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Edinho sinaliza que pode flexibilizar
atividades a partir do próximo dia 31

A reabertura do comércio, de forma gradual, e a liberação de serviços não essenciais estão sendo avaliados pelo prefeito de Rio Preto, com base
em análises de técnicos, do Comitê Gestor, dos índices de isolamento social e do cenário mapeado pela Saúde.
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Cláudio LAHOS

DEMITIDOS SEM RESCISÃO

Audiência de 250
terceirizados será
dia 28 no MPT
Pág. A3

Reclamações de usuários e a preocupação com questões sanitárias levaram secretaria a aumentar 16 rodadas

Trânsito coloca mais ônibus para circularem
para reduzir superlotação nos horários de pico
Pág. A4

Sérgio SAMPAIO

Cobertura vacinal Covid mata 18º
atinge 83% e
rio-pretense e
baixa adesão de faz 505 vítimas
crianças preocupa
Cidade ganhará
40 mil árvores
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Apenas 39,94% das crianças
em Rio Preto foram vacinadas
contra a gripe até agora. Grávidas e puérperas também estão
com índices baixos. Pág. A4

Muffato Damha deve ser
inaugurado até novembro
e seleção começa em julho
Empreendimento na Região Leste de Rio Preto está orçado
em R$ 45 milhões e deve gerar 420 empregos, entre diretos e
indiretos.
Pág. A2

Acumuladores
levam Vigilância
a recolher 80 ton
Falta só pintura para concluir
recuperação do Abreu Sodré

De janeiro deste ano até
hoje, a Vigilância Ambiental de
Rio Preto já recebeu 95 denúncias de imóveis que oferecem
risco à saúde pública devido ao
acúmulo de materiais. A retirada foi feita por ordem judicial.
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Baep apreende
36 tijolos de
maconha no
Cidadania e nove
em Mirassol
Pág. A5
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SAÚDE/OPINIÃO

Jornal

PERGUNTAS E RESPOSTAS EM
REPRODUÇÃO HUMANA
QUAIS OS PRINCIPAIS
SINAIS E SINTOMAS QUE
PODEM LEVAR O CASAL A
PENSAR QUE É INFÉRTIL?
Geralmente, um casal
só descobre que apresenta
algum fator relacionado à
infertilidade quando começa
a tentar engravidar e não
consegue. Alterações nas
tubas uterinas, síndrome dos
ovários policísticos que cursa
com dificuldade de ovulação
e ciclos menstruais bastante
irregulares e a endometriose,
associada a cólicas menstruais, dor para ter relação
e alterações intestinais, são
alguns dos principais fatores
nas mulheres. Nos homens,
a varicocele (varizes nos
testículos) que podem iniciar
desde a adolescência e cursar com dor local e inchaço
é o principal problema.
QUAL A DIFERENÇA
ENTRE OS TRATAMENTOS
DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO
(FIV), REL AÇÃO SEXUAL
PROGRAMADA, E A INSEMINAÇÃO INTRAUTERINA
(IIU)?
Na Relação Sexual Programada, o médico acom-

panha por ultrassonografia o
crescimento folicular e indica
a data mais adequada para
a relação sexual. Na Inseminação Intrauterina (IIU) o
médico acompanha por ultrassonografia o crescimento
folicular e os espermatozoides
são preparados no laboratório
para serem inseridos no fundo
uterino.
Na Fertilização In Vitro,
os ovários são estimulados
para produzirem vários folículos, que serão coletados e
inseminados no laboratório.
Os embriões serão transferidos para o útero em uma
fase adiantada de divisão
celular favorecendo a sua
implantação. Portanto, na
FIV, os eventuais problemas
que impedem a fertilização
e desenvolvimento inicial do
embrião são observados antes
da transferência dos embriões
para o útero.
MIOMA UTERINO – DÁ
PRA ENGRAVIDAR?
O mioma uterino é uma
das mais frequentes patologias ginecológicas. Sua
principal consequência em
termos reprodutivos depende
da localização dos miomas e
aumento do volume uterino
que acarreta. Uma avalição
minuciosa poderá indicar se
há a necessidade de tratamento clínico prévio ou indicação de cirurgia antes da

“

O mioma uterino é uma das mais frequentes patologias
ginecológicas. Sua principal consequência em termos
reprodutivos depende da localização dos miomas e aumento do
volume uterino que acarreta

tentativa de engravidar.

vasectomia.

LAQUEADURA TUBÁRIA
– MELHOR REVERSÃO OU
FERTILIZAÇÃO IN VITRO?
A mulher que fez laqueadura pode engravidar através
das técnicas de reprodução
assistida (FIV), tendo seus
resultados muito superiores
à cirurgia de reversão da laqueadura, já que o retorno à
permeabilidade tubária obtida
por esta técnica, não significa
a obtenção de gravidez, além
de ser outro procedimento
cirúrgico.

QUAIS FATORES PODEM
DIFICULTAR MEU TRATAMENTO?
A infertilidade normalmente tem uma causa. Ao longo
do tempo, quadros de endometriose e a varicocele,
por exemplo, podem piorar e
dificultar o resultado dos tratamentos. Além disso, outros
fatores relacionados ao estilo
de vida, como o tabagismo, a
obesidade e, principalmente,
a proximidade dos 40 anos
no caso das mulheres podem
comprometer os resultados.

FIZ VASECTOMIA – QUAL
MELHOR FORMA DE TER
NOVA GRAVIDEZ?
Homens submetidos à
vasectomia poderão ter seus
espermatozoides obtidos dos
epidídimo por procedimento
simples, sob anestesia local,
através de punção com agulha
fina. Estes espermatozoides
poderão ser utilizados para
uma FIV ou ICSI no óvulo,
com índice de gravidez superior à cirurgia de reversão da

O NÚMERO DE FOLÍCULOS ENCONTRADAS NA
ULTRASSONOGRAFIA SERA
O NÚMERO DE ÓVULOS NA
PUNÇÃO?
A média de óvulos encontrados na punção é em torno
de 80% dos folículos maiores
de 15 mm visualizados na
ultrassonografia transvaginal.
Em menos de 1% dos casos,
infelizmente, podemos não

CENTRO COMERCIAL DE R$ 45 MI

ABONO

Super Muffato Damha deve
ser entregue até novembro

INSS paga segunda parcela do
13º a partir de segunda-feira

”
Divulgação

encontrar nenhum óvulo na
punção.
OS MEDICAMENTOS UTILIZADOS DURANTE O TRATAMENTO SÃO PERIGOSOS?
Não. Os indutores da ovulação são receitados com
total segurança há mais de
40 anos em todo o mundo.
Vários estudos controlados
e publicados nas principais

revistas médicas internacionais demonstraram que não
existe nenhuma relação com
o aumento no risco de câncer
de mama e ovário em mulheres que se submeteram à
indução da ovulação.
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges - médico
ginecologista e obstetra,
pós-graduado em Reprodução Humana.

R$ 600

Caixa inicia pagamento
de nova cota do auxílio

Sergio SAMPAIO

Agência BRASIL

Da REDAÇÃO

O grupo Muffato deve inaugurar entre os meses de outubro
e novembro deste ano a sua quarta unidade em Rio Preto com
um investimento de R$ 45 milhões. A nova loja já está sendo
construída, na Região Leste da cidade, na divisa dos bairro
São Miguel/São Deocleciano, com uma área de construção de
13.023,46 m² e uma área de venda de 3.840,00 m², com 266
vagas de estacionamento sendo 115 cobertas.
Segundo Ederson Muffato, diretor do grupo, o local escolhido
para esta nova unidade é estratégico para atender uma região
importante da cidade. Será um centro comercial, além do supermercado em si, no local existirá uma academia do grupo Smart
Fit, farmácia, lotérica, pet shop e outras 15 lojas diversas.
A unidade será denominada Super Muffato Damha e terá
mais de 40 mil itens, linha completa de bazar, eletrodomésticos e
eletroeletrônicos, setor de importados, padarias e diversas outras
variedades. De acordo com o diretor, terá uma das melhores e
maiores adegas no Estado.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima
segunda-feira (25), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas.
O depósito da segunda parte desse abono anual será realizado
no período de 25 de maio a 5 de junho, conforme a tabela de
pagamento de 2020.
A antecipação do 13º é uma das medidas anunciadas pelo
governo federal para o enfrentamento da pandemia da covid-19.
Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da
antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 5 de junho, de
acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o
dígito verificador.
Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus
pagamentos creditados entre os dias 1º e 5 de junho.
Segundo o Ministério da Economia, em todo o país, 35,8
milhões de pessoas receberão seus benefícios de maio. O INSS
injetará na economia um total de R$ 71,5 bilhões.
Desse total de pagamento referente a maio, 30,8 milhões de
beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente
a R$ 23,8 bilhões.
Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu
benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.
Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista
antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional
do abono anual ao beneficiário. Nesta parcela, vale lembrar, é feito
o desconto do Imposto de Renda (IR).
Aqueles que recebem benefícios assistenciais – Benefício de
Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/
LOAS) e Renda Mensal Vitalícia (RMV) – não têm direito ao abono
anual.

A Caixa Econômica Federal continuou a pagar ontem (21) a
segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil
para mães solteiras), seguindo o cronograma iniciado na última
segunda-feira (18).
No caso do Bolsa Família, o calendário está dividido conforme
as datas habituais de pagamento para quem integra o programa.
Para as demais pessoas, o pagamento será de acordo com o mês
de nascimento.
Nesta quarta-feira, foi feito o pagamento para os beneficiários
do Programa Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS)
final 4. Hoje (22) será a vez daqueles com NIS final 5 e na próxima
segunda-feira (25), NIS final 6. O crédito segue nessa ordem, de
um NIS por dia, menos no fim de semana, até o número zero, que
será pago no dia 29 deste mês. Recebem o auxílio diariamente
1,9 milhão de pessoas, que podem sacar o benefício pelo cartão
do Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania.
Pagamento em contas digitais
Anteontem (20) começou o crédito nas contas sociais digitais
da Caixa para as pessoas que nasceram nos meses de janeiro e
fevereiro e que não estão no grupo do Bolsa Família. Ontem, o
pagamento será para quem nasceu em março e abril, e assim por
diante, tirando o domingo (24).
Saques
O calendário para saques da segunda parcela é diferente do
calendário do crédito nas contas digitais e tem início em 30 de maio
(um sábado), para os nascidos em janeiro. No dia 1º de junho, os
saques serão permitidos para quem nasceu em fevereiro, seguindo
nessa ordem até 13 de junho para os nascidos em dezembro. No
dia 7 de junho (domingo) não há saques.

EMPREGOS
A previsão da loja é empregar cerca de 420 pessoas. A seleção só deve acontece a partir de julho ou agosto deste ano
e possivelmente o grupo deve fazer uma nova parceria com a
Secretaria do Trabalho da Prefeitura para ajudar na contratação.
Região – o grupo está expandindo sua rede em toda a região
e pretende até o final deste ano inaugurar 10 unidades. Nesta
semana uma das duas lojas que eles estão construindo em Catanduva deve ser inaugurada.
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POLÍTICA

Jornal

União e paz
A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com governadores, ontem, ocorreu em plena paz.
É que o presidente vinha trocando farpas, principalmente
com o governador João Doria (PSDB), por causa do isolamento social com o propósito de controlar o avanço do
coronavírus. Bolsonaro prometeu liberar R$ 60 bilhões
aos estados e mais R$ 60 bilhões em suspensão de dívidas. Doria pediu “união e paz” para vencer a pandemia,
Bolsonaro agradeceu. É o caminho: não adianta digladiar
enquanto o vírus avança.

