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Edinho diz que vírus é real e terá 'cara'
se índice de isolamento não subir em RP

Divulgação

“Esse vírus vai começar a ter cara quando tivermos um parente, um 
amigo. Aí vai sentir de perto o que significa esse vírus que transformou 
totalmente as nossas vidas e não somente em Rio Preto e no Brasil, mas 
no mundo inteiro”, disparou o prefeito, durante live da Saúde.     Pág. A4

O prefeito Edinho foi enfático ao defender o isolamento como a forma mais eficaz para evitar o contágio 

44 NOVOS CASOS EM 24H

Rio-pretense voltou a circular no Centro, mas volume de compras é bem menor, segundo sindicato do comércio Pág. A4

Movimento no Calçadão aumenta, mas 
comerciantes têm faturamento reduzido

Fotos: Sergio SAMPAIO

Capotamento 
mata passageiro e 
motorista bêbado 
vai parar na prisão
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Unimed arrecada 
produtos de 
higiene para 
entidades
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Lojas estão atendendo consumidores que, em sua maioria, vão pagar carnês de crediário 

Profissionais da 
saúde recebem 

combos do 
McDonald´s
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Nos Bastidores
 da Política

Pandemia 
derruba receita 
da Prefeitura e 

IPTU lidera
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Câmara mantém 
restrições, mas 

abre espaço 
para honrarias
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Nova carreata
neste sábado 

cobra reabertura 
de academias 
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Jovem passa mal 
dentro de carro 
e é salvo por 
guardas civis 
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Mega-sena 
deste sábado 
tem bolada de 

R$ 100 milhões
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Estelionatários 
criam site falso 
com dados de 
loja de móveis
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TJ anula parte 
de decreto que 

liberava atividades 
em Mirassol
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
16 de maio de 2020               SAÚDE/OPINIÃO

Pacientes pós Covid-19 
ao voltarem para casa ini-
ciam uma nova luta contra as 
debilitações sofridas durante 
internação. São muitas as 
sequelas físicas e emocionais 
que provavelmente só quem 
sofrer poderá explicar se 
são complexas, diferentes e 
confusas. 

Após a alta hospitalar o 
paciente precisa orientação 
de como proceder e a famí-
lia necessita lidar com esta 
nova realidade em ter alguém 
precisando de cuidados em 
casa.

No período hospitalar, 
quem manuseia os equipa-
mentos de ventilação me-
cânica invasiva e não inva-
siva são os fisioterapeutas 
e quem realiza exercícios 
físicos de acordo com a he-
modinâmica e avaliação mús-
culo-esquelética do paciente 
também é o fisioterapeuta e 
quando o paciente tem alta 
hospitalar o fisioterapeuta é 
o profissional indicado para 
continuar o tratamento para 
a parte cinética funcional na 
casa do paciente e traba-
lhar em todas as áreas seja 
cardiomuscular, pulmonar e 
qualquer debilitação física 
seja pré-existente, existente 
ou preventiva.

Quando o paciente  passa 
por um estado crítico ge-
ralmente sai do hospital na 
cadeira de rodas devido aos 
traumas sofridos durante um 
longo período de internação. 

Atendimento gratuito pós Covid-19, 
Fisioterapia sem fronteiras 

DivulgaçãoA musculatura fica frágil e inca-
paz de responder a solicitação 
mecânica do indivíduo.

A poleneuropatia é um es-
tado que os pacientes submeti-
dos a extremos procedimentos 
hospitalares e muitos dias em 
UTI sofrem distúrbios neuroló-
gicos após infecção aguda de 
pulmão, o comprometimento 
pode ser motor ou sensorial.

O quadro de fraqueza global 
do paciente exige atenção e 
reabilitação para que não haja 
perda de função respiratória e 
neuromuscular.

Existe uma grande expec-
tativa para que este paciente 
volte às rotinas diárias de ativi-
dades em casa e no trabalho. 
Para isso ele precisará dar 
continuidade ao tratamento 
com fisioterapia em casa, o 
home car que geralmente os 
convênios oferecem. 

Pensando nisso e no dis-
tanciamento social quatro 
fisioterapeutas se juntaram e 
tiveram a ideia de realizar um 
trabalho solidário para atingir 
toda a população nacional e 
internacional, inclusive com 
baixa renda que não possuem 
condições de arcar com os va-
lores de Fisioterapia e também 
não possuem planos de saúde.

Foi aí que surgiu a Fisiote-
rapia sem Fronteiras ‘Teleme-
dicina’ atendimento totalmente 
feitoon-line. Com acesso a 
todo o público.

As idealizadoras do projetos 
são: 

Dra. CLÁUDIA DUTKIEWCZ 
Dra. LUANA MOTTA SOA-

RES 
Dra. MONICA KESTENER 
Dra RENATA UCHOA AN-

DRADE 
A entrevista a seguir é com 

uma das fundadoras, a Dra.
Luana Motta Soares, fisiotera-
peuta e uma das idealizadoras 
do projeto fisioterapia sem 
fronteiras que conta, hoje,  
com 150 fisioterapeutas vo-
luntários cada um em uma 
especialidade. 

Dra. Luana relata que prio-
ridade é trazer recuperação 
do paciente  no Brasil ou em 
qualquer parte do mundo, após 
Covid-19, os atendimentos 
são feitos por teleconferência, 
totalmente gratuito. A nossa 
missão é acompanhar  e orien-
tar, com direcionamento de 
ferramentas fisioterapêuticas, 
pacientes que permanece-
ram por tempo prolongado 
em internação hospitalar pós 
infecção viral por Covid-19, re-
ceberam alta hospitalar e estão 
em casa ou em instituições de 
longa permanência.

Este acompanhamento 
será realizado por um grupo de 
fisioterapeutas voluntários que 
realizarão o mesmo através de 
teleconsultas e telemonitora-
mentos.

1) Doutora, quais os prin-
cipais danos que dá para se 
tratar por teleconferência?

Todos os graus de com-
plexidade podem ser tratados 
alguns com muito tempo de 
internação sem UTI relatam 
grande grau de fraqueza ele 
está ativo, mas precisa de 
exercícios cardiorrespiratórios, 
sentar, levantar.

* Aquele paciente que ficar 
pouco tempo em terapia inten-
siva e tem quadro pulmonar 
grave, não chega a ser entu-
bado e vai para o quarto e de-
pois para casa apresenta grau 
de complexidade e fraquezas 

muito maiores.
* Tem aqueles que ficam 

sedados e apresentarão um 
quadro de polineuropatia, a 
maioria dos pacientes graves 
ou críticos apresenta uma 
fraqueza muito importante, 
alguns não conseguem segu-
rar nem copo, nem talheres, 
a fisioterapia vai trabalhar de 

acordo com cada paciente.
CONTATOS DO PROJETO
fisioterapiasemfronteiras@

hotmail.com Instagram: @
fisiosemfronteiras

Facebook: Fisioterapia sem 
fronteiras Covid-19

Agradeço imensamente 
as Idealizadoras deste projeto 
que estão contribuindo para 

que a fisioterapia chegue a 
quem precisa de ajuda. Uma 
solidariedade que todos de-
veriam ter.

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@

icloud.com
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 ARTIGO

Paiva NETTO*

Onde encontrar forças?
Quando nós ora-

mos, procuramos 
a força onde ela se 
encontra: em Deus!

Foi o Sábio dos 
Milênios Quem nos 
ensinou: “Pedi, e 
Deus vos dará; bus-
cai, e achareis [o 
Bem]; batei, e a por-
ta vos será aberta. 
Porque todo aquele 
que pede recebe de 
Deus; e o que busca 
encontra [o Bem]; e, 
ao que bate, a porta 
lhe será aberta. Se 
teu filho te pede um 

pão, tu lhe dás uma 
pedra? Se teu filho te 
pede um peixe, tu lhe 
dás uma serpente? 
Ora, se tu, que és 
mau, sabes dar boas 
coisas a teu filho, que 
é que não dará o Pai 
que está nos Céus?”  
(Evangelho do Cristo, 
segundo Lucas, 11:9 
a 13).

