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Rio Preto tem 979 casos e 31 mortes por Covid 
e Acirp afirma que flexibilização não é a 'vilã'  

Perto de atingir a marca de 1.000 casos do novo coronavírus na cidade, associação que representa o comércio local saiu em defesa dos seus associados. 
“É injusto e irresponsável apontar o setor produtivo como grande vilão do contágio”, disparou o presidente da Acirp, Kelvin Kaiser.   Págs. A4 e A6 

Motoristas de transporte coletivo 
fazem teste para detectar vírus 

COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

Rio Preto recebe verba 
de R$ 12,7 mi da União

Pág. A3

Cláduio LAHOS

Motoristas do transporte coletivo em Rio Preto foram testados para o Covid-19, nesta terça-
-feira. A iniciativa é do Sest Senat que vai realizar exames gratuitos, até sexta-feira, dia 12, 
em caminhoneiros em postos de combustíveis na região.

Pág. A4
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Pagamento da Alt Tec é 
destinado a funcionários

Pág. A2

Limpeza de escolas será 
feita por nova prestadora

Câmara aprova 
prorrogação de 
concursos por 
mais um ano

O projeto de autoria do vere-
ador Anderson Branco (PL), que 
prorroga por um ano o prazo de 
validade de todos os concursos 
públicos da Prefeitura de Rio 
Preto, autarquias e empresas 
públicas, foi aprovado, por una-
nimidade, ontem.  

                             Pág. A3

Acidente em 
rotatória de 

avenida mata 
motociclista 

O servente Severino José da 
Silva, 43, morreu na noite desta 
segunda-feira, na avenida Dani-
lo Galeazzi, após bater a motoci-
cleta que dirigia na guia de uma 
rotatória. Para a polícia, o local 
não dispunha de iluminação e 
sinalização adequada. Prefeitu-
ra nega falta de luz e de placas 
no local.                     Pág. A5

Ajudante é preso 
após quebrar 

dentes da 
companheira

Pág. A5

Divulgação

Cláudio LAHOS

Justiça lacra 
CEE dos 

Correios por 
15 dias

Pág. A4

Divulgação

Prefeitura entra 
no TJ contra 

pagamento do 
Auxílio-Atleta 

O pedido de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) foi 
protocolado pela Prefeitura de Rio 
Preto junto ao Tribunal de Justiça 
nesta terça-feira. Integrantes do 
‘Movimento pelo Esporte’ espera-
vam que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) não entrasse com recurso. 

           
                            Pág. A3

Dupla Jota e 
Guilherme faz 
live solidária 
nesta quinta

Pág. A6
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Divulgação

 ARTIGO

Paiva NETTO*

O lábaro do Terceiro Milênio da Esperança

Compartilho com todos 
vocês, prezados leitores, 
trecho da próxima edição de 
meu livro Jesus, o Libertador 
Divino:

O Ideal da Boa Vontade 
sempre sobreviverá, porque 
tem o seu corpo místico 
iluminado por uma inegável 
natureza realista que desce 
de Deus, tal qual a Nova Je-
rusalém, visto que incorpora 
em si mesmo Novo Céu e 
Nova Terra (Apocalipse de 
Jesus, 21:1 a 4). 

O NOVO CÉU E A NOVA 
TERRA

1 E vi Novo Céu e Nova 
Terra, porque o primeiro céu 
e a primeira terra passaram, 
e o mar já não existe.

2 Eu, João, vi também 
a Cidade Santa, a Nova 
Jerusalém, que da parte de 
Deus descia do céu, vestida 

como noiva adornada para o 
seu esposo.

3 Então, ouvi grande voz 
vinda do trono, dizendo: Eis 
aqui o tabernáculo de Deus 
com os homens. Deus ha-
bitará com eles. Eles serão 
Seu povo, e o próprio Deus, 
no meio deles, será o seu 
Deus.

4 E lhes enxugará dos 
olhos toda lágrima, não ha-
verá mais morte, não haverá 
mais luto, não haverá mais 
pranto, nem gritos, nem dor, 
porque as primeiras coisas 
passaram.

Jesus, o Supremo Gover-
nante da Nova Jerusalém, 
é a certeza imortal de dias 
melhores, mais solidários. 
Em Suas mãos potentes 
tremula o lábaro do Terceiro 
Milênio da Esperança.

Đ *Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com 

RECOMENDAÇÃO DO MPT

Prefeitura reteve fatura da Alt Tec 
para pagar salários de maio

A Prefeitura de Rio Preto 
atendeu pedido do MPT (Mi-
nistério Público do Trabalho) 
e reteve a fatura do mês 
de maio da empresa ter-
ceirizada Alt Tec que presta 
serviços à Educação.

Segundo Sérgio Para-
nhos, presidente do SETH 
(Sindicato dos Empregados 
em Turismo e Hospitalidade) 
que representa os trabalha-
dores, a recomendação foi 
feita pelo MPT à Prefeitura 
na audiência de conciliação 
que aconteceu no dia 28 de 
maio com a participação da 
empresa e do sindicato.

“A Prefeitura fará o paga-
mento dos salários dos fun-
cionários que ainda estão 
trabalhando diretamente na 
conta dos mesmos”, salien-
tou Paranhos que confirmou 

que são aproximadamente 
250 trabalhadores que ain-
da estão ligados a Alt Tec.

O contrato da empresa se 
encerra no dia 21 de junho 
e a mesma não teve êxito 
no processo licitatório que 
estava aberto. 

“Esperamos que a Pre-
feitura retenha também a 
fatura dos dias de junho, 
pelo menos para pagar os 
salários remanescentes. E 
depois vamos ver o que vai 
acontecer na hora da resci-
são do contrato”, alertou o 
sindicalista.

Demitidos – no que 
diz respeito aos 250 que 
foram demitidos que estão 
tendo dificuldades de rece-
ber a rescisão o sindicalista 
afirmou que a empresa 
procurou o SETH conforme 
orientação do MPT para 
rever as demissões e por 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

conta disso deve ingressar 
com uma Ação para tentar 
garantir na Justiça o direito 
dos trabalhadores.

Na audiência feita no 
MPT que tratou deste as-
sunto também ficou definido 
que não existiu nenhum mo-
tivo de “força maior” como 
alegou a empresa para pa-
gar apenas 50% da rescisão 
relembrou Paranhos. Na 
ocasião, no entendimento 
do procurador do Trabalho, 
Luciano Zanchelli Michelan, 
nada enquadra a empresa 
nos requisitos apresentados 
pela mesma como “força 
maior”, relacionados à pan-
demia de Covid-19 que jus-
tificasse a atitude tomada.

“Nós vamos ter que en-
trar na justiça para garantir 
as verbas rescisórias destes 
trabalhadores que já foram 
demitidos”, finalizou Para-
nhos.

Sergio SAMPAIO

A recomendação 
foi feita pelo MPT à 
Prefeitura na audi-
ência de concilia-
ção com a partici-
pação da empresa 
e do sindicato

REDE MUNICIPAL Empresa WWS Services vence 
licitação para limpeza das escolas

O contrato 
possibilitará 

a contratação 
de 509 

trabalhadores 
que serão 

contratados de 
forma gradual

A empresa terceirizada 
WWS Services Prestadora de 
Serviços Ltda vai assumir, a 
partir do dia 22 de junho, a 
limpeza das unidades esco-
lares da Rede Municipal de 
Ensino de Rio Preto.

Segundo a Secretaria de 
Educação, o contrato pos-
sibilitará a contratação de 
509 trabalhadores que serão 
contratados de forma gradual 
conforme a necessidade das 
escolas. Este levantamento 
está sendo feito pela pasta.

No que diz respeito ao va-
lor total desse novo contrato 
a Educação salientou que 

“Valor do contrato depende 
do número de postos de tra-
balho que forem autorizados 
gradativamente”.

Uma novidade que este 
novo contrato traz diz res-
peito a novas funções que 
parte deles vai exercer que 

é a limpeza dos banheiros 
das unidades escolares, os 
que exercerem este serviço 
receberão um adicional de 
insalubridade. “Por isso está 
sendo feito o levantamento 
e a divisão dos grupos”. Este 
levantamento e divisão devem 
ser concluídos até o dia 21 
de junho.

O contrato deve ser assi-
nado nos próximos dias, isso 
porque o período de recurso 
administrativo se encerrou e a 
decisão do julgamento do re-
curso foi publicada no último 
sábado (8) no Diário Oficial 
(Jornal DHoje Interior). O 
contrato tem duração de um 
ano podendo ser prorrogado 
pelo mesmo período.

Sérgio SAMPAIO

Sueli Costa, secretária da Educação, que terá uma nova prestadora de serviços para a limpeza

Cláudio LAHOS



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de junho de 2020

A Prefeitura de Rio Preto 
recebeu a primeira parcela 
do repasse do governo fe-
deral previsto para estados 
e municípios utilizarem no 
combate à pandemia do co-
ronavírus (Covid-19) no valor 
de  R$ 12.776.505,92.

O projeto de socorro apro-
vado pelo Congresso Nacio-
nal e sancionado no mês 
passado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) defi-
ne contrapartidas de estados 
e municípios. 

Dentre elas, está o con-
gelamento dos salários e 
suspensão de benefícios 
para os servidores até 31 de 
dezembro de 2021. No caso 
de Rio Preto decreto neste 
sentido foi publicado no 

último sábado (6), no Diário 
Oficial do Município (Jornal 
DHoje Interior).

Rio Preto tem garantido 
um repasse total de R$ 
51.526.511,83. O valor será 
parcelado em quatro vezes 
e dever ser utilizado para a 
área da Saúde, Assistência 
e um percentual livre. 

Com a liberação desta 
primeira parcela o município 
ainda tem para receber R$ 
38.750.005,91.

Em nota, a Prefeitura des-
tacou que “Aproximadamente 
1,7 mi deve ser investido, 
obrigatoriamente nas secre-
tarias de Saúde e Assistência 
Social. O restante do valor 
fica disponível no Caixa da 
Prefeitura para as despesas 
das outras secretarias”.

Sérgio SAMPAIO

REPASSE DO GOVERNO FEDERAL

Vereadores aprovam projeto que prorroga
 prazos de validade de concursos por um ano

Sérgio SAMPAIO

Rio Preto recebe mais de R$ 12 mi 
para o combate ao novo coronavírus

Integrantes do ‘Movimento pelo 
Esporte de Rio Preto’ esperavam que 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) não 
entrasse com recurso no Tribunal de 
Justiça contra a lei de autoria do ve-
reador Zé da Academia (Patriota) que 
dispõe sobre a retomada do pagamento 
do Auxílio Atleta durante a pandemia 
do Covid-19 na cidade. Mas nesta 
terça-feira (9) o pedido de Adin (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) foi 
protocolado junto ao TJ.

Segundo Rogério Lopes, que faz 
parte do Movimento, a confirmação do 
questionamento da lei era esperada por 
muitos, mas mesmo assim a confirma-
ção deixou todos os envolvidos muito 
tristes. “Lamentamos muito a decisão”, 
salientou Lopes. 

O tema foi debatido na sessão 
da Câmara desta terça-feira (9) onde 
o vereador Renato Pupo (PSDB) co-
municou aos demais vereadores que 
tinha recebido uma cópia da Adin que 
questionava a legalidade da lei 13.494 
que diz respeito ao Auxílio Atleta.