Disciplina
Duas cadeiras
O presidente do PDT, Carlos de Arnaldo Silva, prevê
bom desempenho do seu partido na eleição proporcional,
com o objetivo de fazer cadeiras na Câmara, por isso diz
que poderá eleger dois vereadores. Segundo ele, a chapa
de pré-candidatos será completa com 26 representantes,
sendo 18 homens e oito mulheres, como determina a
Justiça Eleitoral. “Temos quatro pré-candidatos que irão
conquistar mais de 2.500 votos cada”, revelou. O quociente eleitoral, para eleger um vereador, deve ficar em
torno de 14 mil votos.

Na ferida...
A pandemia tem revelado que dá para fazer inovação
no serviço público para proporcionar economia. Devido
ao isolamento social, funcionários da Prefeitura optaram
por trabalhar em casa e o resultado tem sido positivo.
Um servidor, com experiência administrativa, frisou que o
tempo dos grandes prédios destinados à administração,
já não se justificam mais. Já os radicais entendem que
os concursos, por um bom tempo, também não seriam
necessários. Só as áreas da saúde e da educação não se
enquadram nessa tese.

A disciplina de uma Nação é tão importante que deveria constar na grade escolar. Só em momento difícil, que
necessita de ação da sociedade para atingir uma meta
favorável, é que se percebe como a disciplina faz falta na
vida de cada um. É o que está fazendo falta neste período
de pandemia. Se todos tivessem cumprido à risca desde
o começo das medidas restritivas, a situação estaria sob
controle. O exemplo de disciplina deveria ter começado
pelo presidente, mas sua atitude rachou a sociedade e
todos perderam.

Bancada
Ulisses Ramalho, presidente do Patriota, diz que está
trabalhando para eleger uma bancada de três vereadores
na eleição de outubro. Para eleger três vereadores, sua
expectativa é atingir 35 mil votos: “Temos planejamento
e estamos cumprindo à risca”, acrescentando que tem
os pés no chão. Com chapa completa, 26 pré-candidatos, Ramalho disse que a maioria tem chance de chegar
ao Legislativo, porque alguns já participaram de outros
processos eleitorais. Pedro Roberto e Zé da Academia já
são vereadores pelo Patriota.

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

Escolar
O governo vai entregar 168 ônibus para atender
alunos da rede estadual de ensino. O deputado Itamar
Borges (MDB) informou que 36 municípios da região foram contemplados. O parlamentar disse que reivindicou
a doação especialmente aos municípios que ainda não
haviam recebido veículos do governo e transportavam
alunos por meio de frota própria. “Os ônibus garantem
qualidade e segurança no transporte dos alunos”, destacou. Ainda bem, tem veículo circulando em alguns
municípios pior do que viajar em pau de arara.

Atualiza

Exploração

Só para atualizar os leitores da coluna, o número
de contaminados pelo vírus
que veio da China continua
crescendo em Rio Preto. Dados da Secretaria da Saúde,
divulgados ontem à tarde,
revelaram 505 infectados,
com 18 mortes. Apesar do
aumento, Rio Preto tem 110
casos para cada 100 mil
habitantes, abaixo do índice
registrado no país. Andréia
Negri, da pasta da Saúde,
alertou mais uma vez que
a melhor forma para não
contrair o coronavírus é o
isolamento social. “Tem de
ter consciência e fique em
casa”, recomendou.

CONSELHO MUNICIPALISTA

Edinho e prefeitos da região sinalizam que podem
flexibilizar atividades a partir do dia 31 de maio
Sérgio SAMPAIO

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) salientou que existe
sim a expectativa de flexibilização para as atividades comerciais em Rio Preto, a partir do
dia 31 de maio, data na qual
termina o decreto estadual
que regrou o que pode abrir
ou não em todas as cidades
paulistas.
“Nós precisamos, a partir
do dia 31 de maio, buscar
o início de um novo tempo”,
afirmou o prefeito na live feita
nesta quinta-feira (21).
Essa flexibilização das atividades faz parte do plano regional que será entregue nesta
sexta-feira (22) ao governo do
Estado por meio da reunião do
Conselho Municipalista, que
foi criado para dar voz aos prefeitos e para que as situações
locais e regionalizadas fossem
analisadas para futuras decisões do governo em relação
ao combate à proliferação do
Covid-19 no Estado.
Edinho salientou que ficou
incumbido de mostrar as

peculiaridades regionais para
o governo e frisou que a situação da região de Rio Preto é
bem diferente da capital e da
Grande São Paulo. “Vamos
levar o plano de flexibilização,
com responsabilidade, ouvindo
a Saúde, para que possamos
retomar gradativamente a normalidade”, finalizou o prefeito.
Isolamento – O prefeito
volta a afirmar que a população tem que fazer a sua parte
para ajudar que essa flexibilização venha acontecer o mais
rápido possível, salientando a
importância do isolamento social que deve ficar, no mínimo,
em 55%.
Sem antecipação – No
que diz respeito a antecipar a
flexibilização antes do dia 31
de maio, o prefeito deixou bem
claro que isso não vai acontecer, e citou que municípios que
tomaram essa atitude tiveram
que voltar atrás após decisões
da Justiça.
Reunião – no final do dia o

AGUARDA VOTAÇÃO
Emenda a projeto do Código
Sanitário deve resguardar Cerest
Sérgio SAMPAIO

O vereador Pedro Roberto
Gomes (Patriota) se reuniu nesta
quinta-feira (21) com o secretário de Saúde, Aldenis Borim,
e com a gerente da Vigilância
Sanitária, Mirian Wowk, para
debater alteração de artigo do
projeto de lei 116/2020 que
dispõe sobre o novo Código
Sanitário do Município.
O artigo em questão preocupou o vereador, pois no seu
entendimento caso aprovado
no novo Código iria suspender
a obrigação da organização e
manutenção do Cerest (Centro
de Referência em Saúde e Segurança do Trabalhador).
Segundo Pedro Roberto, foi
feito um acordo com a administração que aceitou o acréscimo
de uma emenda ao projeto que
manterá a base jurídica para a

manutenção do Cerest e também para ações do Programa
em Saúde do Trabalhador, ficando assegurados no novo Código
Sanitário.
Por conta deste ponto e outro envolvendo a causa animal o
projeto não foi votado também
pelo mérito na última sessão no
dia 19. O vereador salientou que
vai depender da Mesa Diretora
o projeto ser colocado na pauta
para ser votado já na próxima
sessão, no dia 26 de maio.

prefeito presidiu uma reunião
com prefeitos da região e com
o secretário de Logística e
Transportes do Estado, João
Octaviano Machado Neto.
No mesmo sentido já defendido por Edinho os demais
prefeitos cobraram um protocolo para a flexibilização da
abertura do comércio a partir
de 1º de junho.
Segundo nota divulgada
pela Prefeitura de Rio Peto, o
secretário estadual garantiu
aos prefeitos que levará em
conta cada uma das falas ao
governador do Estado, João
Doria (PSDB), para que seja
elaborado, o quanto antes,
um plano de flexibilização de
acordo com a realidade dos
municípios.
Participaram da videoconferência os prefeitos Flávio
Prandi (Jales), Marta Lopes
(Catanduva), André Pesutto
(Fernandópolis), André Vieira
(Mirassol), Ademir Maschio
(Santa Fé do Sul), João Dado
(Votuporanga) e Tãnia Yugar
(Tanabi).

Divulgação

Prefeitos defendem que isolamento tenha regras regionais

Governadores têm reunião decisiva com
Bolsonaro sobre recursos e combate ao Covid
Da REDAÇÃO

Em reunião por videoconferência com o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), os
governadores dos 26 estados e
do Distrito Federal, os presidentes da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também participaram do
encontro, ao lado de ministros
de Estado, nesta quinta-feira
(21).
Dentre os temas abordados
na reunião um deles foi relacionado à aprovação e repasse
da ajuda financeira de R$ 60
bilhões aos entes federados, em
quatro parcelas mensais, sendo
deste montante R$ 10 bilhões
destinados exclusivamente ao
combate ao coronavírus (Covid-19). O governador de Mato
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), falando em nome
de todos os governadores, pediu

que, se possível, a primeira parcela seja liberada ainda no mês
de maio, devido “à perda brutal
que os estados estão vivendo
em suas receitas”, por causa da
queda na atividade econômica.
“Pedimos que sancione esse
projeto porque é importante
para manutenção das atividades
dos entes federados, para poder
socorrer principalmente aqueles
assuntos relacionados à saúde”,
salientou Azambuja.
Pelo projeto, além do repasse, estados e municípios terão
R$ 49 bilhões liberados por
meio de suspensão e renegociação de dívidas com a União
e bancos públicos, e mais R$
10,6 bilhões em renegociação
de empréstimos com organismos internacionais com aval da
União. Já os municípios terão
a suspensão do pagamento
de dívidas previdenciárias que
venceriam até o fim do ano, e
que representam cerca de R$

A-3

5,6 bilhões para eles.
Bolsonaro anunciou que o
PLC (Projeto de Lei Complementar) será sancionado em breve,
após alguns ajustes técnicos, e
que as progressões e promoções
dos servidores continuarão ocorrendo normalmente. Apenas os
reajustes serão suspensos.
O projeto aprovado também
prevê a suspensão dos prazos de
validade dos concursos públicos
homologados até o dia 20 de
março deste ano. Tal suspensão
será mantida até o fim do estado
de calamidade pública em vigor
no país.
Sobre a manutenção do veto
presidencial os governadores
manifestaram apoio ao veto do
trecho do projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional que
deixa várias categorias do funcionalismo de fora do congelamento de salários de servidores
públicos, proposto pelo governo
federal.

Projeto determina que,
durante a pandemia, o Ministério da Saúde estabeleça
semanalmente os valores
dos preços mínimo e máximo
de medicamentos. O texto
em tramitação na Câmara
dos Deputados altera o Código de Defesa do Consumidor,
e trata dos demais produtos
destinados à saúde da população. Em caso de descumprimento dos preços, a multa
será de 100% por produto
com preço em desacordo
com a tabela oficial. Com
a crise decorrente do vírus,
preços de medicamentos e
de produtos estão acima do
valor de mercado.