*Jornalista, radia-
lista e escritor.

paivanetto@lbv.
org.br — www.boa-
vontade.com 
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POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
16 de maio de 2020

Mais uma carreata de pro-
testos contra a quarentena em 
Rio Preto deve movimentar este 
sábado (16) na cidade. Desta 
vez quem vai para as ruas pro-
testar são os donos de acade-
mias, professores de Educação 
Física e alunos que querem que 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
acate o decreto federal 10.344 
publicado esta semana que in-
clui as academias como serviço 
essencial durante a quarentena 
imposta pelo coronavírus (Co-
vid-19) no país.

O protesto está sendo con-
vocado pelas redes sociais 
convidando, além de donos 
de academias, professores e 
alunos que usam estes esta-
belecimentos em Rio Preto. A 
concentração será às 16 horas, 
no Centro Regional de Eventos, 
e de lá deve percorrer algumas 
avenidas da cidade em direção 
ao prédio da Prefeitura, na Ave-
nida Alberto Andaló.

Os manifestantes querem 
a reabertura imediata das aca-
demias, conforme permite o 
decreto federal. 

O decreto presidencial pode 
dar respaldo jurídico para a 
reabertura desses estabeleci-
mentos, mas, segundo decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), tomada em abril, estados 
e municípios podem adotar as 
medidas que acharem neces-
sárias para combater o novo 
coronavírus, como isolamento 
social, fechamento do comércio 
e outras restrições, sem aval do 
governo federal.

Nesta semana o governador 
João Doria (PSDB) manteve a 
proibição da abertura das acade-
mias em todo o Estado e em Rio 
Preto o prefeito Edinho seguiu o 
decreto estadual e manteve a 
proibição para estes estabele-
cimentos. 

São, ao todo, 186 acade-
mias cadastradas e outras estão 
buscando o registro, além das 
academias de condomínios que 
não entram neste cálculo. As 
academias atendem aproxima-
damente 70 mil pessoas mensa-
listas que utilizam as academias 
por mês. Mas o número é bem 
maior, pois as academias de 
condomínios e clubes não fazem 
parte desta estatística.

Sergio SAMPAIO

NESTE SÁBADO
Carreata cobra reabertura das 

academias em Rio Preto

A Mesa Diretoria da Câmara 
de Rio Preto decidiu manter as 
medidas implementadas nas 
atividades da Casa Legislativa 
até o próximo dia 31 de maio, 
mesma data no qual foi pror-
rogado o decreto municipal da 
quarentena contra a proliferação 
do coronavírus (Covid-19). 

As restrições de acesso às 
dependências se mantêm. Des-
de o dia 17 de março, a entrada, 
visitação e circulação do público 
em geral nas dependências 
do Poder Legislativo ficaram 
restritas apenas a servidores, 
vereadores, assessores, forne-
cedores e imprensa. E o rodízio 
de servidores e funcionários da 
Câmara e os departamentos se-
guem funcionando para atender 
as necessidades administrativas 
e gerenciais da Casa de Leis. 

Porém uma exceção foi aber-
ta pela Mesa Diretora neste novo 
Ato abre-se a brecha para a 
entrega de honrarias aprovadas 
no plenário como, por exemplo, 
Titulo de Cidadão Honorário, mas 
diferente do que normalmente 
acontecia antes da pandemia 
a entrega da honraria deverá 
ser feita individualmente pelo 
vereador autor da homenagem 
sem poder haver aglomeração 
de pessoas. 

No mesmo Ato que foi publi-
cado na última quinta-feira (14), 
no Diário Oficial (Jornal Dhoje) 
ficou determinada a retomada 
da contagem de prazos das co-
missões temporárias que estão 
em andamento da Câmara, bem 
como comissões especiais de in-
quérito ou de vereadores. Outra 
mudança é que essas comissões 
poderão realizar reuniões no ple-
nário desde que respeitem o dis-
tanciamento preconizado pelos 
órgãos de Saúde do município. 

Câmara prorroga 
restrições até dia 31, 
mas abre brecha para 
entrega de honrarias 

Sergio SAMPAIO

Mulheres  
Duas mulheres irão disputar as eleições para prefeita 

de Rio Preto: as pré-candidatas Danila Azevedo (PTC) 
e a Coronel Helena Reis (Republicanos). Elas vão pro-
porcionar um brilho diferenciado no processo eleitoral, 
representando as mulheres na disputa por um cargo im-
portante. Danila, formada em direito com especialização 
em gestão pública pela FGV, tem foco na área social. 
Helena Reis, coronel reformada da PM, foi Secretária 
Chefe da Casa Militar e Coordenadora da Defesa Civil 
do Estado, nos governos do PSDB.   

Tabela
Projeto altera a tabela 

progressiva do desconto na 
fonte do imposto de renda 
durante a pandemia do 
novo coronavírus. A medida 
passa a valer desde março 
último e enquanto durar 
o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo 
Congresso, previsto até de-
zembro. A proposta estabe-
lece uma alíquota de 27,5% 
sobre salários acima de R$ 
5.000,00, com parcela a 
deduzir de R$ 1.375,00. “O 
foco é o contribuinte assala-
riado ainda não contempla-
do por ações que aliviem os 
efeitos da covid-19”, diz o 
autor, Jorge Solla (BA).

Acentuando
Como a crise financeira vai acentuando de acordo com 

a evolução da pandemia, a tendência é que a arrecadação 
de maio deverá piorar em relação a abril. A receita prevista 
para maio é de R$ 74,5 milhões, no entanto, até ontem a 
Prefeitura havia recebido R$ 16,8 milhões. Para atingir a 
meta ainda falta receber R$ 57,5 milhões. “Se vai receber 
eu não sei”, diz o secretário Bevilaqua, acrescentando 
que a prioridade do governo é garantir recursos para as 
secretarias da Saúde, da Educação, da Agricultura e da 
Assistência Social.  

Queda brusca
O secretário da Fazenda, 

Ângelo Bevilaqua, informou 
que a arrecadação da Pre-
feitura, de janeiro a abril 
deste ano, apresentou uma 
queda brusca por causa da 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus. A previsão 
de arrecadação no período 
era de R$ 415 milhões, mas 
devido as medidas restritivas 
impostas pelo governo do 
estado para combater a 
propagação do vírus, en-
trou, efetivamente, nos 
cofres do município, R$ 
377 milhões, menos 
R$ 38,5 milhões. 
“Isso é uma guerra, 
só não tem bomba 

caindo na nossa 
cabeça”, frisa.

Impostos
Ainda de acordo com os dados apresentados pelo se-

cretário, a arrecadação das principais fontes de receitas, 
de janeiro a abril, mostra os efeitos da crise provocada 
pelo vírus. A arrecadação do IPTU foi a que apresentou 
a maior queda no período, R$ 11 milhões, seguida pelo 
ICMS, R$ 6,8 milhões, IPVA, R$ 5,5 milhões, e ISS, R$ 
4,6 milhões. Diante dos dados, o secretário disse que o 
sinal não é bom e não poder fazer loucura. “É a ordem 
do prefeito (Edinho Araújo, MDB), que é consciente e 
cobra muito”, diz Bevilaqua.  

Expectativa
Apesar dos dados financeiros serem desfavoráveis no 

momento, Ângelo Bevilaqua diz que está otimista e espera 
um pequeno crescimento da economia a partir do quarto 
semestre de 2020. “O ano que vem terá de crescimento”, 
prevê. Mesmo sendo otimista, no entanto, o secretário 
diz que muitas empresas não irão resistir à pandemia. 
Segundo ele, os cinco maiores bancos do país, temendo 
calote, não querem emprestar dinheiro para as empresas. 
“Está pior que a crise de 1929: o mundo parou, porque 
não tem demanda”, finaliza.

Alta hospitalar
Liberato Caboclo recebeu alta, ontem, depois de passar 

onze dias internado no Hospital de Base para tratar de 
uma crise asmática. Como o país enfrenta uma pande-
mia, a equipe médica fez, inclusive, teste para covid-19. 
Segundo o advogado Sérgio Parada, que manteve contato 
com ele logo após a alta hospitalar, Caboclo disse que 
ficou feliz ao saber que o resultado do exame realizado, 
para saber se havia ou não contraído o coronavírus, deu 
negativo. O ex-prefeito continua em quarentena e também 
vai fazer tratamento em casa.