Lopes informou que são 243 
pessoas entre professores, técnicos e 
atletas que dependem deste auxílio para 
honrar com seus compromissos e em 
alguns casos também para sobreviver, 
pois com o fechamento das academias 
neste período ficaram sem qualquer 
tipo de renda.

Ele afirma que mesmo com a deci-
são da Prefeitura de entrar com a Adin, 
continua acreditando que o prefeito pos-
sa encontrar uma alternativa para fazer 
o pagamento do pessoal do esporte. 

Novo Projeto - Lopes defende 
outra proposta feita pelo vereador José 
Carlos Marinho (Patriota) que o prefeito 
encaminhe um projeto do Executivo 
para a Câmara reestabelecendo o 
pagamento do Auxílio Atleta durante 
a pandemia e que vários vereadores 
já teriam sinalizado que aprovariam a 
proposta. 

Auxílio Emergencial - Na sessão 
desta terça-feira (9) o vereador Zé da 
Academia, por meio requerimento ao 
Executivo, pediu para a Procuradoria 
Geral informações sobre a possibilidade 
de criar um ‘Auxílio Emergencial’ no 
valor de um salário mínimo vigente (R$ 
1.045,00) a ser concedido aos profes-
sores, técnicos e atletas que recebiam o 
Auxílio Atleta da Secretaria de Esportes. 
O benefício seria concedido a estas 
pessoas durante o período que durar 
as restrições impostas pela pandemia 
do Covid-19.

Relatórios entregues – nesta 
quarta-feira, professores, técnicos e 
atletas ligados a Secretaria de Esportes 
irão todos à sede da pasta para entregar 
o relatório de atividades mensal para 
que possam segundo a lei 13.494 rece-
ber o Auxílio Atleta referente ao mês de 
maio. Lopes salienta que mesmo com o 
pedido de Adin a lei ainda está valendo. 

Movimento pelo 
Esporte esperava 
que Edinho não 

buscasse TJ
Sérgio SAMPAIO

Boas notícias
Apesar do tamanho da crise na área da saúde e no 

setor econômico, também de outras preocupações de 
toda ordem, o prefeito Edinho Araújo (MDB, sempre que 
pode, busca informações junto aos engenheiros para 
saber como está o andamento das obras do anel viário, 
do Hospital Municipal da Região Norte e da duplicação da 
BR-153. Como não pode circular pela cidade, à vontade, 
devido a pandemia do vírus, o prefeito tem de recorrer 
à sua equipe para obter as informações. Segundo um 
assessor, tem recebido boas notícias.  

Aglomeração
Pedro Roberto Gomes 

(Patriota) disse que o fun-
cionamento do comércio 
por 4 horas propícia aglo-
merações. Com horário mais 
amplo, segundo o vereador, 
iria reduzir o número de 
pessoas que comparecem, 
quase que simultaneamen-
te, no comércio em geral. 
Lembrou, no entanto, que o 
governo local segue determi-
nação do decreto estadual. 
A vereadora Karine Carolina 
(Republicanos) reforçou que 
as aglomerações estão acon-
tecendo em todas as cidades 
do Estado. A reclamação 
procede, portanto, deveria 
ser revista pelo governador.

Ofício  
O pedido da abertura de uma sindicância está emba-

sado em um ofício apresentado por Cláudia Giuli (MDB), 
assinado pelos outros cinco vereadores que se sentiram 
ofendidos pelo post divulgado na internet. “É a sindicância 
que vai determinar se cabe ou não punição (ao verea-
dor Anderson Branco)”, esclareceu Pauléra. A princípio, 
Branco disse que a fake news não foi elaborada e nem 
divulgada pelo seu gabinete. Fábio Marcondes (PL) tam-
bém votou contra a moção, porém, foi poupado por ser 
do mesmo partido de Branco.

Sindicância
O presidente Paulo Pauléra (PP), seguindo orientação 

do Jurídico, determinou a abertura de uma sindicância para 
apurar fake news, que teria sido divulgada pelo vereador 
Anderson Branco (PL). Os vereadores que votaram contra 
a moção de repúdio, proposta por Branco, contra o gover-
nador João Doria (PSDB), devido as medidas restritivas, 
tiveram suas fotos divulgadas na rede social: Marco Rillo 
(Psol), Jean Charles e Cláudia Giuli (foto), ambos do PMDB, 
Renato Pupo (PSDB), Pedro Roberto Gomes (Patriota) e 
Márcia Caldas (PSD).

Auxílio
Professores, técnicos e atletas que recebiam salários 

do projeto Auxílio Atleta, segundo Zé da Academia (Patrio-
ta), continuam enfrentando dificuldades financeiras por 
causa da suspensão das atividades devido à pandemia. 
Para tentar uma ajuda financeira ao grupo, foi lido na 
sessão de ontem requerimento do vereador que pede 
ao Executivo que seja criado um auxílio emergencial, 
no valor de um salário mínimo cada, para destinar aos 
profissionais enquanto durar a pandemia. “Alguns estão 
passando necessidade”, diz.

Mais covid-19
O número de rio-pretenses contaminados pela co-

vid-19 continua aumentando de forma significativa. Em 
24h, foram registrados 68 novos casos, portanto, o nú-
mero de contaminados, desde o começo da pandemia, 
até ontem, somava 979. As mortes também subiram para 
31 no período e as internações, na enfermaria, 106, e na 
UTI, 37. Como está crescendo o número de infectados, 
a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri, 
alertou que os óbitos também vão aumentar. “É momento 
de ficar em casa”, enfatizou a gerente.

Consórcios
A importância dos consórcios entre os municípios e 

os estados na área da saúde foi destacada em audiência 
pública da comissão externa da Câmara dos Deputados 
que discute ações contra o coronavírus. Os consórcios 
são instrumentos que permitem a dois ou mais entes 
federados desenvolverem ações em comum, em âmbito 
regional, para a prestação de serviços públicos. Em vez 
de se discutir ações para cada município, elabora-se um 
planejamento integrado e a gestão conjunta para toda 
uma região, como regula lei de 2005.

Prefeitura recebeu a primeira parcela do repasse da União para combate ao Covid-19

Cláudio LAHOS

Os vereadores aprovaram, 
por unanimidade, em regime de 
urgência a legalidade e o mérito 
do projeto de autoria do verea-
dor Anderson Branco (PL) que 
prorroga por um ano o prazo de 
validade de todos os concursos 
públicos da Prefeitura de Rio 
Preto, autarquias e empresas 
públicas. 

O prazo estabelecido pela 
proposta corresponde aos con-
cursos realizados entre 1º de 
março de 2020 e 31 de dezem-
bro de 2020.

Branco voltou a afirmar que 
o projeto dá um fôlego tanto 
para os concursados quanto 
para a própria administração 
pública poder se focar no com-
bate ao Covid-19.

Diversos vereadores sa-
lientaram que o projeto deve 
auxiliar e dar uma tranquilidade 

Festival
Durante a sessão da Câ-

mara promovida ontem foi 
um festival de congratula-
ções. A maioria dos verea-
dores está preocupada em 
divulgar congratulações em 
prol de pastores, policiais mi-
litares, trabalhos sociais rea-
lizados pelos representantes 
da comunidade e assim por 
diante. É a pré-campanha 
eleitoral mexendo com a 
sensibilidade dos corações 
dos vereadores que, indi-
retamente, tentam reforçar 
suas bases para garantir vo-
tos nas eleições municipais, 
ainda sem data definida pelo 
TSE, devido a pandemia do 
coronavírus.

momentaneamente para os 
professores que estão na ex-
pectativa de serem convocados 
pela Secretaria de Educação. 

Conforme o vereador, são 
três concursos pendentes que 
ainda têm aprovados para se-
rem chamados. São eles um da 
Educação para a contratação 
de professores, um da Saúde 
de Agentes de Saúde e o último 
do Semae (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto).

Sessão – dois projetos que 
tinham como foco a conces-
são de benefícios para alguns 
setores e pessoas no que diz 
respeito à gratuidade no trans-
porte público foram aprovados 
– o primeiro do vereador Fábio 
Marcondes (PL) que institui o 
passe livre aos Guardas Muni-
cipais de Rio Preto e o outro do 
vereador José Carlos Marinho 
(Patriota) concede a gratuida-
de no transporte coletivo para 
todos os aposentados por inva-

lidez, independente da idade. O 
primeiro teve o mérito aprovado 
e o segundo a legalidade. 

Outros quatro projetos tam-
bém foram aprovados. Um 
deles é o do vereador Paulo 
Pauléra (Progressistas) que 
proíbe o consumo de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachim-
bos e narguilés em espaços 
ou praças públicas, este teve o 
mérito aprovado e outros três 
tiveram a legalidade aprovada. 
São eles, dois de autoria do 
vereador Jean Charles (MDB) 
um que cria no município o 
‘Programa Municipal de Apoio 
às Pessoas com Doenças Raras 
e seus Familiares’ e outro que 
proíbe no município a utilização 
de jalecos, aventais, estetos-
cópios, tocas e outros equipa-
mentos de proteção individual 
fora do ambiente profissional. O 
último projeto aprovado foi do 
vereador Jorge Menezes (PSD) 
que obriga o fornecimento de 

UNANIMIDADE

Sindicância
O presidente Paulo Pauléra (PP), seguindo orientação 

kits de acessibilidade aos alu-
nos com deficiência, transtorno 
globais em desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação 
que estudem na rede municipal 
de Rio Preto.

Dois projetos tiveram vistas 
aprovados. Do vereador Ander-
son Branco (PL) a proposta quer 
isentar idosos e portadores de 

deficiência física do pagamento 
do estacionamento rotativo da 
Área Azul, com adiamento por 
três sessões e outro pedido 
com vista por 10 sessões ao 
projeto do vereador Jean Dor-
nelas (MDB) que dispõe sobre 
o período de atendimento 
interno nas clínicas e hospitais 
particulares.

Sergio SAMPAIO

Câmara aprovou também projetos que garantem benefícios
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A pandemia da insônia e da sobrecarga 
do coração em tempos de Covid-19

         QUANDO UMA PESSOA ENFRENTA MUITAS NOITES DE INSÔNIA, OS NÍVEIS 
DE PRESSÃO ARTERIAL E DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PERMANECEM COMPATÍVEIS 
COM O PERÍODO DIURNO OU ATÉ MESMO ATINGEM PATAMARES MAIS ELEVADOS, 

GERANDO SOBRECARGA GLOBAL DO CORAÇÃO

   “
”cem compatíveis com o período 

diurno ou até mesmo atingem 
patamares mais elevados, ge-
rando sobrecarga global do 
coração.

Muitos dias ou até meses 
de insônia desencadeiam alte-
rações na estrutura e na função 
cardíaca. Do ponto de vista 
estrutural, ocorre aumento do 
tamanho do coração e muito 
frequentemente hipertrofia do 
miocárdio. Como resultado des-
ta nova conformação estrutural, 
aumenta a chance de ocorrer 
arritmia cardíaca e disfunção 
de valvas cardíacas, além do 
risco aumentado para infarto 
do coração, derrame cerebral e 
insuficiência cardíaca.

Da mesma forma que es-
tamos adotando medidas de 
prevenção e restrição para evitar 
a contaminação pela Covid-19, 
temos de criar um protocolo de 
condutas para garantir a quali-
dade do sono noturno e, dessa 
forma, preservar nossa saúde 
cardiovascular.

