção à 
Covid-19 são feitas com água 
tratada e clorada fornecida 
pela autarquia. As pessoas 
estão lavando mais as mãos, 
os banhos são mais frequen-
tes e as roupas lavadas um 
maior número de vezes. Tudo 
isso contribui. Por isso, re-
comendamos o uso racional 
de água”, declarou o gerente 

Vinicius LIMA comercial do Semae, Ruy 
Sampaio. 

Em alguns bairros o au-
mento do consumo de água 
residencial pelos moradores 
foi superior a 20%. É o caso 
da região administrativa do 
distrito de Talhado, que teve 
um aumento foi de 24,98%.  
Outras regiões de Rio Preto 
que tiveram um grande au-
mento foram: Vila Toninho 
(17,88%), Engenheiro Schmitt 
(12,72%), Represa Municipal 
(11,41%) e na do Hospital 
de Base (10,58%). Um dos 
poucos bairros que registraram 
queda foi a região do Bosque 

Municipal, onde consumo 
diminuiu em 2,98%.

O superintendente do Se-
mae, Nicanor Batista Jr., aler-
ta os consumidores que o 
aumento no consumo reflete 
no valor médio da conta. “A 
tarifa de água do Semae é 
progressiva. Isso significa que 
com o aumento do consumo, 
o valor cobrado pela água 
consumida pode mudar de 
faixa e provocar um aumento 
significativo no valor da conta. 
A nossa orientação é para que 
os consumidores façam o uso 
racional do consumo de água e 
evitem o desperdício”, afirmou.

Problemas no 
abastecimento
O Semae informou que de-

vido a um problema elétrico na 
bomba do Poço Profundo que 
abastece o sistema Santo An-
tônio, poderão ocorrer baixas 
pressões e ocasionais falta de 
água nos bairros abastecidos 
por este reservatório entre 
às 14 horas e 20 horas, nos 
próximos sete dias. 

Durante esse período, os 
técnicos do Semae farão a 
manutenção do equipamento 
e outras manobras com o ob-
jetivo de minimizar o impacto 
no abastecimento e encurtar 

o prazo do reparo. Os bairros 
afetados são: Adail Vetoraz-
zo, Parque Residencial Dom 
Lafayete Libânio, Jardim Ma-
noel Del’Arco, Jardim Marajó, 
Jardim Marajó I, Residencial 
Parque das Perdizes, Parque 
Rio Negro, Conjunto Habita-
cional Santo Antônio I, Jardim 
Santo Antônio I, Residencial 
Vista Alegre, Jardim Zé Meni-
no, Solo Sagrado, Mini Distrito 
Industrial Solo Sagrado e Solo 
Sagrado I. Serão atingidas 10 
mil pessoas.

A recomendação é que a 
população economize água 
neste período.

Voluntários criam 'vaquinha' para ajudar idosa que teve a casa destruída

Um grupo de voluntários re-
solveu criar uma vaquinha online 
para ajudar a catadora de mate-
riais recicláveis Lourdes Mázaro 
Serafim, de 70 anos, que teve 
sua casa no bairro Estância Jo-
ckey Club, em São José do Rio 
Preto, destruída por um incêndio 
na última sexta-feira (15).

“Ela estava varrendo o quin-
tal, quando percebeu que a 
casa estava pegando fogo. Ela 
tentou apagar, mas infelizmente 
a casa ficou destruída”, contou 
a advogada Crycia Bartolomei 
Mussi, uma das organizadoras 
da campanha ‘Juntos pela Dona 
Lourdes’. 

A Polícia Civil ainda investiga 
a origem do incêndio.

“Conheço a Dona Lourdes 
há muito tempo. Ela ajuda na 
chácara da minha avó há mais 
de dez anos. Quando soubemos 

o que tinha acontecido nós fica-
mos sensibilizados e resolvemos 
criar essa vaquinha para ajudar 
ela”, afirmou Crycia. 

Atualmente, Dona Lourdes 
está ficando na chácara da avó 
de Crycia. Maria Eliza de Olivei-
ra Bartolomei. Também estão 
participando da campanha José 
Rodolfo Biagi Mussi, Criss Ferrei-
ra, Gislaine Bartolomei, Larissa 
Oliveira, Eric Carvalho Martins, 
Marcela Bueno Carvalho, Edinei 
Rosa Florencio, Breno Baldin e 
José Luis de Lima.