DIA 28
MPT marca
audiência de
funcionários
terceirizados
da Educação
Sérgio SAMPAIO

O presidente do SETH (Sindicato dos Empregados em
Turismo e Hospitalidade), Sérgio
Paranhos, confirmou para a próxima quinta-feira (28) audiência
no MPT (Ministério Público do
Trabalho) para tratar da petição
feita pela entidade envolvendo
os 250 funcionários da empresa Alt Tec que foram demitidos
e estão tendo dificuldades de
receber a rescisão.
Segundo Paranhos, a empresa alega que a demissão
aconteceu por motivos de “força
maior” e por conta disso quer
efetuar o pagamento de apenas 40% do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço)
e parcelar a rescisão em até
oito vezes.
Estes trabalhadores atuavam quase na sua totalidade
na área de limpeza das escolas
municipais.
O sindicalista salientou que a
justificativa dada pela empresa
que a Prefeitura reduziu o contrato em 50% não justifica.
A audiência será virtual com
a participação das partes. “Esperamos que a justiça decida
que a empresa seja obrigada a
pagar integralmente o que deve
aos trabalhadores”, salientou
Paranhos.
O sindicalista sempre defendeu que empresas que prestam
este tipo de serviços deveriam
ser obrigadas a ter um fluxo de
caixa que possa ser usado nestas oportunidades para pagar os
direitos dos trabalhadores que
prestaram o serviço de forma
correta.
Divulgação
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Transporte coletivo terá 16 novas rodadas
para conter lotações nos horários de pico

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Após muita pressão e vários
questionamentos feitos pela
população e por diversos vereadores sobre a lotação nos
horários de pico do transporte
coletivo de Rio Preto, a Secretaria de Trânsito decidiu ampliar
o número de ônibus em circulação nesta semana.
As reclamações vinham de
todos os lados em especial
neste momento que existe uma
preocupação com a alta do número de pessoas contaminadas
com Covid-19 na cidade.
Em nota, a secretaria afirmou que a medida foi tomada
após ser verificado aumento da
venda de passagens na bilheteria do terminal urbano e a partir
de imagens das câmeras dos
ônibus, que mostraram os horários de maior pico. As linhas
que apresentaram aumento da
demanda por ônibus extras passaram a ter novas rodadas fixas.
No período da manhã, nove
linhas tiram de uma a três novas
rodadas ampliadas são elas:
Duas Vendas (103), Distrito
Industrial via Ulisses Guimarães
(209.3), Débora Cristina (301),
Higienópolis (304), Shopping
Rio Preto (309), Shopping Iguatemi (310), Jardim Tarraf (307),
Inter Bairro Zona Norte/Leste
(703) e José Munia (305).
Já no período da tarde também no horário de pico são sete
linhas que ganharam rodadas
extras entre duas e quatro são
elas: Jardim Maria Lúcia via Jardim Antunes (200.1), Avenida
Mirassolândia via Parque Dignidade (214.2), Solo Sagrado via
Valentim Gentil (216), Débora
Cristina (301), Shopping Rio
Preto (309), Shopping Iguatemi
(310) e Jardim Tarraf (307).
Por sua vez nas últimas
sessões da Câmara, vários vereadores vinham questionando
o número excessivo de pessoas

Cláudio LAHOS

Mais ônibus passaram a circular para reduzirem as aglomerações e superlotação
nos horários de pico dentro
dos ônibus. Para o vereador
Celso Luis Peixão (MDB), antes
mesmo da pandemia ele questionava a lotação dos ônibus
nos horários de pico.
Ele salientou que as coisas
deram uma acalmada quando
começou a quarentena no final
de março, mas que com a flexibilização de varias atividades
ocorrida no dia 17 de abril as
coisas começaram a complicar
novamente e agora com o agravante da pandemia.

“Ficamos felizes com a decisão de aumentar o número de
ônibus, mas vamos observar se
isso vai resolver o problema”,
frisou Peixão.
A média de passageiros
do transporte coletivo antes
da pandemia do Covid era de
93 mil por dia, com o início da
quarentena oficial no dia 23 de
março caiu para no começo de
abril para 29.265 mil e ficou na
média até o dia 13 de abril em
31.098, mas com a flexibilização de atividades comerciais

a partir de 17 de abril houve
um acréscimo de quase 10 mil
pessoas a mais diariamente.
Nesta primeira quinzena de
maio a média de passageiros
dia ficou acima dos 40 mil por
dia.
Restrição - Idosos com
idade superior a 65 anos que
têm direito a gratuidade no
transporte coletivo ficam proibidos até o dia 31 de maio de
usarem deste benefício nos
horários de pico, das 5h às 8h
e das 16h30 às 19h30.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

Rio Preto supera os 500 casos de
coronavírus e confirma 18ª morte
Da REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde
rio-pretense atualizou os números de coronavírus no município. Foram 19 novos casos
confirmados, totalizando 505
até o momento. A cidade
também registrou a 18ª morte
nesta quinta-feira (21). Trata-se de uma mulher de 82,
com comorbidades, residente
em Rio Preto. O início dos
sintomas foi em 10 de maio,
foi internada e o óbito ocorreu
no último dia 20.
Dos óbitos confirmados, foram nove homens e nove mulheres. A maioria tinha mais de

60 anos, representando 77,7%
das vítimas. Outra característica presente nestes pacientes é
de que 55% tinham problemas
cardiovasculares, 27% com
diabetes, além de casos de
obesidade e pneumopatia.
O município também contabiliza 188 pacientes recuperados e 115 casos diagnosticados em profissionais da saúde,
sendo os técnicos e auxiliares
de enfermagem os mais afetados, representando 28,9%
destes casos.
Médicos, enfermeiros, recepcionistas, fisioterapeutas,
assistentes sociais, psicólogos
e farmacêuticos também apa-

recem na lista.
O coeficiente de incidência está em 110 para cada
100 mil habitantes, abaixo da
média nacional e estadual. Já
foram atendidos 6.241 pacientes e 3.709 testes foram
realizados, sendo que 3.204
foram negativos.
Rio Preto ainda tem 563
casos notificado de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), sendo que 85 pacientes estão internados: 63 na
enfermaria e 22 na UTI.
Outra novidade na atualização desta quinta-feira (21) foi
a apresentação do monitoramento das pessoas que pro-

OLÍMPIA

DIA 27

Saúde registra
mais dois casos
e cidade chega a
38 vítimas e dois
óbitos por Covid

Paróquia São
José de Olímpia
fará ‘Live do Bem’
para arrecadar
alimentos

Da REDAÇÃO

Isabela MARTINS

A secretaria de Saúde de
Olímpia registrou, nesta quinta-feira (21), mais dois casos positivos para a Covid-19, de dois
homens, de 26 e 35 anos, já
em isolamento domiciliar. Além
disso, foram registradas nove
novas notificações suspeitas,
entre elas duas pessoas internadas na enfermaria da Santa
Casa, sendo uma senhora de
83 e um homem de 49 anos.
A Prefeitura seguiu com
a testagem em massa nos
equipamentos de saúde, com
a realização de 34 testes rápidos, todos com resultado
negativo. Com as atualizações,
Olímpia contabiliza 38 casos
confirmados, sendo dois óbitos
e um homem de 61 anos, que
continua internado na UTI em
Rio Preto.
Do total de testados positivos, 20 já estão curados e o
município aguarda resultados
de 14 suspeitos, sendo quatro internados em enfermaria
isolada. A Vigilância mantém
todas as medidas recomendadas para garantir a proteção da
população.

Com o intuito de ajudar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social e aqueles que
estão passando por dificuldades,
diversas instituições, empresas e
igrejas estão se mobilizando para
ajudar através de campanhas
emergenciais durante a pandemia.
Os artistas olimpienses ‘Adriano e Belli’ e ‘The Walter’s se uniram para conseguir doações de
alimentos não-perecíveis, produtos de higiene/limpeza e dinheiro,
que serão encaminhados à manutenção das ações de assistência
social desenvolvidas pela Paróquia
São José e Cidade Mirim de São
João Batista.
Será realizada uma ‘Live do
Bem’ que irá acontecer no dia
27 de maio, próxima quarta-feira,
a partir das 20h. A transmissão
será pelo Youtube da Paróquia São
José (Paróquia São Jose Olímpia)
e diversas páginas do Facebook.
“Agradecemos aos artistas,
imprensa e equipe de apoio,
todos voluntários, que se unem
para promover a ‘Live do Bem’,
cujo propósito é socorrer os necessitados, nesses tempos ainda
mais difíceis. Conclamamos toda
a sociedade a colaborar através de
doações. Nossas mãos não podem
se tocar, mas nada impede que
nossos corações se unam na promoção do bem”, enfatizou o padre
Ivanaldo Mendonça, responsável
pela Paróquia São José.
SERVIÇO
Doações para a ‘Live do Bem’
já podem ser encaminhadas à
Secretaria da Paróquia São José,
localizada na Avenida José Rodrigues da Silva, 19 – Jardim São
José. O telefone (17) 3281-8066
está disponível para informações.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Divulgação

curam o 0800 da Saúde para
se informar sobre a doença. A
média de casos monitorados
por dia é de 152, sendo que
os casos resolvidos no mesmo
dia chegam a 29 e outros 28
novos casos surgem para os
atendentes do Call Center. Ao
todo, até o momento, foram
6.201 ligações com um percentual de resolutividade de
80%.
“É um trabalho muito sério,
porque é a principal medida
para evitar a transmissão de
pessoas sintomáticas que
estão com a doença e não
circulem”, explica a gerente da
vigilância Andréia Negri.

Cobertura vacinal contra gripe está em
83,37% e três grupos têm baixa adesão
Da REPORTAGEM

A cobertura vacinal contra
a gripe em Rio Preto atingiu
83,37% entre todos os grupos
com meta de 90% de vacinação, estipulada pelo Ministério
da Saúde. A maior cobertura
está entre o grupo dos idosos,
com 114,54% de imunização. Em seguida, aparecem
os profissionais da saúde, com
109,57%. Adultos de 55 a 59
anos, que foram incluídos na
estratégia da campanha este
ano, compõem 42,33% de
cobertura vacinal.
As piores coberturas vacinais da campanha continuam
entre os grupos das puérperas –
25,56%-, gestantes – 36,03%
- e crianças – 39,94%. Para
todos esses grupos é necessário atingir pelo menos 90% de
cobertura vacinal. Os baixos índices do município preocupam:

Divulgação

Campanha de vacinação se encerra no próximo dia 5
“Tanto crianças quanto gestantes possuem riscos maiores de
desenvolver complicações em
decorrência da gripe. Por isso, é
muito importante que procurem
uma escola para se vacinarem”,
explica a gerente de imunização

de Rio Preto, Michela Barcelos.
No total, 140.572 pessoas
foram vacinadas no município,
incluindo 178 pessoas com
deficiência, 2.386 privados de
liberdade, 1.606 profissionais
das forças de segurança e 188

funcionários do sistema prisional, 1.764 professores, 1.460
caminhoneiros, 512 motoristas
de transportes coletivos, 15.550
pessoas com doenças crônicas,
10.614 pessoas sem comorbidades, 3 indígenas e 178 crianças que tomaram a segunda
dose, recomendada para bebês
que recebem a vacina contra
gripe pela primeira vez.
A campanha segue até o
dia 5 de junho. A vacinação
está sendo feita em escolas
e equipamentos públicos de
Rio Preto, de maneira a evitar
aglomerações e oferecer à população um ambiente aberto e
arejado, com segurança para
proteção contra o coronavírus.
O serviço funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Veja os locais da vacinação:
www.riopreto.sp.gov.br/mapavacinas

‘Quentinhas’ reforçam alimentação de famílias carentes

Prefeitura de Mirassol
doa marmitas para o
Nova Esperança
A Prefeitura de Mirassol, por
meio do Departamento de Ação
Social, está contribuindo com
a confecção de marmitas para
os moradores do bairro Nova
Esperança. A ação liderada
por uma moradora do bairro,
Maria da Conceição Chaves,
também conta com o apoio de
voluntários e doações.
As ‘quentinhas’ são prepa-

radas e servidas no Núcleo Comunitário do Nova Esperança,
três vezes por semana no jantar
e reforçam a alimentação das
famílias carentes durante o
período de pandemia.
O Departamento de Ação
Social tem prestado assistência com os aparatos de cozinha
(panelas, gás, fogão, armários
e embalagens).

