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O objetivo é reforçar o 
número de profissionais 
de saúde na linha de 
frente no enfrentamento 
ao Coronavírus na cidade.
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Rio Preto registra 
cinco óbitos por 

Coronavírus 
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Saúde suspende 
teletrabalho para 
aumentar quadro 
de profissionais 
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Contorno ferroviário de Rio Preto ficará pronto em 2026

BR-153
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 

promete entregar duplicação até o fim deste ano

Após a tirada de circulação dos trens do perímetro urbano, obra pode abrir espaço para o transporte de passageiros                                                                        

Cláudio LAHOS

Carreta tomba no 
trevo de Talhado 

e atrapalha 
trânsito

Pág. A5

Passagem sob 
pontilhão de 

Talhado deve ser 
liberada em 15 dias

O Mirassol realizou 
nesta sexta-feira (19) a 
primeira bateria de exa-
mes do elenco para a 
volta aos treinos. 100% 
dos resultados foram ne-
gativos.
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Atletas do 
Mirassol realizam 
teste de Covid-19
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Governo mantém Rio Preto na 
fase Laranja no Plano São Paulo

Todos os testes deram resultado negativo

DivulgaçãoSaiba como 
cuidar do seu 
Pet no inverno

Assim como os huma-
nos mantêm cuidados 
específicos para nesses 
dias, os Pets também 
necessitam de uma aten-
ção especial para evitar 
problemas de saúde.

                    Pág. A6 Inverno 
começa neste 

sábado
Marcada por tempe-

raturas amenas, estação 
mais seca do ano começa 
às 18h44 de hoje e vai 
até o dia 22 de setembro.
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Estado começa nova 
fase de testagem 

com 233 mil exames
Exames serão realiza-

dos em populações vul-
neráveis, como indígenas, 
idosos em abrigos e pro-
fissionais do sistema peni-
tenciário paulista.Pág. A2

Cláudio LAHOS

Divulgação
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São José do Rio Preto, sábado
20 de junho de 2020 COTIDIANO

COMPROMISSO

“Não vão faltar recursos para a obra de duplicação 
da BR-153”, afirma ministro da Infraestrutura

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas, 
confirmou ao prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) que “não 
vão faltar recursos para a 
obra de duplicação da BR-
153” no trecho urbano de 
Rio Preto e que está man-
tida a previsão de entregar 
a rodovia duplicada no final 
deste ano. 

“No ano passado, nós 
tivemos muita dificuldade 
de orçamento. Tivemos 
de fazer vários remaneja-
mentos e priorizamos essa 
importante obra para que o 
trabalho não parasse. Con-
seguimos, com isso, man-

ter a obra em andamento. 
Agora nossa previsão é, de 
fato, concluir a duplicação 
no final deste ano.” 

A declaração foi feita 
nesta sexta-feira (19), du-
rante evento online realizado 
pelo Lide – grupo de lide-
ranças empresariais – com 
representantes dos estados 
de São Paulo (regiões de Rio 
Preto e Baixada Santista), 
Paraná e Mato Grosso. 

A obra – Avaliada em R$ 
186 milhões, a duplicação 
do trecho urbano da BR-153 
soma 17,8 quilômetros de 
extensão (entre o trevo do 
distrito de Talhado até o 
limite com Bady Bassitt), 
além da construção de 14 
viadutos.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Obra de duplicação entre o trevo 
do distrito de Talhado até o limite 
com Bady Bassitt

PROMESSA Passagem sob pontilhão de Talhado deve 
ser liberada em 15 dias, afirma Pauléra

O presidente 
afirmou que o 
compromisso 
foi feito a ele 
e ao prefeito 
Edinho Araújo 

(MDB) após uma 
cobrança feita 
esta semana

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Pauléra 
(Progressistas) confirmou 
nesta sexta-feira (19) que a 
direção local do Dnit (Departa-
mento Nacional Infraestrutura 
e Transporte) se comprometeu 
a liberar a passagem sob o 
viaduto da BR-153, que liga a 
vicinal do Distrito de Talhado 
à Avenida Danilo Galeazzi, no 
prazo máximo de 15 dias.

O presidente afirmou que 
o compromisso foi feito a ele 
e ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB) após uma cobrança 
feita esta semana.

A obra que está concluída 
há algumas semanas causa 
transtornos diários motoristas 
e aos moradores de Talhado e 
dos bairros próximos a vicinal, 

que são obrigados a percorrer 
mais de cinco quilômetros por 
conta dos desvios existentes 
atualmente no local.

“O problema que tinha nes-
se viaduto era uma questão 
técnica que já foi resolvida. 
Portanto, agora é só trabalhar 
e entregar para a população 
esta passagem. A liberação 

vai trazer tranquilidade para 
todos que usam diariamente 
este percurso tanto para tra-
balhar como para ir para as 
suas residências”, finalizou 
Pauléra.

Pauléra afirma a liberação 
geral do Pontilhão é impor-
tante, mas que a prioridade 
é a liberação da passagem o 
mais rápido possível para que 
os motoristas e moradores 
possam usá-lo.

Manifestação – a mani-
festação marcada para este 
sábado (20) às 10 horas por 
moradores e comerciantes 
de bairros que são afetados 
com a interdição do viaduto 
está mantida segundo um 
dos seus organizadores Jorge 
Carlos dos Santos, morador 
do bairro Solidariedade.

Sérgio SAMPAIO

Cláudio LAHOS

Moradores da região estão cansados com a demora na finalização da obra

AUXÍLIO EMERGENCIAL ACIMA DA META TRABALHADORES
Governo recupera 
quase R$ 40 mi de 

benefícios recebidos 
indevidamente

O governo federal recebeu 
de volta, até o dia de hoje (19), 
R$ 39,6 milhões corresponden-
tes ao pagamento de auxílio 
emergencial a pessoas que não 
se enquadravam nos critérios. 
Foram, no total, 47,7 mil pes-
soas que fizeram a devolução 
do benefício.

Segundo o governo, entre 
aqueles que recebem o bene-
fício equivocadamente, existem 
aqueles que se enganam, ou-
tros que agem de má-fé e um 
terceiro grupo incluído de forma 
equivocada. Para devolver a 
quantia, é necessário entrar 
no site criado especificamente 
para devolução, emitir a Guia 
de Reolhimento da União (GRU) 
e pagá-la.

Os ministérios da Cidada-
nia e da Justiça firmaram, em 
maio, acordo de cooperação 
técnica para operacionalizar 
ações de caráter preventivo e 
repressivo a fraudes relaciona-
das ao auxílio emergencial. O 
ministério também tem parceria 

com a Controladoria Geral da 
União (CGU). Por meio desse 
acordo de cooperação, os dois 
órgãos identificam irregularida-
des no pagamento do auxílio.

Quem tem direito ao au-
xílio emergencial?

Tem direito ao benefício o 
cidadão maior de 18 anos (ou 
mãe com menos de 18) que 
atenda a todos os seguintes 
requisitos:

• Pertença à família cuja 
renda mensal por pessoa não 
ultrapasse meio salário mí-
nimo (R$ 522,50) ou cuja 
renda familiar total seja de até 
3 (três) salários mínimos (R$ 
3.135,00); e

• Que não esteja recebendo 
benefício previdenciário ou as-
sistencial, seguro-desemprego 
ou outro programa de transfe-
rência de renda federal, exceto 
o Bolsa Família;

• Que não tenha recebido 
em 2018 rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70 
(vinte e oito mil, quinhentos e 
cinquenta e nove reais e seten-
ta centavos);

Agência BRASIL

Cobertura vacinal 
contra gripe em Rio 

Preto chega a 92,22%

A cobertura vacinal contra 
gripe em Rio Preto chegou a 
92,22%, o que significa que 
até o momento, 119.200 
pessoas dos grupos prioritários 
com meta de vacinação foram 
imunizadas. A meta do Minis-
tério da Saúde era vacinar pelo 
menos 90% dessa população.

A maior cobertura conti-
nua entre o grupo dos idosos, 
com 116,28%, seguida dos 
profissionais de saúde, com 
112,79%.

Outros grupos que têm meta 
de vacinação são as crianças, 
que estão com cobertura vaci-
nal de 63,66%, as gestantes, 
com 55,86%, as puérperas, 
com 52,18% e os adultos de 
55 a 59 anos, com 54,16% de 
adesão à campanha.

No total, foram vacinadas 
em Rio Preto 162.419 pesso-
as, entre elas: 66.712 idosos, 
21.159 profissionais da saú-
de, 16.771 crianças, 2.259 
gestantes, 10.316 adultos de 
55 a 59 anos, 347 puérperas, 
263 pessoas com deficiência, 
2.446 privados de liberdade, 

1.663 profissionais das forças 
de segurança, 190 funcio-
nários do sistema prisional, 
3.826 professores, 1.547 
caminhoneiros, 561 motoristas 
do transporte coletivo, 18.681 
pessoas com comorbidades, 
15.016 pessoas sem comor-
bidades, três indígenas e 659 
crianças que receberam a 
segunda dose, recomendada 
para bebês que são vacinados 
contra a gripe pela primeira 
vez.

A vacinação está sendo fei-
ta em escolas e equipamentos 
públicos para evitar as aglome-
rações nas unidades de saúde. 
O serviço funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h30. 
Os locais estão disponíveis no 
site: www.riopreto.sp.gov.br/
mapavacinas. A campanha 
termina no dia 30 de junho.

Da REDAÇÃO

Abono do PIS/Pasep 
2020/2021 começa a 
ser pago no dia 30

O pagamento do abono sala-
rial do PIS/Pasep ano-base 2019 
terá início no dia 30 e término 
em 30 de junho de 2021, de 
acordo com informações do 
Ministério da Economia. Para os 
trabalhadores da iniciativa priva-
da, vinculados ao Programa de 
Integração Social (PIS), a data 
de pagamento é no mês do nas-
cimento. Já para os funcionários 
públicos, associados ao Progra-
ma de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep), é o 
dígito final do número de inscri-
ção do Pasep.

Para ter direito ao abono sala-
rial do PIS/Pasep é necessário ter 
trabalhado formalmente por pelo 
menos 30 dias em 2019, com 
remuneração média de até dois 
salários mínimos e estar inscrito 
no PIS/Pasep há pelo menos 
cinco anos e ter tido seus dados 
informados corretamente pelo 
empregador na Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais).

Neste ano, o abono traz uma 
novidade. Os trabalhadores com 
saques previstos para o ano de 
2020 a partir de 30 de junho já 
vão ter o dinheiro creditado na 
conta, no caso correntistas da 
Caixa Econômica Federal ou do 

Banco do Brasil. Para os demais 
participantes, o abono estará 
disponível a partir de 16 de julho.

Os trabalhadores que nas-
ceram entre julho e dezembro 
recebem o PIS ainda este ano. 
Os nascidos entre janeiro e ju-
nho terão o recurso disponível 
para saque no próximo ano. 
Servidores públicos com o final 
de inscrição do Pasep de 0 a 4 
também recebem este ano e as 
inscrições com o final de 5 a 9 
ficam para 2021. 

Quem não sacou o abono 
do calendário 2019/2020 po-
derá efetuar o saque agora no 
calendário 2020/2021 ou em 
até cinco anos, sem a necessi-
dade de determinação judicial, 
conforme estabelece o artigo 4º 
da Resolução 838 do Codefat. 
Dessa forma, correntistas da 
Caixa e do Banco do Brasil terão 
os créditos em conta disponíveis 
também a partir de 30 de junho 
e os demais trabalhadores po-
derão fazer o saque a partir de 
16 de julho.

O valor do abono salarial será 
calculado na proporção um doze 
avos (1/12) do salário mínimo 
vigente na data do pagamento. 
No caso de falecimento do par-
ticipante, herdeiros têm direito 
ao saque.