Divulgação

O nível de estresse emo-
cional tem atingido número 
significativo de pessoas neste 
período de pandemia pela 
Covid-19. Esta labilidade emo-
cional tem se manifestado sob 
a forma de repercussões di-
gestivas, cutâneas, cardíacas 
e, destacadamente, insônia. 
Embora a pandemia pela 
Covid-19 ainda esteja ativa, 
começamos a identificar outro 
tipo de pandemia que está 
se sobrepondo - a pandemia 
da insônia e da sobrecarga 
cardíaca.

O sono noturno represen-
ta o período de descanso de 
nosso cérebro, em conjunto 
com o arrefecimento natural 
de nossas funções orgânicas. 
Durante a madrugada, nosso 
metabolismo diminui, as rea-
ções químicas orgânicas são 
mais lentas e, como conse-
quência, alguns sinais vitais, 
como a pressão arterial e a 
frequência cardíaca, estabili-
zam-se em níveis mais baixos.

A observação da frequência 
cardíaca, durante o período do 
sono noturno, representa um 
dos parâmetros mais fidedig-
nos no que tange a redução 
fisiológica do metabolismo 
corpóreo. Para exemplificar, 
uma pessoa saudável, com 
boas condições gerais, apre-
senta ao repouso, durante 
o dia, batimentos cardíacos 

variando de 60 a 80. Esta mes-
ma pessoa, durante o período 
de sono noturno, apresentará 
batimentos cardíacos variando 
entre 40 e 45, sem nenhuma 
repercussão ou sintoma asso-
ciado.

Como já assinalado, a pan-
demia da Covid-19 tem acarre-
tado diversas modificações no 
ritmo biológico de nosso corpo. 
A insônia tem acometido grande 
quantidade de pessoas neste 
momento difícil do Brasil e do 
mundo. As pessoas não têm 
conseguido desvincular-se da 
tensão diurna, das preocupa-
ções financeiras, do temor de 
uma eventual contaminação, e 
isto se traduz em horas irregula-
res de sono, horas insuficientes 
e sobressaltadas.

Da mesma forma que nosso 
cérebro precisa de descanso e 
o sono tem a função de prover 
este relaxamento, o coração 
humano requer período de 6 a 8 
horas para se recuperar do tra-
balho intenso diurno e recarre-
gar suas energias. Neste período 
de 6 a 8 horas de sono noturno, 
desde que haja tranquilidade no 
sono, o coração humano recar-
rega suas energias, trabalhando 
com níveis de pressão arterial e 
frequência cardíaca mais baixos.

Quando uma pessoa enfren-
ta muitas noites de insônia, os 
níveis de pressão arterial e de 
frequência cardíaca permane-

Para isto, devemos começar 
por medidas não farmacológi-
cas, como dar preferência aos 
alimentos de fácil digestão e 
bebidas naturais no período 
noturno, evitando excesso de 
bebidas com cafeína, bebidas 
alcoólicas e bebidas gasosas. 
Sopas em geral e alimentos pas-
tosos devem ser mais empre-
gados nas refeições noturnas. 
Também recomenda-se não 
dedicar as horas noturnas aos 
filmes de terror e muita tensão, 
dando preferência às músicas 
mais leves e bons livros.

Não sendo suficientes as 
medidas não farmacológicas, 
deve-se, sob supervisão médica, 
utilizar medicamentos que pos-
sam reordenar o sono noturno 
e, indiretamente, permitir que 
nosso coração possa recarregar 
efetivamente suas energias, 
evitando crises hipertensivas e 
arritmias cardíacas durante a 
madrugada.

Umas das ‘vacinas’ para a 
pandemia da insônia e da so-

brecarga cardíaca, em tempos 
de Covid-19, é modificar os 
hábitos alimentares e comporta-
mentais, visando obter horas de 
sono noturno reparador e revi-
talizador. Todos nós precisamos 
estar atentos a esta demanda 
para, assim, evitar problemas 
cardiovasculares futuros.

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

www.drgabrielcardio.
com.br

Justiça lacra Centro de Entrega de 
Encomendas dos Correios no Distrito 

O Centro de Entrega de 
Encomendas (CEE) dos Cor-
reios de Rio Preto, localizado 
no Distrito Industrial, foi la-
crado pela Justiça do Traba-
lho nesta segunda-feira (8).

Segundo Sérgio Luiz Pi-
menta, diretor do Sindicato 
dos Trabalhadores dos Cor-
reios, houve a necessidade 
de acionar novamente a jus-
tiça, pois o local deveria ter 
fechado na semana passada 
por conta da liminar que 
obrigou o fechamento deste 
Centro e também do Centro 
de Distribuição Domiciliária 
(CDD), na Avenida Nossa 
Senhora da Paz.

O sindicato conseguiu a 
liminar depois que um cartei-

ro que trabalhava nas duas 
unidades foi diagnosticado 
com Covid-19. A justiça 
determinou o fechamento 

todos os funcionários dos 
dois locais. “São entre 80 
e 85 no CEE e outros 30 no 
CDD”, salientou Pimenta.

No que diz respeito ao 
CDD, o sindicalista frisou 
que a agência está fecha-
da desde a notificação na 
semana passada, diferente 
do que ocorreu no CEE no 
Distrito Industrial onde foi 
necessário acionar a justi-
ça para que o local fosse 
fechado.

“Esta unidade (CEE) é 
responsável por todas as 
encomendas e envelopes 
acima de um quilo em toda 
a cidade de Rio Preto. Vai 
ficar fechado até todos os 
trabalhadores serem testa-
dos e saírem os resultados”, 
finalizou Pimenta.

Sergio SAMPAIO

das duas unidades por 15 
dias e obrigou que a Empre-
sa Brasileira de Correios e 
Telégrafos faça exames em 

Unidade no Distrito Industrial foi lacrada pela Justiça 

Divulgação

POR 15 DIAS
Sest Senat realiza 

testes em motoristas do 
transporte coletivo

O Sest Senat (Serviço So-
cial do Transporte e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
do Transporte) realizou nesta 
terça-feira (9) testes gratuitos 
de Covid-19 em motoristas do 
transporte coletivo de São José 
do Rio Preto. A ação vai até 
sexta-feira (12) e testará moto-
ristas de caminhões em postos 
de combustíveis na região.

“Nosso objetivo é contri-
buir com dados importantes 
e estratégicos para empresas, 
transportadores autônomos, 
trabalhadores do setor, governo 
e sociedade sobre a dissemina-
ção do vírus no setor de trans-
porte. Além disso, a iniciativa 

do Sest Senat é também uma 
forma de contribuir com as po-
líticas públicas que estão sendo 
adotadas pelo governo federal e 
governos estaduais no controle 
da pandemia no país”, afirma o 
presidente da CNT e dos Con-
selhos Nacionais do Sest e do 
Senat, Vander Costa.

Serão disponibilizados 30 
mil testes em todo o país. Os 
exames que serão realizados 
levam em consideração a quan-
tidade de anticorpos (IgM e IgG) 
produzidos pelo corpo humano 
contra o vírus SARS-COV-2, que 
provoca a covid-19. No caso de 
resultado positivo, eles serão 
orientados a buscar atendimen-
to em centros de saúde e sobre 
o correto isolamento social du-
rante o período de recuperação.

Vinicius LIMA 

NOVO CORONAVÍRUS

Unimed promove 'campanha 
do agasalho' até o dia 19

Por meio do Instituto Unimed 
São José do Rio Preto, a Unimed 
promove até o dia 19 de junho a 
‘Campanha do agasalho 2020 - abra 
seu guarda-roupas e seu coração’. 
Podem ser doados cobertores, cal-
çados e moletons ou roupas de frio 
(masculinas, femininas e infantis) 
novos ou em bom estado de con-
servação.

Para receber as doações, a co-
operativa disponibilizou seis pontos 
de coleta. Em Rio Preto na Sede da 
Unimed, avenida Bady Bassitt 3877, 
Medicina Preventiva Unidade IV, 
avenida JK 2220, Núcleo de Atendi-
mento Multidisciplinar, rua Floriano 
Peixoto 2870. Os demais pontos são 
as unidades comerciais de Mirassol, 
avenida Eliezer Magalhães 2437, 

Olímpia, rua Síria 391, e em Jales, 
avenida João Amadeu 2305.

Todas as peças arrecadadas serão 
revertidas para abrigos e instituições 
filantrópicas da cidade. O objetivo é 
que a ação seja tão bem sucedida 
quanto à campanha ‘Seja solidário, 
doe cuidado!’, com a qual a coopera-
tiva arrecadou mais de 1.900 kits de 
higiene para abrigos e albergues que 
assistem pessoas em situação de rua.

“Temos certeza de que a Cam-
panha do agasalho fará a diferença 
em Rio Preto. Estamos vivendo um 
momento diferente em que, mais do 
que nunca, as pessoas precisam de 
ajuda. Por isso, assim como nos anos 
anteriores, vamos abraçar esta causa 
tão importante e beneficiar muitas 
famílias”, afirma o presidente do 
Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, Helencar Ignácio.

Da REDAÇÃO

Saúde confirma mais duas 
mortes por Covid em Rio Preto

A Secretaria Municipal de 
Saúde rio-pretense confirmou 
dois novos óbitos causados 
pela Covid-19 nesta terça-feira 
(9).

O primeiro caso é referente 
a um homem de 89 anos que 
apresentava comorbidades. Os 
primeiros sintomas surgiram 
no dia 21 de maio. Óbito foi 

confirmado no dia 7 de junho.
O segundo óbito refere-se 

a uma mulher de 88 anos que 
apresentava comorbidades. 
Sentiu os primeiros sintomas 
no dia 9 de maio. O óbito foi 
registrado no dia 8 deste mês.

São 31 óbitos confirmados-
desde o início da pandemia em 
Rio Preto. O município tem 979 
casos de coronavírus e 602 
curados.

Da REDAÇÃO

Olímpia contabiliza 74 
casos e 48 curados

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou que rece-
beu, nesta terça-feira (9), 
dois resultados positivos para 
a Covid-19, sendo um homem 
de 58 anos, que está bem em 
isolamento domiciliar, e um 
outro homem de 41 anos, que 
está internado na enfermaria 
isolada da Santa Casa, desde 
a última semana.

Além disso, a Vigilância 
registrou cinco novas notifica-
ções suspeitas e recebeu um 
resultado negativo de teste 
rápido. Com as atualizações, 
Olímpia contabiliza 74 casos 
confirmados, dos quais 48 já 

estão curados e três permane-
cem internados na Santa Casa 
(um em enfermaria e dois na 
UTI), além de três óbitos. O 
município aguarda resultados 
de 19 suspeitos.

Da REDAÇÃO
Divulgação
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Policiais militares prende-
ram em flagrante, por violência 
doméstica e lesão corporal, na 
noite desta segunda-feira, o 
ajudante G.A.S., 43, no Jardim 
Paulista.

A guarnição foi acionada 
para atender a ocorrência e 
ao chegar na residência o 
agressor apareceu e negou ter 
batido na companheira, uma 
empregada doméstica, de 43 
anos.

Enquanto conversava com 
os pms, a mulher, que estava 
na casa de uma vizinha, apa-
receu com a boca sangrando 
muito e sem dentes na parte 
superior.

À PM, ela informou que 
levou socos e chutes no rosto 
que ocasionaram a perda dos 
dentes.