São José do Rio Preto, sexta-feira
22 de maio de 2020
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Vigilância já tirou 80 toneladas de
lixo de imóveis de acumuladores
Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Vigilância Ambiental de Rio
Preto já recebeu neste ano 95
denúncias de imóveis que oferecem risco à saúde pública devido
ao acúmulo de materiais. No total, foram retiradas 80 toneladas
de lixo destes imóveis através de
liminares judiciais. Após recolher
os itens, o lixo é levado para o
aterro sanitário.
“O número de denúncias é
considerado alto e vem crescendo ao longo dos anos. Vale
ressaltar que não é necessário
ter uma grande quantidade de
acúmulo de materiais para ser
considerado risco à saúde, como
uma piscina abandonada, por
exemplo”, explicou Luiz Feboli
Filho, gerente da Vigilância Ambiental.
Nesta quarta-feira (20), a
Vigilância precisou utilizar cinco caminhões para retirar os
materiais da casa de um casal
no bairro Vila Elmaz. De acordo
com o órgão, o imóvel já vinha
sendo acompanhado há mais de
um ano pela equipe de agentes
de saúde da UBS Jaguaré com
diversas denúncias de vizinhos
e notificações, onde o morador
sempre cumpria parcialmente
as orientações, o que acarretava
novos prazos e novas notificações.
Quando a situação chegou
a um ponto extremo de insalubridade, a Vigilância Ambiental
protocolou pedido de limpeza
por liminar judicial. Neste caso
a limpeza durou dois dias, contando com o apoio da Guarda
Municipal e da equipe da Secretaria de Serviços Gerais, que
enviou caminhões e mão de obra
para a limpeza. Os moradores
serão multados pelo acúmulo
de materiais.
“O principal problema de
ter muitos entulhos é que eles
atraem escorpiões e favorecem
a formação de ninhos de ratos,
que oferecem riscos não só aos
moradores como aos vizinhos”,
afirmou Feboli.
As denúncias podem ser
realizadas para o número 0800
770 5870.

Vinicius LIMA

Limpeza das residências de acumuladores é feita após obtenção de liminares judiciais e o lixo vai para aterro sanitário

FALTAM PINTURA E LIMPEZA

Obra de recuperação do Viaduto
Abreu Sodré está 99% pronta
Sergio SAMPAIO

A obra de recuperação e
manutenção do viaduto
Abreu Sodré que liga as
avenidas Alberto Andaló e
Philadelpho Gouveia Netto
teve a sua parte estrutural
concluída nesta semana.
O viaduto, com mais de 60
anos, passou por correção
no concreto, pois em
algumas partes sofreu
oxidação com o tempo,
o reforço das juntas de
dilatação e reparos para
impedir infiltrações entre
os vãos do viaduto.
Conforme o projeto inicial,
as obras que duraram

Sergio SAMPAIO

aproximadamente quatro
meses não causaram a
interrupção do trânsito
total da via em nenhum
momento, aconteceu
apenas o estreitamento da
via que passou em vários

momentos de quatro
faixas de rolamento para
duas.
Em nota, a Secretaria de
Obras informou que para
finalizar a obra 100%
faltam apenas a pintura e
lavagem do local. Serviços
devem ser feitos até o
final deste mês.
“A obra é importante para
garantir a segurança
estrutural do equipamento
que há 60 anos não
passava por qualquer
obra de recuperação/
preventiva”, esclarece a
secretaria.
A obra foi orçada em R$
693 mil e foi realizada pela
empresa Capi Engenharia
e deve ser entregue dentro
do prazo contratado em
janeiro deste ano.

NO CIDADANIA

Divulgação

Mala chama atenção de popular e
Baep apreende 36 tijolos de maconha

Daniele JAMMAL

Uma mulher carregando
uma mala para uma casa no
Parque da Cidadania, por volta
das 13h30 desta quarta-feira,
chamou a atenção de um popular, que acionou uma viatura
do Baep (Batalhão de Ações
Especiais de Polícia) que fazia
patrulhamento na área.
Ao checarem a denúncia,
os pms surpreenderam E.R.A.L,
21, na frente do imóvel. O suspeito correu para os fundos do
terreno e pulou muros de duas
residências, mas acabou sendo
detido.
Nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas ao
ser interrogado admitiu que
guardava entorpecentes em sua
residência, recebendo R$ 500
em troca.

Motociclista atropela
idosa e culpa
iluminação de avenida
A aposentada Albina Leandro
de Souza, 72, moradora na Vila
Ercília, em Rio Preto, foi atropelada por uma motocicleta, às
18h40 desta quarta-feira, na avenida Alfredo Teodoro de Oliveira,
na frente de um hipermercado.
Segundo o registro policial, um
estoquista, de 22 anos, morador
no Residencial Caetano, dirigia
sua Honda CB 250 Twister, zero
quilômetro, no sentido bairro,
quando atingiu a idosa que tentava atravessar a via.
Para a PM, o jovem alegou que
por causa da falta de iluminação
no local ao perceber a vítima não
teve tempo de frear e desviar. Albina foi socorrida por bombeiros,
com fraturas no punho esquerdo e
cotovelo direito, até a Santa Casa,
onde está internada.

Universidade Brasil
poderá retomar
curso de medicina

Na sala da casa estava
A.C.R., 20, moradora na Estância São Manoel, e em cima do
sofá uma mala com 28 tijolos de
maconha e duas mochilas contendo mais oito tijolos e cinco
porções, sendo quatro menores
e outra maior embalada com fita
adesiva.
Ao ser questionada, a jovem
confessou que era a responsável
pela distribuição da droga e que
havia trazido a maconha para
a casa.
Segundo ela, cada tijolo
seria vendido a R$ 1,5 mil.
Também foram confiscados
pelo Baep uma balança de
precisão, faca, dois cadernos
com anotações sobre a movimentação do comércio ilícito
de entorpecentes, quatro rolos
de fitas adesivas e dois rolos de
plástico filme.

EM HIPERMERCADO

Mãe e filha são presas com outra mulher
por furto de R$ 2,7 mil em produtos
Daniele JAMMAL

Uma dona de casa, de 43
anos, e sua filha, de 23, e
uma desempregada, de 23,
moradoras em Uberlândia/
MG, foram presas em flagrante na tarde desta quarta-feira,
após tentarem furtar R$ 2,7
mil em chocolates, pacotes
de fraldas descartáveis e
lenços umedecidos de um
hipermercado localizado no
shopping center da avenida
Brigadeiro Faria Lima, em
Rio Preto.
As mulheres, segundo a
polícia, estavam acompanhadas por uma quarta cúmplice

Latam retoma voos
em Rio Preto
A Companhia aérea Latam
anunciou que vai retomar os
voos comerciais no aeroporto
de São José do Rio Preto no
mês de junho. Por enquanto
apenas a rota Rio Preto-São
Paulo estará em operação.
Ainda não há datas e horários
para o início dos voos.
De acordo com a assessoria da companhia, a Latam
está tendo um aumento gradual de suas operações. Em
junho, a sua operação passará
de 5% para 9% da capacidade
pré-crise, e a companhia vai
operar 74 rotas domésticas
no Brasil, além de retomar de
forma reduzida as rotas internacionais São Paulo-Frankfurt,
São Paulo-Londres, São Pau-

lo-Madri, São Paulo-Miami,
São Paulo-Santiago e Santiago-Miami.
O Grupo Latam também
informou que todos os passageiros com voos cancelados
não precisam tomar nenhuma
ação imediata. O valor do bilhete será automaticamente
mantido como crédito para futuras viagens ou o passageiro
poderá remarcar a data do seu
voo sem nenhum custo e para
quando desejar. As regras para
alterações estão disponíveis
em https://www.latam.com/
pt_br/experiencia/coronavirus/.
A companhia Azul também
está operando desde o dia
11 no aeroporto de Rio Preto.
No momento, há as rotas Rio
Preto-Campinas e Campinas-Rio Preto.

Auxiliar anuncia
imóvel em site e tem
aplicativo clonado

Governo reforça ações
para mulheres vítimas
de violência doméstica

Vinicius LIMA

Daniele JAMMAL

Drogas, dinheiro e objetos usados no tráfico foram apreendidos

que conseguiu fugir.
Seguranças do estabelecimento viram quando elas
encheram um carrinho de
compra e tentaram sair sem
pagar, abrindo a cancela lateral próximo aos caixas.
Após perseguição, as três
foram detidas pelos vigilantes, que acionaram a PM. No
Plantão, elas alegaram que
tudo tido sido um engano e
que iriam pagar.
Depois de terem as prisões
confirmadas pelo delegado
plantonista as acusadas foram
encaminhadas para a carceragem da DIG/Deic, onde ficaram à disposição da Justiça.

Baep desconfia de carro
parado e apreende R$ 16,9
mil e 9 tijolos de maconha
Daniele JAMMAL

Uma guarnição do Batalhão
de Ações Especiais de Polícia
(Baep), ao entrar na alça de
acesso ao município de Mirassol, viu um VW Gol estacionado
em frente a uma loja de materiais de construção e desconfiou
do comportamento do motorista, que demonstrou nervosismo
com a aproximação da viatura.
Em revista no veículo, foram apreendidos seis tijolos de
maconha. Na casa do acusado
foram encontrados mais três
tijolos da droga e outra porção
grande, além de R$ 16.910,00
em dinheiro.
O suspeito foi preso em
flagrante por tráfico de entorpecentes e levado para a delegacia mirassolense, onde ficou
à disposição da Justiça.

Uma liminar da Justiça publicada no Diário Oficial da União
favorável à Universidade Brasil em
Fernandópolis suspendeu a investigação do Ministério da Educação
(MEC) e permitirá o ingresso de novos alunos no curso de medicina.
A decisão, no entanto, é provisória
e pode ser revertida.
Em setembro do ano passado, a Polícia Federal deflagrou a
‘Operação Vagatomia’, na qual
investigava fraudes no Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies)
do Governo Federal. Em março
deste ano, o MEC decidiu desativar
o curso de medicina. Com isso
ficaram proibidas a realização de
novos vestibulares e matrículas
de alunos.
Apesar da decisão da Justiça,
a Polícia Federal poderá continuar com as investigações, já que
liminar é válida apenas na esfera
administrativa do MEC.

Depois de anunciar seu apartamento, no Jardim Yolanda, no
Mercado Livre, um auxiliar administrativo, de 32 anos, recebeu
uma mensagem no whatsapp
para que enviasse o código de
confirmação do anúncio no site.
A vítima acreditou e fez o
procedimento, perdendo de
imediato o acesso ao próprio
celular. Logo em seguida, seus
contatos começaram a receber
pedidos de ajuda financeira pelo
aplicativo, em nome do auxiliar.
Até o momento, não há confirmação de que algum amigo
ou parente da vítima tenha feito
depósito em conta indicada pelo
hacker.
Boletim de ocorrência foi
registrado na tarde desta quarta-feira, na Central de Flagrantes
de Rio Preto, e será encaminhado para investigação pelo 7º DP.
Divulgação

O Relatório divulgado pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, no
último dia 20 de abril, revelou um
crescimento de 44% no número de
socorros prestados a vítimas de violência doméstica na comparação entre
março de 2019 e março deste ano. Um
aumento de 6.774 para 9.817 mulheres. O feminicídio no mesmo período
também subiu de 13 para 19 casos.
Desde o estabelecimento do
isolamento social imposto pelo novo
coronavírus, ações mundiais contra a
violência doméstica registram aumento
no pedido de ajuda.
Em Nova Jersey, nos EUA, a Associação Cristã de Moças relatou aumento de 24% . Um disque-denúncia
na Espanha cresceu 12,4% nas duas
primeiras semanas de confinamento
em comparação a mesma quinzena
de 2019.
O Líbano e a Malásia viram o
número de chamadas para as linhas
de ajuda dobrar este ano, segundo
a ONU. Na China, o número foi três
vezes maior.
Para garantir que as mulheres tivessem seu direito de denúncia garantido e ao mesmo tempo cumprissem
com a determinação de isolamento
social fundamental para o controle
da doença, o governador João Doria
determinou que as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), vinculadas à
Secretaria de Segurança Pública (SSP),
passassem a registrar eletronicamente
os casos de violência doméstica.