Agência BRASIL
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Encerra
Marco Rillo relatou ainda 

que se não houver enten-
dimento entre as siglas de 
esquerda para chancelar 
uma aliança ampla com o 
intuito de disputar o cargo 
de prefeito, vai abrir mão da 
reeleição com o objetivo de 
apoiar a candidatura de João 
Paulo para vereador. “Eu en-
cerro minha carreira política 
e vou investir na candidatura 
dele (João Paulo)”, frisou. 
Rillo admitiu que até aceita-
ria concorrer para prefeito, 
desde que tenha condição 
de disputar as eleições com 
“dignidade”, ou seja, estru-
tura para fazer campanha.

Cotado  
Com a retirada do ex-deputado João Paulo Rillo da 

disputa pela Prefeitura, a presidente do PSOL, Luciana 
Fontes, informou que o pai dele, vereador Marco Rillo 
(foto), está sendo cotado para representar o partido nas 
eleições majoritárias. Ao falar sobre o assunto, o vereador 
Rillo disse que tem de haver uma ampla discussão entre 
os representantes do PSOL, PT, PCdoB e até com o PDT, 
para buscar um consenso sobre o nome do pré-candidato 
“As outras siglas também têm nomes e sem acordo não 
dá para afirmar nada”, ponderou.

Vai liberar 
Parece que o imbróglio que envolve o trevo que dá 

acesso ao distrito de Talhado está chegando ao fim. On-
tem, o prefeito Edinho Araújo (MDB) entrou em contato 
com a direção do DNIT e recebeu a informação de que 
no máximo em 15 dias o trevo será reaberto ao trânsito. 
Hoje, motoristas têm de trafegar por um desvio de quase 
cinco quilômetros para acessar a avenida Danilo Galeazzi, 
no João Paulo II, o que tem trazido transtorno ao trânsito. 
A informação é do vereador Paulo Pauléra (PP), que par-
ticipou da conferência.

VLT
O diretor da Rumo, Gui-

lherme Perin, reafirmou on-
tem que o contorno da malha 
ferroviária, para retirar os 
trens de cargas da área ur-
bana da cidade, será concre-
tizado até 2026. Assim que 
o contorno for concluído, a 
atual malha será transferida 
ao município pelo Dnit. O 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
diz que o plano é implantar 
o sistema VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos) para transporte 
de passageiros, sob a res-
ponsabilidade da iniciativa 
privada. A Rumo vai investir 
R$ 500 milhões nas melho-
rias da estrada de ferro.

Contorno
O contorno ferroviário 

vai começar em Mirassol, 
passará na divisa do muni-
cípio de Bady Bassitt, até 
Cedral. Além dos congestio-
namentos na área central, o 
tráfego das composições já 
provocou acidentes graves, 
como no Jardim Conceição, 
em 2013, que matou oito 
pessoas. O assunto foi dis-
cutido através de uma con-
ferência pela internet, entre 
Guilherme Perin e o prefeito 
Edinho Araújo. O presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(PP), participou da confe-
rência: “Essa é mais uma 
grande conquista para os 
rio-pretenses”, diz.

Enfraquece
Com a saída de João 

Paulo Rillo (PSOL) da disputa 
pela Prefeitura, o eleitorado 
perde a oportunidade de 
rever debates de eleições 
passadas. O ex-deputado, 
por se expressar com vee-
mência, protagonizou de-
bates acalorados em outras 
campanhas. Portanto, a 
próxima ficará empobrecida 
neste aspecto. Para o pre-
sidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (PP), João Paulo tem 
valor político agregado para 
se eleger vereador, inclusive, 
lembrou que Marco Rillo há 
tempo tem dito que gostaria 
de encerrar a carreira por 
estar cansado.

Sopra
O vento soprou mais uma 

vez a favor da pré-candida-
tura de Edinho Araújo (MDB) 
na disputa pela reeleição. 
Valdomiro Lopes (PSB) já 
havia anunciado que não 
concorrerá ao cargo de 
prefeito, agora João Paulo 
Rillo (PSOL) informou que 
também está fora do páreo. 
Ambos apareciam nas pes-
quisas de intenção de voto 
em segundo e terceiro lugar, 
respectivamente. Diante do 
quadro, tudo vai depender 
do desempenho dos pré-
-candidatos que permane-
cem na disputa, se nenhum 
decolar, o processo poderá 
terminar no primeiro turno.

Econômica
A pré-candidata a prefei-

ta Celi Regina da Cruz (PT) 
foi econômica ao falar da 
saída de João Paulo Rillo 
(PSOL), seu ex-companhei-
ro de sigla, da disputa pelo 
cargo de prefeito. Ao ser in-
dagada se a desistência dele 
fortaleceria seu nome junto 
ao segmento de esquerda, 
Celi se limitou a dizer que 
ainda não dá para fazer uma 
avaliação. “Vamos esperar 
para ver, temos que fazer 
uma avaliação: pode ser 
que sim, pode ser que não”, 
desconversou. Como haverá 
um debate para definir o 
candidato de esquerda, Celi 
está no páreo.

O governo de São Paulo 
fez nesta sexta-feira (19) 
mais uma avaliação das re-
giões do Estado e divulgou 
a classificação por fase em 
cada uma delas, tendo como 
base o quadro do avanço do 
Covid-19 e as taxas hospi-
talares.

Nesta nova avaliação, Rio 
Preto se manteve na fase 2 
(Laranja). Com isso, nada 
muda no que diz respeito ao 
regramento que está sendo 
seguido no município desde 
o dia 1º de junho.

Apenas comércio em ge-
ral, shoppings e serviços 
regrados dentro da fase 
laranja podem funcionar na 
cidade durante 4 horas con-
secutivas e com 20% de ca-
pacidade máxima. Continua 
mantido o escalonamento 
de horário, das 9h às 15h, 
entre os diversos tipos de 
estabelecimentos comer-
ciais de rua de segunda a 
sexta-feira, sendo proibido 
o funcionamento aos finais 
de semana.

Proibidos – com a ma-
nutenção da região de Rio 

Preto na fase Laranja, salões 
de beleza, barbearias e bares 
e restaurantes continuam 
sem poder funcionar com 
atendimento de público nos 
locais.

O faseamento de cada 
região dependerá da ca-
pacidade do sistema de 
saúde. São considerados os 
fatores de taxa de ocupação 
de UTIs (Unidade de Terapia 
Intensiva) por pacientes com 
Covid-19, leitos UTI Covid 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto continua na fase 
Laranja no Plano São Paulo

TUDO IGUAL

Comércio de rua continua abrindo somente por 4 horas diárias de segunda a sexta-feira

Cláudio LAHOS

FASE LARANJA
“É difícil a gente lidar com pessoas que nunca tiveram 

uma loja aberta”, afirma presidente do Sincomércio

O presidente do Sincomér-
cio (Sindicato do Comércio Va-
rejista), Ricardo Arroyo, afirma 
que, infelizmente, já esperava 
pela manutenção de Rio Preto 
na fase (2) Laranja do Plano 
São Paulo.

“É difícil a gente lidar com 
pessoas que nunca tiveram 
uma loja aberta. Do jeito que 
está, só causa prejuízo”, sa-
lientou Arroyo, referindo-se a 
limitação de 4 horas diárias de 
funcionamento do comércio 
na fase atual que Rio Preto se 
encontra.

Segundo o sindicalista, 
existia até um temor de a ci-
dade ser rebaixada para a fase 
(1) Vermelha, como aconteceu 
com as regiões de Registro e 
Marília nesta sexta-feira (19) 
e na semana passada com as 

regiões de Barretos, Presiden-
te Prudente e Ribeirão Preto.

Esperança

O empresário espera que 
o governo do Estado pelo 
menos aceite a proposta feita 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB). Pela proposta, haveria 
a ampliação do horário de fun-
cionamento do comércio, nos 
shoppings e na rua, de quatro 
para cinco horas diárias, mas 
os mesmos se limitariam a 
funcionar apenas de terça-fei-
ra a sábado. Neste modelo, 
tanto os shoppings quanto 
o comércio de rua ficariam 
fechados aos domingos e às 
segundas-feiras, fazendo um 
“Mini-lockdown”. Nestes dois 
dias, poderiam funcionar ape-
nas as atividades consideradas 
essenciais.

Sérgio SAMPAIODivulgação

para cada 100 mil habitan-
tes na região e evolução da 
epidemia: número de casos, 
número de internações e 
número de óbitos. Essa troca 
de fase poderá ser alterada 
para mais flexível ou menos 
flexível, conforme o cumpri-
mento de cada protocolo que 
inicialmente será feito a cada 
7 dias e posteriormente a 
cada 14 dias.

O próximo balanço que 
pode mudar a fase de Rio 

Preto acontece na próxima 
sexta-feira (26).

Ajustes – A gerente da 
Vigilância Epidemiológica, 
Andreia Negri, afirmou na live 
desta sexta-feira (19) que 
com a manutenção de Rio 
Preto na fase Laranja nada 
muda no regramento geral, 
mas salientou que pequenos 
ajustes podem ser feitos nos 
próximos dias, sem adiantar 
quais seriam eles.

Sindicalista receava inclusão de Rio Preto na fase vermelha

Saúde suspende teletrabalho e rodízio para aumentar 
quadro de profissionais no combate ao Covid-19

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto suspendeu o 
rodízio e o teletrabalho dos 
profissionais da área da 
saúde lotados na pasta. O 
objetivo é reforçar o quadro 
na linha de frente no com-
bate e enfrentamento ao 
Covid-19 na cidade.

A portaria com essa de-
terminação está publicada 
neste sábado (20) no Diário 
Oficial (Jornal DHoje Inte-
rior). A nova determinação 
foi assinada pelo secretário 
de Saúde, Aldenis Borim.

Com a medida, pro-
fissionais como médicos, 
enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, 
dentistas, farmacêuticos, 
técnicos em farmácia, fi-
sioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos 
entre outros, serão rema-
nejados para atender nas 
demandas provenientes do 
Estado de pandemia.

Ficará a cargo da Se-
cretaria, em conjunto com 
o Comitê Gestor de Enfren-
tamento do Coronavírus, 
a definição destes rema-
nejamentos que poderão 
ser feitos com servidores 
municipais e com presta-
dores de serviço (convênio 
Funfarme).

Para receber esses pro-
fissionais, que estavam 
fazendo rodízio ou traba-
lhando remotamente, se-
rão mantidas as medidas 
necessárias de distancia-
mento, com adequação de 
ambiente de trabalho. Os 
mesmos terão que cumprir 
a carga horária de trabalho 
completa no departamento 
ou setor que forem locados 
ou na direta assistência à 
saúde da população (linha 
de frente).

A decisão determina a 
retoma do serviço presen-
cial destes profissionais na 
próxima segunda-feira (22).

Sérgio SAMPAIO

RETORNO AO TRABALHO

Portaria foi assinada pelo secretário de Saúde, Aldenis Borim

Divulgação
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O atendimento domiciliar 
pela fisioterapia ou home 
care personalizado permite 
individualizar o serviço, dimi-
nuindo o risco de iatrogenias, 
desenvolver ações cuidativas 
na privacidade e segurança 
que o domicílio do paciente 
oferece, permitir ao paciente 
e a família um maior controle 
sobre o processo de tomada 
de decisões junto à saúde do 
paciente .

Antes de dar início ao aten-
dimento, para que sejam 
designadas as necessidades e 
possíveis adaptações domici-
liares, é necessário fazer uma 
avaliação fisioterapêutica que 
inclui um exame físico geral, o 
qual analisa o nível de cons-
ciência, estado afetivo, distúr-
bios de cognição e linguagem.