Conforme a vítima, ela 
convive com o autor há cinco 
anos e a violência teria ocorrido 
porque questionou o motivo da 
demora dele em voltar para a 
residência.

No Plantão, a prisão foi 
confirmada e o acusado enca-
minhado à cadeia de trânsito 
da DIG/Deic, onde aguardará 
decisão judicial.

Ajudante quebra dentes da mulher e 
vai preso por violência doméstica

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

MARTA FONTES DE ARAÚJO – Fale-
cida no dia 09/06/2020 aos 68 anos de 
idade. Era solteira, deixando os fi lhos: 
Raquel e Guilherme. Sepultamento ocor-
reu no dia 09/06/2020 às 17h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

SEVERINO JOSÉ DA SILVA – Falecido 
no dia 09/06/2020 aos 43 anos de idade. 
Era casado com Maria José Duarte de 
Amorim Silva, deixando os fi lhos: Mateus 
e Thiago. Sepultamento ocorreu no dia 
09/06/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

Morador no Soli-
dariedade, um pintor, 
de 46 anos, foi preso 
em flagrante por furto 
em uma esmalteria 
na avenida Fortunato 
Ernesto Vetorazzo, na 
tarde desta segunda-
-feira. A vítima, uma 
vendedora, de 27 anos, 
e um mecânico, de 25, 
conseguiram deter o 
acusado até a chegada 
da Polícia Militar.

Segundo o boletim 
de ocorrência, A.S.S. 
furtou o celular, cuja 
capinha continha R$ 
200 e um cartão ban-
cário da jovem, e saiu 
correndo, sendo per-
seguido pela vítima e 
a testemunha.

O suspeito foi detido 
a alguns quarteirões. À 
PM, ele admitiu o furto 
do telefone, mas negou 
que tivesse dinheiro 
junto com o aparelho.

No Plantão, o dele-
gado arbitrou fiança no 
valor de um salário mí-
nimo, que não foi paga, 
e o indiciado acabou 
sendo transferido para 
a carceragem da DIG/
Deic de Rio Preto, onde 
aguardará audiência de 
custódia.

Pintor é 
detido por 
populares 
após furtar 
esmalteria 

no Vetorazzo
Daniele JAMMAL

Um funcionário pú-
blico municipal, de 45 
anos, morador em Mi-
rassol, é a mais nova 
vítima do golpe da ven-
da de veículos na OLX. 
O estelionato foi re-
gistrado na Central de 
Flagrantes rio-pretense 
nesta segunda-feira.

Após ver o anúncio 
no site de uma Honda 
CG 150 Titan, ano 2014, 
por R$ 5,4 mil, valor 
abaixo do mercado, en-
trou em contato com o 
golpista que alegou que 
o veículo pertencia ao 
seu cunhado.

Já para o verdadeiro 
vendedor, um gerente 
comercial, de 33 anos, 
morador no Parque In-
dustrial, em Rio Preto, 
que teve a oferta ori-
ginal de R$ 7,3 mil clo-
nada, o estelionatário 
contou outra história.

Disse que iria en-
tregar a moto para um 
funcionário, em troca de 
uma dívida, e por isso 
não era para comentar 
o valor da venda.

Conforme o boletim 
de ocorrência, a vítima 
efetuou dois depósitos 
de R$ 2,5 mil cada em 
contas indicadas pelo 
criminoso e quando as 
partes estavam no car-
tório para transferência 
da documentação, como 
o dinheiro não caiu na 
conta do gerente co-
mercial, ele se recusou 
a continuar com o ne-
gócio.

No Plantão, a moto 
foi apreendida e o caso 
segue sendo investi-
gado.

Funcionário público 
perde R$ 5 mil ao 

comprar moto do ‘golpe 
do anúncio clonado’

Vítima de agressão morre no 
HB após 15 dias na UTI

Morreu na madrugada des-
ta segunda-feira, após 15 dias 
na UTI do Hospital de Base de 
Rio Preto, o auxiliar de mecâ-
nico Ismael Amandio, 45 anos.

Ele deu entrada com trau-
matismo craniano na institui-
ção no dia 24 de maio, após 
sofrer agressões no Parque das 
Nações, bairro onde morava, 
em Votuporanga.

Segundo o boletim de 
ocorrência, houve evolução 
para infecção do trato urinário 
pneumonia nosocomial, com 
disfunção orgânica generaliza-
da, levando o paciente a óbito.

De acordo com a polícia, a 
vítima teria sido ameaçada na 

véspera do crime pelo autor, 
o desempregado R.P.D., 40, 
residente no mesmo bairro.

Após ter a cabeça batida 
contra o chão pelo agressor, 
Amandio foi socorrido para a 
Santa Casa votuporanguense, 

onde recebeu os primeiros 
socorros, sendo transferido 
para o HB.

Com a morte do auxiliar, D., 
que foi preso, passa a respon-
der por homicídio e não mais 
lesão corporal.

Daniele JAMMAL
Divulgação

Motociclista morre ao bater em 
guia de rotatória em avenida

Daniele JAMMAL

Silva chegou a ser 
entubado no Hospital de 
Base, onde teve parada 
cardiorrespiratória e não 
resistiu

Severino José da Silva, 
43, que trabalhava como 
servente e residia no Jardim 
Nunes, morreu na noite desta 
segunda-feira, após sofrer 
um acidente de trânsito na 
avenida Danilo Galeazzi, em 
Rio Preto.

A vítima transitava com 

sua motocicleta pela via, 
no sentido BR-153/Centro, 
quando passou pela rotatória 
que estava sem iluminação 
e sinalização com placas de 
indicação refletiva, batendo 
contra a guia. No lugar, se-
gundo a PM, foi executada 
uma obra recentemente.

Peritos da Polícia Técnica 
foram acionados, mas não 
encontraram o local preserva-
do, pois o atendimento inicial 
do caso foi feito pela GCM que 
chamou o Resgate do Corpo 
de Bombeiros para atender 
a vítima, que apresentava 
ferimentos graves.

Silva chegou a ser entuba-
do no Hospital de Base, onde A GCM acionou o Resgate para socorrer a vítima até o HB

Divulgação

ACUSADO FOI PRESO

Gestante ameaça duas técnicas em enfermagem após ter vacinação recusada

Moradora no Cidade Jar-
dim, uma gestante, de 28 
anos, ameaçou duas técni-
cas em enfermagem, de 23 
e 32 anos, na tarde desta 
segunda-feira, na Escola 
Municipal Pato Donald, na 
Boa Vista, em Rio Preto, 
depois de ter o pedido de 

imunização recusado porque 
não estava com a carteira de 
vacinação.

À polícia, as vítimas infor-
maram que são funcionárias 
da UBSF Parque Industrial 
e que estão trabalhando na 
unidade escolar por causa da 
pandemia do Covid-19.

Segundo as servidoras 
públicas, há alguns dias, a 

Daniele JAMMAL grávida compareceu no local 
querendo ser vacinada, mas 
sem apresentar a carteirinha, 
sendo orientada a retornar 
com o documento.

Nesta segunda, a mulher 
voltou sem a caderneta, ale-
gando que estava com sua  
mãe em São Paulo.

Ao ter a solicitação de 
vacina novamente recusada, 

a acusada ficou agressiva e 
violenta, começou a filmar e 
empurrou uma porta, tentan-
do atingir uma das vítimas, 
que saía da sala no momento.

Uma terceira funcionária 
municipal apareceu e vacinou 
a gestante, mediante apre-
sentação de receita médica.

Após uma hora, a suspeita 
apareceu na escola e pediu o 

Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto recebe diariamente casos envolvendo violência doméstica 

Cláudio LAHOS

teve parada cardiorrespiratória 
e não resistiu.

Seu enterro está marcado 
para as 17 horas desta terça-
-feira, no Cemitério São João 
Batista.

Caso segue sendo investi-
gado pelo 3º DP rio-pretense 
como morte suspeita.

OUTRO LADO

Em nota, a assessoria de 
imprensa do Executivo res-
saltou que “A Prefeitura de 
Rio Preto lamenta o ocorrido 
e informa que o local está 
devidamente sinalizado con-
forme as normas de trânsito e 
encontra-se iluminado”.

nome completo das técnicas 
que, assustadas, foram para 
o fundo do prédio, temendo 
serem agredidas.

Caso segue sendo investi-
gado pelo 2º DP rio-pretense 
como ameaça. A assessoria 
de imprensa da Prefeitura foi 
procurada pela reportagem e 
deve se manifestar sobre o 
ocorrido.

Daniele JAMMAL

A Polícia Civil de Rio Preto 
recebeu nesta segunda-feira 
mais uma denúncia de estelio-
nato praticado na internet.

Dessa vez, uma auxiliar ad-
ministrativa, de 50 anos, com-
prou uma cinta modeladora, em 
12 parcelas de R$ 12,67, no 
seu cartão de crédito, de um 
site, no dia 3 de abril.

Mas, ao receber a enco-
menda, o produto enviado não 
era o que foi adquirido. Foi 
entregue à vítima, conforme o 
boletim de ocorrência, um fras-
co diminuto com uma pequena 
sacola plástica.

A auxiliar disse no Plantão 
que tentou resolver a questão 
amigavelmente, mas sem su-
cesso, e acabou descobrindo 
que há uma comunidade virtual 
de pessoas lesadas pela mes-
ma firma.

Auxiliar recebe frasco 
diminuto ao invés de 

cinta modeladora
Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS
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“É injusto apontar o setor produtivo como 
vilão do contágio”, diz presidente da Acirp
O presidente da Associa-

ção Comercial e Empresarial 
de Rio Preto (Acirp), Kelvin 
Kaiser, divulgou um vídeo nes-
ta terça-feira (9) defendendo 
a ampliação da flexibilização. 
Kaiser também comentou 
sobre os casos recentes de 
Covid-19 no município.

“É injusto e irresponsável 
apontar o setor produtivo 
como grande vilão do con-
tágio. As pessoas que estão 
internadas hoje não podem 
ter se contaminado nessa 
flexibilização, que começou 
há apenas uma semana. A 
grande verdade é que prova-
velmente os contágios devem 
estar acontecendo nos locais 
classificados como essen-
ciais, como supermercados, 
bancos e outros estabeleci-

mentos”, afirmou. 
Ele também citou que mui-

tas pessoas estão promovendo 
festas e aglomerações como 
fatores que estão dispersando 
o vírus na cidade.

“Com a flexibilização res-
ponsável é possível trabalhar 
sem aglomerações. A maioria 
do comércio da nossa região é 
de pequeno porte, que atende 
poucos clientes por dia. Nesta 
semana estamos fazendo uma 
campanha de conscientização 
para nossos associados. É 
importante deixar claro o papel 
da população para diminuir o 
contágio. Veja as recomenda-
ções necessárias para o seu 
setor produtivo. Essa crise 
só vai passar quando o setor 
produtivo voltar a gerar empre-
gos”, comentou Kaiser.

Até o momento, Rio Preto 
contabiliza 979 casos de Co-
vid-19, com 602 curados e 
31 óbitos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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O empresário Kelvin 
Kaiser, presidente 
da Acirp, defendeu 
a ampliação da fle-
xibilização na cidade

Jota e Guilherme realizam 2ª 
Live Solidária nesta quinta-feira

A dupla Jota & Guilherme fará 
nesta quinta-feira, dia 11, a partir 
das 17h, a 2ª Live Solidária no 
canal oficial dos sertanejos no 
Youtube. A realização é do Circuito 
Brahma Live e Violashow. A apre-
sentação será transmitida direto 
do Haras Araxá, localizado próximo 
a Severínia), por meio da internet 
oferecida pela N4 Telecom, em 
parceria com a empresa Sinal BR.