A vaquinha disponível no 
site https://www.vakinha.com.br/
vaquinha/juntos-pela-lourdinha 
arrecadou cerca de R$ 8 mil até 
o momento. “Os construtores 
falam que para reconstruir a 
casa custaria cerca R$ 30 mil. 
Acreditamos que vamos precisar 
de menos, pois já recebemos 
a doação de alguns materiais. 
Temos um pedreiro e um ele-

Vinicius LIMA

Dona Lourdes conta com a solidariedade para ter casa de volta

JOCKEY CLUB

tricista que se ofereceram para 
ajuda voluntariamente”, explicou 
Crycia.

De acordo com a advogada, 
já foram doados sacos de cimen-
to, fita isolante lâmpada, vaso 
sanitário, pia, telhas, janelas, 
piso, cama, colchão de solteiro, 

ventilador, travesseiros, entre 
outros. 

Interessados em fazer do-
ações de roupas e alimentos 
poderão entregar na chácara 
localizada na rua Benvindo 
Mariano Mendes, n° 222, na 
Estância Jockey Club.

Sérgio SAMPAIO

A Umes (União Municipal dos 
Estudantes Secundaristas) de Rio 
Preto comemorou a decisão do 
MEC (Ministério da Educação) de 
adiar o Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) 2020 em função 
dos impactos da pandemia do 
coronavírus.

Em nota, a entidade salienta 
que “As datas serão adiadas de 30 
a 60 dias em relação ao que foi 
previsto nos editais“, diz nota con-
junta do MEC e do Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira).

O cronograma inicial do MEC 
previa a aplicação da prova impres-
sa nos dias 1º e 8 de novembro e 
a versão digital nos dias 11 e 18 
de outubro. 

Segundo Artur Gregolin, pre-
sidente da Umes Rio Preto, essa 
suspensão era realmente necessá-
ria isso porque cerca de 5 milhões 
de alunos estão sem aulas no país 
todo por conta do Covid-19. 

“Muitos não têm como estudar 
por conta das aulas suspensas e 
seriam muito prejudicados caso 
as datas fossem mantidas”, sa-
lientou.

A Umes e outras centenas de 
entidades ligadas a estudantes e 
movimentos sociais e populares 
lançaram campanha que tomou 
conta do país #adiaenem que se-
gundo o representante estudantil 
surtiu efeito. 

Segundo dados do MEC mais 
de 3,5 milhões de estudantes 
se inscreveram até o momento 
para participar do Enem 2020. As 
inscrições para o exame seguem 
abertas até as 23h59 desta sexta-
-feira, 22 de maio no site https://
enem.inep.gov.br/participante

Congresso – nesta última 
terça-feira (19) o Senado aprovou 
por 75 votos a favor e apenas 
1 voto contrário o projeto de lei 
2623/2020 que adia o Enem 
enquanto durarem as medidas sa-
nitárias emergenciais decorrentes 
da pandemia do novo coronavírus.

Umes festeja adiamento do Enem e 
espera aprovação de projeto no Senado

ENSINO NA BERLINDA

Cláudio LAHOS



Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

21 de maio de 2020

A7

Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

ATOS OFICIAIS - PROCLAMAS - PROTESTOS - LEILÕES - BALANÇOS - DECLARAÇÕES 
CONVOCAÇÕES - CITAÇÕES - INTIMAÇÕES - REGISTRO DE IMÓVEIS - CONCURSOS E OUTROS

&Editais    Publicidade legal
comercial@dhojeinterior.com.br      /     diario.ofi cial@dhoje.com.br

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE EIRELI EPP
EMPENHO 5820/20, 5824/20, 6001/20 E 6175/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA KD LTDA
EMPENHO 8499/20
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
DECISÃO
CONTRATADA: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA 
LTDA
EMPENHO 7782/20
Considerando o pedido de Reconsideração encaminhado 
pela empresa interessada. Considerando as entregas par-
ciais que foram realizadas, DECIDO: ACOLHER parcialmen-
te o pedido, MITIGANDO o valor da penalidade anteriormen-
te aplicada de MULTA de 20% do valor referente atraso das 
obrigações contratuais dos itens 01 unidade cód. 81721 e 10 
unidades cód.81719, permanecendo a MULTA de 20% refe-
rente ao item 01 unidade cód.81721. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
RESCISÃO CONTRATUAL - UNILATERAL
CONTRATADA: DUPAC COMERCIAL EIRELI
ATA 0957/19
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por parte 
da contratada. Considerando as diversas oportunidades 
dadas para a empresa para regularização das obrigações 
contratuais inclusive com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, 
II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93, cc. com 
Cláus. 5ª, item 5.1 do instrumento contratual, RESCINDIR O 
CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento no art.87,  
III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 10520/02 
aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o impe-
dimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
02 anos; Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, inciso IV do contrato, aplicar 
MULTA referente à Inexecução do empenho em epígrafe. 
Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para as empresas 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos di-
tames constitucionais. O INTEIRO TEOR DESTA DECISÃO 
ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO PROCESSO À 
DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUNTO À DIRETORIA 
DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS ALDENIS BORIM.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DE OBRA DE POSTO DE TRANSFORMA-
ÇÃO DE ENERGIA EM POSTE – CPFL 112,5 KVA – 15 
KV. 220/127V COM READEQUAÇÃO ELÉTRICA NA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA – SMTTS. Tendo em vista solicitação oriunda 
da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça, a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os 
interessados a suspensão “sine die” do processo supra men-
cionado. A retomada do processo, quando autorizada pela 
Secretaria Municipal de Trânsito, será comunicada através 
de publicação na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, 
para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 123/2020 – Processo n.º 
11.355/2020
Objeto – Aquisição de medicamentos a base de Canabidiol 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 04/05/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA. (item 2). Os itens 1 e 3 
foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.

HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borin -  Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 87/2020 – Processo n.º 
1963/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de lixeira com 
pedal. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública reali-
zada on-line com início dia 06/04/2020, sendo adjudicado os 
itens à empresa declarada vencedora: LICIT RIB COMÉR-
CIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA. - EPP (itens 1 e 2). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borin -  Secretário 
Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 108/2020 – Processo n.º 
11175/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão públi-
ca realizada on-line com início dia 29/04/2020, sendo adjudi-
cado os itens às empresas declaradas vencedoras: GUSTA-
VO NICOLINO - EPP (itens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18 e 79) e R DE F TORRES (itens 1, 2, 3, 4, 5, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80 e 81). O item 19 foi 
fracassado. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borin -  Secretário 
Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
135/2020 – PROCESSO Nº 11.375/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de poltronas. 
Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
22/05/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
156/2020 – PROCESSO Nº 11.567/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras 
descartáveis para atendimento as unidades escolares as 
unidades escolares ao combate do vírus covid 19. Secretaria 
Municipal de Educação. Fica designada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 22/05/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.

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 34.273 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA 
SABADOTTO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 11/05/2020.
PORTARIA N.º 34.274 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANTONINHO 
CARLOS RIBEIRO, Motorista, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, surtindo os 
efeitos desta a partir de 19/05/2020.
PORTARIA N.º 34.275 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANTONIO JOSE 
PEREIRA DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/05/2020.
PORTARIA N.º 34.276 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARLOS DONIZE-
TE GAZZOLA, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 

os efeitos desta a 12/05/2020.
PORTARIA N.º 826, DE 16 DE JULHO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): VALDECI RODRIGUES DE SOUSA
Resultado: aplicação do inciso II, do artigo 215, da Lei 
Complementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, III e IX 
do artigo 204 e inciso X do artigo 205, todos 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 Mari-
na Eliza Moro Freitas – OAB/SP 203.111
PORTARIA N.º 34.277 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DEBORA QUE-
LES DE PAULA PASSOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 10/05/2020.
PORTARIA N.º 34.278 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELAINE CRISTI-
NA GRANDIZOLI CHAGAS, PEB-1, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 10/05/2020.
PORTARIA N.º 34.279 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELIANA SILVA, 
PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei 
Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
12/05/2020.
PORTARIA N.º 34.280 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) EVA LUCIANA 
DUARTE RIBEIRO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 18/05/2020.
PORTARIA N.º 942 DE 04 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Clei-
ne Zavanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, sob 
a presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão 
Processante, garantido o contraditório e ampla defesa, a 
fi m de que, tendo em vista os fatos narrados nesta portaria, 
bem como no procedimento anexo ao Interno/SMS/GP/Nº 
0309/20, a servidora KELEN CRISTINA BERALDI, responda 
como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos 
I, II, III, IX e XI do artigo 204; incisos I e XV, do artigo 205; 
e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 
05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição 
da servidora pública, a qual será citada nos termos parágra-
fo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.281 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FABIO GIOLI, 
Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 11/05/2020.
PORTARIA N.º 34.282 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FERNANDA ALIO-
TE DOS SANTOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 12/05/2020.
PORTARIA N.º 34.283 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOSIANE MARTA 
DOS SANTOS, Inspetor de Alunos, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, 
retroagindo os efeitos desta a 11/05/2020.
PORTARIA N.º 34.284 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUIZ ANTONIO 
RAMOS, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos ter-
mos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 15/05/2020.
PORTARIA N.º 34.285 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCILEI HELE-
NA DA SILVA BORGES, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Procuradoria-Geral do Município, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 12/05/2020.
PORTARIA N.º 864, DE 30 DE ABRIL DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
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Indiciado(a): SARA BEATRIZ FELIX DA SILVA
Resultado: aplicação do inciso III, do artigo 215, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, por transgressão aos preceitos contidos 
nos incisos I, II, III e X, do artigo 204, e, incorrido na prática 
da proibição prevista nos incisos I e XV (comportamento 
desidioso) do artigo 205, e inciso XIII, do artigo 220, todos da 
Lei Complementar nº 05/90, bem como, infringiu a alínea “e”, 
do artigo 482, da CLT, e artigo 10, parágrafo único, da Lei 
11.350/06 c/c artigo 10, inciso I e § 1º, da Lei Complementar 
nº 413/2014.
Advogado: José Antonio Queiroz – OAB/SP 249.042
PORTARIA N.º 34.286 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIA CELIA 
AGUIAR, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos ter-
mos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 12/05/2020.
PORTARIA N.º 34.287 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MILENE OLIMPIO 
MORE SILVEIRA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 18/05/2020.
PORTARIA N.º 34.288 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) NILTON VIEIRA, 
Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos ter-
mos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, surtindo os efeitos 
desta a partir de 19/05/2020.
PORTARIA N.º 34.289 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ODILSON TIAGO 
GONCALVES, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. arti-
go 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, surtindo os efeitos 
desta a partir de 19/05/2020.
PORTARIA N.º 34.290 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PAULO ANTONIO 
MOREIRA DA SILVA, Motorista, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 15/05/2020.
PORTARIA N.º 34.291 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RAUL FERREI-
RA FILHO, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 09/05/2020.