Inspeção – avaliar a ne-
cessidade de sonda, presença 
de curativos, edemas, colora-
ção da pele, trofismo muscu-
lar, se existem deformidades 
ósseas e articulares, etc.

Avaliação Respiratória – 
avaliar o tipo de tórax, ritmo 
respiratório, ventilação, padrão 
respiratório, expansibilidade, 
ausculta e se faz uso de ven-
tilação mecânica.

Palpação – engloba o 
tônus muscular, amplitude de 
movimento, força muscular, 
reflexos patológicos, testes 
de coordenação e mobilidade 
no leito.

Após a avaliação, o fi-
sioterapeuta deve conversar 
com os familiares, pois se 
forem necessárias alterações 
no domicílio, elas devem ser 
realizadas para um melhor 
aproveitamento da terapia.

Os cuidados domiciliares 
repassados à família incluem:

Orientações de Saúde em 
Geral;

Treinamento quanto ao uso 
das órteses/próteses;

Orientação sobre a im-
portância da continuidade do 
tratamento e a sua realização 
diária;

É importante que o fisio-
terapeuta observe também 
a condição socioeconômica 
da família, elaborando uma 
assistência específica e indivi-
dualizada dentro da realidade 
em que o paciente vive.

Os objetivos principais da 

Fisioterapia home care são:
Diminuir ou prevenir riscos 

e complicações decorrentes 
de patologias como diabetes, 
hipertensão arterial e etc;

Esclarecer o paciente e os 
familiares sobre as limitações 
da deficiência e o compromisso 
do tratamento, fazendo uso de 
recursos terapêuticos adequa-
dos para isso;

Proporcionar maior indepen-
dência e autonomia possível ao 
paciente;

Prevenir os acidentes em 
domicílio;

Favorecer o retorno das ati-
vidades de vida diária;

É função do fisioterapeuta 
durante os atendimentos de 
home care:

Participar do processo de 
admissão do paciente;

Elaborar, supervisionar e exe-
cutar um programa terapêutico 
que deverá ser realizado após a 
avaliação completa (avaliação 
motora, cardiorrespiratória e 
neurológica), com o objetivo 
de restaurar, desenvolver e 
conservar a capacidade física 
do paciente, promovendo inde-
pendência funcional máxima e 
prevenindo complicações;

Prescrever órteses e equi-
pamentos quando forem ne-
cessários;

Capacitar o cuidador para 
que ele possa auxiliar o paciente 
a atuar na ausência do terapeu-
ta, para dar continuidade ao 
tratamento;

Agendar as sessões confor-
me o plano terapêutico;

Realizar avaliações periódi-
cas no decorrer do tratamento, 
reformulando condutas e pro-
cedimentos quando necessário;

Conscientizar a família, o 
cuidador e o próprio paciente 
sobre a importância de sua 
participação no processo de rea-
bilitação para conseguir sucesso 
no tratamento;

Orientar e identificar barrei-
ras arquitetônicas no domicílio 
para promover uma independên-
cia funcional mais adequada;

Neste momento de quaren-
tena, os atendimentos digitais 
são realizados por telemedicina 
isto é , por meio das plataformas 
digitais que permitem o paciente 
estar em contato com o fisio-
terapeuta em tempo real pela 
tela do celular ou computador. 
Esses atendimentos se baseiam 
em exercícios cinesioterápicos 

incluídos de acordo com a 
necessidade de cada paciente.

Dr. Thiago Silva, fisiotera-
peuta especialista em Home 
care (atendimento domiciliar), 
respondeu algumas perguntas 
para nossa coluna Saúde físio:

1)Como são feitos os 
atendimentos a domicilio 
particulares?

Os atendimentos são realiza-
dos após ou não a um pedido 
médico, no qual o fisioterapeuta 
irá até a residência do paciente 
fazer uma avaliação minuciosa 
e elaborar um plano de assis-
tência adequada para que o 
mesmo possa ser orientado 
em suas atividades de vida 
diárias (AVD’s). Na sequência, 
será indicado quantas vezes 
por semana podemos realizar 
o tratamento e enfim fechamos 
os valores de cada sessão e 
horários de atendimentos.

2)Existe diferença no 
atendimento domiciliar par-
ticular e no atendimento 
domiciliar por convênio?

Quanto ao atendimento, ele 
é o mesmo. Porém, o fator que 
diferencia é o tempo. Em média, 
uma sessão de fisioterapia no 
atendimento particular dura 01 
hora ou um pouco mais. Já no 
convênio, os horários são restri-
tos, tendo uma duração média 
de 30 minutos ou menos. Essa 
diferença provém da demanda 
de atendimentos na qual, du-
rante atendimento particular, 
consigo dar mais qualidade por 
ter menos atendimentos em um 
dia. Quanto ao convênio, o vo-
lume de atendimentos é grande 
e a logística de transporte é um 
fator muito prejudicial.

3)Como saber qual é a 
hora de chamar um fisiote-
rapeuta para avaliar uma 
pessoa idosa?

Orientar e identificar barreiras arquitetônicas no domicílio 
para promover uma independência funcional mais adequada

”

Fisioterapia e o atendimento domiciliar 
antes do Covid-19 e durante a pandemia

Sabemos que o idoso, ao 
passar do tempo, vai tendo di-
minuição gradual de sua capaci-
dade funcional, tendo perda de 
massa muscular, diminuição nos 
reflexos, dificuldade de si loco-
mover, deficit respiratório, entre 
outras complicações, quando o 
mesmo apresentar dificuldades 
nas funções habituais do dia a 
dia o fisioterapeuta pode ser 
chamado para realizar uma 
avaliação e elaborar um plano 
de tratamento com exercícios 
para obter mais qualidade de 
vida em suas AVD’s.

4) O fisioterapeuta só 
pode ser chamado quando 
o médico sugerir ou solicitar 
avaliação e tratamento?

Grande parte das pessoas 
procuram realizar tratamento de 
fisioterapia após o pedido médi-
co. Porém, não há necessidade 
do pedido médico no qual o 
fisioterapeuta é capaz de realizar 
avaliação fisioterapêutica para 
dar princípio ao tratamento, mas 
se caso tivermos um pedido mé-
dico é melhor para atendermos 
em equipe multidisciplinar.

5)Como ficaram os atendi-
mentos domiciliar particular 
nesta Pandemia?

Grande parte dos meus 
atendimentos são de idosos. 
As pessoas que realizavam três 
ou duas vezes por semana, 
diminuíram para uma vez. Al-
guns tratamentos, infelizmen-
te, tivemos que interromper. 
Nos atendimentos realizados 
durante a Pandemia, todos os 
cuidados necessários são toma-
dos ao chegar na residência, o 
calçado é retirado e substituído 
por outro, na sequência vou até 
o banheiro da residência passo 
álcool em gel 70% em todos 
meus equipamentos e nas rou-
pas que irei usar. Atendo com 
os equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) necessários 

e no término do atendimento 
o procedimento é o mesmo 
tomado para higienizar.

6) Quais as dificuldades 
que o fisioterapeuta encon-
tra para os atendimentos na 
casa do paciente?

As dificuldades são varia-
das, como a residência onde a 
pessoa mora muitas vezes estar 
em um local difícil de acessar e 
estacionar o veículo de transpor-
te. Muitas vezes, trabalhamos 
com diversos equipamentos 
desde anilhas, faixas elásticas, 
esfigmomanômetro para aferir 
a pressão antes do tratamento 
e depois, estetoscópio, faixas 
elásticas, dependendo do caso 
maca móvel, TENS, US, entre 
muitos outros equipamentos 
dos quais são pesados e volu-
mosos tudo para dar um bom 
atendimento ao paciente.

7) Quanto tempo dura uma 
sessão de atendimento home 
care e qual valor cobrado?

A duração média no atendi-
mento particular é de uma hora, 
ou um pouco mais, o que ajuda 
a dar uma qualidade melhor no 
atendimento. Quanto ao valor 
cobrado, segundo o CREFITO-3, 
deve ser no mínimo de aproxi-
madamente R$ 90 por sessão. 
Atualmente, eu cobro R$ 120 
por sessão, devido ao transpor-
te. Em alguns casos, nos quais 
tenho que me locomover por 
lugares mais afastados, o valor 
é cobrado um pouco maior.

8) A fisioterapia em domi-
cílio é bastante valorizada?

A fisioterapia, infelizmente, é 
pouco reconhecida nos dias atu-
ais, mas com o passar do tempo 
as pessoas estão valorizando 
mais nosso trabalho, porque 
onde o fisioterapeuta intervêm, 
a perspectiva de vida aumenta 
e com mais qualidade de vida, 
o que é fundamental.

9) O que você, como 
fisioterapeuta, achou dos 
atendimentos na pandemia 
serem cessados parcial-
mente?

Infelizmente, faz parte do 
momento. Temos que ser 
convenientes com a atual situ-
ação. Muitos dos meus aten-
dimentos diminuíram, às vezes 
de realizar fisioterapia durante 
a semana e alguns tivemos que 
interromper o atendimento. En-
tretanto, as redes sociais são 
uma excelente ferramenta para 
que possamos orientar para 
que os pacientes façam grada-
tivamente alguns exercícios os 
quais não há necessidade de 
serem supervisionados.

10)Qual sua perspectiva 
para os atendimentos a 
domicílio após a pandemia?

Após pandemia, creio que 
os atendimentos a domicilio 
aumentarão, porque a atual 
restrição é ficar em casa. 
Sendo que em algumas casas 
não há incidência de sol, não 
são bem arejadas, são geladas 
e apresentam umidade. Esses 
fatores trazem malefícios à 
saúde. Além disso, muitos de 
nós não estamos realizando 
atividades físicas e estamos 
nos alimentando mais do que 
o normal. Enfim, vale lembrar 
que a atividade física é funda-
mental na vida das pessoas.

Gratidão ao Dr Thiago pela 
entrevista e por estar à dispo-
sição dos leitores desta coluna 
para sanar qualquer dúvida 
sobre atendimento home care.

Contato:

Dr Thiago Pinto da Silva
(11) 95367-1723

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educadora 

física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@

icloud.com

Rio Preto registra cinco 
óbitos por Covid-19 
e bate recorde de 

internações

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atualizou 
os números de Coronavírus 
no município nesta sexta-feira 
(19). Foram 74 novos casos 
confirmados e cinco óbitos 
registrados. No total, Rio Preto 
contabiliza 1.618 casos, com 
53 óbitos registrados e 887 
pacientes recuperados.

A cidade também bateu o 
recorde de internações. São 
204 pacientes com Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) internados, sendo 73 
em UTIs e 131 em enfermarias. 
De acordo com a Saúde, 93 
destes internados foram confir-
mados positivos para Covid-19 
(45%). Rio Preto ainda tem 159 
pacientes de outros municípios 
internados na cidade, sendo 
que 96 estão na UTI.

Com relação aos óbitos, 
são 27 mulheres e 26 homens 
contabilizados até o momento. 
No sexo feminino, 77,7% das 
mortes ocorreram em pessoas 
com mais de 60 anos. No sexo 
masculino, a mortalidade foi 
de 69,23% entre os maiores 
de 60 anos. Entre as principais 

comorbidades dos pacientes que 
vieram a óbito estão: cardiopatia 
(59%), diabetes (44%), doenças 
neurológicas (11%), asma (9%), 
imunodepressão (9%) e obesi-
dade (9%).

“Hoje (19/06), nós batemos 
o recorde de internações de 
residentes de Rio Preto. Isso 
demonstra que a doença está 
circulando e realmente nós 
precisamos dar uma freada, 
ficarmos mais em casa e procu-
rar não fazer nada que não seja 
extremamente essencial. Evitar 
aglomeração é o lema neste 
momento”, afirmou a gerente da 
vigilância epidemiológica Andreia 
Negri.