FALECIMENTOS
ZENAIDE VALERIANO DE ALMEIDA –
Falecida no dia 21/05/2020 aos 75 anos
de idade. Era divorciada de Sebastião
Luis Barbosa, deixando os ﬁlhos: Alexandro, Adriano, Melix, Margareth, Marilza,
Adribair, Devair e Maria. Sepultamento
ocorreu no dia 21/05/2020 às 16h, saindo
do velório Capelas Prever Rio Preto para
o cemitério São João Batista.
VALDOMIRA SANTANA PASSOS – Falecida no dia 21/05/2020 aos 82 anos de
idade. Era casada com Rosalvo Almeida
Passos, deixando os ﬁlhos: Silvana e
Helenilton. Sepultamento ocorreu no dia
21/05/2020 às 13h, saindo do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.
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NOVO MUFATTO
A quarta unidade do grupo
Mufatto em Rio Preto, segundo
informou o prefeito Edinho
Araújo, é um investimento de
R$ 45 milhões na região do
São Deocleciano.

NOVIDADES NOS VOOS I

BONS TEMPOS: Na minha festa carnavalesca, no Harmonia
Tênis Clube, em 1992, a ex-secretária da Cultura e atriz,
Regina Duarte, com este colunista, o médico Hamilton Funes e o empresário Umar Buchala

ELEGANTE E CHIC
Já é Outono/Inverno no Riopreto Shopping e as lojas que estão
trabalhando no formato delivery começaram a receber a nova
coleção, que traz tendências de cores, estampas e cortes, tudo com
novas referências para essa estação. Os clientes podem conferir a
nova coleção pelo Whatsapp ou Instagram e receber as compras
no conforto de casa. Acesse as redes sociais e site para anotar os
contatos.

CALÇADÃO I

O projeto de revitalização do Calçadão de Rio Preto, cujas obras se
iniciaram no fim de fevereiro após assinatura da ordem de serviço
pelo prefeito Edinho Araújo, contempla 10 quadras entre as ruas
Prudente de Morais e Silva Jardim, Voluntários de São Paulo e
Coronel Spínola de Castro.

CALÇADÃO II
Além das obras de manutenção e troca das redes de água,
esgoto e galerias pluviais, também estão sendo instalados 116
novos postes de iluminação para melhorar a segurança do local
e melhorar o visual do Calçadão. Os 10 quarteirões também
receberão novos pisos intertravados.

CALÇADÃO III
A Constroeste, empresa vencedora da licitação, deverá entregar
em dezembro a obra – cujo investimento total é de R$ 5,1 milhões,
por meio do Finisa, da Caixa Econômica Federal.

A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) recomendou que os
voos nacionais devem suspender
o serviço de bordo. Caso os
alimentos sejam servidos,
devem vir em embalagens
individuais e higienizadas uma a
uma antes de serem entregues.
A recomendação também vale
para voos internacionais que
partem do Brasil.

NOVIDADES NOS VOOS II
A Anac atualizou os protocolos
sanitários nos voos e nos
aeroportos com regras que
começaram a valer na terçafeira. Nas filas de check-in e
de embarque, os passageiros
deverão manter distância
mínima de dois metros. O uso de
máscaras tornou-se obrigatório,
tanto por funcionários como por
passageiros, nos aeroportos e
durante os voos.

NOVIDADES NOS VOOS III
Os procedimentos de desembarque
também foram alterados para
evitar aglomerações. Em vez de
saírem do avião ao mesmo tempo,
os viajantes deverão desembarcar
por fileiras, começando pelos
assentos à frente. Já os
embarques remotos demorarão
mais. Os ônibus que levam os
passageiros deverão ter ocupação
máxima de 50%, o que levará à
realização do dobro de viagens
das aeronaves até os terminais.

A dupla rio-pretense Zé Neto
& Cristiano antecipou sábado,
em primeira mão, durante live
que movimentou a internet, a
nova data da Festa do Peão de
Barretos. O anúncio foi feito
logo após aceitarem o convite
do presidente da festa para uma
nova live na arena do Parque
do Peão, no dia 6 de junho. O
convite incluiu ainda um desafio
para Zé Neto: ele irá narrar uma
montaria de rodeio. A live será
transmitida pelos canais de Zé
Neto & Cristiano e da Festa do
Peão de Barretos.

BABY
D j P a u l e s u a m u l h e r,
Jaque Sinibaldi, festejam o
nascimento quarta-feira, dia
20, de sua filha Lana. O casal
já tem um garotinho, o Dudu.

MÁSCARAS
O Hospital de Base recebeu
quarta-feira, dia 20 de maio,
5 mil unidades de máscaras
face shield da Federação das
Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp). Equipamentos
fundamentais para os
profissionais que atendem
os pacientes suspeitos e
confirmados com coronavírus e
outras síndromes respiratórias
graves.

PEÃO DE BARRETOS
Começam a botar a cara pra
fora alguns eventos adiados em
virtude da pandemia do novo
coronavírus. Festa do Peão
de Barretos foi transferida de
agosto para o período de 28
de outubro a 2 de novembro,
época do feriado de finados.
Tradicionalmente realizado
em agosto, o evento que
costuma ocupar 15 dias do
calendário, encampando a
data do aniversário daquela
cidade, este ano terá apenas
seis dias - explica Jerônimo
Luiz Muzetti, presidente de Os
Independentes, associação
organizadora da festa.

RECEITAS EM BENEFÍCIO

O sucesso dos vols. 1 e 2 de seu livro de receitas ‘Requinte e
Sabor’ mostrou ser esta uma boa maneira de se angariar recursos
em benefício de entidades beneficentes. Assim sendo, Amelinha
Freitas, rotariana de escol e esposa do empresário Daniel de
Freitas, já começou a disparar o ‘save the date’ para o cocktail
de lançamento do volume 3. Será dia 20 de novembro, às 20
horas, na sede da Acirp da avenida Bady Bassitt.

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 22, sexta-feira: 1813 Nasceu em Lipsia, na Alemanha, o compositor Richard Wagner,
que morreu aos 70 anos, em Veneza; aniversário de Fernandópolis,
aniversário de Neves Paulista, aniversário de Sales de Oliveira, Beto
Tavares, Célia Estrella Gattaz, Ângela Maria Pimentel Freitas Munia,
Paulo Henrique Lopes dos Santos, Roberto Buchidid, Sílvia Renata
Beolchi Bussamra, Tereza Regina Calil; nasceu em 1924, em Paris,
Charles Aznavour, que morreu em Mouriès, na França, em 2018, aos
94 anos; João Tajara da Silva Filho, Naomi Campbell, Luis Soares,
Camila Elias,Thiago Alves, Celso Caropreso Fogaça. 23, sábado:
Neusa Lopes Teixeira, Adriana Borges Fleury, Bruno Chateaubriand,
Carlos Soubhia, Giovana Carrazone Bonfá, Maria Ângela de Oliveira
Ferreira, Marília Gabriela, Rubinho Barichello, Adriana Navarro da
Cruz, Flavia Scanferla, Maria Rita Spinola, Salete Campari, Diego M
de Los Reyes Cuesta; Guga Machado de Carvalho. 24, domingo:
Data Nacional da Argentina, Rogério Fernandes Garcia da Costa,
Salustiano Ribeiro, Celene Araújo Faria, Jayme Spínola Castro
Neto, Bob Dylan, Luiz Fernando Cury, Luiza Brunet, Maria da Penha
Bilaqui, Florêncio Batista, Solange Martins Sardinha Teso, Sami El
Assal. 25, segunda-feira: Dia do Massagista, Dia do Industrial,
Dia do Trabalhador Rural, Eloise Góes de Mello Braga Kerr, Lílian
Faria, Débora Bloch, Téo Verdi, Guilherme Beolchi. 26, terçafeira: Sissa Putz, Antônio Carlos Tozzo, Cristiana Cury Arantes,
Álvaro Estrela, Maria Luiza Pinto César de Freitas,Paschoal Antônio
Carrazone,Vincenzina Santagelo, Bruno Matera, Marcelo Mansano
de Moraes, Nilsen Estrela, Tabata Atique. Nasceu em Altair, em
1937, o colunista social César Muanis, que morreu em Rio Preto,
em 2013, aos 76 anos. 27, quarta-feira: Sérgio Luiz Vendramini
Fleury, Sônia Oliani Vieira, Elias Mahfuz Neto, Denise Domingos
Dosualdo, Ana Paula Cherubini, Marislei Bachiega, imortal Samir
Barcha da ARLEC, Wilson Silveira, Leonardo dos Reis Porcini. 28,
quinta-feira: Fifi Zerati, Marilisa de Souza Lourenço Sestini dos
Santos, Ronaldo Maluf Abbud, Mariana Tarraf, Cacá Ribeiro, Jawad
Hussein Ibraim, Karina Macri Zanon, Selma Nunes Mir.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
CMAS
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A
ELEIÇÃO DO CMAS NO DIA 29 DE maio DE 2020 às 8:30
horas
Complementação de mandato dos membro Titular do
Conselho Municipal de Assistencia Social (CMAS) Junho de
2020 a Fevereiro de 2022 - titular
CATEGORIA REPRESENTATIVA: TRABALHADORES DO
SUAS
INSTITUIÇÃO: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP
REPRESENTANTE: ANA CAROLINA FERREIRA BARBOSA
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2020.
Comissão Organizadora eleitoral
CMAS São José do Rio Preto
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO
PRETO EPP
EMPENHO 9383/20
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTICA S/A
EMPENHOS 8494/20 E 8497/20
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR
S.A.
EMPENHO 9392/20
CONTRATADA: CREMER S/A
EMPENHO 8922/20 E 8953/20
Notiﬁco 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 querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALFALAGOS LTDA
EMPENHO 6660/20
CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 6865/20
Notiﬁco Derradeiramente 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 querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. SMS – DADM
EXTRATO
5º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 23/18; Contrato nº PRE/0060/18
Contratada: Alt Tec Serviços Técnicos em Geral Ltda
Nos termos do Interno n° 331/2020 – SME e tendo em vista
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, ﬁca parcialmente
suspenso pelo prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o
contrato supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Inexigibilidade nº 06/19; Contrato nº INL/0004/19
Contratada: Consórcio Riopretrans
Nos termos do artigo 57, II e § 1° da Lei 8.666/93 ﬁca prorrogado por mais 05 meses o prazo de vigência do contrato
supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 23/18; Contrato nº COC/0004/19
Contratada: Conhidro Construção Eireli EPP
Nos termos do artigo 57, § 1° da Lei 8.666/93 ﬁca prorrogado
por mais 60 dias o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO
7º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 139/17; Contrato nº PRE/0083/17
Contratada: RCA Serviços de Limpeza Predial LTDA
Nos termos do artigo 65, § 1° da Lei 8.666/93 ﬁca suprimido
em aproximadamente 23,7565% do valor inicial do contrato
supramencionado. SMSG – Ulisses R. Almeida.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 272/19; Contrato nº PRE/0221/19

