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Shoppings e comércio puxam 
flexibilização a partir do dia 1º

Conselheiros da 
RioPretoPrev são 
escolhidos em 
eleição digital
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O lançamento do pro-
jeto ‘Retomada Cons-
ciente’, anunciado pelo 
governador João Doria, 
ontem, vai possibilitar a 
reabertura de diversas 
atividades econômicas 
no Estado de São Paulo 
a partir de 1º de junho.
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Reabertura de shoppings deverá seguir regras de autoridades sanitárias para evitar aglomerações e transmissão do novo coronavírus

Divulgação

Casos de Covid 
chegam a 587 

e sinalizam 
tendência de 
estabilização 

Saúde presta 
contas em 

audiência virtual 
e revela despesa 

de R$ 67 mi
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Caminhoneiro 
é preso com 

carga de R$ 1,5 
mi em cigarros 

contrabandeados
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Idoso perde 
controle de 

picape, bate em 
árvore e morre 

na BR-153
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Salões de beleza, bares e 
academias ficam de fora
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Edinho decide hoje rumos 
da reabertura em reunião
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Concurso de PEB I é prorrogado por um ano
Construção de 
miniterminal e 

revitalização vão 
custar R$ 4 mi
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
28 de maio de 2020        POLÍTICA

Salões de beleza, barbearias, 
academias, bares e restaurantes 

ficam de fora de reabertura

Alguns setores em Rio Preto 
terão que esperar um pouco 
mais para retomarem as suas 
atividades levando em conside-
ração o Novo Plano São Pau-
lo denominado ‘Quarentena 
Inteligente’. São eles, salões 
de beleza e barbearias, bares 
e restaurantes e academias. 
Este último tem um caminho 
mais longo para percorrer e 
poder reabrir.

Isso porque Rio Preto está 
na fase 2 Controle (fase de 
atenção, com eventuais libera-
ções)- para salões, barbearias, 
restaurantes, bares e similares 
poderem voltar a funcionar 
com restrições a cidade terá 
que alcançar a fase 3 Flexibi-
lização (fase controlada, com 
maior liberação de atividades) 

para isso será necessário o mu-
nicípio analisar sua Capacidade 
do Sistema de Saúde:  taxa de 
ocupação de UTIs (Unidade de 
Terapia Intensiva) por pacientes 
com Covid-19, leitos UTI Covid 
para cada 100 mil habitantes 
na região e Evolução da epide-
mia: número de casos, número 
de internações e número de óbi-
tos. Essa troca de fase poderá 
ser alterada para mais flexível 
ou menos flexível, conforme ao 
cumprimento de cada protocolo 
que inicialmente será feito a 
cada sete dias e posteriormente 
a cada 15 dias.

E no caso das academias a 
situação é ainda mais distante 
isso porque ele se enquadrou 
segundo esse novo Plano na 
fase 4 Abertura parcial (fase 
decrescente, com menores 
restrições). 

Sérgio SAMPAIO

Decisão de Edinho sobre flexibilização é aguardada para hoje

Edinho fala que reunião nesta 
5ª feira vai definir flexibilização 
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) deve se posicionar 
mais claramente sobre como 
Rio Preto vai se portar diante 
do novo Plano São Paulo que 
possibilitou a flexibilização 
de algumas atividades após 
reunião que deve acontecer 
nesta quinta-feira (28).

Segundo o prefeito, a 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio espera a publicação do 

decreto estadual para tomar 
conhecimento do teor na 
íntegra do novo regramento 
estabelecido pelo novo Plano 
São Paulo.  

Por sua vez o presidente 
do Comitê Gestor de Enfren-
tamento do Coronavírus, o 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borim, deve se encontrar 
com representantes do DRS 
XV (Departamento Regional 
de Saúde) para buscar mais 
informações para definir 
um parecer final a ser apre-
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sentado ao prefeito para 
que o mesmo possa tomar 
decisão.

Edinho salientou que 
após essa reunião deverá 
reunir todos os envolvidos 
ainda nesta quinta-feira para 
tomarem uma decisão.

“Há uma grande expec-
tativa de flexibilizarmos a 
partir do dia 1º de junho”, 
finalizou.

Por sua vez Borim salien-
tou que o Comitê Gestor está 
reunido permanentemente 

para analisar o Plano São 
Paulo de flexibilização. 

“Nós precisamos apro-
fundar em detalhes, com 
os indicadores que não 
foram ditos na live de hoje 
(ontem) e como são os 
critérios adotados”, frisou 
o secretário.

Ele disse que quer sa-
ber dos representantes da 
DRS XV se as medições 
das taxas serão regionais 
ou poderão ser feitas de 
município para município. 

Construção de miniterminal e revitalização 
da Estação Ferroviária vão custar R$ 4 mi

O prefeito Edinho Araújo 
assinou, na manhã desta 
quarta-feira, dia 27, ordens 
de serviço para a construção 
do novo miniterminal na 
avenida Potirendaba e a 
revitalização da Estação 
Ferroviária de Rio Preto. O 
investimento total em ambas 
as intervenções será de R$ 4 
milhões.
A revitalização da Estação 
Ferroviária, que terá início já 
na próxima semana, receberá 
um investimento de R$ 
1.517.027,91. 
Serão refeitos a pintura, o 
piso e a cobertura de maneira 
que o conceito arquitetônico 
histórico seja mantido. A 
previsão para conclusão 
dos serviços é até o final de 
novembro.
Do total investido, R$ 1,3 
milhão será destinado pelo 
governo federal por meio 
de emenda parlamentar 

de quando o agora prefeito 
ocupava cadeira na Câmara 
dos Deputados.
 Já a avenida Potirendaba 
receberá um novo 
miniterminal que dará suporte 
às linhas do transporte público 
que atendem àquela região 
da cidade. O investimento de 
R$2.545.905,30 é parte do 
Plano de Mobilidade Urbana. 
Além do miniterminal – que 
fica no cruzamento com 
a marginal da BR-153 –, 
serão revitalizadas as vias do 
entorno, incluindo a rotatória. 
O prazo para a conclusão da 
obra é de 120 dias.
 “Esse cruzamento onde está 
o miniterminal é um dos 
locais mais movimentados da 
cidade, no nível da rotatória 
da Fernando Costa. A reforma 
no entorno vai colaborar 
muito para a organização 
daquela região”, comentou o 
prefeito.

Governo estadual mapeou os municípios paulis-
tas conforme o estágio de controle da pandemia 

Projeto 'Retomada Consciente' vai possibilitar 
abertura de lojas em geral e shoppings em RP
O governador Joao Doria 

(PSDB) apresentou nesta quar-
ta-feira (27) a nova etapa do 
Plano São Paulo com o lança-
mento do projeto ‘Retomada 
Consciente’ que vai possibilitar a 
reabertura de diversas atividades 
econômicas no Estado de São 
Paulo a partir de 1º de junho.

Essa nova fase será feita 
de forma regionalizada e por 
setores levando em conside-
ração a redução constante do 
número de casos de Covid-19, 
disponibilidade de leitos públicos 
e privados e distanciamento 
pré-estabelecidos tanto nos am-
bientes públicos como privados 
e o uso obrigatório de máscaras 
por parte de todos.

A cidade de Rio Preto está na 
fase 2 (Laranja) onde possibilita 
a abertura de cinco setores eco-
nômicos que serão a partir de 
agora regrados pelos prefeitos 
sendo eles: Shopping Center, 
Comércio em Geral, Varejista 
e Atacadista, Lojas e Venda 
de porta em porta, atividades 
imobiliárias, Concessionárias e 
Escritórios. 

“A atitude responsável de 
cada pessoa será fundamen-
tal”, salientou Doria, afirmando 
ainda que a população deve 
respeitar as orientações feitas 

pelo governo do Estado e pelas 
prefeituras.

Entre os dias 1º e 15 de ju-
nho, o governo fará um monito-
ramento dia a dia. “Se tiver que 
voltar atrás não hesitaremos 
de fazer para preservar vidas”, 
afirmou o governador. 

Patrícia Ellen, secretária de 
Desenvolvimento do estado, 
salienta que o Plano São Paulo 
neste momento será heterogê-
neo e faseada em cinco pontos 
sendo: fase 1 Alerta Máxima 
(fase de contaminação, com a 
liberação apenas para serviços 
essenciais), fase 2 Controle 
(fase de atenção, com eventuais 
liberações), fase 3 Flexibilização 
(fase controlada, com maior 
liberação de atividades), fase 4 
Abertura parcial (fase decres-
cente, com menores restrições) 
e fase 5 Normal controlado 
(fase de controle da doença, 
liberação de todas as atividades 
com protocolos).  

Para cada uma delas foi de-
finida uma cor: fase 1 Vermelha, 
fase 2 Laranja, fase 3 Amarela, 
fase 4 Verde e fase 5 Azul.

O faseamento de cada re-
gião dependerá da Capacidade 
do Sistema de Saúde:  taxa de 
ocupação de UTIs (Unidade de 
Terapia Intensiva) por pacientes 
com Covid-19, leitos UTI Covid 
para cada 100 mil habitantes na 
região e Evolução da epidemia: 
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número de casos, número de 
internações e número de óbitos. 

Essa troca de fase poderá 
ser alterada para mais flexível 
ou menos flexível, conforme ao 
cumprimento de cada protocolo 
que inicialmente será feito a 
cada 7 dias e posteriormente a 
cada 15 dias.

No que diz respeito à reto-
mada das atividades econômi-
cas foram divididas em 15 se-
tores levando em consideração 
produção X emprego. 

Segundo o vice-governador 
Rodrigo Garcia, a partir da fase 

2 (Laranja) todos os prefeitos te-
rão a possibilidade de flexibilizar 
as atividades permitidas. 

Em todos os 645 municí-
pios, a indústria e a construção 
civil seguem funcionando nor-
malmente. 