Ação – além do protesto 
físico alguns donos de aca-
demias estudam ingressar 
na justiça individualmente e 
outros irão procurar o Crefi 
(Conselho Regional de Educa-
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Pandemia 
dupla

Além da pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus, 
o Brasil enfrenta também 
uma outra pandemia: as 
lambanças do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
Mesmo com a mortandade 
registrada em todo o país, 
Nelson Teich ficou menos 
de um mês no cargo e pediu 
demissão do Ministério da 
Saúde. O fato é que Bolso-
naro, de uma forma indireta, 
convidou o então ministro 
para pedir demissão.  Como 
não aderiu o uso da cloroqui-
na para tratar da covid-19, 
defendida pelo presidente, o 
médico Teich achou melhor 
pular fora do barco.

ção Física) para que o órgão 
entre com uma ação coletiva 
pelo cumprimento do decreto 
federal para que todas as aca-
demias do Estado possam ser 
reabertas.

Academias estão fechadas desde o final de março

TV Câmara – os funcioná-
rios do canal trabalharam com 
um quadro reduzido, mas se 
manterá funcionando para levar 
informações para a população 
sobre da pandemia do Covid-19.

Dispensa – os servidores da 
Câmara com mais de 60 anos 
foram dispensados para traba-
lhar em home office, isso pelos 
mesmos estarem dentro do gru-
po de risco do coronavírus e que 
essa resolução será mantida até 
novas orientações que possam 
vir da Secretaria de Saúde.

Sem Digital – os funcioná-
rios estão dispensados de regis-
trar a entrada e saída no cartão 
de ponto seguindo orientação.

Suspensão – todas as ati-
vidades extras como utilização 
da Tribuna Livre, Hora do Pre-
sidente, reuniões e audiências 
públicas, continuam proibidas.

As sessões ordinárias con-
tinuam acontecendo dentro da 
sua normalidade com os devi-
dos cuidados sendo tomados: 
distanciamento entre as mesas 
dos vereadores, microfones 
individuais, uso de máscaras 
pelos vereadores e funcionários 
e restrição à presença de público 
nas galerias.

Os vereadores Marco Rillo 
(Psol), Fábio Marcondes (PL) e 
Renato Pupo (PSDB) participa-
ram remotamente da sessão da 
próxima terça-feira (19) por pre-
caução relacionado a estarem no 
grupo de risco ou por terem tido 
contado com pessoas ou locais 
que têm grande incidência do 
Covid-19.

Sessão no ar – as pesso-
as que tiverem interesse em 
acompanhar as sessões podem 
fazê-lo pelos seguintes canais: 
TV Câmara canal aberto digital 
28,2 pela Net canal 4, pela rádio 
Educativa FM 106,7 ou pelo site 
oficial da Câmara: www.riopreto.
sp.leg.br

Sergio SAMPAIO

Queda brusca
O secretário da Fazenda, 

Ângelo Bevilaqua, informou 
que a arrecadação da Pre-
feitura, de janeiro a abril 
deste ano, apresentou uma 
queda brusca por causa da 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus. A previsão 
de arrecadação no período 
era de R$ 415 milhões, mas 
devido as medidas restritivas 
impostas pelo governo do 
estado para combater a 
propagação do vírus, en-
trou, efetivamente, nos 
cofres do município, R$ 
377 milhões, menos 
R$ 38,5 milhões. 
“Isso é uma guerra, 
só não tem bomba 

caindo na nossa 
cabeça”, frisa.

O Tribunal de Justiça (TJ) 
suspendeu parte do decreto 
municipal de Mirassol que fle-
xibilizava a abertura de alguns 
estabelecimentos como motéis, 
cabeleireiros e escritórios de 
advocacia.

Segundo o desembargador 
Antônio Carlos Malheiros, a 
medida extrapola o decreto es-
tadual da quarentena no estado 
de São Paulo no que diz respeito 
ao funcionamento de serviços 
e atividades não essenciais. 
A ação foi movida pelo procu-
rador-geral da Justiça, Mario 
Luiz Sarubbo, que alegou que 
o decreto desrespeitou o pacto 
federativo e que os municípios 
não têm autonomia para legislar 
sobre quais estabelecimentos 
podem abrir.

A Prefeitura de Mirassol pode 
recorrer da decisão que está 
em caráter liminar. Procurado 
pelo DHoje, a prefeitura não se 
manifestou sobre o caso.

Vinicius LIMA 

QUASE UNÂNIME
STF decide manter calendário para 

eleições municipais de outubro

Os prazos para as eleições 
municipais de outubro estão 
mantidos. A decisão foi tomada 
nesta quinta-feira (14), pelo 
plenário do Supremo Tribunal 
Federal. 

O pedido para adiar o calen-
dário eleitoral foi feito no dia 31 
de maio, pelo partido Progres-
sistas. A sigla pedia para adiar o 
prazo, que terminou no dia 4 de 
abril, para a fixação de domicílio 
e a regularização da situação dos 
pré-candidatos em relação aos 
partidos.

Para o advogado do Progres-
sistas, Carlos Eduardo Frazão, o 
cumprimento do prazo enquanto 
estão em vigor as medidas de dis-
tanciamento social poderia violar 
a qualidade do processo eleitoral.

O procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, foi contra o 
adiamento. O principal problema 

apontado por ele seria ferir a 
isonomia, porque apenas um, 
entre 35 partidos, apresentou 
essa proposta.

Em uma decisão liminar, a 
relatora Rosa Weber já havia 
rejeitado o pedido. Na sessão 
plenária, os ministros do Supre-
mo não analisaram a ação em si, 
mas a decisão da relatora, que 
também é presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral. Ao votar, Rosa 
Weber lembrou que as condições 
não são ideais, mas avaliou que 
adiar o processo eleitoral agora 
causaria mais problemas.

A decisão foi quase unânime. 
Dos 11 ministros do Supremo, 9 
votaram para manter o calendário 
e o ministro Marco Aurélio Mello 
defendeu a extinção da ação 
direta de inconstitucionalidade 
proposta pelo Progressistas. O vi-
ce-presidente do Supremo, minis-
tro Luiz Fux, alegou impedimento 
e não participou do julgamento.

Da REDAÇÃO

Justiça suspende 
parte de decreto 

em Mirassol

O médico Nelson Teich, que 
deixou o cargo de ministro da 
Saúde nesta sexta-feira (15), 
fez um pronunciamento de des-
pedida, no qual fez um balanço 
da sua curta atuação à frente 
da pasta. Ele assumiu há cerca 
de um mês, no lugar de Luiz 
Henrique Mandetta. O substituto 
ainda não foi anunciado pelo 
governo federal.

Teich disse que escolheu 
sair, que “deu o melhor” de si 
e que aceitou o convite “não 
pelo cargo”, mas “porque queria 
tentar ajudar as pessoas”. Ele 
não entrou em detalhes sobre as 
razões da saída. Havia divergên-
cias entre ele e o presidente Jair 
Bolsonaro sobre temas como o 
distanciamento social e o uso da 
cloroquina para o tratamento da 
covid-19.

Sergio SAMPAIO

Teich deixa o 
ministério da 

Saúde com menos 
de um mês à 

frente da pasta
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Edinho defende permanência de rio-pretense 
em casa para frear avanço do Covid-19

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, participou na 
manhã desta sexta-feira da live 
da Secretaria Municipal de Saú-
de e enfatizou a necessidade da 
população ficar em casa isolada 
para que a curva de transmissão 
do Covid-19 comece a cair.

“Quero manifestar aqui a mi-
nha profunda preocupação com 
a queda do isolamento social 
em nossa cidade. Há 54 dias, 
quando iniciamos a quarentena, 
a adesão era muito mais alta e a 
preocupação com o coronavírus 
estava muito mais presente na 
vida das pessoas. O índice de 
ontem (quinta) foi de 39%, mui-
to abaixo do índice nacional. O 
governo de São Paulo convocou 
os prefeitos para que possamos 
elaborar planos regionais. Na 
última segunda-feira tivemos 
videoconferência com outros 
prefeitos para levar as nossas 
propostas para o Estado na se-
gunda-feira que vem”, declarou 
Edinho.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Ele foi enfático ao salientar 
a importância do isolamento 
social. “O que está acontecendo 
no Brasil inteiro é o colapso, 
em muitas capitais, do sistema 
de saúde. A nossa preocupa-
ção permanente é assistirmos 
a todos. Para que isso possa 
acontecer é preciso que faça-
mos a nossa parte. A orienta-
ção do governo de São Paulo 
para que possamos flexibilizar o 
isolamento é de que tenhamos 
índice de 55% e estamos com 
39%, temos que aumentar 
16 pontos com a participação 
maior da comunidade. Além 
disso, a ocupação de leitos de 
UTI e enfermaria tem que ser, 
no máximo, de 60% para o novo 
coronavírus”, ponderou.