Jota conta que a expectativa é, 
além de entreter ao público com 
boas músicas na véspera do Dia 
dos Namorados, superar os nú-
meros de doações da primeira live. 
“Arrecadamos na primeira live mais 
de 20 toneladas de alimentos e in-
sumos hospitalares”, diz o cantor. 

Após o show online, os donati-

vos foram doados para instituições 
de Olímpia, Rio Preto e região. 
Entre elas, o Hospital de Base, que 
é referência no enfrentamento ao 
Covid-19 e recebeu cestas básicas, 
e o Hospital do Amor, em Barretos, 
que também recebeu doações 
pelo QR Code e litros de Álcool em 
Gel. Outra instituição rio-pretense 
beneficiada com cestas básicas 
foi o Instituto As Valquírias. O Re-
canto da Patrulha Animal Solidária 
recebeu ração para os animais 
atendidos.

Guilherme conta que uma das 
novidades nesta 2ª edição será a 
realização de um leilão de um potro 
Júpiter da Araxá (filiação Gálico do 
Morro Agudo x Celine da Araxá), 
doado pelo Haras Araxá, em prol do 
Hospital de Amor. “O lance inicial 
será de R$ 4 mil”, afirma o cantor.

Da REDAÇÃO

Confira o que abre e fecha nesta quinta-feira 

Por conta do feriado pro-
longado de Corpus Christi, 
alguns serviços públicos serão 
interrompidos na quinta-feira 
e retornam em horário normal 
na segunda-feira, dia 15. Os 
atendimentos de urgência e 
emergência, assim como a far-
mácia popular, serão mantidos 
durante o período. Confia os 
horários:

Farmácia Municipal
Aberta das 8h às 14h

Unidades de Pronto-Aten-
dimento

24 horas para atendimento 
de urgência e emergência

*Atendimento Pediátrico na 
Upa Norte e no Jaguaré

Unidades Básicas de Saú-
de

Quinta-feira, 11/6 – Fecha-
das

Sexta-feira, 12/6 – Fecha-
das

Sábado – 13/6 – Fechadas

Cidade da Criança, pisci-
nas públicas, parques, Zoo-
lógico Municipal, bibliotecas, 
museus e centros esportivos

Permanecem fechados em 
função da quarentena

Poupatempo e Prefeitura 
Regional Norte

Permanecem fechados em 

Da REDAÇÃO função da quarentena

Procon, Semae e secre-
tarias da Fazenda, Trânsito 
e Obras

Retomam o atendimento 
exclusivamente online e por te-
lefone na segunda-feira, dia 15

Área Azul
Quinta-feira, 11/6 – Não 

será cobrada
Sexta-feira, 12/6 – Das 8h 

às 18h
Sábado – 13/6 – Não será 

cobrada

Mercado Municipal
Quinta-feira, 11/6 – 7h às 

12h
Sexta-feira, 12/6 – 7h às 

Divulgação

Mercado Municipal vai funcionar das 7h às 12h, amanhã

Internet vira solução para retomada 
do mercado imobiliário em Rio Preto
Depois de passar por uma 

paralisação no final do mês 
de março até o final de abril, o 
setor imobiliário tenta retomar 
o ritmo de antes da pandemia 
da coronavírus. Para isso, as 
imobiliárias estão apostando 
em novas estratégias para re-
cuperar o tempo perdido.

“O primeiro atendimento 
é sempre no meio digital. As 
empresas estão buscando 
chamar a atenção dos clientes 
na internet, redes sociais e 
Whatsapp. A maior limitação 
de antes era não poder visitar 
o imóvel, devido a quarentena, 
mas agora com a flexibilização 
esperamos retomar o ritmo até 
o final de julho, se a pandemia 
não piorar”, explicou o diretor 
regional do Sindicato da Ha-

bitação (Secovi) de São José 
do Rio Preto, Thiago Nogueira 
Mendonça Ribeiro.

De acordo com os dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-

são 18.796 admissões contra 
19.822 demissões, com saldo 
negativo de 1.026 empregos.

“Teria sido pior se o setor 
de construção civil não tivesse 
sido incluído na lista de serviços 
essenciais, pois ver as obras em 
andamento ajuda a dar con-
fiança para quem vai comprar”, 
comentou o diretor.

Segundo Ribeiro, as loca-
ções comerciais são as mais 
afetadas até o momento. 

“Está todo mundo em cho-
que com e com pé atrás em 
fazer locação de um imóvel 
comercial. No entanto, nos 
residenciais as coisas estão se 
movimentando. Muitas pesso-
as tiveram que se mudar para 
um apartamento ou uma casa 
menor para baratear os custos 
com aluguel”, explicou.

Vinicius LIMA

dos), o setor imobiliário teve 
um saldo negativo de 3.475 
empregos durante o mês de 
abril, com 1.615 admissões e 
5.090 demissões no Brasil. No 
acumulado do ano de 2020, 

Setor imobiliário tenta retomar o ritmo anterior à pandemia

Divulgação

FERIADO

NOVA FERRAMENTA ATÉ 19 DE JULHO

NO YOUTUBE

Gui Fernandes realiza live em prol da 
Associação Madre Tereza de Calcutá

A Live do cantor Gui Fernan-
des será realizada ao vivo neste 
feriado, dia 11, pelo seu canal do 
youtube oficialguifernandes, no 
Instagram @oficialguifernandes e 
Facebook Gui Fernandes, às 14h. 
A realização da live será para arre-
cadação de alimentos, cobertores, 
agasalhos, produtos de limpeza ou 
valores em dinheiro. As doações 
serão feitas pelo WhatsApp (17) 
99165- 7056 ou pelo QR Code que 
estará disponível na tela.

Todas as arrecadações serão 
destinadas para a Associação Ma-
dre Tereza de Calcutá de São José 
do Rio Preto.

Sobre Gui Fernandes 
A música sempre esteve pre-

sente na vida do artista desde 

pequeno. Começou a tocar violão 
com 7 anos, sem nunca ter feito 
uma única aula de música. Aos 12, 
passou a tocar na igreja, no  coral e 
em grupo de adolescentes e jovens. 
Com 16 anos,  formou sua primeira 
dupla com seu parceiro Gilcimar 
que hoje se encontra morando com 
Deus. A dupla chamava Gil e Gel.

Após a morte acidental do seu 
parceiro decidiu expandir os conhe-
cimentos e aprender outros instru-
mentos musicais. Foi quando se 
apaixonou pela bateria e tocou com 
artistas conceituados no mundo da 
música. Além do violão e bateria, 
Gui Fernandes toca percussão, 
guitarra, gaita e contrabaixo. 

“Hoje tento seguir sozinho 
carreira solo e voltando aos pal-
cos agora como cantor”, diz Gui 
Fernandes.
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AMANHÃ

Estão abertas as 
inscrições para 

projetos na área de 
emergência em saúde

O Ministério da Saúde 
abriu inscrições, até 19 de ju-
lho, para que pesquisadores, 
professores e profissionais 
que tenham ideias de negó-
cios e de empresas startups 
na área de emergência em 
saúde pública, alinhada às 
estratégias de pesquisa e 
inovação, possam apresentar 
propostas. A ação faz parte da 
primeira rodada do Inova SVS/
MS, programa do Ministério 
da Saúde em parceria com a 
Fiocruz e a Biominas Brasil.

A pré-aceleração, que é 
a primeira etapa do progra-
ma, vai selecionar até 20 
equipes para testar e validar 
soluções, estudar modelos de 
comercialização, aplicação de 
pilotos e provas de conceito, 
encontrar mercado/usuários e 
desenvolver novas habilidades 
a partir de uma metodologia 
direcionada que combina 
capacitação, modelagem e 
competição, com duração 
aproximada de dez semanas. 

As equipes participantes 
do programa terão oportu-
nidade de interação com as 
áreas técnicas do Ministério 
da Saúde para aplicarem suas 
tecnologias no Sistema Único 
de Saúde (SUS).

EDITAL
A chamada, de âmbito 

nacional, é destinada a pes-
quisadores, empreendedores 
e demais interessados no 
desenvolvimento de novas 
tecnologias e negócios ino-
vadores. 

Os objetivos do edital são 
convocar inscrições de equi-
pes compostas que possuam 
ideias, projetos, pesquisas, 
tecnologias e startups em áre-
as do setor de saúde humana 
e Digital Health e que aten-

dam aos requisitos de elegibi-
lidade para a participação na 
1ª Rodada do Inova SVS/MS, 
além de orientar o processo 
de seleção das equipes que 
farão parte da 1ª Rodada do 
Inova SVS/MS.

As etapas estão divididas 
no período de submissão 
das propostas, estágio na 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde (cinco dias) e a etapa 
de criação pelas equipes 
selecionadas (Biobusiness-
model). Foi disponibilizada 
plataforma desenhada pela 
Fiocruz e Fundação Biominas 
(https://conteudo.biominas.
org.br/inova-svs)

A 1ª Rodada do Inova 
SVS/MS terá duração de até 
10 semanas, com previsão de 
que as atividades aconteçam 
em dois dias seguidos por 
semana (segunda e terça-fei-
ra), no período diurno, entre 
os dias 24 de agosto e 6 de 
novembro de 2020, com cro-
nograma a ser definido e di-
vulgado mediante andamento 
do cenário da COVID-19.

Mais informações sobre as 
inscrições estão disponíveis 
em (https://conteudo.biomi-
nas.org.br/inova-svs)

O PROGRAMA INOVA
O Programa Fiocruz de Fo-

mento à Inovação, “Inova Fio-
cruz”, lançado em 2018, tem 
como objetivo incentivar a 
transferência para a socieda-
de do conhecimento gerado 
em todas as áreas de atuação 
da Fundação Oswaldo Cruz e 
conta com financiamento do 
Fundo de Inovação da Fiocruz 
e do Ministério da Saúde. 