Contratada: L M Serviços de Agendamento de mão de Obra
Eireli
Nos termos do Interno n° 153/2020 – SMEL e tendo em vista
o disposto no art. 78, XIV da Lei 8.666/93, ﬁca suspenso pelo
prazo de 60 dias, contados de 01/05/2020 o contrato supramencionado. SMEL.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 106/2020 – Processo n.º
11149/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão
pública realizada on-line com início dia 29/04/2020, sendo
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras:
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (itens
23 e 24), ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
LTDA (itens 21 e 25), ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (item 5), AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA. (item
12), CIAMED DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-FILIAL (item 28), CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS
LTDA. - CNPJ: 02.814.497/0007-00 (itens 10 e 18), COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. (item 17), CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACËUTICOS LTDA..
(itens 3, 11, 13 e 14), DIMEBRÁS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. (item 30), FRESENIUS KAI BRASIL LTDA (item
29), INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
(item 15), JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA (item 20), NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (itens 1, 2, 6, 19, 22, 26 e 27), PORTAL
LTDA. (item 8), SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
(item 16) e THN NUTRICAO E SAUDE EIRELE. (item 4).
O item 7 foi deserto e o item 9 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
REDESIGNAÇÃO DE DATA
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
131/2020 – PROCESSO Nº 11.368/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de álcool gel para
diminuir a disseminação do COVID-19 no município. Secretaria Municipal de Saúde. Fica redesignada a data da sessão
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 26/05/2020
às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini
da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
PORTARIA N.º 014 /2020
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE VISTA, EXTRAÇÃO DE FOTOCÓPIAS E CÓPIA ELETRÔNICA DE
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTOS, CERTIDÕES E OUTROS NA EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Juliano, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela
legislação vigente:
Considerando a necessidade de regulamentação dos procedimentos de vista, extração de fotocópias e cópias eletrônica
de Processos Administrativos, Documentos, Certidões e
outros no âmbito da Emurb; pelos cidadãos, partes, advogados, procuradores, estagiários, etc.
Considerando o disposto nos incisos XIII, XV e XVI, do art.
7º da Lei nº. 8.906/1994;
Considerando o princípio da publicidade dos processos
administrativos prevista no artigo 5º, LX da Constituição
Federal, e o direito de petição e certidão, assegurado a
todos os interessados (artigo 5º, XXXIV, alíneas “a” e “b” da
CF/88) face aos Princípios Administrativos da Supremacia e
da Indisponibilidade do interesse público.
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar, no âmbito deste EMURB, as seguintes
medidas em atendimento e respeito aos artigos 5º, LV, LX e
37 da Constituição Federal:
I – Todos os processos ﬁndos ou em andamento no âmbito
desta empresa são públicos e poderão ser vistos, podendo
ainda, serem solicitadas fotocopias ou cópias eletrônicas por
qualquer cidadão mediante requerimento protocolizado no

Setor de Protocolo ou outro setor responsável que o fornecerá conforme disponibilidade e prazos dispostos na presente
Portaria.
II – Para a solicitação de vista, fotocópia ou cópia eletrônica de autos, deverá o solicitante preencher o formulário de
requerimento do setor responsável que deverá conter, no mínimo, os seguintes dados: a) nome por extenso do solicitante; b) número do CPF / CNPJ (tratando-se de solicitação por
representante de pessoa jurídica com procuração) ou número da carteira de identidade ou carteira de órgão de classe,
funcional ou CNH ou título de eleitor; c) endereço residencial
e/ou comercial e telefones para contato; d) justiﬁcativa do
pedido de vista ou de fotocópia; e) assinatura do solicitante;
f) procuração (em caso de patrono ou representante devidamente constituído); e) endereço eletrônico de e-mail;
III – Nos casos de vista dos autos, o solicitante somente poderá visualizá-los no local indicado por funcionário responsável pelo Setor e em hipótese alguma poderá retirar do local
os documentos a que terá acesso no todo ou em parte, sob
pena de serem empregadas as medidas judiciais cabíveis;
IV – Nos casos de requerimento de fotocópia ou cópia
eletrônica, o solicitante poderá retirar-las após protocolo da
solicitação e recolhimento das custas sendo respeitados os
prazos constantes nesta portaria;
Parágrafo único. Em caso de envio de cópia para endereço
eletrônico, será considerado recibo o simples envio ao endereço eletrônico indicado no requerimento preenchido pelo
solicitante.
Art. 2º - O valor relativo ao ressarcimento dos materiais e
serviços utilizados na reprodução dos documentos deverá
ser quitado no ato da solicitação ou retirada, conforme o
meio solicitado, com o funcionário do setor responsável,
utilizando como parâmetro os valores constantes na tabela de custas do Tribunal de Justiça de São Paulo (tjsp.jus.
br), conforme (Provimento CSM nº 2.516/2019 e CSM nº
2.516/2019), correspondendo:
Cópia reprográﬁca ou cópia eletrônica enviada para endereço eletrônico R$ 0,75 por folha.
Vista: Isento
Cópia eletrônica (CD-R ou DVD-R): R$ 16,00 (dezesseis
reais).
Art. 3° - Ficam estabelecidos os seguintes prazos para a
disponibilização dos autos para vista no setor responsável:
I – Quando tratar-se de solicitação de vista relacionada
a prazo processual e legal de defesa ou manifestação, a
disponibilização dos autos no balcão deverá ser realizada
em prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data do
preenchimento regular do requerimento.
II - Nos demais casos, o prazo para a disponibilização dos
autos será realizada conforme agendamento, no prazo de
até 7 (sete) dias úteis a contar da data do preenchimento
regular do requerimento, aplicando-se o mesmo prazo para
fotocópia ou cópia eletrônica.
Art. 3º - O Setor de Protocolos será o responsável pelo
atendimento e encaminhamento ao setor responsável para
requerimentos de vista, fotocópia e/ou cópia eletrônica que
deverão ser solicitadas presencialmente ou excepcionalmente por endereço eletrônico a ser indicado através de contato
telefônico junto á administração da EMURB, desde que
preenchidos os requisitos e informações da solicitação presencial; informações adicionais para instrução e orientação
quanto ao correto preenchimento dos requerimentos podem
ser solicitados na Administração da EMURB, sendo que as
respectivas solicitações deverão ser arquivadas e anexadas
aos respectivos processos administrativos.
Art. 4º - O recibo de fotocópia ou vista de autos deverá ser
preenchido e assinado corretamente pelo solicitante e deverá conter: a) número do processo; b) nome do solicitante; c)
número da carteira de identidade ou número do CPF / CNPJ
(tratando-se de solicitação por representante de pessoa jurídica com procuração) ou carteira de órgão de classe funcional ou CNH; d) telefone do solicitante; e) endereço eletrônico
do solicitante (e-mail); f) valor pago pelas cópias solicitadas;
g) número de folhas (fotocopiadas, salvas em mídia, etc.); h)
identiﬁcação do funcionário que disponibilizou os autos do
processo; i) assinatura do solicitante.
Parágrafo único: Sempre que entender conveniente, poderá
o funcionário responsável solicitar a apresentação de documento pessoal (com foto) do solicitante.
Artigo 7º - Não será autorizado à carga dos processos no
todo ou em parte devido à existência de documentos originais de difícil restauração.
Artigo 8º - O pagamento dos valores relativos ao ressarcimento dos materiais e serviços utilizados na reprodução dos
documentos deverá ser quitado em moeda corrente no ato
da solicitação ou retirada, não sendo permitida a utilização
de cartões de crédito e débito, depósito bancário ou boletos
de qualquer espécie.
Artigo 9º - Esta Portaria entrará em vigor trinta dias após a
data de sua publicação.
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Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA N.º 34.297 DE 19 DE MAIO DE 2020
DEMITE, o empregado público YASSUO HAMADA, Agente
Comunitário de Saúde, em face da conclusão do Processo
Administrativo, instaurado pela Portaria n.º 862, de 30 de
abril de 2019, nos termos do inciso III, do artigo 215, da Lei
Complementar n.º 05/90, por transgressão aos preceitos
contidos nos incisos I, II, III e IX, do artigo 204, e, incorrido
na prática da proibição prevista no inciso 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 inciso I, do artigo 10, da Lei
Complementar nº 413/2014, retroagindo os efeitos desta a
15 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 944 DE 15 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva
Miura Wagner e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência
da primeira, comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e a ampla defesa, a ﬁm de que, tendo em
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno nº 028/2020 – SMA - Coordenadoria de Gestão de Pessoas, a empregada pública VIVIANE
CRISTINA VERONEI DA SILVA, responda como incursa nas
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e IX, do artigo
204; inciso 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 Complementar 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 34.298 DE 19 DE MAIO DE 2020
DEMITE, a empregada pública REGIANE FERREIRA DO
AMARAL, Agente Comunitário de Saúde, em face da conclusão do Processo Administrativo, instaurado pela Portaria n.º
782, de 26 de fevereiro de 2018, nos termos do inciso III, do
artigo 215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão
aos preceitos contidos nos incisos I, II, III, IV e IX, do artigo
204, e, incorrido na prática da proibição prevista no inciso
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 inciso I,
do artigo 10, da Lei Complementar nº 413/2014, retroagindo
os efeitos desta a 15 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 34.299 DE 19 DE MAIO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria n.º
34.058 de 26 de março de 2020, do(a) servidor(a) adiante
elencado(a), retroagindo os efeitos desta a 01 de maio de
2020:
Rosana Galli Barbosa da Silva
PORTARIA N.º 34.300 DE 19 DE MAIO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria
n.º 34.058 de 26 de março de 2020, dos(as) servidores(as)
adiante elencados(as), retroagindo os efeitos desta a 18 de
maio de 2020:
Rafael Sarti
Rita Cassiane Oliveira Marques Ribeiro
PORTARIA N.º 945 DE 15 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva
Miura Wagner e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência
da primeira, comporem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e a ampla defesa, a ﬁm de que, tendo em
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno nº 029/2020 – SMA - Coordenadoria
de Gestão de Pessoas, a empregada pública ANA LUCIA
PANTALEAO, responda como incursa nas penas atribuídas
à violação dos incisos I, II, III, IX e X, do artigo 204; incisos
XV, do artigo 205; e incisos III e 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 Complementar 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 34.301 DE 19 DE MAIO DE 2020
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria
n.º 34.066 de 01 de abril de 2020, do(a) servidor(a) adiante
elencado(a), retroagindo os efeitos desta a 18 de maio de
2020:
José Roberto Pires de Carvalho Junior
LUÍS ROBERTO THIESI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.609
DE 21 DE MAIO DE 2020.
Declara de utilidade pública, para ﬁns de constituir servidão
administrativa parte do imóvel objeto da matrícula nº 20.592
do 1º CRI de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidos por lei, art. 64, inciso V e VI, da Lei Orgânica Municipal e art. 40, do Decreto-Lei n. 3.365/41;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica declarada como sendo de utilidade pública, para
ﬁns de instituição de servidão administrativa, parte do imóvel
objeto da matrícula nº 20.592 do 1º Oﬁcial de Registro de
Imóveis de São José do Rio Preto, visando a instalação de
linha de recalque para atendimento ao loteamento de interesse social Egydio Zani:
“Tem início no ponto 1, localizado entre a propriedade de
Egidio Zani (atual Loteamento Egydio Zani) e a matrícula
20.592, ponto que está distante 165,13 metros da Avenida
Projetada 5 do Loteamento Egydio Zani, seguindo linearmente pela cerca de divisa; daí segue confrontando com
a matrícula 20.592 com os seguintes rumos e distancias:
S42°49'43"E e 49,79 metros até o ponto 2, S73°28'30"W e
3,49 metros até o ponto 3, S04°57'36"W e 3,87 metros até
o ponto 4, N42°49'43"W e 51,98 metros até o ponto 5, daí
segue com rumo N58°30'29"E e distância de 6,11 metros até
o ponto 1, confrontando com a propriedade de Egidio Zani