Vinicius LIMA

PANDEMIA TESTES RÁPIDOSFUTEBOL

Divulgaç~çao

“

Mirassol realiza testes 
de Covid-19 em atletas
O Mirassol realizou nesta 

sexta-feira (19) a primeira ba-
teria de exames do elenco para 
a volta aos treinos. Jogadores e 
membros da comissão técnica 
fizeram testes rápidos e 100% 
dos resultados foram negativos.

Os exames foram realizados 
em fase inicial no centro de trei-
namento do clube e fazem parte 
de uma programação realizada 
pelo Mirassol, seguindo a deter-
minação do Governo do Estado 
de São Paulo e da Federação 
Paulista de Futebol (FPF). Após 
o resultado dos exames nesta 
sexta, o grupo inicia os testes 
ergométricos neste sábado (20).

“Ficamos muito felizes com 
os resultados negativos. Isso faz 
com que contemos com todo o 
grupo em todas as etapas que 
temos programadas até o início 
dos treinos, no dia 1 de julho, e 
com todos os processos como 
manda o protocolo da FPF”, 
afirmou o presidente do clube, 
Edson Ermenegildo.

O elenco do Leão sofreu al-
terações durante a paralisação, 
com 17 atletas deixando o clube 
durante o período. Nomes como 
Camilo e Chico, destaques da 
equipe do Paulistão, não estão 
mais no time.  “Mais do que 
reestruturar o que havia sido 
construído, é reconstruir algo 
do zero, pois nós perdemos a 

base da equipe titular. Isso acaba 
fazendo com que a gente tenha 
que se reinventar para poder 
representar bem a equipe e a 
cidade de Mirassol”, afirmou o 
técnico Ricardo Catalá.

Com os desfalques, o treina-
dor será a obrigado utilizar muitos 
jogadores da base do clube. “É 
um prazer enorme trabalhar com 
os mais jovens. Nós, como um 
clube formador que somos, tere-
mos o privilégio de colocar tanto 
jogadores jovens em campo e 
mostrar quão bom é o trabalho 
de base aqui”, comentou Catalá. 
Dos 20 jogadores no elenco, 
apenas um tem mais de 30 anos.

Atualmente, o Mirassol conta 
com os goleiros Matheus, Ke-
win e Hugo; os laterais Daniel 
Borges, Matheus Rocha, Boza, 
Vinicius, Rinaldi e Frank; os 
zagueiros Renie e Pirulito; os 
volantes Oyama, Du e Vital; os 
meias Juninho, Kauan, Danilo 
e Arthur; e os atacantes Bruno 
Motta e Gustavo.

O Leão está na segunda po-
sição grupo C com 16 pontos, 
cinco a frente da Inter de Limeira 
e dois atrás do líder São Paulo. 
O Mirassol ainda enfrenta o Água 
Santa e a Ponte Preta para con-
cluir a primeira fase do Paulistão. 
A data dos jogos ainda não foi 
definida. O clube fará novos tes-
tes de Covid-19 nos dias 29 e 30 
de junho e voltará às atividades 
no dia 1 de julho.

Vinicius LIMA

Governo de SP realiza nova fase 
de testagem com 233 mil exames

O Governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta sex-
ta-feira (19) a ampliação da 
testagem para COVID-19. Essa 
nova etapa prevê a realização 
de 233,7 mil exames, que se-
rão realizados prioritariamente 
em populações vulneráveis, 
dentre elas indígenas e idosos 
em abrigos, além de categorias 
do funcionalismo público como 
profissionais do sistema peni-
tenciário.

“Massificar a testagem é 
uma das maneiras mais eficien-
tes de combater a disseminação 
do vírus”, disse Doria.

Os projetos-pilotos são coor-
denados pelo Instituto Butantan, 
responsável pela Plataforma de 
Laboratórios de Diagnóstico de 
Coronavírus no Estado de São 
Paulo, em parceria com o Cen-
tro Paula Souza e as Secretarias 
de Desenvolvimento Social, 
Administração Penitenciária, 
Saúde, Habitação e Direitos da 
Pessoa com Deficiência.

Serão aplicados predomi-
nantemente testes rápidos 
sorológicos do tipo IgM/IgG, que 
identificam se a pessoa já teve 
contato com o Coronavírus. Para 
aqueles que apresentam sinto-
mas ou tiveram contato com 
pacientes confirmados para 
COVID-19 o exame indicado 
é o de RT-PCR, que aponta a 

presença do material genético 
(RNA) do vírus.

A Plataforma de Laborató-
rios coordenada pelo Instituto 
Butantan já processou 225,4 
mil exames para COVID-19, dos 
quais 130 mil do tipo PCR e 95,4 
mil rápidos.

Segurança Pública e Siste-
ma Penitenciário

Os testes para profissionais 
de segurança pública e seus 
familiares no interior, litoral e 
Grande São Paulo foram inicia-
dos na última quarta-feira, 17 
de junho, com duração prevista 
de 12 dias. Ao todo, 101,2 mil 
pessoas deverão ser testadas. 
Na Capital, já foram aplicados 
71,3 mil em 20 centros da Po-
lícia Militar.

No sistema prisional, a tes-
tagem será feita prioritariamente 
nas unidades onde houver casos 
suspeitos/confirmados e deve 
ser realizada na própria unidade. 
Posteriormente, será estabeleci-
do um cronograma da aplicação, 
considerando-se dados técnicos 
do mapeamento dos pontos 
onde a necessidade da testagem 
se apresentar mais urgente. Os 
testes deverão chegar às 176 
unidades prisionais do estado.

Na Fundação Casa, os testes 
envolvem inicialmente quatro 
centros da instituição, com a 
aplicação de 255 exames.

Da REDAÇÃO



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sábado
20 de junho de 2020COTIDIANO

Contorno ferroviário de Rio 
Preto ficará pronto em 2026

A obra do contorno ferroviá-
rio em Rio Preto, que vai tirar a 
circulação dos trens do períme-
tro urbano da cidade, custará 
R$ 497 milhões e está prevista 
para ser iniciada em 2022 e 
entregue em 2026. O anúncio 
foi feito pelo diretor Regulatório 
e Institucional da Rumo, Gui-
lherme Penin, durante coletiva 
de imprensa virtual, realizada 
nesta sexta-feira (19).

A obra faz parte da con-
trapartida pela prorrogação 
do contrato da Rumo para 
explorar a malha ferroviária 
paulista até 2058. O contrato 
de prorrogação da concessão, 
que venceria em 2028, foi 
renovado de forma antecipada 
no final de maio.

Além de Penin, participa-
ram da coletiva o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB), o presidente 
da Câmara de Rio Preto, Paulo 
Pauléra (Progressistas) e o 
presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial (Acirp), 
Kelvin Kaiser.

O contorno ficará distante 
10 quilômetros do Centro de 
Rio Preto e terá 59 quilômetros 
de extensão, passando ao sul 
de Bady Bassitt e partindo 
da zona rural de Cedral até 
Mirassol. O projeto prevê sete 
passagens em nível para pe-
destres, 8 mil metros de muro, 
adequação de duas cancelas, 
instalação de uma cancela em 
Engenheiro Schimitt, adequa-
ção de passarela de pedestres 
em Uchoa. Já no perímetro de 
Rio Preto, haverá 25 obras de 
artes, sendo 5 pontes e 20 
viadutos ferroviários.

O prefeito Edinho disse 

que o contorno ferroviário é um 
momento histórico e lembrou a 
construção da ponte rodoferro-
viária sobre o rio Paraná, que 
liga São Paulo a Mato Grosso 
do Sul. “Muitos acidentes se-
rão evitados, a economia vai 
ser aquecida, vamos melhorar 
o trânsito da nossa cidade e 
das cidades próximas. Em um 
momento tão difícil como este 
que estamos passando essa é 
uma notícia muito importante”.

Edinho também falou so-
bre a sua intenção de que os 
trilhos permaneçam na cidade 
após a conclusão da obra do 
contorno ferroviário. “Nós já 
pedimos para o governo Federal 
e estamos reiterando o nosso 
desejo de permanecer com os 
trilhos. Nestes locais, queremos 
conceder a iniciativa privada a 
instalação de VLT’s que poderão 
interligar vários bairros e outras 
cidades da nossa região. Nossa 
ideia é melhorar o transporte 
urbano e regional com a linha 
férrea já existente”.

O presidente da Câmara, 
Pauléra, comemorou o anúncio 
do início das obras. “Esta é mais 
uma grande conquista para os 
rio-pretenses com um trabalho 
incansável do prefeito Edinho 
com apoio da Câmara Municipal 
de Rio Preto”.

Ainda de acordo com o 
Penin, a nova malha ferroviária 
paulista permitirá o aumento no 
escoamento da produção de 35 
milhões de toneladas para 75 
milhões de toneladas por ano.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Trem cruza o perímetro 
urbano de Rio Preto

PM vai buscar a filha e é 
agredido pela ex-mulher

Um sargento da Polícia 
Militar de Rio Preto, de 
43 anos, foi agredido pela 
ex-mulher e pela mãe dela 
quando foi buscar a filha, na 
quinta-feira (18), no bairro 
Mançor Daud.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o policial foi 
casado com a professora, 
de 38 anos, por nove anos e 
estão separados há quatro 
anos e meio. Do relaciona-
mento, o ex-casal teve uma 
menina, hoje com 7 anos, 
e ficou acordado na Justiça 
que ele poderia visitá-la nos 
dias de sua folga.

Nesta quinta-feira, o 
policial foi até a casa da 
ex-mulher para buscar a 
menina. Inicialmente, a 
criança não queria acompa-

nhá-lo, então, eles ficaram 
conversando pelo portão, 
enquanto a ex-mulher e a 
mãe dela ficaram ouvindo a 
conversa. Em determinado 
momento, a menina decidiu 
sair com o pai, foi quando 
a mãe e a avó da criança 
abriram o portão e passaram 
a agredi-lo.

Ainda de acordo com o 
relato do sargento à Polícia 
Civil, ele entrou no carro para 
se proteger e elas continua-
ram dando socos no veículo. 
O sargento contou que foi 
agredido com socos, chutes, 
tapas e acabou com a ca-
miseta rasgada e arranhões 
pelo pescoço e peito.

Ele conseguiu filmar par-
te das agressões com seu 
celular e foi orientado a 
apresentar as imagens no 7° 
Distrito Policial, que investi-
gará o caso.

Tatiana PIRES

ENEDINA PEREIRA CONCEIÇÃO – 
Falecida no dia 19/06/2020 aos 84 anos 
de idade. Era divorciada de Edmundo de 
Oliveira, deixando a fi lha: Luzia. Sepulta-
mento ocorreu no dia 19/06/2020 às 16h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Idosa dirige na contramão 
e provoca acidente na 

Washington Luís

Uma idosa, de 71 anos, 
dirigiu pela contramão da rodo-
via Washington Luís (SP-310), 
sentido Rio Preto – Mirassol, e 
bateu de frente com outro carro, 
na tarde de quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), a mulher esta-
va na direção de um Fiat Palio 
pela pista contrária, quando no 
quilômetro 451, bateu de frente 
com outro veículo. O motorista 
disse aos policiais que não 

conseguiu evitar a colisão. Com 
o impacto da batida, o carro 
da idosa foi parar no canteiro 
central.

O homem não se feriu, já a 
mulher dele e a idosa sofreram 
ferimentos leves e foram leva-
das para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Mirassol.

Um motorista que estava 
na outra via, sentido Rio Pre-
to – Mirassol gravou um vídeo 
que mostra o carro da idosa na 
contramão e momentos após 
o acidente.