A interdição total de espaços 
públicos, teatros, cinemas e 

eventos que geram aglomera-
ções – festas, shows, campe-
onatos etc – permanece por 
tempo indeterminado. 

A retomada de aulas presen-
ciais no setor de educação e o 
retorno da capacidade total das 
frotas de transportes seguem 
sem previsão.

Divulgação

RIO PRETO

ORDENS DE SERVIÇOQUARENTENA INTELIGENTE

A Acirp (Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio 
Preto) diz ainda não testar 
satisfeita com a “autonomia” 
dada pelo governador João 
Doria (PSDB) aos municípios 
no que diz respeito à flexibili-
zação das atividades econô-
micas.

Para a entidade, o lança-
mento da nova fase do Plano 
São Paulo foi positivo, pois 
autoriza a abertura e funcio-
namento do comércio de rua, 
shoppings e concessionarias, 
mas eles entendem que havia 
espaço para que atividades 
como salões de beleza, ba-
res e restaurantes voltarem 
a funcionar também neste 
momento.

Em nota, a Acirp salienta 
que “Entendemos, também, 
que houve um equívoco na 
classificação de Rio Preto na 
mesma faixa da capital. Se a 
capital está na fase 2, nossa 
região deveria estar na fase 
3 ou 4”.

Acirp salienta 
que autonomia 
não foi plena 

Sérgio SAMPAIO

COMÉRCIO

Divulgação

Avenida Potirendaba vai ganhar um miniterminal

Cláudio LAHOS
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A Mesa Diretora da Câmara 
deve se reunir nesta quin-
ta-feira (28) para analisar a 
atual situação das proibições 
de acesso à Casa de Leis. 

Segundo o presidente Pau-
lo Pauléra (Progressistas), 
a princípio será sugerido a 
retomada do atendimento à 
população, mas regrando a 
entrada de apenas um muní-
cipe por vez em cada um dos 
17 gabinetes. 

Além de limitar a entrada, 
o tempo de permanência tam-
bém poderá ser regrado.

Outros assuntos inerentes 
às restrições impostas por 
conta do combate à prolife-
ração do Covid-19 devem ser 
tratados em outro momento.

Sessão – continua proibi-
da a participação de público 
nas sessões ordinárias. 

Ficam permitidas as pre-
senças dos vereadores e de 
50% do número costumeiro 
de funcionários.

É autorizado apenas um 
assessor por gabinete.

Sergio SAMPAIO
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Câmara poderá liberar acesso de 
munícipes de forma regrada

DECISÃO SAI HOJE

A Secretária de Educação 
prorrogou por mais um ano a 
validade do processo seletivo nº 
01/2019 para a contratação de 
professor de Educação Básica I 
(PEB I) para a formação de ca-
dastro de reserva para eventual 
contratação. 

O processo foi homologado 
pela secretaria em 30 de maio 
do ano passado e venceria no 
próximo sábado, dia 30, com 
a prorrogação publicada nesta 
quinta-feira (28) no Diário Ofi-
cial (Jornal Dhoje) o processo 
tem validade até 30 de maio 
de 2021.

Educação 
prorroga por 1 
ano processo 

seletivo de PEB I

RESERVA

Marco legal
Rodrigo Maia (DEM) defendeu que as plataformas digitais 

sejam responsabilizadas por veicular as chamadas fake News 
ou notícias falsas. O presidente da Câmara diz que é preciso 
construir um marco legal que impeça o abuso tecnológico, 
os ataques à honra das pessoas e as ameaças às institui-
ções. Para ele, responsabilizar as plataformas não reduz a 
liberdade de imprensa ou de expressão. “A plataforma tem 
responsabilidade e sabe quando é um robô”, diz. Quando 
um robô é usado pode mudar o resultado de uma eleição.

Confirma
O presidente do PTC, Carlos Eduardo de Melo, confirmou 

que fez tratativas com Adilson Feliciano, porém, revelou 
que tem dialogado com vários dirigentes partidários com o 
objetivo de chancelar coligação para disputar as eleições 
majoritárias. “Agora, lá na frente não dá para prever o que 
vai acontecer”, diz. Afirmou ainda que o PTC não abre mão 
de ser protagonista no processo, ou seja, como cabeça 
da chapa. Ao ser questionado sobre as siglas que está 
negociando uma possível aliança, Carlos de Melo não quis 
declinar.

Sob controle
Enquanto o governador 

anuncia que irá regionalizar 
a flexibilização das medidas 
restritivas, o coronavírus 
está sob controle em Rio 
Preto, segundo informou o 
assessor especial da Se-
cretaria da Saúde, André 
Baitello. Os dados revelam 
que até ontem 20 pessoas 
morreram por ter contraído 
a covid-19, 84 estão inter-
nadas e 250 foram curadas. 
A orientação, no entanto, 
é para continuar com o 
isolamento social, lavar as 
mãos, manter o distancia-
mento e o uso de máscaras. 
“A estabilização é um dado 
importante”, concluiu.

Até o fim
Danila Azevedo (PTC) declarou que 

não abre mão da sua pré-candidatura 
na disputa pela Prefeitura. “Não tem 
nenhuma possibilidade”, frisou. A de-
claração está relacionada a informação 
do presidente do DC, Adilson Feliciano, 
de que está em tratativas com a dire-
ção do PTC para firmar aliança, a fim 
de ampliar o apoio à pré-candidatura 
de Rogério Vinicius dos Santos, como 
cabeça de chapa. Danila, de forma 
enfática, afirmou que a sua pré-candi-
datura irá até o fim. Aliança, portanto, 
só se ela for a candidata a prefeita.

Expectativa
Edinho Araújo (MDB) in-

formou que o Departamento 
Jurídico da Prefeitura está 
analisando o teor do de-
creto divulgado pelo gover-
nador João Doria (PSDB), 
ontem, para adaptar as 
medidas restritivas de com-
bate à pandemia de acordo 
com a realidade de Rio Pre-
to. O secretário da Saúde, 
Aldenis Borim, também se 
reúne hoje, com a direção 
do Departamento Regional 
da Saúde, para obter mais 
informações. “Existe uma 
grande expectativa para que 
seja feita a flexibilização a 
partir de 1º de junho”, de-
clarou o prefeito.  

Negacionista
O governador João Doria 

(PSDB) informou que vai 
flexibilizar a reabertura das 
atividades comerciais a partir 
de 1° de junho. “Será uma 
retomada consciente, com 
base em dados técnicos e 
na ciência”, diz. As medidas 
restritivas, no combate ao 
coronavírus, serão regio-
nalizadas de acordo com a 
realidade de cada cidade. 
Como Doria e o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
não falam a mesma língua, 
quando pode, cutuca o opo-
nente: “Nada de achismo”.  
Bolsonaro é negacionista, 
não reconhece a letalidade 
da covid-19.

Fake news
Entre os alvos da Polícia Federal para combater as fake news estão o ex-deputado federal 

Roberto Jefferson; Luciano Hang, dono da Havan; além dos blogueiros Allan dos Santos e 
Winston Lima, entre outros. Jefferson só contribui com práticas negativas para continuar 
encostado no poder. Afastado da vida pública por ter participado do mensalão, o ex-par-
lamentar dá passos firmes em direção ao atual governo. O grupo é aliado do presidente 
Bolsonaro. O procurador-geral Augusto Aras contesta a decisão do STF. Está explicado...

Rigidez
Marco Rillo (Psol), que defende o isolamento social, 

se posicionou a favor da flexibilização das medidas 
restritivas para retomar as atividades comerciais. “A 
situação está difícil para os comerciantes, agora, tem 
de ser rígido”, alerta, se referindo as medidas de segu-
rança. Se não seguir as normas ditadas pelos especia-
listas da saúde, o vereador teme que vai aumentar o 
número de mortes. “Não pode brincar, porque o vírus 
é altamente contagioso”, diz. Para dar certo, portanto, 
cada um tem de fazer a sua parte.

Cláudio LAHOS

Acesso do público às dependências do Legislativo será decidido em reu-
nião nesta quinta-feira

Eleição define novos conselheiros da Riopretoprev

Terminou nesta quarta-fei-
ra (27) a eleição que definiu 
os novos conselheiros da 
Riopretoprev (Instituto de Pre-
vidência Própria) que irão re-
presentar todos os servidores 
estatutários da Prefeitura de 
Rio Preto nos dois conselhos: 
Conselho Municipal de Previ-
dência (CMP) e no Conselho 
Fiscal (CF). 

O Sindicato dos Servidores 
Municipais organiza o proces-
so a cada dois anos, conforme 
determina a Lei Complemen-
tar nº 139/01. O novo man-
dato dos novos conselheiros 
é de 2020/2022. 

Pela primeira vez na histó-
ria a eleição aconteceu 100% 
online por conta das proibi-
ções impostas pela pandemia 

do coronavírus (Covid-19). 
Todos os servidores aptos a 
votar puderam acessar um link 
no qual de forma transparente 
e legítima escolheram seus 
candidatos. O pleito aconteceu 
nos dias 25, 26 e 27. 

Na disputa por uma vaga 
no Conselho Municipal de 
Previdência (CMP) o processo 
foi concluído com o seguinte 
resultado: Carlos Henrique 
de Oliveira, 163 votos, Darok 
Viana, 155 votos e Valter de 
Lucca, 60 votos. Votos bran-
cos: 09 e nulos: 09. Total de 
votos, 396.

E, na representação dos 
servidores ativos para o Conse-
lho Fiscal a votação terminou 
com o seguinte resultado: 
Fabiano Luis Medeiros San-
ches, 205 Votos, Clodoaldo 
Sardilli, 93 votos, Maura Alves 

de Almeida, 78 votos e José 
Ivo Moreira, 73 votos. Votos 
brancos: 07 e nulos: 09. Total 
de votos, 465. 