Segundo o prefeito, outro 
fator importante para que a fle-
xibilização aconteça é a rede de 
atendimento adequada para os 
pacientes da doença.

“Rio Preto tem recursos 
humanos e equipamentos. O 
município conta com uma infra-
estrutura médica invejada por 
todo o país, mas neste momento 

Neste sábado (16), a Mega-
-Sena pode pagar o segundo maior 
prêmio ofertado pela modalidade 
em 2020, estimado em R$ 100 
milhões. O sorteio será realizado a 
partir das 20h (horário de Brasília) 
no Espaço Loterias Caixa, localizado 
no Terminal Rodoviário do Tietê, em 
São Paulo.

As apostas podem ser feitas 
até às 19h do dia do sorteio nas 
lotéricas de todo o país, pelo portal 
Loterias Caixa (www.loteriasonline.
caixa.gov.br) e pelo app Loterias 
Caixa, disponível para usuários 
da plataforma iOS. Para jogar na 
Mega-Sena, os clientes da Caixa 
também podem fazer as apostas 
pelo Internet Banking Caixa.

Caso apenas um ganhador leve 

o prêmio da Mega-Sena e aplique 
todo o valor na Poupança da Caixa, 
receberá mais de R$ 216 mil em 
rendimentos mensais. Se o ganha-
dor optar por investir em artigos 
de luxo, o prêmio é suficiente para 
comprar 22 jatinhos executivos, 
no valor de R$ 4,5 milhões, cada. 
O valor de uma aposta simples na 
Mega-Sena é de R$ 4,50.

Os sorteios são transmitidos ao 
vivo diariamente pela televisão e 
pelas redes sociais da Caixa.

Já é possível também registrar 
as apostas para a Quina de São 
João, concurso especial que chega 
à sua 10ª edição este ano. As ven-
das para o concurso 5.299 da Qui-
na começaram no dia 11 de maio e 
o sorteio será realizado no dia 27 de 
junho, às 20h. A estimativa inicial 
do prêmio é de R$ 140 milhões.

Da REPORTAGEM

Mega-sena pode 
pagar R$ 100 milhões 

neste sábado 

McDonald’s doa refeições em Rio Preto

O McDonald’s aderiu à 
campanha global ‘Thank You 
Meal’, lançada nos Estados 
Unidos. A meta é chegar a 100 
mil combos doados, equivalen-
te a um investimento de R$ 
2,5 milhões. Em São José do 
Rio Preto, o Hospital de Base 
recebeu a doação de 210 com-
bos de sanduíches e batatas, 
em embalagens especiais aos 
profissionais de saúde. 

Essa é a segunda doação 
realizada pela marca ao Hos-
pital de Base, como forma de 
homenagear os profissionais 
de saúde no combate ao Co-
ronavírus. Na primeira ação, 

foram de 150 combos de san-
duíches e batatas.

Para o Brasil, o nome da 
campanha foi ajustado: será o 
McObrigado. 

“Trata-se de uma forma 
de levar, além de comida, 
solidariedade e mensagens 
de encorajamento para estes 
profissionais que tem tido uma 
atuação incansável e excepcio-
nal”, explica Paulo Camargo, 
presidente da Divisão Brasil da 
Arcos Dorados

Até o momento, já foram 
realizadas mais de 30 mil 
doações para profissionais de 
saúde de mais de 70 institui-
ções, em 44 cidades, e cami-
nhoneiros nas rodovias. 

Da REPORTAGEM

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo in-
forma que as vistorias de podas 
e erradicações, por serem consi-
deradas serviços não essenciais, 
exceto os emergenciais, estão 
temporariamente suspensas.

Para se solicitar as vistorias 
é preciso o comparecimento ao 
Poupatempo ou Prefeitura Regio-
nal Norte, que estão fechados por 
conta da pandemia.

Tratando-se de caso de ur-
gência, como o risco iminente 
de queda da árvore ou galhos, 
enviar um e-mail com a solicita-
ção com nome completo, dados 
do solicitante, endereço e fotos 
da árvore para: viveiro@riopreto.
sp.gov.br. A Secretaria enviará um 
formulário para preenchimento 
e posterior aprovação, se for o 
caso.

Os demais terão que aguardar 
a normalização do serviço. As 
solicitações de poda continuam 
sendo atendidas normalmente e 
podem ser feitas pelo portal da 
prefeitura: https://www.riopreto.
sp.gov.br/carta-servicos/

Vistorias para podas 
e erradicações não 

emergenciais são suspensas 
O funcionamento do Procon 

Municipal de Rio Preto foi alte-
rado para evitar a proliferação 
do coronavírus. Apesar de estar 
com o atendimento presencial 
suspenso, o órgão de defesa 
criou canais alternativos para 
amparar o consumidor.

Atendimentos de extrema 
urgência, ou seja, que impli-
quem na perda de um direito, 
nos termos do artigo 26 do 
Código de Defesa do Consumi-
dor, serão realizados através do 
número (17) 99627-0528, via 
WhatsApp.

Além disso, o e-mail (pro-
con@riopreto.sp.gov.br) e pá-
gina do Facebook (Procon Rio 
Preto) da instituição também 
ficarão à disposição para o es-
clarecimento de dúvidas neste 
período de paralisação.

As demais ocorrências deve-
rão ser registradas nas platafor-
mas virtuais www.consumidor.
gov.br ou consumidor.procon.
sp.gov.br.

Procon cria canais 
alternativos para 

consumidor

Unimed faz campanha em prol de entidades 
que assistem pessoas em situação de rua

A Unimed de Rio Preto iniciou 
a campanha ‘Seja solidário, doe cui-
dado!’, com o foco nas instituições 
que assistem moradores de rua. 
O objetivo é mobilizar a população 
para que todos possam contribuir 
doando produtos de higiene pes-
soal (sabonete líquido, barbeador 
descartável, shampoo, desodorante 
e creme dental) e chinelos de todos 
os tamanhos, novos ou usados em 
bom estado de conservação. Todo 
esse material arrecadado será desti-
nado a diferentes instituições como 
abrigos e albergues de São José do 
Rio Preto e região.

“Com o avanço da Covid-19, 
a situação das pessoas em situa-

ção de rua, que já era difícil, tem 
se agravado. Esses abrigos têm 
ampliado os atendimentos, mas 
estão precisando de produtos de 
higiene pessoal. Por isso, abraça-
mos a causa e decidimos convidar 
a população para ajudar”, afirma o 
conselheiro e diretor Comercial e 
de Marketing da Unimed Rio Preto, 
Gilmar Valdir Greque.

As doações podem ser en-
tregues até o dia 22 de maio na 
sede da Unimed, Sociedade de 
Medicina e Cirurgia, Laboratório 
Hemat, Laboratório Tajara, Mama 
Imagem, Plaza Avenida Shopping, 
Supermercado Proença (unidade 
rua Pedro Amaral) e Ultra-X, além 
do Supermercado Alfredo Antunes 
loja 1, em Mirassol.

Da REPORTAGEM

O Hospital de Base recebeu 210 combos da rede

A queda no isolamento 
social em Rio Preto registrado 
nos últimos dias chegando a 
apenas 39% na última quinta-
-feira (14) reflete-se também 
no aumento de pessoas indo 
ao Calçadão da cidade.

Mesmo de forma tímida 
observa-se o aumento do 
fluxo de pessoas circulando 
diariamente na área central, 
mesmo com as restrições 
muitas lojas estão funcionan-
do atendendo as determina-
ções feitas pela Prefeitura. 

Consumidores estão indo 
ao Calçadão para fazer com-

Número de pessoas no Calçadão aumenta, mas 
vendas são pequenas, segundo Sincomércio

pras pontuais ou para pagar 
boletos ou carnês. 

Segundo Ricardo Arroyo, 
presidente do Sincomércio 
(Sindicato do Comércio Va-
rejista de Rio Preto), mesmo 
com esse pequeno aumento 
de público no Calçadão as 
vendas estão em cerca de 
26% do faturamento normal 
que era registrados antes da 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

quarentena. 
O fechamento do comércio 

em geral em Rio Preto teve 
início no dia 21 de março de 
forma parcial e por completo 
no dia 23 de mesmo mês.  