Tatiana PIRES

Divulgação

Veículos foram parar no canteiro central da rodovia

Carreta tomba no trevo de Talhado
 e trânsito é interditado

Uma carreta tombou no 
trevo de Talhado, na ma-
nhã desta sexta-feira (19). 
Ninguém se feriu. A Polícia 
Rodoviária Federal informou 
que o acesso da avenida 
Danilo Galeazzi para a BR-
153 está impedido porque 
a carga está espalhada 
pela via.

Uma manifestação está 
prevista para ser realizada 
às 10 horas, deste sábado 
(20), com o objetivo de 
reivindicar a reabertura do 
trecho.

Tatiana PIRES

Carreta tombada interditou trecho do trevo de Talhado

Divulgação

TRÂNSITO

ACIDENTE BALEADO

BRIGA FAMILIAR

Idoso é atropelado na 
calçada por carreta

Um aposentado, de 60 
anos, foi atropelado por um 
caminhão na quinta-feira (18). 
Ele estava em uma calçada 
da Avenida Fortunato Ernesto 
Vetorazzo, em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o motorista do cami-
nhão, de 55 anos, contou que 
seguia pela avenida, sentido 
bairro-Centro, quando no cru-
zamento com a avenida Monte 

Aprazível, devido à obras na via, 
foi obrigado a realizar conversão 
à direita, momento que a carre-
ta atingiu a vítima.

O motorista disse aos poli-
ciais militares que estiveram no 
local que, ao notar o acidente, 
parou o caminhão e foi prestar 
socorro. A vítima foi atendida 
por uma unidade do Resgate 
e levada à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Norte, onde 
ficou em observação.

Tatiana PIRES

PERDEU O CONTROLE

LEOTILDE DE SOUZA PETINELLI – 
Falecida no dia 19/06/2020 aos 83 anos 
de idade. Era casada com José Petinelli, 
deixando a fi lha: Rosângela. Sepultamento 
ocorreu no dia 19/06/2020 às 14h30, sain-
do do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

Homem resiste 
à abordagem e é 
morto pela PM

Um homem, de 36 anos, 
morreu ao ser baleado num 
suposto confronto com a Polí-
cia Militar de Rio Preto, nesta 
quinta-feira (18), no bairro 
João Paulo II, em Rio Preto.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a PM 
recebeu uma denúncia anôni-
ma e enquanto estava realizan-
do o patrulhamento pelo bairro, 
avistou um suspeito em frente 
a uma casa, quando ele tentou 
fugir entrando no imóvel. Os 
policiais, então, entraram na 
residência e, já nos fundos, de 
acordo com a versão da PM, 
o homem, identificado como 
Weslei Fernando Faria ofereceu 
resistência ao sacar uma arma 
e atirar contra os policiais, que 
revidaram.

Ainda conforme o regis-

tro policial, o tiro disparado 
pela PM acertou o tórax do 
suspeito, que não resistiu ao 
ferimento e morreu no local. 
O perito da Polícia Civil, que 
esteve na residência, verificou 
duas perfurações de disparo 
de arma de fogo no corpo de 
Weslei.

As armas e munições fo-
ram recolhidas para perícia: 
dois carregadores de pistola, 
contendo 20 munições, e 
duas pistolas marca Taurus. 
Além de um revolver cabo 
madrepérola com capacida-
de para seis tiros, marca e 
numeração não identificadas 
e calibre indefinido, seis muni-
ções que estavam no revólver, 
sendo uma deflagrada, uma 
picotada e quatro íntegras.

Registrado como homicídio 
simples, o caso será investiga-
do pela Polícia Civil.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS
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O inverno no hemisfério sul 
começa neste sábado (20). 
Marcado tradicionalmente por 
poucas chuvas e dias mais 
secos, a estação mais fria 
do ano vai até o dia 22 de 
setembro.

Apesar do inicio da inver-
no, a temperatura será amena 
neste sábado, com a tempe-
ratura variando de 17 a 30 
graus, sem previsão de chuva 
segundo o site Climatempo. 
No domingo (21), a tempe-
ratura pode até aumentar, 
tendo a mínima de 19 graus 
e a máxima de 30 graus. 
Também não há previsão de 
chuva neste dia.

Outra característica mar-
cante da estação é o tem-
po seco, que aumenta a 
possibilidade de queimadas. 
De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, foram registradas 
2.217 queimadas entre os 

Inverno começa neste sábado
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

meses de junho e setembro 
do ano passado, o equivalen-
te a 65% dos casos durante 
2019. A maioria ocorreu em 
vegetações naturais e terre-
nos baldios.

Doenças respiratórias se 
tornam mais comuns também 
neste período, com o aumento 
de 20% dos casos. Com o 
contexto atual da pandemia 
do coronavírus a situação 
fica ainda mais preocupante. 

Estação será marcada pela seca e 
dias de temperatura amena

“Neste período de maio até 
agosto as pessoas ficam em 
ambientes fechados, o que 
favorece o aparecimento des-
sas doenças. Mesmo quando 
a pessoa não apresenta sinto-
mas, todo mundo acaba tendo 
uma piora no sistema respira-
tório, devido ao tempo seco e 
a qualidade do ar. Outros tipos 
de alergia e sinusite também 
são comuns”, afirmou o pneu-
mologista Rafael Musolino.

Neste período de maio até agosto as 
pessoas ficam em ambientes fechados, 
o que favorece o aparecimento dessas 

doenças

“

”Pneumologista Rafael Musolino

Justiça suspende liminares que impedem 
redução de mensalidade escolar

A Justiça do Rio de Janeiro 
suspendeu hoje (19) duas li-
minares concedidas às escolas 
da rede particular de ensino do 
município, determinando a não 
aplicação da Lei 8.864/20, que 
estabeleceu a redução de men-
salidades do ensino privado du-
rante a pandemia da covid-19. 

O desembargador Rogério 
de Oliveira Souza, do Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
do Estado,  atendeu  recurso 
da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj), que pe-
diu a suspensão das decisões 
tomadas na primeira instância, 

em razão da existência de uma 
ação direta de inconstitucionali-
dade (ADI) no Supremo Tribunal 
Federal (STF) sobre o mesmo 
tema, na qual ainda não houve 
decisão liminar.

Na decisão que valida a lei, 
o desembargador afirma que as 
duas liminares concedidas na 
primeira instância ultrapassam 
indevidamente decisões de tri-
bunais superiores. “Consideran-
do que a lei ostenta presunção 
de constitucionalidade até que 
seja declarada inconstitucional 
e para as repercussões nega-
tivas no seio da sociedade que 
as decisões de ambos os juízes 
reclamados tem o condão de 
causar, mormente em tem-

pos excepcionais de pandemia 
nacional de saúde, suspendo 
o curso dos processos e das 
decisões reclamadas”,

O presidente da Alerj e um 
dos autores da lei,  deputado 
André Ceciliano (PT), argumenta 
que a norma busca proteger as 
famílias e garantir os pagamen-
tos das mensalidades, reequili-
brando os contratos durante a 
pandemia. “Estamos passando 
por um momento de grave crise 
mundial. As escolas pararam, 
algumas estão com aulas pela 
internet, mas o serviço que foi 
contratado não está sendo pres-
tado. Por isso a Alerj criou essa 
lei, depois de muito debate, para 
garantir o direito do consumidor 

Da REPORTAGEM

Cobertura vacinal contra gripe 
em Rio Preto chega a 92,22%

Da REDAÇÃO

Maior cobertura continua 
entre o grupo dos idosos, 
com 116,28%, seguida 
dos profissionais de 
saúde, com 112,79%

A cobertura vacinal contra 
gripe em Rio Preto chegou a 
92,22%, o que significa que 
até o momento, 119.200 
pessoas dos grupos prioritários 
com meta de vacinação foram 
imunizadas. A meta do Minis-
tério da Saúde era vacinar pelo 
menos 90% dessa população.

A maior cobertura continua 
entre o grupo dos idosos, 
com 116,28%, seguida dos 
profissionais de saúde, com 

112,79%.
Outros grupos que têm 

meta de vacinação são as 
crianças, que estão com co-
bertura vacinal de 63,66%, 
as gestantes, com 55,86%, 
as puérperas, com 52,18% e 
os adultos de 55 a 59 anos, 
com 54,16% de adesão à 
campanha.

No total, foram vacina-
das em Rio Preto 162.419 
pessoas, entre elas: 66.712 
idosos, 21.159 profissionais 
da saúde, 16.771 crianças, 
2.259 gestantes, 10.316 
adultos de 55 a 59 anos, 347 
puérperas, 263 pessoas com 
deficiência, 2.446 privados de 
liberdade, 1.663 profissionais 
das forças de segurança, 190 

Mesmo com pelagem, os cachorros também sentem frio

Divulgação

CUMPRA-SE

Divulgação

MUNDO ANIMAL Pets precisam de atenção redobrada durante o inverno

As temperaturas amenas 
do inverno, que começa hoje, 
mudam o hábito de muitas 
pessoas. Bebidas quentes e 
agasalhos entram na rotina 
para aquecer os dias mais frios. 
Assim como os humanos man-
têm cuidados específicos para 
nesses dias, os Pets também 
necessitam de uma atenção 
especial para evitar problemas 
de saúde.

A veterinária da DogHero, 
Amanda Peres, explica que 
os cães também sentem frio, 
mas de maneira diferente dos 
humanos. “Como as raças 
apresentam pelagens variadas, 
com espessuras da pele e da 
camada de gordura diferentes, 
a sensação térmica também 
varia bastante entre eles. Já 
os filhotes e idosos precisam 

de uma atenção especial, pois 
eles não conseguem regular 
a temperatura corporal com 
eficiência e podem ter quedas 
bruscas de temperatura cor-
poral.”

Neste período, é importante 
que os tutores fiquem atentos 
com alguns cuidados em rela-
ção à saúde do animalzinho. O 
médico veterinário André Arru-
da, especialista em cardiologia 
animal, ressalta a necessidade 
da alimentação e dos cuidados 
adequados.

“É necessário ter uma ali-
mentação adequada, além de 
manter em dia os vermífugos, 
as vacinas e fazer controle de 
pulgas e carrapatos”, afirma. 
Segundo Arruda, algumas do-
enças são mais frequentes 
nesta época do ano. “Gripe ca-
nina, cinomose, sinais clínicos 
de cardiopatias e infestações 

por pulgas são as principais 
patologias do inverno”, ressalta 
o veterinário.

Confira algumas dicas que 
você deve seguir para manter 
seu cãozinho bem no inverno:

– Frequência dos banhos 
no inverno: com as baixas 
temperaturas, os banhos po-
dem deixar o cão doente e, por 
isso, o recomendado é diminuir 
a frequência e, quando neces-
sário, secá-lo muito bem para 
evitar que ele fique resfriado ou 
desenvolva infecções na pele, 
como a dermatite. 

– Evite os passeios em 
baixas temperaturas: em 
temperaturas muito baixas, de-
ve-se evitar sair de casa com o 
animal, principalmente quando 
estiver ventando, chovendo ou 
garoando.

-Organize um local quen-
te e confortável: durante o in-
verno, todo mundo quer dormir 
bem quentinho e os animais de 
estimação não são diferentes. 
O pai e mãe de cachorro devem 
oferecer uma cama bem con-
fortável e quente nos dias mais 
frios. “Uma sugestão é colocar 
almofadas e cobertas para que 
ele se mantenha aquecido du-
rante as sonecas. Mesmo que 
o pet seja acostumado a dormir 
dentro de casa, o tutor deve 
incrementar a caminha com 
os acessórios quentes para 
proteger o cãozinho. Também 
se deve evitar que o pet durma 
em áreas externas da casa, 
como varandas ou um quintal, 
pois as temperaturas sofrem 
mudanças bruscas durante a 
madrugada”, comenta a vete-
rinária Amanda Peres.