Já os inativos distribuíram 
seus votos da seguinte forma: 
Rosycarmen Pontes Gestal Al-
vares, 93 votos, Eleine Rosa, 
09 votos, José Roberto dos 
Santos, 08 votos, Maria Teresa 
Nunes Miguel, 02 votos e Már-
cia Fontana, 00 votos. Votos 
brancos: 01 e nulos: 00. Total 
de votos, 113.

Com o resultado ficaram 
como titulares do CMP os 
servidores Carlos Henrique de 
Oliveira e Darok Viana e como 
suplente: Valter de Lucca e no 
mesmo conselho represen-
tando os inativos foi eleita a 
servidora Rosycarmen Pontes 
Gestal Alvares e a sua suplente 
será Eliane Rosa. 

No Conselho Fiscal foram 
eleitos como titulares os ser-
vidores: Fabiano Luis Medeiros 
Sanches e Clodoaldo Sardilli 
e ficaram como suplentes: 
Maura Alves de Almeida e José 
Ivo Moreira.

Os conselhos têm como 
objetivo principal acompanhar 
tudo que acontece dentro do 
instituto de previdência para 
resguardar o futuro para o 

Sergio SAMPAIO
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pagamento de aposentarias 
e pensões dos servidores que 
vierem necessitar do benefício.

Em nota, a diretoria do sin-
dicato “agradece a participa-
ção de todos, tanto candidatos 
quanto eleitores, que partici-
param desta forma nova para 
todos de eleição”. E deseja boa 
sorte aos novos conselheiros 
“na defesa do futuro dos ser-
vidores municipais”.

Danila Azevedo (PTC) declarou que 
não abre mão da sua pré-candidatura 
na disputa pela Prefeitura. “Não tem 
nenhuma possibilidade”, frisou. A de-
claração está relacionada a informação 
do presidente do DC, Adilson Feliciano, 
de que está em tratativas com a dire-
ção do PTC para firmar aliança, a fim 
de ampliar o apoio à pré-candidatura 
de Rogério Vinicius dos Santos, como 
cabeça de chapa. Danila, de forma 
enfática, afirmou que a sua pré-candi-
datura irá até o fim. Aliança, portanto, 
só se ela for a candidata a prefeita.

100% VIRTUAL

Cláudio LAHOS

O Senado aprovou nesta ter-
ça-feira (26), por unanimidade, 
o PL 2.324/2020, que autoriza 
o uso de leitos não ocupados 
de UTI em hospitais privados 
para pacientes do SUS com 
Síndrome Aguda Respiratória 
Grave (SRAG) e suspeita ou diag-
nóstico de Covid-19. O uso será 
indenizado pelo setor público. O 
projeto segue para a Câmara dos 
Deputados.

O texto, do senador e médico 
Rogério Carvalho (PT-SE), faz 
parte da lista de proposições 
prioritárias para enfrentar a 
pandemia provocada pelo novo 
coronavírus. 

De acordo com o senador, 
cerca de ¾ da população brasi-
leira dependem exclusivamente 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que tem menos da me-
tade dos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do país. 
Para ele, é preciso agir diante 
da sobrecarga provocada pela 
pandemia.

O projeto altera a lei que 
regulamentou as medidas sani-
tárias em razão da emergência 
de saúde pública provocada pelo 
novo coronavírus. 

Senador aprova uso 
de leitos de hospitais 

privados para pacientes 
com Covid do SUS
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A queda da temperatura é 
perceptível e agrada a maior 
parte das pessoas que convi-
vem diariamente com o calor 
intenso da nossa região. As 
variações térmicas, entretan-
to, afetam diretamente nossa 
circulação, desencadeando 
sintomas, algumas vezes, 
preocupantes.

Nesta fase da pandemia, 
precisamos estar sempre 
atentos à nossa saúde, em 
especial do sistema circula-
tório. As artérias e veias do 
nosso corpo são sensíveis 
ao processo inflamatório e 
infeccioso provocado pelo 
Covid-19. Já foi comprovada 
a associação entre a infecção 
pelo novo Coronavírus e o 
risco de trombose venosa e 
trombose arterial. 

Em períodos de baixas 
temperaturas, ocorre a va-
soconstrição (diminuição do 
calibre) das artérias das mãos 
e dos pés. Este processo len-

Como a redução da temperatura pode 
afetar sua circulação na pandemia

Divulgação

tifica o fluxo sanguíneo, predis-
pondo à formação de coágulos. 
Associado a infecção pelo novo 
Coronavírus, o risco de trombo-
se na circulação arterial é maior.

Sintomas como dores nas 
pernas, falta de sensibilidade 
nos pés, extremidades frias e 
alterações na coloração dos 
dedos devem ser valorizados. 

Apesar de constituírem 
manifestações inespecíficas, 
podem representar o início 
de complicações circulatórias 
graves, como “má circulação” 
e trombose venosa profunda.

Especialmente no grupo de 
risco para o novo Coronavírus, 
como os pacientes obesos, 
diabéticos, hipertensos, car-
diopatas e imunodeprimidos, o 
risco de complicações é signifi-
cativamente maior. 

A queda na temperatura so-
mada a infecção viral pode exa-
cerbar alterações circulatórias 
já existentes ou até mesmo de-
sencadear problemas arteriais 

Em períodos de baixas temperaturas, ocorre a 
vasoconstrição (diminuição do calibre) das artérias das 

mãos e dos pés“   ”
e venosos graves. Portanto, o 
acompanhamento com o cirur-
gião vascular é necessário para 
todos os pacientes do grupo de 
risco para a Covid-19.  

Prof. Dr. Sthefano Atique 
Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da San-
ta Casa de São Paulo, espe-
cialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medici-
na da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago).

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Despesas com a saúde superam 
R$ 67 milhões em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, por meio de uma 
live na página da Prefeitura 
no Facebook, realizou a pres-
tação de contas referentes ao 
primeiro semestre deste ano.  
O objetivo foi esclarecer os 
gastos durante o período para 
vereadores e a população.

De acordo com os dados 
divulgados, a receita total do 
município vinculada à saúde 
foi de R$ 406.098.622,76.  
Com relação a obrigatorie-
dade de destinação de 15% 

para pasta, Rio Preto ficou 
acima com as despesas em 
R$ 67.405.909,38, equiva-
lente em 16,6%.

A Saúde ainda revelou 
que houve uma evolução de 
0,41% no valor arrecadado 
com a Receita Total Vin-
culada à Saúde e redução 
de 7,79% no valor com as 
despesas com recursos do 
Tesouro Municipal em rela-
ção ao mesmo período em 
2019. O valor aplicado no 
município foi de 57,7% com 
recursos do Tesouro Munici-
pal e 42,3% com recursos 
estaduais e federais.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O secretário de saúde, Al-
denis Borim, destacou duran-
te a audiência a quantidade 
de faltosos nas consultas das 
unidades públicas. 

“Ficamos extremamente 
assustados com o número 
de faltas. Estávamos com 
uma média em torno de 20% 
e em determinado momento 
chegou a 80%. Marcávamos 
a consulta com pacientes 
prioritários para fazer exames 
e consultas, e muitos não 
apareciam por receio do co-
ronavírus”, afirmou. 

Borim ainda comentou que 
essa demanda que se acumu- Gastos ficaram acima dos 15% obrigatórios, segundo Borim

Divulgação

587 CONFIRMADOS
Casos de Covid-19 começam 

a estabilizar na cidade

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou nesta quar-
ta-feira (27) os números de 
casos de coronavírus no mu-
nicípio. Foram 18 novos casos 
confirmados, totalizando 587 
no município até o momento. 
A boa notícia é que a cidade 
pode estar entrando em um 
período de estabilização dos 
casos.

“Temos uma tendência de 
retificação na curva de casos.
Existe um aumento principal-
mente a partir da 17ª semana, 
chegando ao pico de incidência 
na 19ª semana, com 170 ca-
sos. Na última semana foram 
94 casos. Não estamos tendo 
um aumento explosivo, vai au-
mentando progressivamente, 
mas ao longo destas últimas 
semanas há uma tendência 
de estabilidade dos casos”, 
explicou o assessor especial da 
Saúde, André Baitello.

Apesar disso, o assessor 
pede para que a população 
não relaxe no isolamento. “Va-
mos ter casos de Covid-19 ao 
longo dos próximos meses, até 
o surgimento de uma vacina. 
A gente recomenda para as 
pessoas manterem o cuidado 
e continuarem com lavagens 
de mão e uso de máscaras. 
Podemos ter o risco de novas 
ondas da pandemia se relaxar-
mos”, comentou.

Dos 587 casos confirmados 
em Rio Preto, foram 20 óbitos 
registrados e 250 pacientes 
recuperados. O coeficiente de 
incidência está em 127 casos 
para cada 100 mil habitantes.

Com relação aos casos e 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), 84 pacientes 
seguem internados, sendo 54 
na enfermaria e 30 na UTI. 

“Esses são os pacientes 
mais graves e com chances 
de evoluir para óbito”, afirmou 
Baitello.

Vinicius LIMA

lará após o fim da pandemia 
será o principal desafio da 
saúde após a retomada da 
normalidade.

Cobertura vacinal
Durante a live, a Secretaria 

de Saúde também atualizou 
os dados de cobertura vacinal 
contra a gripe. Até o dia 20 de 
maio, foram mais de 100 mil 
pessoas vacinadas em redes 
públicas e privadas, entre 
elas: crianças, gestantes, ido-
sos, puérperas, trabalhadores 
da saúde e adultos de 55 a 59 
anos. A cobertura total está 
em 82%, sendo que a meta 
é 90%.

PREVISÃO
Temperaturas seguem baixas 
em Rio Preto até sexta-feira

De acordo com as previsões 
Cptec/Inpe (Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáti-
cos) as temperaturas ficarão 
baixas na região sudeste nesta 
semana.

 No início da semana, se-
gunda-feira, dia 25, o tempo 
estava firme e frio em boa parte 
da região, devido ao avanço da 
massa de ar seco e da mudan-
ça na direção dos ventos.