“Esse percentual não é 
suficiente para eles (comer-
ciantes) manterem suas portas 
abertas”, salientou Arroyo.

Divulgação

39%

PROFISSIONAIS DA SAÚDE MOBILIZAÇÃO

BOLADA MILIONÁRIA

São José do Rio Preto con-
tinua com um dos menores ín-
dices de isolamento, segundo o 
Sistema de Monitoramento In-
teligente (SIMI-SP) do Governo 
de São Paulo. Nesta quinta-fei-
ra (14), o município manteve 
a média de 39% e segue bem 
baixa da média estadual, que 
é de 48%. O isolamento da 
cidade só não é pior que o de 
Limeira, que tem 38%.

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar a 
eficácia das medidas de isola-
mento social. Com isso, é pos-
sível apontar em quais regiões 
a adesão à quarentena é maior 
e em quais as campanhas de 
conscientização precisam ser 
intensificadas, inclusive com 
apoio das prefeituras.

No momento, há acesso a 
dados referentes a 104 cidades 
maiores de 70 mil habitantes, 
que podem ser consultados e 
estão também disponibilizados 
em gráficos no site http://www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
isolamento. O sistema é atua-
lizado diariamente para incluir 
informações de municípios.

O SIMI-SP é viabilizado por 
meio de acordo com as opera-
doras de telefonia Vivo, Claro, 
Oi e TIM para que o Governo 
de São Paulo possa consultar 
informações agregadas sobre 
deslocamento no Estado. As 
informações são aglutinadas e 
anonimizadas sem desrespeitar 
a privacidade de cada usuário. 
Os dados de georreferencia-
mento servem para aprimorar 
as medidas de isolamento 
social para enfrentamento ao 
coronavírus.

Rio Preto segue 
com um dos 

piores índices de 
isolamento no 

estado

ninguém tem conhecimento do 
Covid-19, estamos numa fase 
de aprendizagem, mas uma 
coisa já foi pacificada pela Ci-
ência, a eficácia do isolamento 
social para combater o avanço 
do vírus”, frisou.

Edinho finalizou que “todos 
devem fazer a sua parte. Fi-
quem em casa. Só os serviços 
essenciais. Porque esse vírus 
vai começar a ter cara quando 
tivermos um parente, um amigo. 
Aí vai sentir de perto o que signi-
fica esse vírus que transformou 
totalmente as nossas vidas e 
não somente no Brasil, mas no 
mundo inteiro. A vida promove a 
economia. Queremos que todos 
tenham vida para retomarmos a 
economia e o trabalho. A Prefei-
tura também teve uma redução 
drástica em sua receita, mas 
neste momento, que é muito 
sério, é hora de fazermos a 
nossa parte, de sermos solidá-
rios, humanitários. Fiquem em 
casa, volto a repetir, para que 
possamos atingir os números 
e Rio Preto possa voltar ao seu 
dia a dia”. Para Edinho, isolamento é essencial para barrar vírus

Coronavírus alcança 70,5% 
de todo o Estado São Paulo

O novo coronavírus já está 
em 70,5% das cidades do es-
tado de São Paulo e provocou 
4.501 mortes até o momento, 
conforme balanço desta sexta-
-feira (15). 

Em decorrência da expansão 
da doença no território, hoje, 
mais de 40% dos casos e óbitos 
por COVID-19 referem-se a pes-
soas que residiam no interior, 
litoral e Grande São Paulo. 

Essas regiões totalizam, 
ontem, 1.827 mortes e 24.386 
pessoas infectadas, entre um 
total de 58.378 casos confir-
mados em todo o estado.

Houve um ou mais infecta-
dos em 455 municípios, dos 
645 que integram o Estado, 
e 209 deles têm registro de 
pelo menos uma vítima fatal da 
doença. 

Nesta sexta, havia 10,1 mil 
pacientes internados em SP, 
sendo 3.904 em UTI e 6.205 
em enfermaria.  

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI reservados para 
atendimento a COVID-19 é de 
68,8% no Estado de São Paulo 
e 84,4% na Grande São Paulo.  

A relação de casos e óbitos 
confirmados por cidade pode ser 
consultada em: https://www.sao-
paulo.sp.gov.br/coronavirus/ . 

Da REPORTAGEM

4701 MORTES

Sergio SAMPAIO

Em uma live organizada na 
manhã desta sexta-feira (15), 
pela Evolucional, empresa es-
pecializada em simulados e ava-
liações para escolas privadas, o 
presidente do Inep, Alexandre 
Lopes, apontou para a possibi-
lidade de adiamento do Enem, 
mas questionou: “o que podem 
fazer as universidades públicas 
para tentar ajudar o jovem da 
escola pública?”. 

Para ele, seria necessário 
“revisar o quantitativo de vagas 
nas suas políticas de cotas. O 
Enem é a mesma prova para 
todos, mas existem outros me-
canismos que podem tentar 
ajudar a reconhecer e superar 
essa desigualdade.”

Lopes também questionou 
sobre “o que os estados pode-
riam fazer nas suas redes esta-
duais de ensino, num eventual 
adiamento [do Enem], o que 
eles irão oferecer a mais, além 
da reposição de aula, que pode 
eventualmente ajudar esses 
alunos”.

Presidente do Inep 
diz que Enem 

pode ser adiado 
O Posto de Atendimento ao Tra-

balhador da Secretaria do Emprego 
e Relações do Trabalho do Estado de 
São Paulo voltou a funcionar nesta 
sexta-feira (15) em Rio Preto.

A reabertura do serviço foi solicita-
da ao governo estadual pela Secretaria 
Municipal do Trabalho e do Emprego, 
tendo em vista a grande procura dos 
trabalhadores por orientações.

O intuito da reabertura é es-
clarecer, principalmente, questões 
sobre seguro desemprego e carteira 
de trabalho digital. O atendimento 
será exclusivo no PAT do Boa Vista, 
com agendamento prévio feito pelos 
telefones 3235-1222, 3212-9193 e 
3211-4950.

“Sabemos que muitas pessoas 
necessitam de atendimento, mas 
pedidos que a população tenha calma 
e não provoque aglomerações, uma 
vez que o atendimento será apenas 
por agendamento. Uma vez realizado 
o agendamento, o comparecimento 
a PAT precisa ser feito com uso de 
máscara e respeitando as orienta-
ções de distanciamento”, comenta o 
secretário do Trabalho e do Emprego, 
Edemilson Favaron.

PAT Boa Vista 
volta a atender por 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ANDRÉ NUNES DA SILVA e NÚBIA RAQUEL DA SILVA PEREIRA. Ele, brasileiro, natural de São 
Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de dezembro de um mil novecentos e setenta e oito 
(1978), com quarenta  e um (41) anos de idade, metalúrgico, solteiro, filho de ANTONIO SOUZA DA SILVA e 
de dona EREMITA NUNES DA SILVA. Ela, brasileira, natural de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, 
nascida aos  dezoito (18) de maio de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e seis (26) anos de 
idade, do lar, divorciada, filha de ADENILDO PEREIRA DA SILVA e de dona ROSÁLIA MARCOLINO DA 
SILVA PEREIRA.

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

São José do Rio Preto - SP, quinze (15) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

PAULA SANCHES MAYER e ADELÍS REGINA MARTINS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, médica veterinaria, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de junho 
de 1990, fi lha de NEWTON MAYER FILHO e de ZILDA MAR-
LI GONÇALVES SANCHES MAYER. Ela, de nacionalidade 
brasileira, psicóloga, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 10 de novembro de 1990, fi lha de JOÃO 
GARCIA MARTINS NETO e de IARA REGINA DE ALMEIDA 
MARTINS. 

RENAN MOCAIBER DE BARROS TANGLIETTI e TICIANE 
APARECIDA SANTANA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
motoboy, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 14 de agosto de 1985, fi lho de JAIR HENRIQUE TAN-
GLIETTI e de ODETE DE BARROS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, do lar, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 14 de fevereiro de 1992, fi lha de ANDRÉ CRIS-
TIANO SANTANA e de APARECIDA DONIZETE MARIA. 

RAFAEL BARBOSA SANTANA e MARIANE SCARPELLI 
PIANTA. Ele, de nacionalidade brasileira, repositor lider, 
solteiro, nascido em PALMEIRA D'OESTE, SP, no dia 04 de 
janeiro de 1994, fi lho de GIVALDO BARBOSA SANTANA e 
de MARIA SUELI DE JESUS SANTANA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 19 de julho de 1997, fi lha de 
HERMENEGILDO PIANTA e de CARMELA DE LOURDES 
SCARPELLI PIANTA.