O programa está estrutu-
rado em quatro eixos:  insti-
tucional e cadeia Produtiva; 
encomendas estratégicas; 
redes e capacitação e desen-
volvimento regional.
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12h
Sábado – 13/6 – 7h às 13h

Feiras livres
Quinta-feira, 11/6 – 6h às 

12h
Sexta-feira, 12/6 – 6h às 

12h
Sábado – 13/6 – 6h às 12h
Shopping HB
Quinta-feira, 11/6 – Fechado
Sexta-feira, 12/6 – Fechado
Sábado – 13/6 – Fechado

Shopping Azul
Quinta-feira, 11/6 – Fechado

Sexta-feira, 12/6 – 11h às 
15h

Sábado – 13/6 – 11h às 15h



17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal&Edital

Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira

10 de junho de 2020

A7

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
Resolução CMDCA nº 472/2020

09 de maio de 2020
Designa como fi el depositárias dos materiais permanentes 
as OSC´s parceiras do Edital Chamamento SEMAS/CMDCA 
nº 01/2018.
   O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei n.º 4.956, de 15 de maio de 1992 com as alterações 
introduzidas pela Lei nº.  8.401, de 04 de julho de 2001 e 
Lei nº. 9.274 de 17 de Novembro de 2.006, e pelo Decreto 
Municipal nº 7199 de 18 de julho 1993 e o Regimento Interno 
CMDCA, em reunião ordinária ocorrida no dia 09 de junho de 
2020, resolve:
  Considerando o que disciplina a Lei 
13.019/14, em especial os artigos:
 “(...)
Art. 2º Para os fi ns desta Lei, considera-se:
(...)
XIII - bens remanescentes: os de natureza permanente 
adquiridos com recursos fi nanceiros envolvidos na parceria, 
necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se 
incorporam; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(...)
Art. 29. Os termos de colaboração ou de fomento que en-
volvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão 
celebrados sem chamamento público, exceto, em relação 
aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a 
celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de 
compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o 
respectivo chamamento público observará o disposto nesta 
Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(...)
Art. 36. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado 
aos bens remanescentes da parceria.
Parágrafo único. Os bens remanescentes adquiridos com 
recursos transferidos poderão, a critério do administrador 
público, ser doados quando, após a consecução do objeto, 
não forem necessários para assegurar a continuidade do 
objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e 
na legislação vigente.
(...)
Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a cele-
bração de termo de colaboração, de termo de fomento ou 
de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como 
cláusulas essenciais: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 
2015)
(...)
X - a defi nição, se for o caso, da titularidade dos bens e 
direitos remanescentes na data da conclusão ou extinção 
da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido 
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos 
repassados pela administração pública; (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015)
(...)”
  Considerando que material permanente 
adquirido por meio das Parcerias celebradas no Chamamen-
to SEMAS/CMDCA - 01/2018, são provenientes de recurso 
público.
  Considerando o termo de fomento, em espe-
cial a cláusula décima terceira  - dos bens remanescentes:
“Para fi ns de cumprimento do disposto nos art. 36 e art. 42, 
X ambos da Lei Federal nº 13.019/2014, e o art. 20 § 3º do 
Decreto nº 17.708/2017 e alterações, os bens remanescen-
tes adquiridos com recursos transferidos terão sua titularida-
de determinada a critério do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente – CMDCA, e nos termos do art. 
44 do mencionado Decreto, observada demais legislações 
aplicada”.
  Art. 1º - As Organizações da Sociedade Civil 
abaixo elencadas fi cam designadas como fi eis depositárias 
dos materiais permanentes adquiridos mediante os respecti-
vos Termos de Fomento celebrados:
1. Associação Anjos da Guarda – nº 06/2019;
2. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE – nº 04/2019;
3. Associação Filantrópica Mamãe Idalina - AMAI - nº 
03/2019;
4. Associação Damas de Caridade – nº 07/2019;
5. Associação Renascer – nº 05/2019 e;
6. Instituto Educacional Casa da Criança – 08/2019.
  Art. 2º - O CMDCA por meio da Comissão 
de Monitoramento e Avaliação das parcerias destacadas no 
artigo 1º em conjunto com a Secretaria de Assistência Social 
serão responsáveis pela lavratura dos termos de depósito 

dos materiais permanentes, em até 10 dias úteis.
   Art. 3 º - As OSC´s parceiras elencadas no 
artigo 1º desta Resolução que possuem interesse em con-
tinuar com as atividades objeto das parcerias, devem apre-
sentar plano de trabalho, em até 10 dias úteis para conhe-
cimento e deliberação do CMDCA, de maneira a subsidiar 
novos editais previstos na Lei nº 13.019/14, como Termo de 
Colaboração e ou Termo de Cooperação.
  Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor a 
partir da data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 09 de junho de 2020.

CAMILA PACÍFICO SPARVOLI 
PRESIDENTE DO CMDCA
BIÊNIO 2019/2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONT. MÉ-
DICOS E HOSPITALARES EIRELI ME
NOTAS DE EMPENHO Nº 7575/2020 e 8927/2020
CONTRATADA: MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 7584/2020
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IM-
PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
NOTA DE EMPENHO Nº 6277/2020
CONTRATADA: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
NOTA DE EMPENHO Nº 9408/2020
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
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
NOTAS DE EMPENHO Nº 9088/2020, 5626/2020 E 
5628/2020
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
NOTAS DE EMPENHOS Nº 9091/2020, 9092/2020, 
9118/2020 E 9119/2020.
CONTRATADA: LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
LTDA ME
NOTA DE EMPENHO Nº 9345/2020
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME
NOTA DE EMPENHO Nº 8.947/2020
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo estabelecido, impreterivelmente, a contar do rece-
bimento 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 querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2020
ATA Nº 0408/20
CONTRATADA: ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de testes PSA livre para o labora-
tório do Complexo Pró Saúde - Valores Unitários – Item 02 
– R$560,00; Item 03 – R$490,00 – SMS - Prazo de vigência: 
12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0409/20
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRI-
BUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME - Valor Unitário – Item 35 – R$6,220 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0410/20
CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME - Valor Unitário – Item 01 – R$2,170 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0411/20

CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valores Unitários – Item 25 – R$1,937; 
Item 30 – R$4,450 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0412/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padro-
nizados na REMUME - Valor Unitário – Item 11 – R$1,480 – 
SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0413/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS – EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valores Unitários – Item 04 – R$0,096; 
Item 16 – R$0,260 – SMS - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10283/2020
CONTRATO Nº: DPL/0030/20
CONTRATADA: JOSÉ  CARLOS MATIAS 02579132899
OBJETO: Prestação de serviço com fornecimento de peças 
para manutenção preventiva mensal e corretiva da câmara 
frigorífi ca do CADI - SMS - Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$7.740,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Adjudicatário: Marcos A. de Oliveira & Cia Ltda ME – CNPJ 
73.601.791/0001-89
Ref.: Concorrência Pública nº 027/2019
DESPACHO: Considerando os fatos narrados no processo 
licitatório os quais indicam o descumprimento de cláusula 
do instrumento convocatório por parte da Adjudicatária sem 
justo motivo, sendo certo que garantido o direito ao contra-
ditório e a ampla defesa, passou ao largo de justifi car motivo 
bastante para não honrar o compromisso assumido, confor-
me bem defi niu o r. parecer da douta Procuradoria Geral do 
Município, que utilizo aqui, também, como razões de decidir. 
DECIDO, aplicar à empresa Marcos A. de Oliveira & Cia Ltda 
ME a penalidade de multa no valor de R$ 72.200,00 (setenta 
e dois mil e duzentos reais) tudo em obediência ao inciso II 
do art. 87 da LF 8666/93 e ao item 15.3 do edital e, também 
a suspensão do direito de licitar e contratar com esta Admi-
nistração pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do Art. 87, 
III da LF 8666/93. Publique-se. As formalidades legais. Luís 
Roberto Thiesi – Sec. Mun. De Administração. O inteiro teor 
desta decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENA-
GEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE IV) 
INTERLIGANDO AVENIDAS DE “LINHÃO”, REDE DE ALTA 
TENSÃO CPFL, CRIANDO UM ANEL VIÁRIO NO MUNI-
CÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SEC. MUN. DE 
OBRAS. A Comissão Municipal de Licitações, por votação 
unânime, acolhe integralmente o parecer técnico da Secre-
taria Municipal da Fazenda e, também, o parecer técnico 
da Secretaria Municipal de Obras, que são adotados como 
razões de decidir e passam a fazer parte integrante desta 
decisão e declara habilitadas a prosseguir no certamente 
licitatório as empresas: CONSTROESTE CONSTRUTORA 
E PARTICIPAÇÕES LTDA e COPLAN CONSTRUTORA 
PLANALTO LTDA. Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, fi ca 
designado o dia 22/JUNHO/2020 às 08:30 hs., para a ses-
são de abertura da proposta fi nanceira. O inteiro teor desta 
decisão se acha encartada nos autos do processo a disposi-
ção dos interessados.  Publique-se para ciência. 
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 161/2020 – Processo 
11587/2020
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço 
telefônico fi xo comutado (STFC) - analógico e digital - para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São 
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José do Rio Preto/SP. Sessão pública realizada on line com 
início dia 21/05/2020, sendo declarada vencedora a empresa 
TELEFÔNICA BRASIL S A. itens 1 e 2. Houve manifesta-
ção de intenção de recurso pela empresa COMPANHIA DE 
TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL (ALGAR 
TELECOM S/A). Foram apresentadas as razões recursais e 
as contra razões. A pregoeira manteve a decisão prolatada 
na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Administração que ratifi cou a de-
cisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa TELEFÔNICA BRASIL S A. 
e HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar qualquer irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário 
Municipal de Administração. O inteiro teor encontra-se a dis-
posição dos interessados no Portal de Compras e nos autos 
do processo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
133/2020 – PROCESSO Nº 11373/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de colchão hos-
pitalar adulto, colchonete e colchão pediátrico. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de 
retomada do pregão em epígrafe para o dia 15/06/2020 às 
09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
136/2020 – PROCESSO Nº 11.380/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumentais 
odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe 
para o dia 15/06/2020 às 14:00hs 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° 189/2020, PROCESSO 11.761/2020, objetivando 
registro de preços para contratação de empresa para pres-
tação de serviços de poda e supressão de árvores. Secre-
taria Municipal de Educação.. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 25/06/2020, 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° 202/2020, PROCESSO 11.856/2020, objetivando 
registro de preços para aquisição de sondas e kit sondagens. 
Secretaria Municipal de Saúde.. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 25/06/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. 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° 192/2020, PROCESSO 11.808/2020, objetivando 
a contratação de empresa para prestação de serviços de 
limpeza e desinfecção de reservatórios dos prédios da 
Secretaria Municipal de Saúde.. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 29/06/2020, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 154/2020 – Processo n.º 
11.520/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de rações 
diversas em atendimento ao zoológico municipal. Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Sessão pública 
realizada on-line com inicio dia 22/05/2020, sendo adjudica-
do os itens às empresas declaradas vencedoras:  LICITAVET 
COMERCIAL LTDA EPP (itens: 4, 9);  REGIONAL AGROPE-
CUÁRIA E BUSINESS LTDA ( itens: 2, 3, 6, 7). Os itens: 1, 5 
e 8 restaram FRACASSADOS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Case-
miro-  Secretária Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

PORTARIA N° 016 / 2020
DE 09 DE JUNHO DE 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano, Diretor-Presidente da EMPRESA 
MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 
EMURB, no uso de suas atribuições legais, e no disposto no 
§ 2º do artigo 1º, do Decreto Municipal n.º 18.614 DE 3 DE 
JUNHO DE 2020;
Considerando, que o dia 12 de junho do corrente ano (sexta 
feira posterior ao feriado de Corpus Christi) foi declarado 
ponto facultativo pelo Prefeito Municipal;
Considerando, os serviços de natureza essencial, os ser-
viços de interesse público, administração e atendimento à 
população na Estação Rodoviária, Estacionamento Rotativo 
(Área Azul), serviços de manutenção, limpeza, conservação 
e em todos os pontos onde a EMURB presta serviços e cuja 
interrupção pode causar prejuízos aos munícipes, assim 
como: Parques Ecológicos, Mercado Municipal, Eco Escola 
de competências, Swift, Shopping Azul.
DETERMINA:
Art. 1º - No dia 12 de junho de 2020 (sexta-feira), a EMPRE-
SA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO RIO PRE-
TO – EMURB, manterá suas atividades em funcionamento 
normal, sendo que não serão computadas como extraordiná-
rias as horas trabalhadas em sua jornada usual neste dia.
§ 1º - Os funcionários em escala deverão cumprir a jornada 
normal de trabalho.
Artigo 2º - Caberá aos gestores e responsáveis pelos con-
tratos em todos os pontos onde a EMURB prestar serviços, 
expedir informativos necessários á disciplinar a manutenção 

dos serviços essenciais e eventuais serviços de interesse 
público que fi carão mantidos em funcionamento normal na 
data acima citada.
Artigo 3° - Esta portaria entrará em vigor na data da sua pu-
blicação, fi cando revogadas as disposições em contrário.
São José do Rio Preto, 09 de Junho de 2020.
                                        Rodrigo Ildebrando Juliano
                                              Diretor-Presidente