RIO PRETO

Confira a previsão da sema-
na de acordo com os dados da 
Cptec/Inpe (Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáti-
cos).

Quinta-feira, dia 28, míni-
ma de 10ºC e máxima de 26ºC, 
com sol sem nuvens. Probabili-
dade de chuva de 5%.

Sexta-feira, dia 29, míni-
ma de 12º e máxima de 29ºC, 
também com sol o dia todo sem 
nuvens no céu. Noite de tempo 
aberto ainda sem nuvens. E 
com probabilidade de chuva 
de 5%.

Isabela MARTINS 

Cláudio LAHOS

SAÚDE
Olímpia já vacinou quase 12 
mil pessoas contra a gripe

A Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Gripe teve início 
no dia 23 de março e, em Olímpia, 
a imunização atingiu 77,31% da 
meta, o que representa 11.780 
pessoas dos grupos prioritários.

De acordo com um balanço 
realizado pela Vigilância Epide-
miológica, o destaque maior foi 
para os idosos e trabalhadores 
da saúde, que alcançaram 100% 
de imunização, vacinando 8.061 
e 1.504 pessoas desses grupos, 
respectivamente.

Os dados, disponibilizados no 
portal SIPNI/DataSus, do Ministé-
rio da Saúde, apontam ainda que 
foram vacinadas 1.386 (39,74%) 
crianças de seis meses a menores 
de seis anos, 133 (27,71%) ges-
tantes e 35 (44,30%) puérperas. 
Em relação aos adultos com idades 
entre 55 e 59 anos, o balanço de-
monstra que 661 (25,02%) foram 
imunizados.

Além dos grupos considerados 
oficiais da Campanha, o Ministério 
da Saúde também incluiu a imuni-

zação de outros públicos, vacinando 
3.796 moradores com doenças crô-
nicas e comorbidades, 225 profes-
sores, 129 trabalhadores das forças 
de segurança e salvamento e 123 
caminhoneiros, totalizando mais 16 
mil imunizados no município.

A Secretaria de Saúde ressalta 
que a campanha se encerra no dia 
5 de junho e, neste período, quem 
faz parte do público-alvo das etapas 
anteriores e ainda não se imunizou 
também pode procurar a Escola 
Estadual Dr. Antônio Augusto Reis 
Neves ou as Unidades de Saúde dos 
distritos. Apenas as crianças estão 
sendo vacinadas nas Unidades 
Básicas de Saúde do município. O 
atendimento é de segunda a sexta 
(exceto feriados), das 8h às 16h.

“Imunizar é essencial. Essa é a 
principal forma de evitar a Influenza 
e aumentar a imunidade dos mora-
dores que apresentam predisposi-
ção a outras doenças. Orientamos 
quem pertence aos grupos de risco 
e ainda não se vacinou a procurar os 
pontos de vacinação e se prevenir”, 
ressaltou o secretário de Saúde, 
Marcos Pagliuco.

Da REDAÇÃO
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PRF apreende carga de R$ 1,5 milhão 
em cigarros contrabandeados

Um carregamento de apro-
ximadamente 500 mil maços 
de cigarros contrabandeados, 
avaliado em R$ 1,5 milhão, 
foi apreendido em uma carreta 
bitrem, no quilômetro 64, no 
entroncamento da BR-153 
com a Washington Luís, perto 
do bairro Cidade Jardim, em 
Rio Preto, na manhã desta 
quarta-feira.

Policiais rodoviários federais 
faziam patrulhamento de rotina 
na rodovia quando perceberam 
que o caminhoneiro fez uma 
manobra suspeita na pista e 
decidiram abordá-lo.

Conforme a corporação, 
o motorista, de 36 anos, de-
monstrou nervosismo. Durante 
fiscalização da carga, os pa-
trulheiros, que contaram com 
o apoio de policiais militares 
rodoviários, que passavam 
pelo local quando o caminho-

neiro foi parado, descobriram o 
transporte irregular do produto 
de marcas estrangeiras.

Após receber voz de prisão 
em flagrante, o acusado foi 
levado para a Polícia Federal 
rio-pretense. A pena para o 
crime varia de dois a cinco anos 
de prisão.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Motorista de caminhão 
fez manobra suspeita na 
pista e chamou a atenção 
da polícia 

Feijoada do Mané será em 
formato de drive-thru neste ano

A tradicional Feijoada do Mané 
chega a sua 14ª edição em 2020. 
No entanto, devido a pandemia do 
coronavírus, a programação para 
este ano precisou ser alterada.

“Nós tivemos que nos virar na 
última hora. Resolvemos fazer no 
formato de drive-thru para seguir 
todas as normas de isolamento so-
cial e por ter uma logística menos 
complicada que o delivery. Todos 
trabalharão na entrega estarão 
usando máscara e luvas proteto-
ras”, afirmou Manoel Neves Filho, 
o Mané, organizador da feijoada. 

De acordo com ele, já foram 
vendidas 900 porções (que terão 
também acompanhamentos como 
arroz, torresmo, vinagrete, farofa 
e caipirinha) até esta quarta-feira 

(27).
Cada porção custa R$ 50 e 

serve para três pessoas. Os inte-
ressados podem adquirir pelo site 
https://www.guicheweb.com.br/
ingressos/14458 ou pelo telefone 
(17) 3201-1550. A retirada será 
no sábado (30), das 11h às 16h, 
na rua Olavo Guimarães Correa, n° 
815, no Jardim Urano. Toda a renda 
arrecadada será destinada para o 
Centro Social Estoril.

Além de inovar no jeito de 
consumir a refeição, a Feijoada do 
Mané também planejou como serão 
as atrações musicais. “Já temos o 
estúdio preparado para fazermos 
uma série de lives de hora em hora 
com os cantores durante o horário 
da distribuição”, comentou Manoel. 
As lives começam às 12h no canal 
do Centro Social Estoril no Youtube. 

Vinicius LIMA 

MARIA JOSÉ SINHORINI – Falecida no 
dia 27/05/2020 aos 66 anos de idade. Era 
divorciada de Cezar Malavazi, deixando os 
fi lhos: Criscia, Júlio e Frederico. Sepulta-
mento ocorreu no dia 27/05/2020 às 11h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério.

HILÁRIO CANHIZARES – Falecido no 
dia 27/05/2020 aos 83 anos de idade. Era 
casado com Maria Aparecida Joazeiro 
Canhizares, deixando os fi lhos: Sidnei, 
Helaine, Eliana e Luis Carlos (falecido). 
Sepultamento ocorreu no dia 27/05/2020 
às 17h, saindo do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Jardim da Paz.

ORSELINO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
– Falecido no dia 27/05/2020 aos 30 
anos de idade. Era solteiro. Sepultamento 
ocorreu no dia 27/05/2020 às 11h, saindo 
do velório Municipal de Pindorama para o 
cemitério Municipal de Pindorama.

  FALECIMENTOS

Engenheiro pesquisa 
na internet e evita ser 
vítima de estelionato

Um engenheiro eletricista, 
de 49 anos, residente na Vila 
Cristina, em Rio Preto, fez o 
cadastro em um site de leilões 
para participar de um pregão 
eletrônico.

Depois de enviar seus da-
dos pessoais e CNH para poder 
ser habilitado a dar lances, 
ele foi pesquisar na internet 
o endereço para visitação e 
descobriu que era da portaria 

de uma fábrica de pneus.
No site da Aleibras (Asso-

ciação da Leiloaria Oficial do 
Brasil) obteve a informação de 
que a empresa onde havia se 
cadastrado era fraudulenta.

A vítima solicitou o cance-
lamento do cadastro, via what-
sapp comercial, de prefixo 19, 
mas como até esta terça-feira 
não havia sido desativado pro-
curou a Central de Flagrantes 
rio-pretense para registrar 
queixa de estelionato.

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS

Caso foi parar no Plantão

Um Chevrolet Prisma, ano 
2019, pertencente a uma lo-
cadora de veículos, foi furtado 
da rua Roque Martins da Costa 
Júnior, no bairro Romano Calil, 
nesta terça-feira.

Dentro do automóvel, se-
gundo boletim de ocorrência 
registrado na Central de Fla-
grantes de Rio Preto, estavam 
R$ 3,6 mil em dinheiro, carteira 
com documentos pessoais e 
do veículo, dois celulares, cal-
ça jeans, tênis, duas blusas, 
perfume e cabo do carregador 
pertencentes ao condutor.

A vítima, de 33 anos, que 
é motorista profissional e mora 
na Estância São Judas Tadeu, 
na área rural rio-pretense, dis-
se à polícia que deixou o carro 
estacionado às 11h30 e ao 
retornar, às 18h, o veículo havia 
desaparecido.

Até o fechamento desta ma-
téria, não havia pistas sobre os 
autores do furto ou o paradeiro 
do Prisma.

Carro de locadora 
é furtado com 
R$ 3,6 mil no 
Romano Calil

Ajudante faz depósitos para descontar 
de compra de carro e cai em golpe

Um estelionatário inovou na 
hora de aplicar o golpe em um 
ajudante de 26 anos, morador 
na Vila Toninho, em Rio Preto.

Ao invés de solicitar o valor 
integral de um suposto carro 
que seria adquirido pela vítima, 
conquistou sua confiança e 
solicitou três depósitos, sendo 
dois para “pagar o aluguel” 
do estelionatário e um para 
consertar o carro negociado 
que teria quebrado a caminho 
da cidade.

De acordo com o registro 
policial, feito na Central de 
Flagrantes rio-pretense na tar-
de desta terça-feira, após ver 
o anúncio o jovem entrou em 
contato com o criminoso, em 
um telefone de prefixo 11, e 
combinou pagar R$ 6 mil pelo 
veículo.

Bom de conversa, o mar-
ginal convenceu a vítima a 
depositar R$ 480 e R$ 200 

na conta de uma integrante 
da quadrilha e nesta segunda-
-feira mais R$ 462 em favor 
de outro membro do grupo 
criminoso.