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Motorista alcoolizado capota carro 
e mata passageiro na SP-351

Um capotamento ocorrido 
por volta das 23h30 desta 
quinta-feira, no quilômetro 
211 da rodovia Comendador 
Pedro Monteleone (SP-351), 
conhecida como ‘Rodovia da 
Laranja’, nas imediações de 
Catanduva, matou o passa-
geiro do automóvel, que era 
dirigido por um motorista de 
53 anos.

O condutor, segundo a 
Polícia Militar Rodoviária, fez 
o teste do bafômetro que 

acusou embriaguez e foi pre-
so em flagrante.

Ainda segundo a PMR, ele 
foi encontrado a aproximada-
mente 500 metros do local do 
acidente andando desorienta-
do e com ferimentos, tendo 
recebido atendimento médico 
na UPA catanduvense.

A vítima fatal, Rafael Ro-
drigues, 35, residia em Pin-
dorama e teve morte instan-
tânea.

O acidente foi registrado 
no Plantão de Catanduva e 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil do município.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Após capotar, veículo ficou completamente destruído e passageiro morreu no local

Divulgação

A sócia-proprietária de uma 
empresa de móveis planeja-
dos, com sede no Jardim Felici-
dade, em Rio Preto, esteve no 
Plantão Policial, na tarde desta 
quinta-feira, para denunciar 
que a firma está sendo vítima 
de um golpe de estelionato.

Segundo a empresária, que 
tem 42 anos, um homem, cujo 
prefixo de telefone é 11, ligou 
e disse que estava comprando 
uma geladeira da sua loja e 
queria confirmar o CNPJ.

Ao responder que vendia 
móveis feitos sob medida, o 
desconhecido a alertou de que 
estariam usando os dados de 
sua empresa para aplicarem 
golpes na internet.

Durante pesquisa na web, 
ela descobriu que o domínio 
do site consta como sendo de 
Franca/SP.

À polícia, a empresária afir-
mou que o nome da suposta 
empresa é outro, assim como 
o telefone para contato, mas 
o CNPJ e endereço são da 
sua loja.

O setor de investigações do 
3º DP rio-pretense está encar-
regado do caso.

Empresa de 
móveis planejados 
tem CNPJ usado 

em site fake
Daniele JAMMAL

Jovem tem convulsão e é salvo pela GCM

Durante patrulhamento de 
rotina na avenida Potirendaba, 
em Rio Preto, dois guardas civis 
municipais receberam pedido 
de ajuda de um pai, cujo filho, 
Bruno Viani, de 19 anos, estava 
dentro do seu carro tendo con-
vulsões e inconsciente.

Segundo o porta-voz da 
GCM, Roger Assis, um dos guar-
das, Garcia, foi até o veículo e 
prestou os primeiros socorros, 
mas vendo que a situação era 
grave, decidiu dirigir o veículo da 
vítima até a UPA Tangará, já que 
o pai do jovem se encontrava 
muito nervoso, sem condições 
de assumir o volante.

“O Davi foi na frente com a 
viatura abrindo passagem no 

Daniele JAMMAL trânsito para que o outro veículo 
pudesse passar. Na entrada de 
emergência da UPA o guarda 
chamou a equipe médica, Bru-
no foi atendido e encaminhado 
ao Hospital de Base, onde foi 
examinado e obteve todos os 
procedimentos necessários para 
salvar sua vida”, explicou Roger.

De acordo com a corpora-
ção, o fato ocorreu na quinta-
-feira da semana passada, dia 
7, e nesta quarta-feira, dia 13, 
o jovem, que está bem e traba-
lhando, disse que gostaria de 
conhecer e agradecer aos gcms 
que o salvaram.

“Também sou pai e vendo a 
situação e o desespero desse 
pai, me coloquei no lugar dele 
e não tive dúvidas, peguei a 
direção do veículo e corri para a 

Servente arremessa sacola com maconha 
em telhado ao tentar fugir da PM

Durante patrulhamento 
de rotina no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte de 
Rio Preto, no final da ma-
nhã desta quinta-feira, uma 
guarnição da Polícia Militar 
viu um homem conversando 
com o motorista de um VW 
Gol verde. Ao perceber a 
viatura o condutor do veículo 
fugiu.

Já o pedestre passou a 
pular muros e jogou uma 
sacola com 38 porções de 
maconha no telhado de uma 

residência. Durante o trajeto 
dispensou ainda uma cédula 
de R$ 20.

O fugitivo foi capturado e 
identificado como o serven-
te R.S.O., 29, morador do 
Jardim Portal, em Mirassol.

Ele se feriu durante a 
perseguição, passou por 
atendimento na UPA Santo 
Antônio e foi levado até o 
Plantão, onde se recusou a 
depor e assinar documentos.

O. teve a prisão por tráfico 
de entorpecentes confirma-
da, sendo encaminhado para 
a carceragem da DIG/Deic.

Daniele JAMMAL

UPA Tangará. Fico feliz em poder 
ajudar a salvar a vida do Bruno”, 
disse o GCM Garcia.

O guarda civil municipal Davi 
ressaltou que “as decisões na-
quele momento foram rápidas. 
Meu parceiro já entrou no carro 
da vítima, liguei a sirene da via-
tura e fui impedindo a passagem 
de outros veículos para que o 
Bruno pudesse chegar o mais 
rápido possível na UPA Tangará”.

Conforme o porta-voz da 
GCM, “os guardas que atende-
ram essa ocorrência estão com 
a sensação de dever cumprido, 
pois colocaram em prática o 
lema que carregam na farda, 
‘protetor e amigo’. Eles foram 
até o local onde Bruno trabalha 
e levaram uma pequena lem-
brança da corporação”.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 
EPP
EMPENHO 22335/19
Diante da manifestação da Ger. de Manutenção, quanto aos 
problemas apresentados nos equipamentos de ar condicio-
nado relacionados nos chamados 23826, 25256, 25292 e 
26251, pertencentes ao empenho em epígrafe. Com Fun-
damento nos itens 2.6 subitem 2.6.1 e 2.7 da Cláus.2ª. Fica 
a empresa notifi cada derradeiramente a SOLUCIONAR OS 
PROBLEMAS APRESENTADOS no prazo máximo de 48 
horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMPENHO 8148/20 
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: SPA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
EMPENHOS 8145/20, 8146/20 E 8147/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, I do contrato, aplico-lhe ao des-
cumprimento contratual, multa de 0,6% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: E. M. DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA EPP 
EMPENHO 6203/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA KD LTDA
EMPENHO 5620/20
CONTRATADA: ELOTEXTIL LTDA
EMPENHO 8322/20 E 4161/20
Diante da defesa apresenta em face da penalidade de 
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal de 
Saúde. Considerando que até o momento não foi regulari-
zada a entrega dos empenhos em epígrafe.   Considerando 
os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da 
legalidade e da moralidade administrativa, DECIDO: MAN-
TER NA ÍNTEGRA a decisão anteriormente prolatada, por 
seus próprios e jurídicos fundamentos e nego provimento ao 
recurso. A manutenção das penas aplicadas não impede o 
agravamento das penalidades. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO 
Termo de Rescisão Contratual
Dispensa por limite – Empenho n° 6.939/20
Contrato nº DPL/0024/20
Contratada: Alerte Automatização de Leitura e Recorte de 
Diários Ofi ciais Ltda Me
Nos termos do art. 79, II, da Lei 8.666/93, fi ca rescindido de 
comum acordo o contrato supramencionado. PGM – Adilson 
Vedroni.
ERRATA
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
A Diretoria de Compras e Contratos REPUBLICA, por 
incorreção, o Extrato do 4º Termo Aditivo do Contrato 
PRE/0070/18 – Pregão Eletrônico nº 141/18, publicado no 
Diário Ofi cial em 15/05/2020, em razão de erro decorrente de 
processo de estereotipia, para fazer constar o correto: Onde 
se lê: “nos termos do art. 57, § 1º da Lei 8.666/93”, Leia-se: 
“nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93 fi ca prorrogado por 
mais 12 meses o prazo de vigência contratual e, nos termos 
do art. 65 § 1º da Lei 8.666/93 fi ca suprimido em aproxima-
damente 0,20% o valor inicial do contrato”.  