PORTARIA N.º 34.292 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RENATA GON-
CALVES MELO, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 11/05/2020.
PORTARIA N.º 943 DE 05 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Cos-
ta Macedo, Simone Barbara Gabriel Carnavali e Luiz Gus-
tavo Dona, para, sob a presidência da primeira, comporem 
a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e a 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno 
nº 004/2020 – SMA - Coordenadoria de Gestão de Pessoas, 
a empregada pública AURENICE BATISTA APOLINARIO, 
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos 
incisos I, II, III e IX, do artigo 204; incisos I e XV, do artigo 
205; e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar 
n.º 05/90; alínea “e”, do artigo 482, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT); e inciso I, do artigo 10, da Lei Comple-
mentar nº 413/2014. O inteiro teor desta Portaria encontra-se 
a disposição da empregada pública, a qual será citada nos 
termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 
05/90.
PORTARIA N.º 34.293 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SINESIO ALFRE-
DO NUNES, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. arti-
go 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, surtindo os efeitos 
desta a partir de 19/05/2020.
PORTARIA N.º 34.294 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VERA LUCIA 
DE FREITAS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 18/05/2020.
PORTARIA N.º 34.295 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) WALKYRIA ELAI-
NE WENZEL MOREIRA, Inspetor de Alunos, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Com-
plementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 11/05/2020.
PORTARIA N.º 34.296 DE 19 DE MAIO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) WALTER MOYA 
LOPES, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de As-
sistência Social, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 12/05/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.473
DE 11 DE MAIO DE 2020.

Denomina “Jordalina Messias Araújo” a Rua Projetada 02, 
do Loteamento Setvalley III, em 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:
Art. 1º Passa a denominar-se “Jordalina Messias Araújo” a 
Rua Projeta 02, do Loteamento Setvalley III, em São José 

do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 11 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 Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.897/2020
Projeto de Lei nº 097/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia - José A. G. 
Lagoeiro

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 254/2019 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº 81/2019 – PROCESSO SeMAE nº 105/2019
Contratada: R. D. VELANI ELÉTRICA EPP
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 03.06.2020. Data da 
autorização: 14.05.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º 
da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justi-
fi camos que o pagamento em questão está sendo efetuado 
independente de sua ordem cronológica, para dar continui-
dade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 369611 - Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 738.148,62
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.

São José do Rio Preto, 20.05. 2020
João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Junior - Superintendente
S. J. Rio Preto 20.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ERRATA

A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto 
faz saber, ao público interessado, a publicação de ERRATA 
para os editais 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 
07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 e 
13/2020, do Prêmio Nelson Seixas.
Onde está:
“XIII - DOS RECURSOS
1. Será amplamente assegurado o direito de recurso 
com caráter técnico/documental do resultado da seleção, que 
deverá ser apresentado em até 03 (três) dias úteis após a 
publicação dos projetos selecionados, nos termos do art. 21 
da Lei Federal 8.666/93.
2. Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Cultura, protocolados em dias úteis, das 9h às 
12h e das 13h30 às 17h.”
Leia-se:
“XIII - DOS RECURSOS
1. Será amplamente assegurado o direito de recurso 
com caráter técnico/documental do resultado da seleção, que 
deverá ser apresentado em até 05 (cinco) dias úteis após a 
publicação dos projetos selecionados, nos termos do Art. 109 
da Lei Federal 8.666/93.
2. Os recursos deverão ser encaminhados à Secretaria 
Municipal de Cultura, via e-mail, pelo endereço eletrônico 
cultura@riopreto.sp.gov.br, em papel ofício do próprio propo-
nente, assinado e anexado ao e-mail.”