Após a terceira operação 
financeira, o ajudante não 

Daniele JAMMAL

conseguiu mais contato com o 
suposto vendedor do automó-
vel, que seria morador no Rio 
Grande do Sul.

Caso de estelionato segue 
sendo investigado pela polícia. 
Não há pistas, até o momento.

Quadrilhas especializadas lesam consumidores via web

Cláudio LAHOS

GOLPE DO LEILÃO

PREJUÍZO ACIDENTE

14ª EDIÇÃO
Sebrae e Riopreto Shopping lançam 

Programa Enfrentar para lojistas

O Sebrae e o Riopreto sho-
pping, por meio de uma par-
ceria, lançaram o programa 
Enfrentar, voltado os lojistas do 
empreendimento. A ação gra-
tuita será realizada em junho e 
faz parte do plano de ações do 
Riopreto Shopping de combate 
ao Covid-19.

O programa foi formatado 
exclusivamente para a situa-
ção atual. O empreendedor vai 
participar de encontros online 
com especialistas e poderá 
trocar experiências com outros 
participantes, além de partici-
par de atividades individuais e 
receber mentoria com conteúdo 
personalizado, criado para o 

momento da crise.
O programa começa com o 

seminário inicial no dia 1º de 
junho. No dia 2 será realizado o 
curso sobre proteção de caixa. 
Conhecendo o crédito certo 
para o seu negócio e negocia-
ção com clientes fornecedores 
são os dois temas da discussão 
nos dias 3 e 5. Inovando nas 
vendas e entendendo seus 
direitos são os temas dos en-
contros do dia 8 e 9. Todas as 
ações ocorrem das 9h às 11h.

Já entre os dias 15 a 19 
de junho está programada a 
participação em uma jornada 
de vendas online. Os lojistas 
interessados em participar da 
ação podem ser inscrever no 
https://bit.ly/ShoppingRP.

Da REDAÇÃO 

COMBATE AO VÍRUS

O 3º DP de Rio Preto inves-
tiga o que causou o acidente 
ocorrido às 13h40 desta terça-
-feira, no quilômetro 53,5 da 
BR-153, e resultou na morte 
do aposentado Hilário Canhi-
zares, de 83 anos.

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal, a vítima, que resi-
dia na Vila Maceno, transitava 
sozinha com sua Fiat Strada, 
no sentido Rio Preto/Onda 
Verde, quando por motivos 
ignorados perdeu o controle 
do veículo, vindo a se chocar 
contra uma árvore.

O idoso teve morte instan-
tânea. Peritos do Instituto de 
Criminalística (IC) estiveram 
no local e um laudo deve ser 
elaborado nos próximos dias 
para tentar esclarecer o que 
provocou a colisão.

Idoso de 83 anos bate 
picape em árvore e 

morre na BR-153
Daniele JAMMAL

Cotações do etanol 
voltam a subir

O indicador Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada) apontou que 
as cotações do etanol subiram 
na última semana, tendo uma 
alta de quase 3%. Em Rio Preto 
é possível encontrar nos postos 
preços que variam de R$ 2,19/L 
até R$ 2,49/L.

O anúncio da Petrobras, in-
dicando reajuste de positivo no 
preço da gasolina de 12% nas 
refinarias, fez com que alguns 
vendedores elevassem as co-
tações de etanol. Vale ressaltar 
que o preço médio da gasolina 
atingiu o seu menor valor dos 
últimos dois anos nesta primeira 
quinzena de maio, segundo o le-
vantamento do Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL).

Ainda de acordo com IPTL, a 
redução na Região Sudeste foi 
de 5,63% (gasolina), de 6,15% 
(etanol), de 7,18% (diesel) e de 
2,41% (gás natural). O Estado 
de São Paulo também apre-
sentou o menor preço do litro 
do etanol (R$ 2,384). Ou seja, 
8% menor comparado a abril 
deste ano.

Vinicius LIMA 

ALTA DE 3%

Daniele JAMMAL

Trabalhador rural perde 
R$ 37,1 mil ao comprar 

caminhão de falsa leiloeira

Um trabalhador rural, de 33 
anos, morador em Comenda-
dor Gomes, Minas Gerais, teve 
um grande prejuízo ao negociar 
um Mercedes Benz L1214, ano 
1990, com uma falsa empresa 
de leilões.

A vítima arrematou o cami-
nhão por R$ 37.105,00, no 
último dia 20, e ao vir buscá-lo, 
em uma chácara do Jockey 
Club, em Rio Preto, nesta ter-

ça-feira, descobriu por vizinhos 
que no local nunca funcionou 
uma empresa de leilões e que 
a última firma que estava no 
endereço tinha sido de poste 
padrão.

No Plantão rio-pretense, o 
lavrador informou que tentou 
contato com a suposta leilo-
eira, via whatsapp, mas não 
obteve resposta.

Polícia Civil tenta esclarecer 
o caso. Até o momento, não há 
pistas de autoria.

Daniele JAMMAL

EMPRESA FANTASMA

REGIÃO NORTE

Dois homens e uma mulher 
foram presos em flagrante, por 
tráfico, pela Polícia Militar de Rio 
Preto, na tarde desta terça-feira, 
em uma rua do Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte da 
cidade, conhecida como ponto 
de compra e venda de drogas.

Segundo o boletim de ocor-
rência, J.G.R.A., 19, morador na 
residência, correu para dentro 
da casa ao ver a viatura, sendo 
detido pela guarnição e revista-
do. Com ele, foram apreendidas 
11 porções de maconha e R$ 
130.

No quintal do imóvel, os 
pms flagraram a desempregada 
P.F.S., 19, que também reside 
no local, com quatro porções do 
entorpecente e R$ 200.

Já no interior da residência, 
foi detido W.S.V., 29, morador 
no bairro, quando tentava es-
conder 27 porções de maconha.

Trio é preso por tráfico  
após suspeito correr 

ao ver viatura
Daniele JAMMAL

Depois de várias denún-
cias feitas por populares, uma 
guarnição da Polícia Militar de 
Rio Preto conseguiu prender 
um traficante no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte da 
cidade, por volta das 15 horas 
desta terça-feira.

O acusado, o pedreiro 
J.R.S., 39, estava na calçada 
da sua casa quando foi aborda-
do. Conforme a corporação, ele 
foi reconhecido por causa das 
características físicas passadas 
por denunciantes.

Com ele, foram apreendidas 
oito pedras de crack e R$ 10. 
Aos pms, ele alegou que as 
drogas eram para consumo 
próprio.

No pé de uma árvore, a 
aproximadamente três metros, 
foram encontradas mais nove 
pedras da droga, já embaladas 
para venda.

PM recebe denúncias 
e consegue prender 

traficante no 
Santo Antônio

Daniele JAMMAL
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DiáriodoBob
Quem não assistiu o filme ‘Girassóis da Rússia’ que Vittorio De 

Sica fez, em 1970, reunindo Sophia Loren e Marcelo Mastroianni 
como estrelas principais e não gostou (o filme foi ruim), pode ver 
agora, em pleno tempo de colheita, os Girassóis do Natal, não 
aquele em que se comemora o nascimento de Jesus, mas do 
advogado Laércio Sparapani, que se dedica ao cultivo da planta 
‘Helianthus’ (nome cientifico) há duas décadas. Além de belo, o 
girassol é uma rica fonte de alimento para os animais nas proprie-
dades rurais, na forma de silagem para o gado, garantindo ganho 
de peso ao animal. São 10 hectares que breve serão colhidos 
com o objetivo de tornar mais protéica a silagem para o gado. 60 
tons de Girassóis. Ainda sobre a beleza que Gira em torno do 
Sol, o pintor caipira (ele gosta do título) Jocelino Soares, diretor 
da Casa de Cultura, em plena forma artística pintou um quadro 
de girassóis que vai ficar para a história, quando comemorou 60 
anos em plena forma artística e criativa. Sabedoria popular. 
Como os girassóis do Natal Sparapani estrelaram o Diário do 
Bob em tempo de pandemia, concluímos a obra deixando claro 
que a flor de girassol significa felicidade. Sua cor amarela ou os 
tons cor de laranja das pétalas podem simbolizar calor, lealdade, 
entusiasmo e vitalidade, refletindo a energia positiva que emana 
do sol. O Girassol também pode representar altivez. Pela sua 
beleza e exuberância, a flor do girassol é muito procurada para 
ornamentação. Acredita-se que o girassol, enquanto se volta 
para o sol, deixa de dar atenção à visão ruim dos acontecimentos, 
buscando sempre a luz, a beleza e a força que emanam do sol. Lei 
do retorno. O Banco do Povo de Rio Preto totaliza R$ 4,8 milhões  
em empréstimos liberados pelas linhas de crédito especiais para 
ajudar microempreendedores neste período de pandemia. Foram 
328 operações de crédito. Vaticínio do mestre. Gaudêncio 
assinala com seu termômetro social que a temperatura já está 
prestes a estourar o infravermelho (o mercúrio dentro do tubo 
de vidro), inventado pelo grande físico, matemático e astrônomo 
Galileu Galilei. A angústia se acumula. O medo se espraia. O uso 
de máscara se expande, mesmo sob a descrença e o desleixo de 
muitos, que costumam deixá-la sob o queixo. Os dias passados em 
casa puxam uma certa dormência coletiva, a trazer desânimo. O 
desemprego sobe. O empobrecimento é geral com perdas senti-
das principalmente nas camadas da base da pirâmide. O número 
de mortes cresce exponencialmente. O Brasil já está no ranking 
dos mais afetados pela pandemia. O estado geral da Nação é de 
gigantesca dúvida sobre o amanhã. OREMOS! Ponto e basta!

SÓ NÃO VÃO ANTECIPAR O NATAL PORQUE O PAPAI NOEL ESTÁ NO GRUPO DE 
RISCO. Sorria, beba muita água e seja feliz!