Jornal
(atual Loteamento Egydio Zani), encerrando uma área de
299,02 metros quadrados.”
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassitt”, 21 de maio de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE DO SEMAE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costumes e, pela
Imprensa Local.
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 143/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRACI OLIMPIO RAMOS - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 141/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: MARISA M HATTORI - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 2,68066% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 138/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSÉ GONSALES - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 002/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,48468% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 162/2010 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: FM SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE FRIOS
E LATICÍNIOS EIRELI
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 131/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AUDA GONÇALVES DA SILVA PIVOTTO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 2,85489% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 136/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: IRMÃOS BALSARINI LTDA - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 142/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EUNICE XAVIER CARMELOCI - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 159/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: PAULO ALBERTO FRESNEDA - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 137/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: AC CARTA PEIXARIA LTDA
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 156/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GUIDO ÁLVARO DE MENDONÇA RIO
PRETO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 157/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GERALDO OLIVEIRA - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 149/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JOSÉ MOACIR CIACARELI - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 150/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO
PRETO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 001/2010 - MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: J R RODRIGUES DA SILVA S J RIO

PRETO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 144/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: GENOVEVA DO AMARAL CONDI - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 153/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: EDWALDO MARTINS NOGUEIRA - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 139/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: JS FIGUEIRA COMERCIO LTDA ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 154/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: NILCE APARECIDA MIOLA MARTINS
- ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 155/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: VIRGÍLIO TAPARO FILHO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 145/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: CAZZETA FUMOS LTDA- ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 140/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: T N HATTORI RIO PRETO - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 148/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: DANIEL PEREIRA RAMOS - ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA
SJRIO PRETO ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2020
COMUNICADO
A Secretaria de Cultura comunica de maneira ampla e geral,
a quem possa interessar, que, por acordo estabelecido entre
a SMC e a classe artística de São José do Rio Preto, notadamente aos participantes dos editais do Prêmio Nelson
Seixas 2020, que acatou-se a solicitação da possibilidade de
haver dois diferentes projetos vencedores do mesmo proponente, sendo um obrigatoriamente na modalidade Festivais e
Mostras Independentes ou na modalidade Formação Artística-Cultural.
Para tanto, ﬁca considerada a seguinte redação no item II do
Artigo V dos editais números 01 a 13/2020:
“Cada proponente poderá ser vencedor em apenas 01 (um)
Edital, com exceção das modalidades Festivais e Mostras
Independentes, e Formação Artística-Cultural.
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PRÊMIO NELSON SEIXAS
CORREÇÃO
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto
faz saber, ao público interessado, a publicação de CORREÇÃO da publicação datada de 20/05/2020.
Onde está:
“art. 21 da Lei Federal 8.666/93”
Leia-se:
“art. 199 da Lei Federal 8.666/93”.
São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na condição de gestor do Sistema Único de Saúde Municipal, convidamos toda a população a participar da Audiência
Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal
de Saúde referente ao 1º quadrimestre (jan/fev/mar/abr) de
2020, que será realizada no dia 27/05/2020, quarta-feira, às
17h00, através de transmissão ao vivo pelo link www.facebook.com/prefriopreto .
A correta ﬁscalização dos recursos do SUS por parte da
população e dos vereadores proporcionará o aprimoramento
do sistema, possibilitando maior visibilidade para que possa
atender com eﬁciência e eﬁcácia todo cidadão brasileiro.
Sua participação é, portanto, de extrema relevância não só

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

Jornal
para conhecimento do trabalho realizado e das metas atingidas neste período, mas também para discussão e sugestões
dos temas relacionados à área da saúde municipal, exercendo assim, seu verdadeiro papel de ﬁscalizador do SUS
Municipal.
Atenciosamente,
Aldenis A Borim
Secretário Municipal de Saúde

Extrato de Portaria nº 005/2020 de 21 de maio de 2020.
Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira
Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito,
Guarda Municipal 2ª Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda
Civil Municipal 2ª Classe, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos
fatos relatados no documento Interno 443/2020 – S.M.T.T.S./
GCM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

Extrato de Portaria nº 006/2020 de 21 de maio de 2020.
Designa os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira
Lima, Guarda Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito,
Guarda Municipal 2ª Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda
Civil Municipal 2ª Classe, para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, na apuração dos
fatos relatados no documento Interno 444/2020 – S.M.T.T.S./
GCM.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº 24/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo
PREMIO, cor CINZA, placa CNY 5314, de sua propriedade,
foi apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de Veículos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado em
estado precário de conservação na Rua Thereza Lopes de
Castro, prox 221, Residencial Gabriela conforme Comprovante de Recolhimento ou Remoção nº 19593.
Atenciosamente,
EVANDRO LUIS HORVAT
Agente Fiscal de Posturas.

São José do Rio Preto,21 de maio de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº. 25/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança,
NOTIFICA o Sr. Adalberto da Silva, cujo endereço atual é
Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2476, Jardim São
Vicente, tendo em vista a guia rebaixada em desacordo com
o Art 10º da Lei Municipal 4290/88, apresentar no prazo de
30 dias o Projeto de Construção do imóvel aprovado pela
Secretaria Municipal de Obras conforme descrito no Auto de
Constatação e Notiﬁcação 18158.
.Atenciosamente,
FRANCISCO JOSÉ ARNALDO DA CUNHA
Agente Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.
Departamento de Fiscalização
EDITAL SMTTS Nº.26 /2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, COMUNICA TOLENTINO SOUZA QUEIROZ JUNIOR,
CNPJ 30.713.326/0001-27, tendo em vista a obstrução
de via pública com quaisquer objetos na Rua Dr. Eduardo
Nielsen, conforme art. 68°, da Lei Complementar 17/92 e
conforme descrito no Auto de Constatação e Notiﬁcação
10058.
.Atenciosamente,
CELSO MACIEL DE CASTRO JUNIOR
Inspetor Fiscal de Posturas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO

PROCESSO

RAZÃO SOCIAL

TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000014843

01552/08

A M R TRATAMENTO DE DOR S/S LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2020000036091

02517/18

LOES SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
OFTALMOLOGIA LTDA

Renovação de Licença de
Funcionamento

2019000302480

01560/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO

Renovação de Licença de
Funcionamento

2019000302473

01351/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO

Renovação de Licença de
Funcionamento

2019000302469

01350/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO

Renovação de Licença de
Funcionamento

2019000240750

01577/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO

Renovação de Licença de
Funcionamento

São José do Rio Preto, 22 de Maio de 2020.
Miriam Wowk dos Santos Silva
Gerente de Vigilância Sanitária