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(AT 62/18)

Considerando que a notifi cação encaminhada via correio foi 
devolvida com o informe: “Mudou-se”, ante o prejuízo cau-
sado ao erário municipal decorrente de Acidente de trânsito 
ocorrido em 14/05/2018, envolvendo veículo ofi cial PM 1029, 
conduzido por Antonio Carlos Pereira Tiago, notifi camos 
o mesmo a comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Saúde (Avenida Romeu Strazzi, n.º 199, 1º Andar, Sinibaldi 
– Departamento Administrativo), no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis, para amigavelmente reparar monetariamente 
os prejuízos causados ao erário municipal, a fi m de evitar 
a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a 
outras instituições de proteção ao crédito. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2020. 
DANIELE HELENA SOARES PINHEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(IT 093/16)

Considerando que as notifi cações encaminhadas via correio 
foram devolvidas com o informe: “Cliente desconhecido no 
local”, ante o prejuízo causado ao erário municipal decorren-
te de Multa de trânsito ocorrida em 14/07/2017, envolvendo 
veículo ofi cial PM 1149, conduzido por Talison Souza Costa, 
notifi camos o mesmo a comparecer perante a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Avenida Romeu Strazzi, n.º 199, 1º Andar, 
Sinibaldi – Departamento Administrativo), no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, para amigavelmente reparar mone-
tariamente os prejuízos causados ao erário municipal, a fi m 
de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encami-
nhado a outras instituições de proteção ao crédito. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2020. 

DANIELE HELENA SOARES PINHEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(IT 143/17)

Considerando que as notifi cações encaminhadas via correio 
foram devolvidas com o informe: “Cliente desconhecido no 
local”, ante o prejuízo causado ao erário municipal decorren-
te de Multa de trânsito ocorrida em 14/07/2017, envolvendo 
veículo ofi cial PM 1030, conduzido por Talison Souza Costa, 
notifi camos o mesmo a comparecer perante a Secretaria 
Municipal de Saúde (Avenida Romeu Strazzi, n.º 199, 1º 
Andar, Sinibaldi – Departamento Administrativo), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, para amigavelmente repa-
rar monetariamente os prejuízos causados ao erário munici-
pal, a fi m de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2020. 
DANIELE HELENA SOARES PINHEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DAÚDE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

(IT 109/18)

Considerando que a notifi cação encaminhada via correio 
foi devolvida com o informe: “Endereço incorreto”, ante o 
prejuízo causado ao erário municipal decorrente de Multa de 
trânsito ocorrida em 25/08/2018, envolvendo veículo ofi cial 
PM 1138, conduzido por Wellington Maximiniano Alonso, 
notifi camos o mesmo a comparecer perante a Secretaria 
Municipal de Saúde (Avenida Romeu Strazzi, n.º 199, 1º 
Andar, Sinibaldi – Departamento Administrativo), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, para amigavelmente repa-
rar monetariamente os prejuízos causados ao erário munici-
pal, a fi m de evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento 
e encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito. 
São José do Rio Preto, 20 de maio de 2020. 
DANIELE HELENA SOARES PINHEIRO
 Chefe do Departamento Administrativo

Extrato de Portaria N.º 001/2020 de 10 de março de 2020 
- DESIGNA, os servidores estáveis: José Carlos Floriano, 
João Roberto de Oliveira Lima e Osvaldir Fialho de Brito, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a E. Comis-
são Sindicante, na apuração dos fatos relatados no Interno 
nº 203/2020 – S.M.T.T.S/GCM.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/ CORREGEDORIA GCM

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 
 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas na Quadra nº 05 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Dagmar Carlos de Sena 22/01/1970 26/01/2017 
Darci Moreira 
Guimarães Dionisio Sena 21.581.056 

109.413-938-
60 

Francilene dos Santos Silva 
da Penha 25/11/1990 07/02/2017 

Reginilda dos Santos 
Silva 

David Santiago da 
Penha 47.185.728-2 

235.541.958-
20 

Geralda Asarias Antenor 29/09/1932 07/02/2017 
Luzias Asarias 
Fernandes n/c n/c n/c 