FÁBIO BORGES, presiden-
te, e amigos rotarianos, man-
dam avisar que a 16ª edição 
da ‘Feijoada do Palácio das 
Águas 2020’, um evento 
100% benefi cente que neste 
ano será em prol dos projetos 
do Serviço Social São Judas 
Tadeu e das Ações do Rotary 
Club de São José do Rio Pre-
to Palácio das Águas, será no 
dia 14 de junho, um domingo, 
e a retirada será das 10h30 
até 14h, em sistema drive thru 
no Serviço Social São Judas 
Tadeu, na rua José Bonifácio 
1598 – Jardim Analice. As 
vendas para duas pessoas, 
R$ 50, estão sendo reali-
zadas pelos celulares (17) 
99636-7003 e 98144-7400. 
Vamos colaborar!

JHONNY JARDINI Junior 
comemorou seus 87 anos, 
com direito a bolo e parabéns 
pra você, com sua família em 
isolamento social, no último 
domingo, dia 23. Um exemplo 
de empresário rio-pretense. 
Parabéns!

EM TEMPO DE pandemia 
só mesmo uma boa música 
para nos animar! No próximo 
dia 5 de junho, tem música 
nova da cantora Nat (Nathália 
Guareschi), fi lha do empresá-
rio Osmair Guareschi e Neide.

REGINA SEMENZATO 
Marques Pinto e o marido 
Osvaldo estão festejando 29 
anos de casados, repletos de 
amor e felicidades.

POSSE ONLINE. Ministro 
Luís Roberto Barroso aca-
ba de assumir, em histórica 
posse, o comando do TSE.  
Agora, ele terá o desafi o de 
coordenar as eleições muni-
cipais em meio à pandemia 
do coronavírus. Expectativa 
no ar!

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Camisa do Atacante
Quem garantir a compra de 100 rifas por conta própria já 
garante automaticamente o prêmio mesmo se não for a pessoa 
sorteada. Ou seja, entregará outra premiação exatamente igual 
à da rifa para quem comprar 100 unidades sozinho, explica 
Maykon. A rifa está sendo realizada de forma digital, pelo site 
Rifeme, e conta com 300 números disponíveis – custando R$ 
50 cada. O sorteio será nesta sexta-feira, dia 29 de maio. 

Emoldurada e 
autografada
Engenheiro rio-pretense 
realiza ‘Rifa Solidária’ 
de camisa do atacante 
Dudu, do Palmeiras FC. 
Diante da pandemia do 
coronavirus – Covid 19, 
que colocou o Estado de 
SP – e, consequentemente, 
Rio Preto – em quarentena, 
diversos empresários 
têm se mobilizado com 
campanhas em prol de 
instituições e famílias 
necessitadas. É o caso 
do requisitado engenheiro 
civil Maykon Sales, da MK 
Sales Engenharia, que está 
realizando uma Rifa Solidária 
de uma camisa emoldurada 
e autografada do atacante 
Dudu, do Palmeiras FC. O 
camisa 7 do Verdão também 
é, na verdade, cliente do rio-
pretense Maykon Sales, que 
foi o responsável pelo projeto 
e pela obra da mansão 
do atleta em Goiânia. Por 
conta da proximidade deles, 
durante trabalho, agora, 
amigos, e esse foi um dos 
presentes que recebeu do 
jogador Dudu. A renda da 
camisa será para entidades 
de Rio Preto e ainda há um 
bônus para quem colaborar 
com a compra de 100 
números.

O criador de girassóis, Dr. Laércio Natal Sparapani 
com a fi lha Maria Regina Martins Sparapani, no 
maravilhoso Jardim de Girassóis, em Rio Preto   
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CMAS

 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DEFINITIVO 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, 27 de Maio  de 2020.
Comissão Organizadora eleitoral
CMAS São José do Rio Preto

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
Ref. Pregão Eletrônico nº 023/2018 – Processo nº 
1.331/2018 – Contrato: PRE/0060/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derra-
deiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com 
a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir o 
estabelecido na Cláusula 4.2.4 do Instrumento de Contrato, 
no prazo de 24 horas, frisando que o não atendimento desta 
notifi cação acarretará a aplicação das penalidades previstas 
no Instrumento de Contrato, entre elas a suspensão de licitar 
e contratar com o poder público, aplicação de multa, além de 
rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o prazo de 5 
dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o con-
traditório, em atendimento aos ditames constitucionais. Profª. 
Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educação
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI ME
EMPENHOS 8521/20, 8522/20 E 9358/20
CONTRATADA: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMPENHO 8951/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 
HIGIENE EIRELI EPP
EMPENHOS 9405/20, 9413/20 e 9414/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a quantidade solicitada dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
EMPENHO 5351/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação do prazo 
de entrega. Notifi co o representante legal da contratada, 
para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a quantidade solicitada dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PORTAL LTDA
EMPENHO 6554/20
Notifi co derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 

implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA URGENTE
CONTRATADA: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
EMPENHO 7714/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de prorrogação. Conside-
rando informações prestadas pelo Dep.de Obras da Saúde, 
quanto as divergências do item CÓD.35665, pertencente o 
empenho em epígrafe. Considerando previsão contratual na 
Cláus. 2ª item 2.9. Fica a empresa NOTIFICADA a SUBSTI-
TUIR no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, 02unidades do item supracitado. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Tomada de Preços  nº 04/19; Contrato nº TOP/0030/19
Contratada: Ellipse Projetos e Construções Eireli EPP
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 11,16% e fi ca suprimido em aproxima-
damente 6,11%, ambos do  valor inicial do contrato supra-
mencionado. SMS. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 97/2020 – Processo n.º 
11.078/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de medicamen-
tos/insumos padronizados na REMUME. Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 22/04/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: AGLON COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA item 22; ALTERMED MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR LTDA itens 23, 37; ANBIOTON IMPORTA-
DORA LTDA item 20; COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLA-
RENSE LTDA item 11; CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS 
FARMACÊUTICOS LTDA itens 8, 9, 18; FRESENIUS KAI 
BRASIL LTDA item1; LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA itens 25, 30; MEDSI DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS LTDA item 31; PARTNER FAR-
MA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI itens 4, 
16; PORTAL LTDA item 10; QUALITY MEDICAL COMÉRCIO 
E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 35. Os itens 
3, 13, 14, 15, 17, 29, 34 e 36 foram desertos e os itens 2, 5, 
6, 7, 12, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 32 e 33 foram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 126/2020 – Processo n.º 
11.359/2020
Objeto – Aquisição de medicamentos/insumos padroniza-
dos na REMUME. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão 
pública realizada on-line com início dia 08/05/2020, sendo 
adjudicado o item à empresa declarada vencedora: AVARE-
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI item 5. 
Os itens 1 e 2 foram desertos e os itens 3 e 4 foram fracas-
sados. 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 vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
115/2020 – PROCESSO Nº 11290/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de EPIS para o 
combate do vírus COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 29/05/2020 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Celia Candida Faria - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 

https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 180/2020, PROCESSO 11.732/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de bolsas destinadas aos 
agentes comunitários de saúde e agentes de controle de 
endemias. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 10/06/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 143/2020, PROCESSO 11.414/2020, objetivando 
o registro de preços para contratação de serviços de recar-
ga de extintores. Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 184/2020, PROCESSO 11.758/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
monitoramento de alarmes para atendimento aos prédios 
sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 16/06/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

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

PORTARIA N.º 34.309 DE 27 DE MAIO DE 2020

READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) KEILA CASSAN-
DRA RIBEIRO FELIX DE ARAUJO, Técnico em Enferma-
gem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo 
com a conclusão do procedimento administrativo de readap-
tação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar 
n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deve-
rá ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Saúde, podendo ser remanejado(a) de acordo com as ne-
cessidades da Secretaria através de Termo de Transferência 
interna, pelo período de 02 (dois) anos, surtindo os efeitos 
desta a partir de 15/06/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 63/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
81/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de reagentes 
para execução de análises físico-químicas e microbiológicas 
nos laboratórios da ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 18/2019
Contratada: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E 
HOSPITALARES LTDA
Ordem de Fornecimento nº 081/2020 recebida em 
14.05.2020. Valor: R$ 7.551,50.
Prazo de entrega: 90 dias. Itens: 51, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 
73, 76, 81, 82, 83, 84, 85 e 87.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
50/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 64/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
82/2019
Contratada: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS.
Objeto: Alteração do contrato com acréscimo de valor refe-
rente à contratação de empresa para seguro dos veículos da 
frota do SeMAE.
Valor do acréscimo: R$ 2811,54 Valor do Total: R$ 
183.808,91.
Data da assinatura: 15.05.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
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ORDEM DE FORNECIMENTO nº 41/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 117/2019 – PROCESSO SeMAE 
nº 150/2019
Contratada: IMBIL INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOM-
BAS ITA LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 22.06.2020. Data da 
autorização: 22.05.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
22/2020 – PROCESSO SICOM 3103/2020
Objeto: Aquisição de tubos em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), de diversos diâmetros, liso internamente e cor-
rugado externamente para utilização no sistema de esgota-
mento sanitário de São José do Rio Preto/SP e distritos.
Fica designado o dia 02.06.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 27.05.2020 – Alan Sinibaldi Corna-
chioni – Pregoeiro - SeMAE. 
S. J. Rio Preto 27.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 146/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ADELICE BENEDITA FALEIROS FER-
RARI ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 132/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: N.N.C BARANEK ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,85489% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 147/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 128/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  L R VELOSO MARQUES ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 3,77652% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 152/2009
PERMISSIONÁRIO:  MARILDA SALINA CASACA ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,39096% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P R O R R O G A Ç Ã O

 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no Artigo 37, inciso III, 
da Constituição Federal, decide:
P R O R R O G A R
o prazo de validade do Processo Seletivo SME nº 01/2019 
_ Professor de Educação Básica I (PEB I), homologado em 
30/05/2019 e com validade de 01(um) ano, visando forma-
ção de cadastro de reserva para eventual contratação de 
Professores de Educação Básica I, pelo período de 01(um) 
ano a contar do dia 30/05/2020.