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 34.319 DE 08 DE JUNHO DE 2020

DISPENSA, LEILA GISELE LOPES, da Função de Chefe 
de Departamento - FG.101.6, no Departamento de Acompa-
nhamento de Instituições Educativas e Complementares da 
Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações poste-
riores, retroagindo os efeitos desta a 01 de junho de 2020.
PORTARIA N.º 946 DE 03 DE JUNHO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues 
Costa Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Hione Maria 
Soares, para, sob a presidência do(a) primeiro(a), compo-
rem a E. Comissão Processante, garantido o contraditório e 
ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno/
SMS/GP/Nº 1155/20, a servidora FABIANA CRISTINA SABI-
NO, responda como incursa nas penas atribuídas à violação 
dos incisos I e III artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e inciso 
XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O 
inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição da servi-
dora pública, a qual será citada nos termos parágrafo 1º do 
artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.321 DE 08 DE JUNHO DE 2020
RELOTA, a servidora IZABEL CRISTINA MARTINS da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento para 
a Secretaria Municipal de Educação, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de junho de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E 
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS – TO-
MADA DE PREÇOS nº 02/2020 – PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de 
Esgotos Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na 
margem esquerda do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho 
M Gouveia Neto entre a Rua Primeiro Mestre e a Av. Margi-
nal Piedade, incluindo levantamento topográfi co, sondagens 
do subsolo e licenciamento ambiental, conforme descrito no 
Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo).
Após análise das propostas e fundamentada no parecer da 
gerência gestora do processo a Comissão de Licitações de-
cidiu classifi car as propostas comerciais, da seguinte forma: 
em 1º lugar a proposta da  RESTELO CONSTRUÇÕES E 
CONSULTORIA LTDA. com valor de R$ 112.096,56; em 2º 
lugar a proposta da licitante PLANOS ENGENHARIA LTDA 
com  valor de R$ 116.000,00; em 3º  lugar a proposta da 
licitante TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIEN-
TAL LTDA – EPP com valor de R$ 118.000,00; em 4º lugar 
a proposta da licitante EME ENGENHARIA AMBIENTAL 
LTDA com  valor de R$ 120.000,00; em 5º lugar a proposta 
da licitante ENPROCON CONS. PROJ. LTDA com valor de 
R$ 121.023,71; em 6º lugar a proposta da licitante AYSA 
PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA com valor de R$ 
125.500,00; em 7º lugar a proposta da licitante RW EN-
GENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA com valor de R$ 
155.000,00; em 8º lugar a proposta da licitante FERREIRA 
COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com valor 
de R$ 166.950,00; em 9º lugar a proposta da licitante CA-
VALARI ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA 
com valor de R$ 167.000,00; em 10º lugar a proposta da 
licitante THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
– EPP com valor de R$ 182.390,52; em 11º lugar a propos-
ta da licitante ESCOAR ENGENHARIA LTDA – EPP com 
valor de R$ 191.580,00; em 12º lugar a proposta da licitante  
NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP 
com valor de R$ 197.957,76 e, em 13º lugar a proposta da 
licitante a licitante KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP com 
valor de R$ 202.700,00. Em decorrência da previsão con-
tida no item 5.3.1 do Edital, que assegura como critério de 
desempate preferência de contratação para as ME e EPP, 
e conforme prevê o art. 44, § 1º da Lei Federal 123/2006, 
alterada pela LC 147/2014, fi ca NOTIFICADA a empresa 
PLANOS ENGENHARIA LTDA, para que, se for de seu inte-
resse, reapresente sua proposta, conforme art. 45, inc. I da 
Lei Federal 123/06, no prazo de 02 (dois) dias a contar da 
desta publicação. S. J. Rio Preto, 09.06..2020, Sonia Maria 
Franco da Silva Gomes - Presidente da CL.
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
14/2020 – PROCESSO SICOM 373/2020
Objeto: Aquisição de medidor de vibrações, ferramenta uti-
lizada na detecção de avarias e realização de diagnósticos 
em equipamentos eletromecânicos.
Sessão pública realizada online no dia 09.06.2020, sendo 
declarado pelo pregoeiro o pregão FRACASSADO em razão 
do valor do item ter fi cado acima da estimativa inicial do 
edital. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”.
Alan Sinibaldi Cornachioni - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 – PROCESSO SICOM 
373/2020 
“DECLARO este processo licitatório FRACASSADO, em 
razão do valor do item ter fi cado acima da estimativa inicial 
do edital.”
São José do Rio Preto, 09.06.2020 – Nicanor Batista Júnior 
- Superintendente.
S. J. Rio Preto 09.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS A 
TÍTULO GRATUITO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E O 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO.

OBJETO: TERMO DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS CONS-
TITUIDO DE  02 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO (PATRI-
MÔNIOS: 246877 E 246878); 01 IMPRESSORA LASER 
(PATRIMÔNIO: 245829); 02 ARMÁRIOS DE AÇO (PATRI-
MÔNIOS: 247514 E 247515); 02 ESTANTE DE AÇO COM 
04 PRATELEIRAS (PATRIMÔNIOS:247516 E 247515); 03 
ARQUIVOS DE AÇO COM QUATRO GAVETAS (PATRIMÔ-
NIOS: 248927, 248928 E 249929); DE PARA SEU USO EX-
CLUSIVO, VEDADA A POSSIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 
LOCAÇÃO, OU NOVA CESSÃO, MESMO QUE A TÍTULO 
GRATUITO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO.
PRAZO: VÁLIDO PELO PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO 
DE COLABORAÇÃO 14/2017, FIRMADO ENTRE AS PAR-
TES, INCLUINDO EVENTUAIS PRORROGAÇÕES.
BASE LEGAL: ART. 112 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO.
DATA DA ASSINATURA: 08 DE JUNHO DE 2020.   

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
51/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impe-
didas de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 37.206.738/0001-10
Razão Social: C S COUTINHO SERVICOS DE TECNOLO-
GIA
CNPJ: 36.064.745/0001-61
Razão Social: EMPORIO ORGANIKAE LTDA
Conforme processamento realizado, em 09 de Junho de 
2020, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral munici-
pal irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 
da Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do 
artigo 15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 09 de Junho de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Comunicado de Levantamento Documental
Regularização Fundiária Urbana núcleo SÃO PEDRO IV
Edital nº 012/2020
A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no cum-
primento de suas atribuições legais, FAZ SABER aos que 
o presente EDITAL virem ou dele tiverem conhecimento, 
que o núcleo urbano informal denominado SÃO PEDRO IV 
objeto de regularização fundiária urbana, estando em fase 
de Identifi cação de Ocupantes dos lotes, que a Secretaria 
de Habitação estará desenvolvendo atividades de campo 
no PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2020 para fi ns 
de comprovação de posse, onde os interessados deverão 
providenciar a documentação necessária.
A documentação deverá ser entregue para os agentes públi-
cos, devidamente identifi cados, que passarão para recolhi-
mento entre os dias 25 e 26 de junho de 2020 em horário 
comercial, ou entregue pessoalmente na Secretaria de Ha-
bitação localizada na Rua Orsini Dias Aguiar n 171, Jardim 
Alvorada com agendamento pelo Portal Cidadão.   No ato 
da entrega a documentação não será conferida e na falta 
de um dos itens, não será possível concluir cadastro, sendo 
emitida nota devolutiva informando a documentação faltante.
Os ocupantes/possuidores que não forem identifi cados 
no prazo estipulado decairão no direito de reclamação no 
tocante às medidas perimetrais, divisas e área quadrada do 
terreno, permanecendo ainda o imóvel em nome do proprie-
tário original da gleba.
INFORMAÇÕES pelo Telefone/WhatsApp (17) 3211-5560 ou 
e-mail : smhab@riopreto.sp.gov.br
Em São José do Rio Preto, ao 10 dia do mês de Junho de 
2020.

Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

                                                                                        
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
Sede: Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz - CNPJ nº 46.588.950/0001-80. 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA. RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA CRISTÃ 
ENDEREÇO. RUA CILA, 2866 – VILA IMPERIAL 
 DATA DA EXPEDIÇÃO: 17/06/2019                                                             DATA DE VALIDADE: 16/06/2021 
CNPJ. 600.041.65/0005-97                                                                                                Nº DO REGISTRO: 80 
Certifico que a Entidade Recuperação e Assistência Cristã, está Registrada no CMDCA, conforme reunião ordinária de 18 de 
julho de 2019, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2017  do CMDCA, sendo 
inscrito o Programa Educando para a Vida - Serviços Bancários e Administrativos. 
                                                        São José do Rio Preto, 09 de junho de 2020.           

Camila Pacifico Sparvoli 
     Presidente do CMDCA         

 
                                                                                         

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 

                                      Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697 - Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80 
CERTIFICADO DE REGISTRO 

MANTENEDORA. ASSOCIAÇÃO RENASCER 
AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 – JARDIM SORAIA. 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 13/06/2020                                                                      DATA DE VALIDADE: 12/08/2020 
CNPJ. 71.744.007/0001-66                                                                                                  Nº DO REGISTRO: 06 
Certifico que  a  Associação Renascer está registrada no CMDCA, conforme reunião ordinária ocorrida no dia 12.05.2020, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita: 
Regime de Apoio Socio-Educativo: Projeto de Oficinas de Aprendizagem para a vida I e II, Programa de Treinamento e Educação para 
o Trabalho  
Orientação e apoio sócio-familiar: Serviço de Proteção para pessoas com deficiência e suas famílias em Centro Dia. 

São José do Rio Preto, 09 de Junho de 2020.                          
Camila Pacifico Sparvoli                                               

                                                                                  Presidente do CMDCA                                                      
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº 22/2020 – DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 03/2020 – CONTRATO Nº 08/2020 
CONTRATADA: O. P. S. PLATAFORMAS E ELEVADORES LTDA – EPP 
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do elevador de 
passageiros social e da plataforma elevatória de acesso ao setor de transportes do 
prédio da Câmara Municipal, sem a inclusão de peças, para o período de doze meses. 
Valor Global: R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais). Vigência do Contrato: 
10 de junho de 2020 a 10 de junho de 2021. Data da assinatura do Contrato: 08 de 
junho de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, inciso II e artigo 23, inciso II, “a”, da Lei 
8.666/93, com as alterações posteriores. São José do Rio Preto, 09 de junho de 2020. 
Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto – SP. 
 
 
 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6455, DE 03 DE JUNHO DE 2020. 

Nomeia o senhor KELSEN FERNANDO ARIOLI – Assessor Político, Referência C-4, lotado no 
Gabinete da Vereadora Claudia De Giuli, a partir de 03 de junho de 2020. 