Isabela MARTINS

Enquete sobre nova data do 
Enem começa neste sábado

Da REDAÇÃO

Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) vai disponibilizar, 
a partir das 10h deste sábado 
(20), enquete para que os 
inscritos no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2020 
contribuam, de forma voluntária, 
para a escolha das novas datas 
de aplicação do exame. A en-
quete será realizada na Página 
do Participante e os inscritos 
poderão participar até o dia 30 
de junho, escolhendo uma das 
opções apresentadas, com o 
adiamento das provas em 30, 
60 ou 180 dias das datas pre-

vistas nos editais.
 Confira as opções de 

datas: 
• Enem impresso: 6 e 13 de 

dezembro de 2020 / Enem Digi-
tal: 10 e 17 de janeiro de 2021

• Enem impresso: 10 e 17 
de janeiro de 2021 / Enem Digi-
tal: 24 e 31 de janeiro de 2021

• Enem impresso: 2 e 9 de 
maio de 2021 / Enem Digital: 
16 e 23 de maio de 2021

 O Enem 2020 foi adiado 
em razão das medidas de res-
trição de circulação impostas 
pela pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19). O objetivo 
da iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC) e do Inep é dar 

funcionários do sistema prisio-
nal, 3.826 professores, 1.547 
caminhoneiros, 561 motoristas 
do transporte coletivo, 18.681 
pessoas com comorbidades, 
15.016 pessoas sem comor-
bidades, três indígenas e 659 
crianças que receberam a se-
gunda dose, recomendada para 
bebês que são vacinados contra 
a gripe pela primeira vez.

A vacinação está sendo feita 
em escolas e equipamentos 
públicos para evitar as aglome-
rações nas unidades de saúde. 
O serviço funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h30. 
Os locais estão disponíveis no 
site: www.riopreto.sp.gov.br/ma-
pavacinas. A campanha termina 
no dia 30 de junho.

EDUCAÇÃO

oportunidade de participação 
aos interessados no processo 
de definição do melhor período 
para a realização das provas e 
garantir transparência na execu-
ção do exame.

Os inscritos que desejarem 
participar deverão acessar a 
Página do Participante e utilizar 
CPF e senha cadastrados no 
portal único do Governo Federal. 
Mais de 6 milhões de pessoas 
estão inscritas no Enem 2020. 
Desse total, 65% já concluíram 
o ensino médio em anos ante-
riores, 23% estão no terceiro 
ano e 12% são “treineiros”, 
estudantes que fazem a prova 
para testar conhecimentos.

nesse período difícil”, disse.

Lei
Aprovada pela Alerj e sancio-

nada no dia 4 de junho, a Lei 
8.864/20 obriga as instituições 
privadas de ensino a reduzir o 
valor das mensalidades durante 
o período de vigência do estado 
de calamidade pública instituído 
pela Lei 8.794/20. A norma vale 
para todos os segmentos de 
ensino, sendo eles: pré-escolar, 
infantil, fundamental, médio 
(incluindo técnico e profissio-
nalizante) e superior (incluindo 
cursos de pós-graduação). Os 
descontos valem a partir da 
publicação da Lei, no dia 4 de 
junho, e não retroagem.

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2018
INSTRUMENTO DE CONTRATO PRE/0060/18
CONTRATADA: ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GE-
RAL LTDA
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
DESPACHO: APLICAÇÃO DE PENALIDADES DO INSTRU-
MENTO DE CONTRATO
Considerando os fatos narrados no Interno nº 43/20 da 
Gerência de Gestão de Contratos indicando o descumpri-
mento de cláusula contratual por parte da Contratada, sem 
justo motivo; Considerando que foi garantido a contratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme regis-
tros constantes do processo. Considerando os Princípios da 
Legalidade, da Moralidade Administrativa, da Indisponibili-
dade do Interesse Público e o da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório; DECIDO: Com fundamento nos art. 77, 78, 
incisos I e II dispostos na Lei 8.666/93, bem como cláusulas 
11.1 e 11.2, “a” do Instrumento de Contrato, RESCINDIR O 
INSTRUMENTO DE CONTRATO, de forma unilateral; Apli-
car à empresa ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL 
LTDA a penalidade de multa de 20% sobre obrigações não 
cumpridas conforme estipulado na Cláusula 9.2 item IV do 
Instrumento de Contrato; Suspender o direito da empresa 
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA EPP em 
licitar e contratar com esta Administração, pelo prazo de 5 
anos, nos termos do Artigo 7º da Lei Federal nº 10.502/02, 
bem como cláusula 9.1.3 do Instrumento de Contrato; 
Determinar que o valor da multa aplicada seja descontado, 
caso existam, de valores devidos por esta Administração à 
referida empresa, conforme estabelecido na Clausula 9.3 
do Instrumento de Contrato. Profª. Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária M. Educação 
EXTRATO 
5º Termo Aditivo Contratual
Concorrência nº 13/18; Contrato nº COC/0011/18
Contratada: Lourdes Cacula da Silva Sorrentno
Fica suspenso pelo prazo de 30 dias, contados de 
26/05/2020, o contrato supramencionado. SMA. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2020
CONTRATO PRE/0106/20
CONTRATADA: WWS SERVICES PRESTADORA DE SER-
VIÇOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de postos de trabalho terceirizados 
de limpeza, asseio e conservação predial – Lote 01 – SME 
– Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses. 
Valor Total: R$22.652.257,20

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2020 – PROCESSO nº 
1871/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. 
NOTIFICADO: MARCO ANDREY TERRA EMINA - CNPJ nº 
07.723.940/0001-58
Notifi camos a empresa MARCO ANDREY TERRA EMINA 
para, em querendo, atender ao que foi prescrito no Ofício 
Notifi cação nº 001/2020-Diretoria de Compras e Contratos, 
onde foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, caso 
queira, apresente o contraditório e a ampla defesa, nos ter-
mos do que determina o inciso LV, do artigo 5º da Constitui-
ção Federal. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da CML
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020 – PROCESSO nº 
11.278/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS (KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
E CESTA BÁSICA) PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURAN-
TE A PANDEMIA DO COVID-19 E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
POR OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE AGRICULTURA  
NOTIFICADO: MARCO ANDREY TERRA EMINA - CNPJ nº 
07.723.940/0001-58

Notifi camos a empresa MARCO ANDREY TERRA EMINA 
para, em querendo, atender ao que foi prescrito no Ofício 
Notifi cação nº 002/2020-Diretoria de Compras e Contratos, 
onde foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para, caso 
queira, apresente o contraditório e a ampla defesa, nos ter-
mos do que determina o inciso LV, do artigo 5º da Constitui-
ção Federal. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da CML
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 191/2020 - 
PROCESSO n.º 11.792/2020
Objeto: Registro de preços para contratação de equipamen-
tos médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. In-
formamos que fi ca redesignada a data para o processamen-
to do pregão para o dia 25/06/2020 às 08:30hs e abertura a 
partir das 08h32min no site www.riopreto.sp.gov.br- "PORTAL 
DE COMPRAS".
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 162/2020 – Processo n.º 
11.609/2020
Objeto: Registro de preos para fornecimento de óculos 
completos(armações e lentes) para doações aos munícipes. 
Fundo Social de Solidariedade. Sessão pública realizada on-
-line com início dia 28/05/2020, sendo adjudicado o pregão à 
empresa declarada vencedora: ULTRALICIT COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI lote 1. 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. José roberto Moreira – Chefe 
do Gabinete do Prefeito.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  E RETIFICAÇÃO DO EDITAL
Modalidade; Pregão Eletrônico 134/2020 Processo: 
11334/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de cadeiras e 
longarinas para a Secretaria Municipal de Saude.
IMPUGNANTES: OMP DO BRASIL LTDA; TECNOLINEA 
INJETADOS PLÁSTICOS LTDA e JULIAN GUARNIÉRI 
MACEDO
Declaro parcialmente procedente as impugnações , sendo 
disponibilizado o novo edital com a retifi cação das especi-
fi cações e exigências constantes do Termo  de Referência 
anexo do edital no sistema no Portal de Compras à disposi-
ção dos interessados. Para que não se alegue prejuízo na 
elaboração das propostas fi ca redesignada a data de proces-
samento o pregão conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 03/07/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h.
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° 212/2020, PROCESSO 11.944/2020, objetivando a 
contratação de empresa para prestação de serviço de salva 
vidas para atendimento nas dependências aquáticas nos 
Centros Esportivos de Engenheiro Schimitt, Eldorado, Pinhei-
rinho e Natalone. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/07/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concorrência nº 027/2019
Requerente: Social de Luto Metropolitana Rio Preto Ltda ME
Assunto: Flexibilização no pagamento da outorga
DESPACHO: Indefi ro o pedido formulado, tendo em vista a 
ausência de previsão no edital e, mais do que isso, a impos-
sibilidade de mudança da proposta após a adjudicação do 
objeto com a consequente vitória do lote no certame. Luís 
Roberto Thiesi – Sec. Mun. Administração.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO 007/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB

CONTRATADA: BORGES E SARABELI S. J. RIO PRETO 
LTDA “SÓ ALARME 
OBJETO: serviços de monitoramento 24 (vinte e quatro) 
horas com Unidade Volante de Apoio, manutenção técnica 
e outras avenças no prédio da Administração da Emurb, no 
prédio do Mercado Municipal e na Fepasa,  prestação de 
serviços de vigilância e apoio a CONTRATANTE, através 
da Central de Monitoramento e de Unidades Volantes de 
Atendimento.
VALOR MENSAL: R$ 193,94 (Cento e noventa e três reais e 
noventa e quatro centavos).
VALOR TOTAL: R$2.327,28 (Dois mil e trezentos e vinte e 
sete reais e vinte e oito centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato.
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 007/2020; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 13.303/16. 
São José do Rio Preto-SP, 01 de junho de 2020.
    _______________________
    Rodrigo Juliano Ildebrando
          Diretor Presidente
          CONTRATANTE

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO   

  
   PORTARIA N.º 016 / 2020
DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO PARA LOCAL DE EMBAR-
QUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS DAS LINHAS 
RODOVIÁRIAS INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS 
REGULAMENTADOS NA EMURB.
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
São José do Rio Preto – EMURB, Rodrigo Ildebrando Julia-
no, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação vigente:
Considerando, a necessidade de regulamentação dos pro-
cedimentos para solicitação de autorização de utilização da 
Estação Rodoviária do Município de São José do Rio Preto 
- SP para realização de embarques e desembarques de 
passageiros das linhas rodoviárias interestaduais e intermu-
nicipais;
Considerando. que as autorizações podem ser a titulo pre-
cário ou permanente e devem ser precedidas de estudos de 
diversas condições do local, tais como: analise da demanda, 
estudo de mercado, analise fi scal e fi nanceira, freqüência, 
frota, itinerário, espaço e estruturas físicas. 
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar, no âmbito deste EMURB, as seguin-
tes medidas em atendimento e respeito ao procedimento 
administrativo de solicitação de autorização de utilização 
da Estação Rodoviária para embarque e desembarque de 
passageiros:
I – A solicitação deverá ser realizada mediante requerimento 
protocolizado no Setor de Protocolo ou outro responsável, 
observado o disposto na presente Portaria e será satisfeita 
no prazo de até 7 (sete) dias úteis.
II – O respectivo requerimento deverá conter juntamente 
todos os documentos comprobatórios e respectivas especi-
fi cações pertinentes à análise da possibilidade de autoriza-
ção, tais como: documentos comprobatórios de atendimento 
às exigências de capacidade jurídica, capacidade técnica, 
idoneidade fi nanceira e regularidade fi scal necessárias à 
realização do serviço e documentos relacionados à solici-
tação de linha junto ao órgão competente, sendo facultado 
a Emurb solicitar a qualquer tempo demais documentos e 
informações que entender necessárias à analise da solicita-
ção, e por fi m devem ser recolhidos os valores relacionados 
aos custos respectivo dos emolumentos referentes á analise 
da viabilidade do embarque/desembarque no terminal sendo 
fornecido o respectivo comprovante de recolhimento (recibo);
Art. 2º - O valor relativo aos emolumentos para promoção 
da verifi cação de viabilidade e estudo técnico das diversas 
estruturas, tais como a analise da demanda, estudo de mer-
cado, analise fi scal e fi nanceira, freqüência, frota, itinerário, 
espaço e estruturas físicas, corresponde a importância de 
R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a ser recolhidas junto Se-
tor de Protocolo ou setor responsável, observado o disposto 
na presente Portaria, e não esta vinculada a decisão de 
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autorização ou não autorização mas todo o procedimento 
relacionado á verifi cação da solicitação.
Artigo 3º - O pagamento dos valores relativos elaboração do 
estudo e provimento ou improvimento á solicitação deverá 
ser efetuado em moeda corrente ou através de depósito ban-
cário, no ato da solicitação ou retirada do documento, não 
sendo permitida a utilização de cartões de crédito e débito e 
ou boletos de qualquer espécie.
Artigo 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação revogando-se as disposições em contrário.
Registre-se. Cumpra-se. Publique-se.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
Rodrigo Ildebrando Juliano