São José do Rio Preto, 26 de maio de 2020.
SUELI PETRONILIA AMÂNCIO COSTA
Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PORTARIA Nº.003/2020

Regularização de Núcleo Urbano Informal Consolidado.
A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribui-
ções legais nos termos dos artigos 18 e 35 da Lei Comple-
mentar 346/2011, suas regulamentações e alterações.
Considerando a realização do procedimento de demarcação 
urbanística do núcleo Bela Vista – Lagoa I, Portaria SMHAB 
nº 19/2009, Procedimento nº 007, destinado a identifi car os 
imóveis privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e 
estudo de da viabilidade da regularização fundiária.
Resolve:
Artigo 1°. Deverá ser realizado estudos da matrícula 
59.864/2º R.I, com análise documental com elaboração de 
parecer jurídico e relatório urbanístico da situação do núcleo, 
da matrícula e confrontantes para demais encaminhamentos.
Artigo 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PORTARIA Nº.004/2020

Núcleo Urbano Informal consolidado autodenominado Vila 
Miguelzinho.
A Secretária Municipal de Habitação, no uso de suas atribui-
ções legais nos termos dos artigos 18 e 35 da Lei Comple-
mentar 346/2011, suas regulamentações e alterações.
Considerando o núcleo urbano informal consolidado auto-
denominado de Vila Miguelzinho, também identifi cado como 
Retalhamento Kalil Dib.
Resolve:
Artigo 1°. Deverá ser analisada a documentação referente ao 
Protocolo 2017106914, a situação da área mediante elabora-
ção de parecer jurídico e relatório urbanístico da situação do 
núcleo para demais encaminhamentos.

Artigo 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.
São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 15

DE 22 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre o repasse aos prestadores de serviços SUS, 
contratados/conveniados, durante o período de situação de 
emergência em saúde publica (pandemia – COVID-19), no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de São José do 
Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas ne-
cessárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento,
Considerando as Notas Técnicas de nº 008/2020, retifi cada 
em 14 de abril de 2020 e de nº 23/2020, de 25 de março de 
2020, que tratam da suspensão e regulamentação dos aten-
dimentos ambulatoriais de caráter eletivo do SUS no âmbito 
da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município;
Considerando a Portaria nº 09, de 26 de março de 2020, que 
trata da suspensão das cirurgias eletivas por tempo indeter-
minado, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de 
São José do Rio Preto e hospitais prestadores, e recomenda 
aos serviços privados que adotem os mesmos procedimen-
tos, devido a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020 que 
suspende por 120 (cento e vinte) dias a contar de 1º de 
março de 2020, a obrigatoriedade da manutenção das metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos presta-
dores de serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 1.124, de 7 de março de 2020 
que estabelece regras de forma excepcional para as trans-
ferências de recursos do Bloco de Custeio de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC pelo período 
de 120 dias;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente 
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública.
DETERMINA:
Art. 1º - Durante o período decretado como situação de 
emergência em saúde pública e enquanto perdurarem as 
determinações constantes das Notas Técnicas nº 008/2020 
e nº 023/2020 e na Portaria Nº 09, de 26 de março de 2020, 
será estendida a garantia de repasse nos moldes do art. 2º 
da Portaria 1.124, de 07 de maio de 2020, aos prestadores 
de serviços, cujos contratos e/ou convênios preveem repas-
ses fi nanceiros mediante a produção de assistência à saúde, 
aprovados pelos Sistemas de Informações Hospitalares e 
Ambulatoriais do SUS.
§ 1º - Caso a produção, na competência corrente/vigente, 
supere o valor médio mensal da série histórica prevista no 
caput, será assegurado o valor da produção da competência 
corrente/vigente.
§ 2º - Fica mantida a obrigatoriedade de alimentação mensal 
e sistemática dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas 
de Informação do Ministério da Saúde. 
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a competência março de 2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA EPP 00959/20 AIF-A-LF 000051 
ALDEIA STORE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 00956/20 AIF-P-C 000077 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 00940/20 AIF-S-D 000135 

BAR E COMERCIO DE BEBIDAS HIGIENOPOLIS LTDA ME 00953/20 AIF-A-S 00031 
BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA 00955/20 AIF-P-F 000035 
C H L SILVA PASTELARIA ME 00936/20 AIF-A-N 000189 
CACILDA A B SANGALETTI  00950/20 AIF-A-M 00242 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00938/20 AIF-S-E 000058 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00937/20 AIF-S-E 000059 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA ME 00939/20 AIF-S-E 000060 
CENTRO DE BELEZA MARIO HENRIQUE LTDA ME 00946/20 AIF-A-N 000190 
CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL INSTITUTO DHALION 
LTDA 00941/20 AIF-S-E 000061 

CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA 00928/20 AIF-P-F 000032 
CLEBER ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA  00927/20 AIF-P-C 000075 
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTAL CARD S/S LTDA 00952/20 AIF-S-D 000062 
D DANTAS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 00931/20 AIF-L-C 000066 
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA 00947/20 AIF-P-C 000076 
FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI  00935/20 AIF-P-H 000011 
I RODRIGUES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 00945/20 AIF-P-F 000033 
KARINA MASSUIA TOTOLI ME 00960/20 AIF-A-V 00127 
KARINA MUSSUIA TOTOLI ME 00958/20 AIF-A-LF 000052 
LOJAS TANGER LTDA 00932/20 AIF-L-C 000067 
LUCAR MINIMERCADO E ROTISSERIA LTDA ME 00944/20 AIF-P-F 000034 
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO LTDA 00949/20 AIF-S-V 000041 
OLIVEIRA JUNIOR CASA DE REPOUSO LTDA 00942/20 AIF-S-V 000042 
REI DAS LOJAS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI  00933/20 AIF-A-M 00240 
RIO PRETO ABRÃO THOMÉ PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI ME 00957/20 AIF-A-N 000191 
ROBE MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 00929/20 AIF-L-C 000064 
ROBE MODAS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 00930/20 AIF-L-C 000065 
RP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EM TELECOMUNICAÇÕES 
LTDA 00954/20 AIF-P-F 000036 

RP SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 00934/20 AIF-A-LF 000049 
SANTOS & VILELA RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE PANFLETOS 
LTDA ME 00943/20 AIF-S-H 000065 

VALDINEI JOSE CICONE E CIA LTDA EPP 00951/20 AIF-A-M 00241 
XING & CAI BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME 00948/20 AIF-A-LF 000050 

 
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO E ARQUIVADO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ABC SACARIAS RIO PRETO LTDA EPP 00855/20 AIF-P-C 000070 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 
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Editais de
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Editais de
PROCLAMAS

Rua Nove de Julho, 1987 - 7º andar - Centro – Mirassol/SP – CEP 15130-000 
Tel: +55 17 3242-3346/1065 – Website: www.simm.org.br – E-mail: simm@simm.org.br 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Sindicato da Indústria do Mobiliário de Mirassol – SP, entidade sindical de primeiro 
grau, com sede em Mirassol-SP, por seu Presidente, abaixo assinado, vem pelo presente 
edital CONVOCAR todas as empresas da categoria do mobiliário, instaladas em sua base 
territorial, constante dos municípios de Bady Bassit, Bálsamo, Catanduva, Cedral, 
Guapiaçu, Ibirá, Jaci, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Granada, Olímpia, 
Potirendaba, São José do Rio Preto e Uchoa, para realização da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA, no dia 02 de Julho de 2020, das 10h00 às 16h00, em sua sede social, sito 
na Rua Nove de Julho, 1987, 7º andar, centro, em Mirassol-SP, para  cumprir a seguinte 
ORDEM DO DIA: 

1)- ELEIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS        
REPRESENTANTES JUNTO A FIESP – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

Para a eleição, que fala o item acima, ficará aberto o prazo de 20 (vinte) dias para o 
registro de chapas que ocorrerá a partir da data deste edital. O requerimento 
acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro, no horário de 10h00 as 
16h00, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa habilitada ao 
atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento 
de documentação e fornecimento de componente recibo. 
A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
data da publicação da relação de chapas registradas. Caso não seja obtido quorum em 
primeira convocação, a eleição em Segunda convocação será realizada no mesmo dia 
constante deste edital, uma (01) hora depois da primeira convocação, com qualquer 
número de presentes. Em caso de empate realizar-se-á nova eleição, independentemente 
de nova convocação, entre os membros concorrentes, quinze dias após a realização da 
primeira eleição. A votação será por escrutínio secreto. 

Mirassol – SP, 31 de Maio de 2020. 