Inacio Martiliano da Silva 07/04/1943 19/12/2016 
Josefa Maria da 
Conceição 

Benedito 
Martiliano de 
Oliveira 29.880.494-3 

947.087.208-
82 

Iraci Pereira da Silva 19/03/1940 03/12/2016 
Antonia Maria da 
Conceição 

Francisco Pereira 
da Silva 

025.845.048-
71 37.246.118-9 

Jose Carlos Milhori 17/01/1963 12/01/2017 
Maria do Carmo 
Barros Carlos Milhori 21.968.533-2 n/c 

Jusselino Joao da Silva 25/08/1959 13/01/2017 Edite Rosa de Souza Joao Silva 24.079.578-7 
223.335.468-

08 

Luzia Santiago de Souza 02/04/1943 21/03/2017 n/c n/c n/c n/c 
Mario Augusto Pavan 
Antenor 08/12/1981 22/01/2017 Antonia Luzia Pavan 

Jose de Fatima 
Antenor n/c n/c 

Zilda Maria Antenor dos 
Santos 01/11/1961 10/02/2017 

Geralda Azarias 
Antenor Ilegível 17.402.298-0 

051.212.468-
03 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 19 de maio de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 
 

Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas na Quadra nº 06 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Andy Santhiago Bustencia Saire 29/06/2017 25/11/2017 
Gladys Deicy Bustencia 
Saire  n/c n/c n/c 

Jonatan Roldao de Macedo 19/01/2018 09/02/2018 Priscila Roldao da Silva 
Jonas de Macedo 
Andrade n/c n/c 

Lucas Bin de Melo 26/11/2017 26/11/2017 Natalie Bin de Melo n/c n/c n/c 

Otavio Bin de Melo 26/11/2017 26/11/2017 Natalie Bin de Melo n/c n/c n/c 
Lucas Gabriel Bustencia 
Espinoza 16/11/2017 17/11/2017 

Herminia Espinoza 
Chaves 

Wilberd Guido 
Bustencia Saire n/c n/c 

Natimorto 27/10/2017 27/10/2017 Manite Clergeot Exume Eddy Clergeot n/c n/c 

Recém-Nascida n/c 12/06/2017 
Edivania Aparecida 
Gonçalves de Moraes 

Alexandre Romeiro 
Ferreira n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 19 de maio de 2020. 
LUÍS ROBERTO THIESI 
Secretário M. de Administração 
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 007/2016)

QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 013/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 024/2016.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Fibra Óptica Rio Preto Eireli EPP.
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Redes 
de Comunicação de Dados para o fornecimento de até 02 
(duas) duplas de profi ssionais instaladores de redes es-
pecializados, a serem utilizados, sob demanda, de acordo 
com as necessidades da EMPRO, conforme especifi cação 
técnica contida no Anexo I, deste Edital.
VIGÊNCIA: 03 de junho de 2020 a 02 de junho de 2021.
VALOR: R$ 588.682,74 (quinhentos e oitenta e oito mil, seis-
centos e oitenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
DATA ASSINATURA: 18 de maio de 2019.
São José do Rio Preto/SP, 20 de maio de 2019.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

Portaria nº 04/2020 - De 21 de maio de 2020

“Dispõe sobre férias ao servidor desta Casa e dá outras 
providências.”
Junior Pereira Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de 
Guapiaçu, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei, DECRETA: 

Artigo 1º - Fica autorizado as férias (período de 15 dias) ao 
servidor Alexandre José Alves, relativo ao período aquisitivo 
de 08 de setembro de 2018 a 07 de setembro de 2019, bem 
como o pagamento de 1/3 constitucional, a bem do serviço 
público, conforme apurado em processo administrativo desta 
Casa, devendo o mesmo sair de férias a partir do dia 21 de 
maio a 04 de junho de 2020.

Artigo 2º - Determino aos departamentos de Contabilidade e 
Departamento de pessoal as devidas anotações junto a fi cha 
do referido servidor.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 43/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2020
Objeto: Aquisição de guias de sarjeta e malhas pop.
Data do Encerramento: 05/06/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 20 de maio de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOSÉ FIRMINO e NEIDE DANIEL. Ele, brasileiro, natural de Araraquara, Estado de São Paulo, 
nascido aos dezenove (19) de outubro de um mil novecentos e cinquenta (1950), com sessenta  e nove (69) anos de 
idade, aposentado, divorciado, filho de BENEDITO FIRMINO e de dona EMERENCINA DA CONCEIÇÃO 
SOUSA FIRMINO. Ela, brasileira, natural de Campinas, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e cinco (25) de 
junho de um mil novecentos e cinquenta e quatro (1954), com sessenta  e cinco (65) anos de idade, do lar, 
divorciada, filha de JOÃO DANIEL e de dona IZAURA BARREIRA DANIEL.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte (20) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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:

LEONARDO YUJI HASSUY e CARLA DEOVANI BELATI 
NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, estudante, 
solteiro, nascido em Kazo, Provincia de Saitama, Japão, EX, 
no dia 05 de abril de 1998, fi lho de ARNALDO KOITI HAS-
SUY e de JUSSY ALVES HASSUY. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em Nhandeara, SP, 
no dia 08 de março de 2000, fi lha de CARLOS HENRIQUE 
NASCIMENTO e de APARECIDA BELATI XAVIER. 