 

VEREADOR PAULO ROBERTO AMBRÓSIO  
Presidente da Câmara Municipal 

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cução de reforma e revitalização do Ginásio de Esportes 
“Daniel Laguna Hidalgo”.
Data do Encerramento: 30/06/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 09 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-
cução de recapeamento asfaltico em ruas do bairro “Cristo 
Rei”.
Data do Encerramento: 30/06/2020
Horário: 11h00min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 09 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

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:

DIEGO HENRIQUE MATOS LEANDRO e TATIANE DIAS 
APOLINÁRIO KIRIKI. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autonomo, solteiro, nascido em Ilha Solteira, SP, no dia 24 
de setembro de 1997, fi lho de REGINALDO LEANDRO e 
de LUCIANA MATOS DE SOUZA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, recepcionista, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de abril de 1987, fi lha de MANOEL 
PEDRO APOLINÁRIO e de MARIA APARECIDA DOS SAN-
TOS DIAS. 

LEANDRO BARBOSA DA SILVA e MARIA PAULA LOIS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de abril 
de 1980, fi lho de JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de MARIA 
DAS GRAÇAS BARBOSA DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 09 de fevereiro de 1995, fi lha de WILSON 
ROBERTO LOIS e de LARA CRISTINA MAFRA DOS SAN-
TOS. 

LUCIANO FERRAZ TEIXEIRA e MARIA BARBOSA DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, soltei-
ro, nascido em Monção, MA, no dia 15 de abril de 2000, fi lho 
de LUZIANO TEIXEIRA e de ANA LÚCIA BREXOL FERRAZ. 
Ela, de nacionalidade brasileira, balconista, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia 17 de dezembro de 1998, fi lha de 
FRANCISCO DA SILVA SANTOS e de LUZANIRA BARBO-
SA DA SILVA SANTOS. 

RAFAEL FERREIRA ISHIKAVA e JACIANE JOSEFA MA-
RIA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, 
solteiro, nascido em Fernandópolis, SP, no dia 17 de agosto 
de 1985, fi lho de SEIJI ISHIKAVA e de JANETE APARECI-
DA FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, crediarista, 
divorciada, nascida em Caruaru, PE, no dia 11 de março de 
1992, fi lha de JOSÉ EDIMILSON DA SILVA e de JOSEFA 
MARIA DA SILVA. 

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, 9 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. IGOR PAPP LOPES e LETÍCIA LOURENÇO ROSSI, 
sendo ELE fi lho de JOÃO JOSÉ SOLLA LOPES e de MA-
DALENA PAPP LOPES e ELA fi lha de FABIANO MARTINEZ 
ROSSI e de CRISTIANE LOURENÇO ROSSI; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 08/06/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise



 A-10 SOCIAL Jornal

FISHERS’  PARTY
Reinaldo Lobanco já começou a organizar o Encontro 
da Pescaria, uma reunião etílico-gastronômica que 
durante um finde passeia por algumas casas da 
Enseada Azul. Será nos dias 23 e 24 de outubro, 
e os almoços e jantares agregam os integrantes 
da Confraria da Pesca. Entre os hosts estão Carlão 
Ravelli, José Eduardo Roma, Karabet Bagdassarian 
e José Luiz Salvador.

BENEFIT

O padre Silvio Roberto já começou a desenhar a Paella Caipira 
com a qual substituirá a famosa Festa Junina da Paróquia Menino 
Jesus de Praga, que este ano não poderá ser realizada por causa 
da pandemia. Tipo take away, a paella caipira será realizada dia 
11 de julho- anote aí- com retirada das 11h30 às 14h30 e o 
preço do ticket é de R$ 40,00. A renda será destinada às obras 
sociais da paróquia. 

JANTARES II 

Como as reuniões sempre foram às quartas-feiras, hoje tem 
outro jantar que terá no cardápio um ossobuco com spaghetti, 
feito no capricho por outro integrante da confraria. Apesar de 
que o grupo é muito maior, não têm sido mais do que oito, os 
consorciados que têm se reunido, para colocar o assunto em 
dia e para a conspiração criminosa destinada ao aumento de 
peso dos participantes. 

CARTILHA E MANUAL II

Na Car t i lha  do lo j i s ta  (h t tps : / /www. f l ipsnack.com/
riopretoshoppingcenter/cartilha-do-lojista-dxjej5jd1j.html) é 
possível encontrar informações e dicas de atendimento ao 
cliente, mostrar as recomendações do plano de contingência e 
as adaptações necessárias para a reabertura das lojas, alertar 
sobre as medidas de proteção adotadas pelo Shopping e informar 
sobre o Programa Enfrentar, idealizado pela Sebrae para os 
lojistas do Shopping sobre novo planejamento econômico. O 
Riopreto Shopping funciona de segunda a sexta, das 15h às 
19h, e aos sábados e domingos, das 10h às 14h. O Carrefour 
funciona de segunda a domingo, das 8h às 21h, e a Loterias 
Caixa, de segunda a sábado, das 9h às 18h.

NAMORADOS II 

Aliás, com os restaurantes podendo apenas oferecer seus produtos 
em delivery ou take away, muita gente está preferindo pedir comida 
em casa ou se reunir em pequenos grupos de casais em uma 
residência, em torno de um cardápio encomendado on demand, 
jeito mais chic de dizer tipo vaquinha. 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
10 de junho de 2020

ELEIÇÕES 

Foi consensual entre a atual 
diretor ia, comandada por 
Nadim Cury e Paulo Voltarelli 
e a chapa opositora, discutir 
o adiamento das eleições 
que deveria ter sido realizada 
domingo passado. Acharam que 
o melhor seria adiar o pleito e 
dificilmente poderá ser realizada 
uma eleição virtual, por falta 
de garantias de transparência. 
Portanto, e le poderá ser 
presencial. Por isso, o Conselho 
Deliberativo se reúne, na noite 
de hoje, para pedir à Justiça que 
os escrutínios sejam realizados 
dentro de dois ou três meses. 
A imprevisibilidade da evolução 
da epidemia do coronavírus 
aconselhava que a eleição 
do Clube Monte Líbano fosse 
remarcada.

NAMORADOS I

Vai ser um pega para os comerciantes que querem aproveitar 
o Dia dos Namorados para faturar e para quem quer comprar 
presente. O Dia dos Namorados cai dia 12, depois de amanhã- 
um dia após o feriado. E o prefeito Edinho Araújo decretou ponto 
facultativo e assim as repartições públicas municipais vão ficar 
fechadas.

JANTARES I 

Sentindo uma asfixia visceral, o grupo Red Angus resolveu sair 
da inércia e já começou a sair da toca. Quarta-feira da semana 
passada, respeitando os mais rígidos protocolos das autoridades 
sanitárias, reativou os jantares na casa de Raul Pinheiro Machado 
e um dos seus integrantes assinou uma polenta com frango ao 
molho ferrugem, de fazer italiano esquecer a letra do Sole Mio. 
Só de lembrar, dá água na boca. 

SÃO PEDRO

A Festa de São Pedro, de 
Mirassol, cuja 90ª edição seria 
realizada de 30 de maio a 30 
de junho, foi adiada para 28 
de agosto até 27 de setembro, 
incluindo a data do aniversário 
da cidade, dia 8 de setembro.

JUNINA PARA POUCOS 

Os irmãos All im, Cristina, 
Carmen Lúcia e Cláudia Bassitt 
marcaram sua festa junina para 
o dia 20 de junho, um sábado, 
no solstício do inverno, o 
primeiro dia da nova saison, que 
será comemorada na estância, 
apenas entre os familiares. 
Com décor de bandeirinhas, 
mas sem foguetório, o ponto 
alto será a comida típica das 
festas que celebram os três 
santos: Antonio, João e Pedro. 
No cardápio, milho verde, 
pipoca, amendoim, batata 
doce, pé-de-moleque, bolo de 
milho, quentão, vinho quente, 
chocolate quente, canjica, 
pastéis, sanduíche de pernil, 
kafta, espetinhos, pamonha, 
pinhão, cocada, doce de 
abóbora, arroz doce e sagu, 
entre outras comidas de doce 
memória.

CARTILHA E MANUAL I

O Riopreto Shopping lançou nesta semana dois materiais que 
fazem parte do Plano de Reabertura. Trata-se da Cartilha do 
Lojista, entregue para todos os lojistas do centro de compras e um 
Manual para que todos os clientes tenham acesso às informações 
referentes a esse momento do Shopping. Ambos os materiais 
podem ser encontrados no site (www.riopretoshopping.com.br) e 
no instagram do Riopreto Shopping  (@riopretoshoppingcenter).

Vamos juntos #LutarContraACrise

ATRAÇÕES DE 
BARRETOS I 

C o m  n o m e s  q u e  e s t ã o 
protagonizando a cena sertaneja 
na atualidade, a 65ª Festa do 
Peão de Barretos anunciou 
sua pré-programação musical. 
O evento acontecerá de 28 de 
outubro a 2 de novembro, após 
ter sido adiado por medidas de 
segurança devido à pandemia 
de Covid-19. Confira a pré-
programação oficial dos shows:

Um foco de luz sobre a bonita Helena de 3 anos, 
fi lha de Marcos Silva e Ligia Ciantelli Pereira 
Barretto, netinha de José Roberto Rodrigues da 
Silva e Lu Carvalho e de Marcos Menezes Pereira 
Barretto e Adrianne Amorim Ciantelli. Ela é 
bisnetinha de Nelcy Lavínia Amorim Ciantelli 

ATRAÇÕES DE 
BARRETOS II 

Quarta (28/10): Alexandre Pires 
- Baile do Nêgo Véio 
Quinta (29/10):  Bruno & 
Marrone / Mato Grosso & 
Mathias. Sexta (30/10): Jorge 
& Mateus / Marília Mendonça 
/ Pedro Sampaio. Sábado 
(31/10): Zé Neto & Cristiano 
/ Edson & Hudson / Cesar 
Menotti & Fabiano / Rio Negro 
& Solimões Domingo (1º/11): 
Gusttavo Lima, o Rei da Arena. 
Infoticket-- (17) 99775.8666.

TEMA
A festa Carmen à Fantasia, uma das mais divertidas 
festas de Rio Preto, foi marcada para o dia 12 de 
setembro e terá como tema para as fantasias o 
‘Jardim de Infância’.

JANTARES III

Do grupo, participam: Clowis e Luizinho Silva, Terto e Paulo 
Dalul, Giocondo Zancaner, Marcelo Figueiredo, Carlos Aued, Raul 
Pinheiro Machado, Paulo Togni, Rodrigo Braz, Sérgio Expressão 
e este colunista. Mas nessa época de pandemia, são poucos os 
que estão se dispondo a sair do isolamento social.

SISTEMA S

A votação da MP 932 deve acontecer hoje, mas ainda permanece 
o impasse entre a equipe econômica e o deputado Hugo Leal, 
relator da MP que reduz a contribuição das empresas para o 
Sistema S entre abril e junho. Leal quer escalonar a facada 
dada por Paulo Guedes: em vez dos três meses do projeto, 
seriam dois com redução menor de alíquotas do que propõe o 
governo. Já o governo quer manter o texto original, que diminui 
em 50% o dinheiro destinado ao Sistema S — um conjunto de 
‘S’ que inclui Sescoop, Sesi, Sesc, Sest, Senac, Senai, Senat, 
Senar e Sebrae.