DECRETO Nº 18.619
DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Alteração orçamentária.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 9º da Lei n.º 13.369, de 27 de 
novembro de 2019;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal do SeMAE - Serviço 
Municipal Autônomo de Água e Esgoto (Lei nº. 13.369, de 27 
de novembro de 2019), um Crédito Adicional Suplementar, 
no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para 
reforço da dotação orçamentária a seguir descrita:
I – GERÊNCIA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ÁGUA – 
GOM-A
Ficha nº. 25 .............................................................................
.... R$                              2.000.000,00 
Programa: 19 – Suporte Adm - SeMAE
03.02.17.512.0019.2.001.4490.52.04.110000 – Equipamento 
e Material Permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial das dotações 
orçamentárias a seguir descritas, nos termos que dispõe o 
inciso III, §1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 11 .............................................................................
.... R$                              1.000.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.1.024.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
II – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - GPO
Ficha nº. 21 .............................................................................
.... R$                              1.000.000,00 
Programa: 21 – Investimentos
03.01.17.512.0021.2.001.4490.51.04.110000 – Obras e 
Instalações
Art. 3º Ficam modifi cadas as peças orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que 
for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste 
Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de junho de 2020, 
168° Ano de Fundação e 126° Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
NICANOR BATISTA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE – SEMAE
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

LEI Nº 13.512
DE 17 DE JUNHO DE 2020.

Inclui no Calendário Ofi cial do Município de São José do Rio 
Preto – SP, o evento denominado “Tulipa Vermelha”.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no Calendário Ofi cial do Município de 
São José do Rio Preto – SP, no mês da conscientização da 
Doença de Parkinson, o evento denominado “Tulipa Ver-
melha”, a ser realizado anualmente no mês de Abril, tendo 
como símbolo da campanha a tulipa vermelha.
Art. 2º A presente Lei possui os seguintes objetivos:
I - Inserir a temática na comunidade como um todo;
II - Despertar os variados profi ssionais existentes na so-
ciedade para o fato de que seus diferentes conhecimentos 
podem contribuir para o fornecimento de qualidade de vida e 
retardamento dos sintomas;
III - Provocar nas pessoas a refl exão de que inúmeras situa-
ções constrangedoras e discriminatórias vividas por pesso-
as com Parkinson podem ser evitadas com a divulgação e 
debate amplo da patologia e seus sintomas;
IV - Participação de familiares dos parkinsonianos, na defi ni-
ção e controle das ações e serviços de saúde;
V- Apoio ao desenvolvimento científi co e tecnológico para o 
tratamento da doença de Parkinson e suas consequências;
VI - Divulgar os sintomas da patologia a fi m de levar ao co-
nhecimento do acometimento precoce;
VII - Desenvolvimento de instrumentos de informação, aná-
lise, avaliação e controle por parte dos serviços de saúde, 
abertos à participação da sociedade.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de junho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
 Autógrafo nº 14.924/2020
Projeto de Lei nº 086/2020
Autoria da propositura: Vereador Pedro Roberto Gomes

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DA 2° 
PROPOSTA COMERCIAL CONFORME ART. 45 INC. I DA 
LEI FEDERAL 123/06TOMADA 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).
No dia 16 de junho de 2020 foi realizada a sessão de aber-
tura da 2° proposta comercial apresentada pela licitante 
PLANOS ENGENHARIA LTDA, que fez valer o seu direito 
de preferência, conforme art. 45, inc. I da Lei supramencio-
nada. A empresa PLANOS ENGENHARIA LTDA apresentou 
proposta com valor global de R$110.000,00. A sessão foi 
encerrada para que a proposta seja analisada pela gerência 
gestora do processo.
S.J.R.Preto, 16.06.2020 Sonia Maria Franco da Silva Gomes 
– Presidente da CL 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 28/2020, 
Processo SICOM 3135/2020 objetivando a Registro de 
preços para fornecimento de 120.000 kg (cento e vinte mil 
quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS 7782-50-5) acondi-
cionado em cilindros com capacidade de 900 kg (novecen-
tos quilogramas) para uso na desinfecção do efl uente fi nal 
(esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços de inspeção e 
manutenção do sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) 
e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de propriedade do SeMAE 
de São José do Rio Preto/SP.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 03.07.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 16.06.2020 – Wagner Castilho Botaro - Ge-
rente de Operação e Manutenção – Esgoto.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 82/2019.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças de 
madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019
DETENTORA DA ATA: RIBEIRO & PERUCHE LTDA
Valor Unitário Registrado: Item 1 - R$ 28,70; Item 2 - R$ 
9,60; Item 3 - R$ 23,10.
Prazo de Vigência: 12 meses 
Data da Assinatura: 19.11.2019. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 19.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 92/2019.
OBJETO: Registro de preço de horas de locação de escava-
deira hidráulica para utilizações conforme necessidade.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019
DETENTORA DA ATA: MC OBRAS FUROS E CORTES 
EIRELI 
Valor Unitário Registrado: Item 1 R$ 196,00, Item 2 R$ 
213,00 e item 3 R$ 680,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
22.11.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 19.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE
EXTRATO DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
26/2020 – PROCESSO SICOM 3124/2020
Objeto: Registro de preços visando à eventual aquisição de 
cimento.
Sessão pública realizada online no dia 17.06.2020, 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”.
Renato Eduardo de Freitas - Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020 – PROCESSO SICOM 
3124/2020 
“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, 17.06.2020 – Nicanor Batista Júnior - 
Superintendente.
S. J. Rio Preto 19.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  PARA 

SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Referência:- Processo Administrativo nº 03/2020
                    - Edital de Chamamento Público nº 02/2020                      
Tendo em vista que compete a Secretaria de Assistência So-
cial - SEMAS  a celebração de parcerias com Organização 
da Sociedade Civil – OSC’s, segue as seguintes considera-
ções:
O Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 
e suas alterações, dispõe sobre as regras e procedimentos 
do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Adminis-
tração Pública do Município e as organizações da sociedade 
civil de que trata a lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2.014;
O Decreto acima mencionado no capítulo III, Seção I, no art. 
18 dispõe que: “ ressalvados os casos de inexigibilidade, o 
Secretàrio Municipal, responsável pela política pública objeto 
da parceria, realizará chamamento público voltado a sele-
cionar organizações da sociedade que tornem mais efi caz a 
execução do objeto”;
Após cumpridas as formalidades previstas em Lei, no dia 
25 de março de 2.020  foi publicado no jornal DHoje o Edital 
de Chamamento da referência  cujo período de envio de 
propostas  foi de 26 de março a  24 de abril de 2.020, com 
o objetivo de selecionar uma OSC para acolher e garantir 
proteção integral para até 20 pessoas em situação de rua, 
com equipe especializada para atender e receber usuários a 
qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso 
para encaminhamentos necessários, garantindo a proteção 

integral e condições para acesso a oportunidades e Serviços 
contribuindo para a reinserção social;
Em 24 de março de 2020,  através do Decreto nº 18.571 o 
município reconhece o estado de calamidade pública em 
razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial 
de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória 
– COVID-19, causada pelo agente etiológico Novo Corona-
vírus – SARS-CoV2, e dispõe sobre as medidas adicionais 
necessárias para enfrenta-lo;
As características intrínsecas a população em situação de 
rua, defi nidas pela Política Nacional para a População em 
Situação de Rua, e que se trata de um grupo extremamente 
vulnerável, principalmente, tendo em vista a conjuntura atual 
relacionada a pandemia causada pela Covid-19 (Corona-
vírus) vírus dotado de alta capacidade de transmissibilida-
de; 
A responsabilidade da Administração Pública em desenvol-
ver estratégias para atendimento a essa população, bem 
como a Orientação Técnica nº 02 CAS/SEDS do governo do 
estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção de medi-
das de caráter temporário e emergencial, de prevenção e 
contágio pelo COVID-19 para os serviços socioassistenciais 
voltados a população em situação de rua;
A Secretaria de Assistência Social possui apenas uma 
parceria para atender a esse público, na modalidade de 
Casa de Passagem, confi gurando-se como insufi ciente para 
suprir a demanda, tendo em vista a necessária adaptação 
do serviço ora ofertado, com espaçamento entre as camas, 
bem como ventilação e higiene para aqueles que necessitem 
permanecer em atendimento no período de quarentena;
Que de acordo com o previsto no inciso “II”, do art. 35 do 
Decreto Municipal nº 17.708/17: “ O Secretário Municipal, 
poderá dispensar a realização de  Chamamento Público nos 
casos de guerra, calamidade pública, ...” ;
A SEMAS celebrou com a Associação Lar São Francisco de 
Assis na Providência de Deus através do Termo de Colabo-
ração nº 01/2.020 uma parceria para a execução do Serviço 
de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e de 
Emergência, com o objetivo geral de assegurar proteção 
para a população em situação de rua, tendo em vista a pan-
demia referente ao COVID-19 para atender até 200 pessoas 
em situação de rua, para o período de de 07 de abril a 05 de 
julho de 2.020 , podendo ser prorrogado caso haja necessi-
dade; 
Mediante o exposto a Secretária Municipal suspende a partir 
da publicação desta justifi cativa em meio ofi cial, o Chama-
mento Público nº 02/2020, por um período de 90 dias ou 
enquanto perdurar a pandemia do COVID-19, tendo em vista 
a semelhança do objeto pactuado no Termo de Colaboração 
nº 01/2.020.
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção, constituída por meio da Portaria nº. 
05/2020, de 24 de março de 2020, responsável por proces-
sar e julgar o Chamamento Público, aprova e RATIFICA a 
Justifi cativa da Administração Pública para Suspensão de 
Chamamento Público.
Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra
Assistente Social Maria Cristina Romanelli
Pedagoga

Vanessa Gimenez Ferreira
Psicóloga

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME N° 215/2020

    A Secretária Municipal de 
Educação de São José do Rio Preto, no uso de suas atribui-
ções legais, autoriza e valida as horas realizadas de estágio 
Curricular Supervisionado do curso de Pedagogia da Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, 
Letras e Ciências Exatas (IBILCE), mediante apresentação 
de relatório elaborado pelos docentes do IBILCE, superviso-
res de estágio, nos termos dos Planos de Estágio apresen-
tados a esta Secretaria Municipal de Educação, por meio do 
Ofício nº 14/2020 – DEDU, de 09 de junho de 2020.  