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020
ATA Nº 0355/20
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMP., EXP. E COM. DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$14,80; Item 02 – R$14,80; Item 
03 – R$14,80; Item 04 – R$14,80; Item 05 – R$14,80; Item 
06 – R$14,80; Item 07 – R$14,80; Item 08 – R$14,80; Item 
09 – R$14,80; Item 10 – R$14,80; Item 11 – R$14,80; Item 
12 – R$14,80; Item 13 – R$14,80; Item 14 – R$14,80; Item 
15 – R$14,80; Item 16 – R$17,20; Item 17 – R$17,20; Item 
18 – R$17,20; Item 19 – R$17,20; Item 20 – R$17,20; Item 
21 – R$22,00; Item 22 – R$22,00; Item 23 – R$22,00; Item 
24 – R$22,00; Item 25 – R$22,00; Item 26 – R$22,00; Item 
27 – R$22,00; Item 28 – R$22,00; Item 29 – R$19,10 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
ATA Nº 0356/20
CONTRATADA: A.M.V. COMÉRCIO PROMOÇÕES DE 
EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de material esportivo – Valores 
Unitários – Item 03 – R$1,74; Item 05 – R$187,00; Item 06 
– R$183,00; Item 07 – R$187,00; Item 10 – R$144,00; Item 
11 – R$103,89; Item 12 – R$209,89; Item 16 – R$18,00; Item 
17 – R$94,00; Item 18 – R$94,00; Item 21 – R$18,00; Item 
22 – R$3,40; Item 23 – R$42,00; Item 24 – R$5,00; Item 
25 – R$69,00; Item 26 – R$16,50; Item 27 – R$24,00; Item 
29 – R$800,00; Item 30 – R$32,00; Item 32 – R$5,00; Item 
33 – R$24,90; Item 34 – R$489,00; Item 41 – R$103,00; Item 
43 – R$19,00; Item 44 – R$113,00; Item 45 – R$177,00; Item 
47 – R$54,00 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo 
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0357/20
CONTRATADA: IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valores 
Unitários – Item 04 – R$1.480,00; Item 06 – R$1.188,97 – 
SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020
ATA Nº 0358/20
CONTRATADA: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI-
CANTES LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de óleo lubrifi cante e afi ns – Valores 
Unitários – Item 05 – R$1.449,00; Item 07 – R$1.559,90; 
Item 09 – R$12,49; Item 12 – R$1.690,70; Item 14 – 
R$11,99; Item 18 – R$1.603,00; Item 19 – R$1.547,90; Item 
21 – R$8,72 – SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020
ATA Nº 0359/20
CONTRATADA: LOTUS COMÉRCIO DE MERCADORIAS 
LTA EPP
OBJETO: Fornecimento de utensílios para cozinha – Valo-
res Unitários – Item 02 – R$7,90; Item 03 – R$22,00; Item 
04 – R$34,30; Item 12 – R$59,90; Item 13 – R$61,00; Item 
14 – R$78,90; Item 20 – R$31,90; Item 21 – R$75,00; Item 
29 – R$0,68; Item 30 – R$0,80; Item 33 – R$8,40; Item 
38 – R$44,00; Item 41 – R$8,30; Item 42 – R$10,65; Item 
46 – R$1,29; Item 57 – R$28,00; Item 58 – R$11,90; Item 
59 – R$27,90; Item 66 – R$149,00; Item 67 – R$179,00; Item 
68 – R$239,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2020
ATA Nº 0360/20
CONTRATADA: COMERCIAL INFOMED LTDA
OBJETO: Fornecimento de pallet de plástico – Valor Unitário 
– Item 01 – R$101,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - 
Prazo de vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA Nº 015/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO 
A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO COMPLEXO 
ESPORTIVO INTEGRADO DO ELDORADO (AV. MONTE 
APRAZIVEL Nº 2640) – 2ª ETAPA – SEC. MUN. DE OBRAS. 
Recorrente: Construtora Alpha Vitória Ltda EPP, contra a 
decisão que declarou sua proposta desclassifi cada no certa-
me. Recebo o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões 

no prazo legal. Oportunamente será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do 
processo. Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza 
– Diretor de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 031/2019
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNE-
CIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI 
TERMINAL DE EMBARQUE DE ÔNIBUS NA RUA MANOEL 
MORENO ESQUINA COM A RUA AGNELO DE OLIVEIRA 
E RUA IVETE SARDINA BERTON (PROX. UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA NORTE) – SEC. MUN. DE 
OBRAS - Julgamento da Comissão Municipal de Licitação: 
Após análise dos recursos e contrarrazões apresentados e 
do parecer técnico da Secretaria Municipal de Obras, que é 
utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte inte-
grante desta decisão, resolve retifi car a decisão proferida no 
julgamento do dia 02/03/2020 (publicado na imprensa ofi cial 
no dia 03/03/2020) no sentido de declarar as empresas J. 
A. TINELI MARQUES & CIA. LTDA EPP e CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA  desclassifi ca-
das no certame licitatório - DESPACHO DA AUTORIDADE 
SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões e 
as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co integralmente o 
Parecer Técnico de fl s. 1674/1675 e a decisão da Comissão 
Municipal de Licitação (fl s. 1676/1681) utilizando os argu-
mentos neles expostos como razões de decidir e dou pro-
vimento aos recursos interpostos e, nesses termos, declaro 
desclassifi cadas no certame as propostas apresentadas 
pelas empresas Constroeste Construtora e Participações 
Ltda e J. A. Tineli Marques & Cia Ltda. 2- Posto isto, declaro 
fracassado este procedimento licitatório. As formalidades 
legais. Publique-se, por extrato, para conhecimento dos 
interessados. Sergio Astolfo Issas – Sec. Mun. De Obras. 
O inteiro teor da decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados.   
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu 
objeto a favor do vencedor: Madri Iski Construções Eireli. 
Antonio Pedro Pezzuto Júnior - Secretário Municipal de Agri-
cultura e Abastecimento 
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA 
E.M. CARMEN NELITA ANSELMO VETTORAZZO (RODO-
VIA VICINAL VALDOMIRO LOPES DA SILVA S/Nº, NÚCLEO 
ALVORADA)  – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. Tendo em vista 
solicitação oriunda da Secretaria Municipal de Educação, 
a Comissão Municipal de Licitações comunica a todos os 
interessados a suspensão “sine die” do processo supra men-
cionado. A retomada do processo, quando autorizada pela 
Secretaria Municipal de Educação, será comunicada através 
de publicação na imprensa ofi cial. Publique-se, por extrato, 
para ciência dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – Di-
retor de Compras e Contratos – Presidente da C.M.L. 
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° 165/2020, PROCESSO 11.649/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de tacógrafos incluso mão 
de obra para instalação, serviços de selagem, ensaio e taxa 
do INMETRO e disco de tacógrafo para uso nos veículos da 
Frota Municipal. Depto. de Transportes. Secretaria Mun. de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 29/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 177/2020, PROCESSO 11.679/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de leite em pó integral 
para abastecimento das Unidades Escolares da Rede 
Municipal de Ensino, assim como a eventual compra por 
outros equipamentos públicos a fi m de efetivar o desabaste-
cimento dos mesmos. Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
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o dia 29/05/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELE-
TRÔNICO n° 162/2020, PROCESSO 11.609/2020, obje-
tivando o registro de preços para fornecimento de óculos 
completos(armações e lentes) para doações aos munícipes. 
Fundo Social de Solidariedade. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 28/05/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 150/2020, PROCESSO 11.516/2020, objetivando a 
aquisição de cancela automática, com fornecimento de mão 
de obra, equipamentos e ferramentas necessários para as 
travessias em vias férreas do município. Secretaria Muni-
cipal de trânsito Transportes e Segurança. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 28/05/2020, às 14:00h. e 
abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