JOSÉ LUIZ LOPES JUNIOR e ELAINE FERREIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março de 1984, fi lho 
de JOSÉ LUIZ LOPES e de VERA MARCIA ALVES LOPES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, divorciada, nasci-
da em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de março de 
1986, fi lha de IDALÉCIO FERREIRA e de LUZIA BOTELHO 
FERREIRA. 

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, 20 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. SEBASTIÃO SALES LELIS e MARLENE BASILIO 
QUEIROZ, sendo ELE fi lho de WALDEMAR NOGUEIRA 
LELIS e de LUCIA SALES LELIS e ELA fi lha de DIOGO BA-
SILIO e de SEBASTIANA DUTRA BASILIO;

2. JOÃO VITOR AMARAL NAGO e AMANDA LORE-
NA CAVICHIO BARBOSA, sendo ELE residente em Santa 
Fé do Sul, SP, fi lho de VALDECIR JOSÉ NAGO e de ADRIA-
NA DO AMARAL NAGO e ELA fi lha de DANIEL GORONI 
BARBOSA e de ANDREIA CRISTINA CAVICHIO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 19/05/2020.

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

1. ALEXANDRE RODRIGUES CUNHA e EDNÉIA 
SANTANA, sendo ELE fi lho de AGOSTINHO RODRIGUES 
CUNHA e de ORCILIA FREITAS CUNHA e ELA fi lha de 
JOSÉ SOARES SANTANA e de APARECIDA CASTELÃO 
SANTANA;

2. GILMAR CARDOSO DA SILVA e SANDRA PERPÉ-
TUA PEREIRA, sendo ELE fi lho de DAMIÃO CARDOSO DA 
SILVA e de IRACIR ADAGILSO DA SILVA e ELA fi lha de AL-
MIR PEREIRA e de ANÉSIA VIEIRA DA MOTA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 20/05/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Tá reclamando de que? Somos uns insatisfeitos e nunca 

estamos felizes por completo. Quando o mundo era o que já 
foi, a gente trabalhava como louco para chegar o sábado e 
o domingo, mas, torcia também para um feriado emendado. 
Agora que muita gente está fora de combate e, em vez de 
trabalhar, passa dias sem fazer nada, por conta de um ‘vírus’ 
(é sábio lembrar que ele mata) só esperando para ver o que vai 
acontecer, quando tem ‘lufadas’ de feriados, em São Paulo, 
parado desde ontem, pela antecipação do dia santo de Corpus 
Christi (11 de junho) e hoje, lembrando o Dia da Consciência 
Negra (20 de novembro) e amanhã porque ninguém é de ferro, 
ponto facultativo.  Marcas aplaudidas. Coca-Cola, Colgate e 
Maggi permanecem como as três marcas mais escolhidas pelos 
consumidores mundialmente. É o que aponta o ranking anual 
Brand Footprint, da Kantar, líder global em dados, insights e 
consultoria. Pra quem anda na pindaíba?? Pela transformação 
econômica e queda nas vendas e na diminuição de salários, 
não custa nada tornar público. A coluna conseguiu furar o 
bloqueio do setor financeiro da Globo e do SBT e descobriu que 
os grandes salários vão sair de cartaz. Por exemplo: Com a 
saída da grade do programa (no ar há 20 anos) Mais Você, de 
Ana Maria Braga (ficará como quadro no Encontro, de Fátima 
Bernardes), a Globo renegociará o salário da apresentadora, 
hoje estimado em R$ 1,7 milhão com merchandising. E outros 
grandes salários serão reduzidos: Fausto Silva (R$ 4 milhões), 
que diz que vai se aposentar; a própria Fátima Bernardes (R$ 
2 milhões, com merchandising) e Luciano Huck com R$ 1,3 
milhão. Mas, é bom que vocês saibam que, atualmente o maior 
salário da televisão é o do apresentador Ratinho (SBT) R$ 10 
milhões com merchandising e patrocinadores. Tudo vira piada. 
Nos bastidores do governo, com dose de ironia, o Ministério 
da Saúde tem sido chamado de “Ministério da Saída”. Pode 
uma coisa dessas?  Flashback. “Entra filho, a mãe não vai 
te bater”, essa foi a primeira Fake News que escutei na vida. 
Ponto e basta! 