São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 19

DE 18 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe sobre a suspensão do rodizio e teletrabalho nos se-
tores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, para 
os profi ssionais da área de saúde lotados na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, (p. ex.: médicos, enfermeiros, técnicos e 
auxiliares de enfermagem, dentistas, farmacêuticos, técnicos 
de farmácia, fi sioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psi-
cólogos, etc.) frente as atualizações das demandas e ações 
em medidas de prevenção e enfrentamento a pandemia do 
coronavírus (COVID-19) , devido a situação de emergência 
em saúde publica (pandemia – COVID-19), no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que 
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19).
Considerando a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que declarou emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 
17 de março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das 
medidas de emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de feverei-
ro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento 
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de emergência de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", 
permite a adoção de medidas profi láticas para o combate ao 
Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução 
das atividades essenciais, devem ser adotadas as cautelas 
para redução da transmissibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao 
enfrentamento do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o 
Secretário Municipal de Saúde a adoção das medidas neces-
sárias para evitar a propagação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, 
através do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 
2020, estado de calamidade pública, decorrente da pan-
demia do Coronavírus (COVID-19), exigindo esforço con-
junto para a identifi cação da etiologia dessas ocorrências 
e emprego de medidas proporcionais e restritas para o seu 
enfrentamento;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881 de 22/03/2020, que decreta 
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pande-
mia do COVD-19 (novo Coranavirus);
Considerando a proteção dos servidores públicos munici-
pais lotados na Saúde e a impossibilidade de medidas de 
distanciamento e aglomeração de determinado setores não 
essenciais;
Considerando por fi m a PORTARIA Nº 17 DE 05 DE JUNHO 
DE 2020 e o interesse público local, as condições epidemio-
lógicas e sanitárias, e a necessidade premente de atendi-
mento aos pacientes acometidos da COVID-19.
Determina:
Art. 1º - A suspensão do trabalho remoto (sistema de tele-
trabalho), para os profi ssionais da área de saúde lotados na 
Secretaria Municipal de Saúde, (p. ex.: médicos, enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de enfermagem, dentistas, farma-
cêuticos, técnicos de farmácia, fi sioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais, psicólogos, etc.).
Art. 2º - Devem ser mantidas as necessárias medidas de 
distanciamento social, com adequação do ambiente de tra-
balho, para que estes profi ssionais realizem a carga horária 
completa no setor/departamento de lotação ou a comple-
mente diretamente na assistência à saúde da população.
Art. 3º - Caberá ao Secretário Municipal de Saúde em Con-
junto com Comitê Gestor de Enfrentamento do Coronavírus 
o remanejamento dos profi ssionais (servidores municipais e 
prestadores de serviço – Convênio Funfarme) lotados nos 
serviços da Secretaria Municipal de Saúde para atendimento 
das demandas oriundas pelo estado de pandemia do Coro-
navírus.
 Art. 4º - Mantem-se as demais determinações constantes de 
PORTARIA Nº 17 DE 05 DE JUNHO DE 2020.
Art. 5º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mes-
ma data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Municí-
pio, bem como registrada em livro próprio desta Secretaria 
Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, revogando-se as disposições que a contrariem e 
entrando em vigor em 22 de junho de 2020.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Portaria n.º 004/2020 - CGM de 05 de junho 
de 2020: Instaura Sindicância Administrativa Disciplinar, 
nomeando-se os servidores estáveis: José Carlos Floriano, 
Osvaldir Fialho de Brito e João Roberto de Oliveira Lima, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante, com escopo de apurar os fatos indicadores 
de violação dos deveres e proibições funcionais, em tese 
praticados pelos servidores: Alexandre Alvarez Montenegro 
Lustoza e Wellington Lima Pessoa, incursos nos incisos: 
VIII, XXXII, XXXVIII e XXXIX do artigo 49; incisos: IX e LX do 
artigo 51 da Lei Complementar Municipal 331/2010 e incisos: 
II, III, VI e XII do artigo 204 da Lei Complementar Municipal 
05/1990; garantindo-se aos servidores indiciados, o direito 
constitucional ao contraditório e ampla defesa. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor público, os quais serão citados nos termos 
do artigo 254 e seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 010/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 010/2020, referente ao REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS ALUNOS DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO 
DAS AULAS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
NA SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CONTÁGIO 
DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (CO-
VID-19). O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão 
no dia 02 de julho de 2020 às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 18 de junho de 
2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Edital do Pregão Presencial nº 011/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 
interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
nº 011/2020, referente à REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDO-
RES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO 
DE BADY BASSITT, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 
2455/19. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão 
no dia 02 de julho de 2020 às 11:00 horas, na Prefeitura 

Municipal de Bady Bassitt. Edital completo e maiores infor-
mações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.
br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 18 de junho de 
2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. (RETIFICADO). O município de Guapiaçu 
torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 039/2020, Ata de Registro de Preço nº 016/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 045/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto 
o Registro de Preço para aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e Concreto Asfáltico Usinado a 
Quente (CAUQ) para pavimentação das vias públicas do município de Guapiaçu, conforme as especificações descritas 
no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de julho de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL RETIFICADO DISPONÍVEL: A partir de 22/06/2020, das 08:00 horas às 
17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO 
EDITAL: 19/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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. DORIVAL APARECIDO DE OLIVEIRA e MIRIAM 
CRUZ DA SILVA, sendo ELE fi lho de PLINIO DE OLIVEI-
RA e de MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA e ELA fi lha de 
JOSÉ ANTONIO DA SILVA e de ANGELES CRUZ DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 18/06/2020.

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

1. DANIEL DE SOUZA DIAS e BRUNA STEFANY DO-
MINGOS, sendo ELE fi lho de VALCIR DIAS e de DULCELI-
NA JOSÉ DE SOUZA DIAS e ELA fi lha de ELISEU FRERAS 
DOMINGOS e de ELIANA MÁRCIA DOMINGOS;

2. PAULO HENRIQUE BORGES SPARRAPAN e 
CRISTIANE MINGHETTI, sendo ELE fi lho de LAVOISIER DE 
SIQUEIRA SPARRAPAN e de MARIA EUGENIA BORGES 
SPARRAPAN e ELA fi lha de RUBENS MINGHETTI e de SO-
NIA MARIA MARTINEZ MINGHETTI; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 19/06/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

TUDO PASSA. CHUVA PASSA, TEMPESTADE PASSA, ATÉ FURAÇAO PASSA. DIFÍCIL 
É SABER O QUE SOBRA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

OS IRMÃOS MÉDICOS 
Sthefano e Edmo Atique 
Gabriel promovem a Feira 
Thamin Health – Negócios 
em Saúde com vários es-
tandes das empresas, roda 
de negócios e palestras nos 
dias 9 e 10 de novembro de 
2021, no Villa Conte Buffet.   

ROSANA BELUCCO as-
sumirá como presidente do 
Rotary Club – São José do 
Rio Preto no próximo dia 13 
de julho.

RENATO ZANOVELO e 
Sirlene estão comemorando 
23 anos de casamento, ao 
lado dos fi lhos Renatinho, 
Pedro e do Rodrigo. Diferen-
te dos outros anos, nada de 
festona.

DIEGO NUNES MIR, em-
presário da moda, e Victoria 
Tavares estão cada vez 
mais apaixonados curtindo 
a quarentena com seus fa-
miliares.

 O MÉDICO JORGE FA-
RES, diretor da Faculdade 
de Medicina e Cirurgia de 
Rio Preto, está com a Co-
vid-19. Graças a Deus, ele 
está bem, recuperando-se 
em isolamento social em 
sua residência.

ED CARLOS, empresário 
do requisitado Ed Buffet 
manda avisar que sua ma-
ravilhosa “Feijoada do Ed”, 
já foi remarcada para o dia 
07 de novembro de 2020, no 
Clube de Campo do Monte 
Líbano, com show do cantor 
carioca Diogo Nogueira, 
se tudo tiver liberado desta 
pandemia Covid-19. Vamos 
torcer até lá.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Passageiros da 
fusão
É apenas uma questão de 
esperar. Vem aí uma fusão 
entre a Latam e a Gol. Ou 
entre a Latam e a Azul. Ou 
entre a Gol e a Azul.

Estilo Chá de 
Cozinha
Com uma bonita decoração 
junina, balões, chapéus, 
bandeirinhas, entre outros 
acessórios em sua mansão 
no condomínio Village Santa 
Helena, Mariângela Del 
Campo Maset, ao lado de 
Jeanete Tavares, recebeu 
as amigas, mas, com toda 
proteção da saúde, para um 
maravilhoso Chá de Tarde, no 
estilo Chá de Cozinha, para 
o colega Arnaldinho Mussi. 
Na ocasião, as amigas de 
Arnaldinho presentearam com 
objetos de cozinha para seu 
novo Restaurante Delícias de 
Pratos que inaugurou em Rio 
Preto.   

A elegante Dra. Luciana Secches Freitas é dentista 
na área de estética oral, mas também é enfermeira 
e supervisiona a equipe da Clínica Ateliê da Imagem 

onde atua ao lado do Dr. Renato J. Freitas, seu 
esposo e médico cirurgião plástico

DiáriodoBob
Virou água e vazou a consequência que perdurou em 

erro de engenharia cometida pela empresa responsável pela 
construção da piscina aquecida do Clube Monte Líbano. E vai 
ficar cara a brincadeira para que a diretoria do atual presidente 
Dr. Nadim Cury/Paulo Voltarelli possa corrigir a barbeiragem. A 
regra é clara! Se vai mesmo “colocar tudo no lugar”, como 
prometeu, o presidente Bolsonaro bem que podia começar pela 
própria máscara. Chama o síndico.  Um condomínio deve se 
abster de cobrar multas e enviar advertências a morador que 
transporta seu cachorro pela coleira em áreas comuns, apesar 
de regulamento dispor que animais só podem ser carregados 
no colo. Juíza de uma vara civil (permitam omitir o nome) 
ao analisar o caso, observou que a exigência parece limitar o 
direito do proprietário de fruir da sua área comum em modo 
pleno, pois só poderia ter um animal de estimação cujo peso 
pudesse suportar nos braços. Em cima do muro. Se o pai 
Marco Rillo e o filho João Paulo Rillo (PSOL) combinarem de 
disputar uma cadeira de vereador ao mesmo tempo, você 
votaria em quem?  E a ex-vereadora Eni Fernandes? Filiada 
ao Partido dos Trabalhadores (?) com garantia de legenda pelo 
diretório Estadual, vai ou não vai conseguir legenda para voltar 
a Câmara? Se Celi Regina da Cruz também for candidata, a 
briga vai ter que ser decidida no tatame tendo como juízes Luiz 
Inácio e ou Dilma Vana. Fogueira de vaidades. O ex-presidente 
do Palestra, o vereador Jorge Menezes, anuncia uma feijoada 
que será promovida pelo grupo Amigos do Palestra (turma do 
racha), cuja renda será para ajudar a pagar as contas de energia 
elétrica do clube de campo, mas, pelo jeito, a ação não vem 
recebendo apoio de alguns dos atuais diretores, contrários a 
doação. Sugestão. Quem estiver contra que pague a conta, 
então. Quem inventou a rachadinha? Esta pratica vem desde 
que o megalomaníaco NERO, cujo nome de registro era Cláudio 
César Augusto Germânico, cuja ânsia maior era deixar sua 
marca registrada no Império Romano, e, por isso seu governo 
foi marcado por escândalos que abalaram seu tempo no poder. 
Hoje, o que fazem no Rio de Janeiro, aqui ou em Piracicaba, 
existe deste a era de Quintino Bocaiúva e Nilo Peçanha. Per-
gunte em qualquer legislativo se as rachadinhas não fazem 
parte do negócio. Ponto e basta!