Pedro Bemvindo Rodrigues  
Presidente 

 
 

SEDE: Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar – sala -72 - Centro - São José do Rio Preto - SP  Fone/Fax: 
(017) 234-3488 - CEP: 15015-110 

 

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO-ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O Presidente do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os Associados em 
pleno gozo de seus direitos estatutários e a todas as empresas integrantes da categoria econômica, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que será realizada virtualmente, em virtude da 
Pandemia do Covid. 19 (CoronaVírus) através da ferramenta Google Meet, às 15:00  (quinze ) horas do dia 
05 de junho de 2020, para deliberarem, os seguintes itens da ordem do dia: 
a)  Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior; 
 Apreciação da Pauta de Reivindicações do Sindicato Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Bares 
Restaurantes e Similares de São José do Rio Preto e Região, representante da Categoria Profissional, para o 
período de 01 de julho de 2020 a 30 de junho de 2021, visando a celebracão da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2020/2021, com autorização à diretoria para: (i) coordenar, conduzir e assinar, todos os 
instrumentos normativos decorrentes das negociações coletivas de trabalho que se iniciarem para a celebração 
da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021; (ii) propor ou participar de procedimento de mediação ou 
conciliação, podendo recusar ou firmar compromissos; (iii) instaurar ou contestar processos de dissídio 
coletivo de trabalho, podendo, ainda, recusar ou firmar acordos nos autos dessas ações judiciais; (iv) eleger 
comissão de negociações coletivas e (v) delegar poderes ao Presidente da Entidade para requerer dissídio 
coletivo junto ao TRT-15; 
Aprovar proposta da diretoria para fixação dos valores das seguintes contribuições para o exercício de 
2020/2021: a) Contribuição para Custeio Sistema Negocial e, b) Contribuição Sindical, sendo esta, na forma 
da do art. 578 e ss. da CLT, cuja aprovação será dada de forma prévia e expressa, bem como as datas para 
pagamentos e suas sanções em caso de inadimplências; 
Demais assuntos de interesse da categoria. 
O SINHORES encaminhará até o dia 01/06/2020, no e-mail da empresa cadastrado junto ao sindicado, o link 
de acesso a sala virtual. Os interessados (associados ou não) que não receberem o link, e desejarem participar, 
deverão encaminhar até às 16h00 do dia 02/06/2020, no e-mail sinhoressjrp@terra.com.br, os dados da 
empresa e endereço de e-mail para recebimento do link de ingresso na assembleia virtual. 
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados e/ou integrantes da categoria econômica, a 
Assembleia Virtual será instalada, em segunda convocação, ás 15h30, no mesmo link/sala virtual, com 
qualquer número de presentes.  São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.   –PRESIDENTE - PAULO 
ROBERTO DA SILVA  

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias.processo Nº 1020147-24.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ricardo 
Barrientos Caldiron Neto, brasileiro ,CPF 452.162.858-30,que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de MRV MRL XXI Incorporações Spe Ltda, alegando em síntese: " que na data de 05/12/2015, as partes celebraram contrato 
particular de promessa de compra e venda, através do qual, o executado adquiriu o imóvel constituído pelo apartamento nº 401, 2 
quartos, bloco 04 do Condomínio Residencial Rios Di Spagna -Parque Rio Ebro, situado na Av. Waldemar de Freitas Assunção n° 
301, Bairro Rios de Spagna, nesta cidade, pelo valor de R$141.881,85. Tendo o mesmo firmado um termo de renegociação e 
confissão de dívida, em data de 22/01/2016, no qual reconheceu dever a importância de R$ 29.280,06, comprometeu-se em liquidar 
por meio de 1 parcela de R$ 134,32, 1 de R$ 644,00, 1 de R$ 644,80, trinta e três de R$271,99, 33 de R$ 178,23, 1 de R$ 6.500,00 
em data de 08/02/2016 e 1 de R$ 6.500,00 em10/02/2019. O requerido até o momento não pagou o restante das parcelas, que 
somam R$18.163,28, atualizada em 30/04/2018. E como o o réu encontra-se em lugar e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagar dívida no valor de R$ 18.163,28, que 
deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 
10% sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima assinalado, 
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o 
depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários e advogado, o executado poderá requerer autorização 
do Juízo para pagar restante, em até 6 seis parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de 
juros de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o 
depósito, que será convertido em penhora. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% 
sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos. O prazo para 
embargos é de 15 dias, contados da publicação do presente edital. Não sendo apresentados embargos, os réu será considerado 
revel, caso em que lhes será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 13 de maio de 2020. K -28e29/05

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

BRENO ALMEIDA DE SOUZA e LAYNARA MONTEIRO 
VERA CRUZ. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de 
maio de 2001, fi lho de RENATO CRISTIANO DE SOUZA e 
de GISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS. Ela, de nacionalida-
de brasileira, estudante, solteira, nascida em José Bonifácio, 
SP, no dia 13 de fevereiro de 2003, fi lha de VALDECI VERA 
CRUZ e de SIDINEIA MONTEIRO.

HEBER TADASCHI INOUE DO PRADO e ANELA HASSAN 
DEMETRIO. Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante de 
caminhoneiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 06 de fevereiro de 1998, fi lho de VALDEI DO 
PRADO e de CLÁUDIA CRISTINA INOUE DO PRADO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, cabelereira, solteira, nascida 
em Penápolis, SP, no dia 12 de setembro de 2001, fi lha de 
ANDERSON DEMETRIO e de PATRICIA HASSAN. 

LUCAS ROSSATO PACHECO e SARA DOMIMGUES MAR-
QUES. Ele, de nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, 
nascido em Fernandópolis, SP, no dia 08 de abril de 1994, 
fi lho de MAURO TOLEDO PACHECO e de ALESSANDRA 
CAVALOTTI ROSSATO PACHECO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, dentista, solteira, nascida em Votuporanga, SP, no 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
28 de maio de 2020

dia 26 de fevereiro de 1994, fi lha de BRASÍLIO MARCOS 
MARTINS MARQUES e de SÔNIA REGINA DOMINGUES 
MARQUES. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado 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, 27 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Secretaria Municipal de Saúde
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 670 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 26/05/2020 

 
 

 

 Apresenta  o Plano de Medidas de proteção a serem adotadas para Enfrentamento da 

Pandemia de COVID – 19 em São José do Rio Preto; 

 Aprova os dados da Audiência Pública  de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde  referente ao 1º quadrimestre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.  
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

   
TERMO DE DELIBERAÇÕES DO CMS 

 
 

                          O Conselho Municipal de Saúde de São José do Rio Preto – SP, em Reunião 
Extraordinária realizada no dia 26 de maio de 2020, em uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pelas Leis Federais nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990 e pela Lei Municipal nº 
8.567/2002, que determina competência do Conselho Municipal de Saúde para atuar na 
formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde, delibera: 
 

 

DELIBERAÇÃO nº 19/2020   
 
 

Delibera: 
 
Aprovou os dados da Audiência Pública  de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde  referente ao 1º quadrimestre de 2020, como consta em ata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberações disponíveis no site do CMS: www.cmsriopreto.com.br.  
 
 
 
 
 
 

 
 

São José do Rio Preto, 13 de maio  de 2020.  
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 

 

 
 
 

SÚMULA Nº 670 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde 
de  São José do Rio Preto/SP, realizada no dia 26/05/2020 

 
 

 

 Apresenta  o Plano de Medidas de proteção a serem adotadas para Enfrentamento da 

Pandemia de COVID – 19 em São José do Rio Preto; 

 Aprova os dados da Audiência Pública  de Prestação de Contas da Secretaria Municipal 

de Saúde  referente ao 1º quadrimestre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

São José do Rio Preto, 27 de maio de 2020.  
 
 
 
 

 
Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 

 
 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta lista dos 
Requerimentos a Votação APROVADOS na 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2020. 
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão” 
01. 484/20: à caixa Econômica Federal, para estudos visando à instalação de Casa 

Lotérica no Bairro Santo Antônio; 
 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
02. 487/20: de aplausos aos Policiais Militares 3º SGT PM Coppe e SD PM Larissa, 

ambos da 4ª Cia. do 17º BPM/I, pelo emprego da manobra de Hemlich e salvamento 
da vida de recém-nascido vítima de engasgamento; 

03. 508/20: de congratulações ao Diáio da Região, pela matéria “Aves de Rapina”, 
publicada no último dia 24 de maio, enaltecendo o trabalho das mulheres tripulantes 
das aeronaves Águia da Polícia Militar, com destaque às Policiais Militares CB PM 
Jocelaine Cristina Camargo e SD PM Kelly Cristina Guim; 

04. 509/20: de congratulações ao Músico e Jornalista Fernando Marques, pela publicação 
a reportagem “A instalação do Corpo de Bombeiros”, na coluna Rio Preto em Foco, no 
Diário da Região; 

 
Ver. Jean Dornelas 
05. 483/20: de congratulações com a Associação dos Profissionais de Propaganda, em 

especial na pessoa de um de seus responsáveis, o Sr. Marcelo De Lalibera, pela 
campanha de frases motivacionais nos outdoors espalhados pela cidade; 

06. 491/20: de congratulações com o Dr. Sérgio Clementino, Promotor de Justiça de São 
José do Rio Preto, pelo artigo “Os Líderes que não produzimos”, veiculado em jornal 
de nossa cidade; 

07. 494/20: requer aos Diretores do Banco Inter, como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

08. 495/20: requer aos Diretores do Banco Votorantim, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

09. 496/20: requer aos Diretores do Banco Bradesco, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

10. 497/20: requer aos Diretores do Instituto Votorantim, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

11. 498/20: requer aos Diretores do Banco Itaú Unibanco, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

12. 499/20: requer aos Diretores das Lojas Renner, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 

 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

13. 500/20: requer aos Diretores das Lojas Riachuelo, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

14. 501/20: requer aos Diretores da Fundação Petrobras, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

15. 502/20: requer aos Diretores do Banco Santander, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

16. 503/20: requer aos Diretores da Fundação Vale, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

17. 504/20: requer aos Diretores da Unilever, como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

18. 505/20: requer aos Diretores da Ambev, como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

19. 506/20: requer aos Diretores da Marfrig , como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

 
Ver. Paulo Pauléra 
20. 485/20: de congratulação com o estabelecimento Trevão Auto Peças, há 30 anos no 

mercado, atendendo com excelência São José do Rio Preto e Região; 
21. 488/20: de congratulações com Alessandra da Costa Suman, Tathiane Cevada 

Trigiglio Barbosa e com o músico Júnior Picalho e às Enfermeiras, pela apresentação 
realizada para homenagear os Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares da Santa 
Casa de Rio Preto; 

 
Ver. Renato Pupo de Paula  

22.  489/20: ao Excelentíssimo Senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, 
Governador do Estado de São Paulo, para que autorize os Prefeitos a flexibilizarem 
o comércio de acordo com a realidade local de cada município 

Vamos juntos #LutarContraACrise