TALVEZ, SE COMEÇARMOS A DIZER ÀS PESSOAS QUE O CÉREBRO É UM 
APLICATIVO, ELAS COMECEM A USÁ-LO. Sorria beba muita água e seja feliz!

CHORINHO NOVO. O fa-
moso cantor sertanejo rio-pre-
tense Zé Neto, que faz dupla 
com Cristiano, está comemo-
rando desde ontem, dia 20 de 
maio, o nascimento de sua 
fi lha, que recebeu o nome de 
Angelina Toscano Martins. Zé 
Neto e a esposa Nathália Tos-
cano estão juntos há 11 anos, 
e já são papais do pequeno 
José Filho, de 2 aninhos. Feli-
cidades aos papais.  

MÁRCIO SILVEIRA manda 
avisar que vem aí... a 1ª edi-
ção da Expo Noivas & Debuts 
Fashion. O maior evento do 
noroeste paulista. Que legal!

GIRASSÓIS. O advogado 
Laércio Sparapani é daque-
les que plantam o bom para 
colher o melhor. Sua fazenda 
está lotada de Girassóis pron-
tos para a colheita que vão 
alimentar pássaros e outros 
animais.

RECESSO VETADO. O 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, informou que não 
haverá recesso parlamentar 
em julho.

O ADVOGADO JOSÉ 
Carlos Mesquita, ao lado da 
esposa Maura Costantini 
Mesquita, ganhou idade nova 
ontem, em clima de isolamen-
to social. No momento, nada 
de festa. Mas ele manda avi-
sar que a data não passará 
em brancas nuvens.  

ADIAMENTO DO ENEM. 
Senado aprovou o adiamento 
do Enem 2020, em plenário 
virtual, por 75 votos. A matéria 
segue agora para análise da 
Câmara.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Não é só vender
O Shopping Iguatemi acaba de implementar 
uma ação para ajudar os profissionais que 
estão em busca de emprego em meio a 
pandemia. Uma equipe formada por mais 
de 20 profissionais da área se voluntariaram 
para analisar os currículos que chegam 
pelo Trabalhe Conosco do site da Iguatemi. 
Com olhar criterioso, todos os candidatos 
recebem um feedback com orientações e 
dicas dos ajustes que podem ser feitos no 
documento para que possam atrair e reter 
ainda mais a atenção dos recrutadores.

Damas da sociedade 
Nestes dias de pandemia (internados e 
presos em domicílio com direito a sursis e 
liberdade vigiada de pensamento) faço uma 
viagem no tempo e  lembro com saudade 
dos anos dourados da nossa sociedade. 
Faz tempo que não encontro Ivete Zerati, 
seu sorriso e sua alegria. A última vez que 
conversamos foi na hora de um almoço no 
Kiberama. Sempre que aparece, Ivete sabe 
deixar no ar a imagem de uma mulher de fino 
trato e seu sorriso epidêmico (contagioso), 
transformador de ambientes iluminados. Bom 
dia, Ivete! Foi bom lembrar de você!

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Que dureza!
Ouvi de uma madame ontem, ao falar com uma amiga por 
telefone, matando saudade dos velhos tempos que a gente 
podia dar uma volta pelo shopping. “Acho que minhas roupas de 
sair estão com muita saudade de mim. Coloquei uma hoje e ela 
me apertou demais”.

Encontro
O FUNDADOR da GEAR UP, Leon Le Senechal, 
participa hoje da Live Lide Futuro Rio Preto, 
a partir das 17h30, para falar sobre ‘Como 
aumentar sua performance comercial no 
momento de crise’.   

Fique por Dentro
A professora Sandra Mussi realiza o Curso 
ao Vivo Virtual - Recomendações para apoiar 
o Ensino em Casa. Público alvo: ‘Pais’. Apoio 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Infantil. Mais detalhes (17) - 99173-6320.  

Gente do Bem
A Campanha do Agasalho ‘Mais Coração, 
Menos Frio’ terá início nesta sexta-feira, 
dia 22, sem o contato direto entre doador 
e funcionários da Prefeitura. As doações 
devem ser feitas na sede do Fundo Social, 
na Vila Ercília, embaladas e limpas, e já 
serão encaminhadas para as instituições que 
entrarem em contato com o Fundo Social.

Marina Soubhia Liedtke festejou 
idade nova ontem “in family”. Ela 

é esposa do renomado médico 
Humberto Liedtke. Parabéns!