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3

B-4

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

Jornal

Prefeitura Municipal de

PALESTINA
MUNICÍPIO DE PALESTINA

CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94
LEI Nº 2.012
“DEFINE E REGULAMENTA OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO ÂMBITO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL”. poderá solicitar o auxílio funeral ao município. § 4° - Quando se tratar de usuário da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares
FERNADO LUIZ SEMEDO, Prefeito do Município de Palestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os rompidos, em situação de abandono ou morador de rua, a Secretaria de Assistência Social será responsável pela concessão do benefício uma vez que não
habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º- A concessão dos benefícios eventuais é um direito garantido haverá familiar ou instituição para requerer. Parágrafo único - referente ao § 3° e § 4° o município poderá arcar com 100% dos custos. § 5° - O valor conferido
pelo art. 22 da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, consolidada pela Lei nº 12.435, de ao auxílio funeral será de 1(um) salário mínimo vigente. Art. 8º - Os benefícios por natalidade e por morte podem ser pagos, diretamente a um integrante
06 de julho de 2011. Art. 2º- Benefícios eventuais são as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Sistema Único da família beneficiária: mãe, pai, parente até segundo grau, ou pessoa autorizada mediante declaração. Art. 9º - A situação de vulnerabilidade temporária
da Assistência Social - SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias residentes do Município de Palestina, em virtude de nascimento, morte de membro caracteriza-se pelo advento de riscos, perdas e danos à integridade pessoal e familiar, assim entendidos: I - riscos: ameaça de sérios padecimentos; II - perdas:
familiar, de vulnerabilidade temporária e em virtude de situação de emergência e/ou estado de calamidade pública. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de privação de bens e de segurança material; III - danos: agravos sociais e ofensa. § 1° - Os riscos, as perdas e os danos podem decorrer: I- da falta de
2011). § 1°- O benefício eventual destina-se aos cidadãos e famílias com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingencias alimentação: II - da falta de documentação; III - da falta de domicílio, quando: a) da situação de abandono ou da impossibilidade de garantir abrigo aos
sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus membros. § 2°- Os benefícios membros da família; b) da perda circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência física ou psicológica na família ou de
eventuais devem integrar à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas básicas das famílias em situação situações de ameaça à vida; c) de desastres e de calamidade pública; d) de outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. § 2° - São
de vulnerabilidade social. Parágrafo único - Vulnerabilidade social compreende situações ou identidades que podem levar à exclusão social dos sujeitos, documentos essenciais para o auxílio em situações de vulnerabilidade temporária: I - comprovante de residência; II - comprovante de rendimentos e gastos
situações essas que têm origem no processo de produção e reprodução de desigualdades sociais e de processos discriminatórios e segregacionistas. A da família; III - carteira de identidade e CPF do beneficiado. § 3° - O auxílio em situação de vulnerabilidade temporária será concedido em bens materiais ou
vulnerabilidade não é somente financeira; ela envolve a relação entre direitos e rede de serviços e políticas públicas e a capacidade dos indivíduos ou grupos pecúnia de forma imediata ou de acordo com as demandas da família, a partir do Relatório Situacional, elaborado pela equipe técnica de nível superior das
sociais de acessar esse conjunto de bens e serviços, de modo a exercer a sua cidadania. § 3° - O Município deve garantir igualdade de condições no acesso equipes de referência. Art. 10 - A situação de calamidade pública é reconhecida pelo poder público como sendo uma situação anormal, advinda de baixas
às informações e à fruição do benefício eventual, conforme critérios estabelecidos nesta lei e regulamentada pelo Conselho Municipal de Assistência Social ou altas temperaturas, tempestades, enchentes, inversão térmica, entre outros eventos da natureza, bem como desabamentos, incêndios, epidemias,
- CMAS. § 4° - É proibida a exigência de comprovações complexas e vexatórias de pobreza. § 5° - Terão prioridades na concessão dos benefícios eventuais a ocasionando sérios danos à família ou a comunidade. § 1° - O auxílio em situação de calamidade pública será concedido em bens materiais ou pecúnia de
criança, adolescente, jovens, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz e as famílias envolvidas em situações de calamidade pública. § 6° - forma imediata ou de acordo com as demandas da família, a partir do relatório situacional. § 2° - São documentos essenciais para o auxílio em situações de
Os benefícios eventuais somente serão concedidos mediante relatório situacional, elaborado por profissionais de nível superior das equipes de referência calamidade pública, salvo em caso da perda de todos os pertences pessoais: I - comprovante de residência; II - comprovante de rendimentos e gastos da
que atuam nos serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial, conforme deliberação do CONSEAS Nº 029, de 10 de dezembro de 2019. Art. família; III - carteira de identidade e CPF do beneficiado. Art. 11 - Caberá ao órgão gestor da Política de Assistência Social do Município de Palestina: I - a
3º - A inclusão ou alteração de critérios para acesso aos benefícios eventuais deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. Art. coordenação geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da concessão dos benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; II - a
4º - O critério de renda mensal per capita familiar para acesso aos benefícios eventuais é igual ou inferior a 1/4 (um quarto) salário mínimo, e será concedido realização de diagnóstico e monitoramento da demanda para constante ampliação da concessão dos benefícios eventuais; III - a expedição de instruções e
conforme § 6° do Art. 2º. § 1° - Para cálculo da renda per capita será considerado: a) Rendimento da Família: folha de pagamento (salário bruto), declaração a criação de formulários e modelos de documentos necessários à operacionalização dos benefícios eventuais. IV - garantir a inserção e o acompanhamento
de trabalho autônomo/informal, comprovante de aposentadoria ou pensão por morte ou invalidez, pensão alimentícia, valores recebidos pelos Programas das famílias beneficiárias nos serviços ofertados pela proteção social básica e especial, para a superação das situações de vulnerabilidade social, fortalecendo
Federais, tais como: BPC, seguro desemprego, licença-maternidade, licença saúde e transferência monetária federal. b) Gastos: Comprovantes de valor de a autonomia das famílias. V - divulgar o acesso aos benefícios eventuais no município; VI - encaminhar ao CMAS relatório semestral de gestão dos benefícios
aluguel (contrato e recibo), de financiamento de terreno ou casa, de pagamento de pensão alimentícia e com gastos com medicação (comprovados com eventuais. VII - viabilizar a articulação com as demais políticas intersetoriais e com o Sistema de Garantia de Direitos. Art. 12 - Ao Conselho Municipal de
receita médica e nota fiscal). § 2° - Nos casos em que as famílias não se enquadrarem no critério de renda mensal per capita familiar, ou na falta de algum Assistência Social, compete acompanhar: a) periodicamente a concessão desses benefícios, no âmbito do município, por meio da lista de concessões
documento, os profissionais de nível superior das equipes de referência, terão autonomia para a concessão de benefício, por meio de justificativa, a qual fornecidas pelo órgão gestor da Assistência Social; b) a relação dos tipos de benefícios concedidos e também dos benefícios negados e as justificativas da
deverá constar no Relatório Situacional; § 3° - Os benefícios eventuais poderão ser concedidos cumulativamente. Art. 5º - São formas de benefícios não concessão; c) fiscalizar a regulamentação da prestação dos benefícios eventuais em consonância com a Política Nacional e o Plano Municipal de
eventuais: I - Auxílio por natalidade; II - Auxílio por morte; III - situações de vulnerabilidade temporária; IV - calamidade pública. Art. 6º - O auxílio natalidade Assistência. d) fiscalizar a responsabilidade do município na efetivação do direito, a destinação de recursos financeiros do município e do estado título de
atenderá aos seguintes aspectos: I - necessidades do recém-nascido; II - apoio à família no caso de morte da mãe. III - apoio a mãe nos casos de natimorto e cofinanciamento do custeio dos benefícios eventuais; e e)as ações do município na organização do atendimento aos beneficiários de modo a manter a
morte do recém-nascido. § 1° - O benefício pode ser solicitado até o 30º dia após o nascimento. § 2°- São documentos essenciais para concessão do auxílio integração de serviços, benefícios e programas de transferência de renda. Art. 13 - Não são provisões da política de assistência social os itens referentes às
por natalidade: I - declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança; II - certidão de natimorto; III - comprovante de rendimentos e gastos da órteses e próteses, tais como aparelhos ortopédicos, dentaduras, dentre outros; cadeiras de roda, muletas, óculos e outros itens inerentes à área de saúde,
família; VI - comprovante de residência; V - carteira de identidade e CPF do beneficiado; § 3° - O valor conferido ao auxílio natalidade será de 1/2 (meio) integrantes do conjunto de recursos de tecnologia assistiva ou ajudas técnicas, bem como medicamentos, pagamento de exames médicos, apoio financeiro
salário mínimo vigente. § 4° - É vedada a concessão de auxílio por natalidade para a família que estiver segurada pelo salário-maternidade, previsto no art. para tratamento de saúde fora do município, transporte de doentes, leites e dietas de prescrição especial e fraldas descartáveis para pessoas que têm
18, I, “g”, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991. Art. 7º - O auxílio por morte atenderá: I - despesas de urna funerária, velório e sepultamento; II - necessidades necessidades de uso (Redação dada pela Resolução nº 39/2009 do CNAS). Art. 14 - As provisões relativas a programas, projetos, serviços e benefícios
urgentes da família para enfrentar riscos e vulnerabilidades advindas da morte de seus provedores ou membros; § 1° - São documentos essenciais para o diretamente vinculados ao campo da saúde, educação, habitação e demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da
auxílio funeral: I - atestado de óbito; II - comprovante de residência; III - comprovante de rendimentos e gastos da família; IV - carteira de identidade e CPF assistência social (Redação dada pela Resolução nº 39/2009 do CNAS). Art. 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
do beneficiado. V - carteira de identidade e CPF do (falecido) § 2° - O auxílio funeral será concedido até 30 dias após o óbito. § 3° - Quando se tratar de usuário em contrário. Palestina, 20 de maio de 2020. Fernando Luiz Semedo - Prefeito Municipal. Registrada e Publicada de conformidade com a legislação vigente,
da Política de Assistência Social que estiver com os vínculos familiares rompidos, inseridos nos serviços de alta complexidade o responsável pela entidade com afixação nos lugares de costume estabelecidos por lei municipal. Data supra. João Ernesto Macedo - Diretor de Recursos Humanos.

EMPRO
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO N.º 001/2020
CONVÊNIO Nº 001/2020
PARTES: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO e Banco
Santander Brasil S/A.
OBJETO: Concessão, aos empregados públicos da EMPRO, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, para pagamento através de descontos
consignados em folha de pagamento, conforme Decreto
Municipal nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações.
VALOR DE REPASSE: 1% (um por cento) do valor a ser
repassado mensalmente à instituição ﬁnanceira.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data
de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 07 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

brasileira, camareira, divorciada, nascida em Rio de Janeiro,
RJ, no dia 29 de junho de 1955, ﬁlha de FAUSTINO TOMÉ
GONÇALVES e de ADELIA BASTOS GONÇALVES.
LUCAS SARMENTO BITTENCOURT e KARINA CRISTINA
ARAGÃO PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, designer gráﬁco, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP,
no dia 06 de abril de 1992, ﬁlho de GUILHERME BITTENCOURT e de ROSELAINE SARMENTO BITTENCOURT. Ela,
de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de abril de
1992, ﬁlha de ORCILIO DA SILVA PEREIRA e de APARECIDA DONIZETE ARAGÃO PEREIRA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, 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.
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA PORCES e EDNA GOMES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural
de Poá, Estado de São Paulo, nascido ao primeiro (01) de agosto de um mil novecentos e cinquenta e seis (1956),
com sessenta e três (63) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de TORQUATO PORCES e de dona OLGA
DE OLIVEIRA PORCES. Ela, brasileira, natural de Osasco, Estado de São Paulo, nascida aos vinte e sete (27) de
novembro de um mil novecentos e sessenta e quatro (1964), com cinquenta e cinco (55) anos de idade,
recepcionista, divorciada, filha de JOSE GOMES DA SILVA e de dona ALZIRA DE OLIVEIRA SILVA.
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 e um (21) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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.
NELSON RUY TURANO GALANTE e APARECIDA MARIA CAMARGOS DA SILVA. Ele,
brasileiro, natural de Cedral, Estado de São Paulo, nascido aos oito (08) de setembro de um mil novecentos e
quarenta e quatro (1944), com setenta e cinco (75) anos de idade, aposentado, divorciado, filho de ANTONIO
DOS SANTOS GALANTE e de dona ISOLINA TURANO GALANTE. Ela, brasileira, natural de Cláudio, Estado
de Minas Gerais, nascida aos dez (10) de julho de um mil novecentos e sessenta e dois (1962), com cinquenta e
sete (57) anos de idade, do lar, solteira, filha de JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA e de dona TEREZA
FRANCISCA DA SILVA.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONVÊNIO N.º 002/2020
CONVÊNIO Nº 002/2020
PARTES: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
OBJETO: Concessão, aos empregados públicos da EMPRO, de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, para pagamento através de descontos
consignados em folha de pagamento, conforme Decreto
Municipal nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações.
VALOR DE REPASSE: 1% (um por cento) do valor a ser
repassado mensalmente à instituição ﬁnanceira.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data
de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 21 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

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

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 e um (21) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Secretaria Municipal de Saúde

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária
deste Conselho, que será realizada no dia 26/05/2020, terça-feira, virtualmente através de
plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior à reunião em
primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal de conselheiros
para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada em segunda
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta:

Editais de Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Extraordinária
deste Conselho, que será realizada no dia 26/05/2020, terça-feira, virtualmente através de
PROCLAMAS

plataforma on-line onde o link de acesso será enviado aos senhores no dia anterior
à reunião em
ORDEM DO DIA:
primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada o número legal
de conselheiros
I. Apreciação
e discussão do Plano de Medidas de proteção a serem adotadas para
Enfrentamento da Pandemia de COVID – 19 em São José do Rio Preto - Aldenis Albaneze
Borim;
para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será realizada
em segunda
EDITAIS DE PROCLAMAS
II. Aprovação dos dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta:
de Saúde referente ao 1º quadrimestre de 2020 - Aldenis Albaneze Borim.
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330

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

I.

Apreciação e discussão do Plano de Medidas de proteção a serem adotadas para

PEDRO SILVA GONÇALVES e DANIELA SAHORI CAREnfrentamento
da Pandemia de COVID – 19 em São José do Rio Preto - Aldenis Albaneze
MONA. Ele, de nacionalidade brasileira, psicólogo,
divorciado, nascido em Osasco, SP, no dia 25 de maio
de
1985,
Borim;
ﬁlho de PAULO GONÇALVES e de MARIA APARECIDA DA
SILVA GONÇALVES. Ela, de nacionalidade
psi- dos dados da Audiência Pública de Prestação de Contas da Secretaria Municipal
II. brasileira,
Aprovação
cológa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no
de Saúde
referente ao 1º quadrimestre de 2020 - Aldenis Albaneze Borim.
dia 02 de maio de 1996, ﬁlha de ANTONIO CARMONA
e de
SILVANA MEIKO ITOYAMA CARMONA.
MANOEL NUNES DOS SANTOS e SILVANIA BASTOS
GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado,
divorciado, nascido em Martinópolis, SP, no dia 18 de agosto
de 1947, ﬁlho de ELPIDIO NUNES DOS SANTOS e de
PURCIDONIA MARIA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade

São José do Rio Preto, 21 de maio de 2020

Antonio Fernando de Araujo
Presidente CMS
Con sel h o M u n ic i pa l de Sa úde
Rua: Sa nto A nd r é, nº 5 04, Jar di m E uro pa, São Jo s é d o Rio P re to / SP – CE P 15 01 4 -49 0
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