P O R T A R I A   Nº 379

 De 15 de maio de 2020
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São José Do 
Rio Preto – Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso 
de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu 
preâmbulo, determina ao Estado o dever de assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, comprometida com a solução 
pacífi ca das controvérsias;
CONSIDERANDO os primados constitucionais da dignidade 
da pessoa humana, que são direitos impostergáveis, nota-
damente quanto ao direito a benefícios previdenciários e 
assistenciais de natureza imediata;
CONSIDERANDO a declaração da situação de emergência 
decorrente da pandemia provocada pelo novo Coronavírus 
– Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 
11 de março de 2020;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.989, de 15 de 
abril de 2020, sobre o uso da telemedicina durante a crise 
causada pelo Coronavírus;
CONSIDERANDO o teor do Ofício CFM nº 1.756/2020, em 
que o Conselho Federal de Medicina, em caráter de ex-
cepcionalidade, enquanto durar o combate ao contágio da 
Covid-19, reconhece a possibilidade e a eticidade da utiliza-
ção da telemedicina além do disposto na Resolução CFM nº 
1.643/2002;
CONSIDERANDO que o contato físico é vetor de transmis-
são da doença e pode colocar em risco a vida das pessoas, 
a teor da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Minis-
tério da Saúde, que declara haver transmissão comunitária 
do novo Coronavírus –Covid-19) no território nacional e a 
necessidade de estabelecer medidas práticas para reduzir a 
transmissibilidade;
CONSIDERANDO que a perícia por meio eletrônico ou 
virtual é alternativa adequada para, observando-se a ética 
médica, proceder ao exame direto do paciente pelo médico 
sem contato físico;
RESOLVE:
Art. 1º As perícias em processos administrativos que versem 
sobre benefícios previdenciários por incapacidade ou mater-
nidade poderão ser realizadas por meio eletrônico ou virtual, 
sem contato físico entre médico perito e periciando, enquan-
to perdurarem os efeitos da crise ocasionada pela pandemia 
do novo Coronavírus.
§ 1º A perícia no formato estabelecido no caput deverá ser 
requerida ou consentida pelo periciando, a este cabendo:
I – informar endereço eletrônico e/ou número de celular a 
serem utilizados na realização da perícia;
II – juntar no processo digital os documentos necessários, 
inclusive médicos, a exemplo de laudos, relatórios e exames 
médicos, fundamentais para subsidiar o laudo pericial.
§ 2º O médico perito poderá, expressamente, manifestar 
entendimento de que os dados constantes do prontuário mé-
dico e a entrevista por meio eletrônico com o periciando são 
insufi cientes para formação de sua opinião técnica, situação 
em que o processo deverá aguardar até que seja viável a 
apresentação de novos documentos médicos ou a realiza-
ção da perícia presencial.
Art. 2º Para a realização das perícias por meio eletrônico 
durante o período contemplado nesta Portaria, a RIOPRE-
TOPREV poderá criar sala de perícia virtual (reunião do tipo 
“teleperícia”) ou ainda utilizar aplicativos de comunicação do 
tipo WhatsApp, Skype ou Telegram.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

                                       Registre – se, Publique – se e Cum-
pra – se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 15 de maio de 2020.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra 
e, em seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no 
livro de Portarias da RIOPRETOPREV.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 055/2020 – PREGÃO 
PRESENCIAL nº 11/2019 – PROCESSO SeMAE nº 
139/2019
Contratada: GRANCASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 11.06.2020. Data da 
autorização: 14.05.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
Extrato de Portaria nº 035 de 15/05/2020 – RESOLVE:  Exo-
nerar MARCIA SOBRINHO TONELLI MARTINS, matrícula 
1095, do cargo de provimento em comissão – Enc. Expe-
diente Gabinete da Superintendência, criado através da Lei 
Complementar n° 265/2008 que reestruturou o Serviço Mu-
nicipal Autônomo de Água e Esgoto - SeMAE. Esta portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
S. J. Rio Preto 15.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

EXTRATO: CONVÊNIO Nº 05/2020–SMS - INSTRUMENTO 
DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ATRAVÉS DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E A IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
OBJETO: Manter a prestação de serviços de saúde hos-
pitalares e/ou ambulatoriais (incluindo apoio diagnóstico e 
terapêutico), pelo HOSPITAL, integrante da rede de ser-
viços de saúde localizado no Município de São José do 
Rio Preto, aos usuários do Sistema Único de Saúde, em 
regime de complementação com o poder público municipal, 
cujas despesas serão suportadas pelos recursos oriundos 
das Emendas Parlamentares constantes na proposta nº 
36000291375201900, na proposta nº 36000309592202000, 
na proposta nº 36000309617202000, na proposta nº 
36000309626202000, na proposta nº 36000309607202000 
e na proposta nº 36000309613202000; do Deputado Federal 
Geninho Zuliani, da Senadora Mara Gabrilli,  do Deputado 
Federal Alexis Fonteyne, do Deputado Federal Guilherme 
Derrite, do Deputado Luiz Flávio Gomes e do Deputado Ge-
neral Peternelli, respectivamente; que impõe a aplicação dos 
recursos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em 
ações desenvolvidas pelo HOSPITAL.
VALOR GLOBAL: O valor global estimado para a execu-
ção deste convênio será de R$ 2.250.454,00 (dois milhões, 
duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e quatro 
reais), conforme o especifi cado no Plano de Trabalho pro-
posto pela Entidade.
PRAZO: O presente convênio terá vigência da data de 
sua assinatura até o dia 31/07/2020, podendo, de comum 
acordo, mediante termo aditivo, haver alteração, dentro dos 
limites legais.
BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 
8.080/1990, Art. 199, § 1º da CF/1988.
DATA DE ASSINATURA: 15 de maio de 2020.
Pela Secretaria Municipal de Saúde, Aldenis Albaneze Bo-
rim; pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São 
José do Rio Preto, José Nadim Cury.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

ALEXANDRE DINIZ DE SOUZA 35752970881 3709340 
EDIMILSON DIAS COSMETICOS ME 3300760 
FACILEDOC SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI 3614270 
MENDES FINANCIAL CONSULTING LTDA ME 18760 
MLF PILAR CONSTRUTORA LTDA ME 3279630 
MOVIMENTO CIDADANIA BRASIL MCB 3335870 
NELSON M MENDES NETO FINANCEIRA 3529030 
PANTANO & LOPES S/S LTDA EPP 1421140 
PILAR CONSTRUCTION EDIFICACOES LTDA 3102110 
PORTO SEGURO ADMINSTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 1459020 
PRÓ RIVER SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI 1071450 
REDE BEM FRANCHISING EIRELI 3255430 
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A 3265940 
TERESA CRISTINA RIBEIRO KFOURI 3349470 

São José do Rio Preto, 15 de maio de 2020.  
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Assist. Admin. Fazendário do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 15 de maio de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020109850 ANTONIO CARLOS GUSTINELLI 
202083703 BANCO BRADESCO S/A 
2020104876 BULKY LOG TRANSPORTES LTDA 
2020110003 CACHAPUZ SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA 
202088537 CLÍNICA MÉDICA JORGE SEBA LTDA 
2020115145 JOSE LUIZ ZILLI 
2020109841 LUCIANO GOULARTE BATISTA 
2020112002 ORTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 15 de maio de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020106775   ADALBERTO GUARNIERI JUNIOR 
2020110443   AGUIA FS PARTICIPAÇÕES LTDA 
2020107430   ALDEIR SANTOS MIRANDA 

 2020108675  ANDERSON KENJI ONO 
2020109889   ANDRE YANO EGAMI 
202072601   BENEDITO MARTINS DE ARRUDA JUNIOR 
202051470   C B M ADMINISTRAÇÃO DE BENS 

PROPRIOS RP EIRELI 
 2020107051  CAIO CESAR MARTINS FRAPORTI 
 2020110584  CLAUDIO ROBERTO RIBEIRO MARINI 

2020111146   DYANA DE CASSIA REZENDE DA SILVA 
SARANBELI 

202081664  202081658 EGIDIO ALBERTO BEGA 
 2020111438  ELIO PASSARINI 

2020111236   ELIO PASSARINI 
2020110342   ELISANGELA RIBEIRO GUIMARAES 
202045406   FAMILIA PINTO ADMINSTRADORA DE BENS 

LDTA 
2020106502   GENESIO CORREA 
202066038 202066048  GIL MEDEIROS FREITAS 
2020109921   GILBERTO MARCIANO FUZARI 

 2020104318 2020104319 JACOMO DO NASCIMENTO 
2020106673   JCM ADMINISTRADORA DE BENS E 

PARTICIOACOES LTDA 
  2020117129 JOÃO MARIA CELESTINO FILHO 
 2020109990  JONATAN DA SILVA MACIEL  

202050365   JOSELAINE CRISTINA DE CARVALHO 
GAETAN 

  2020112020 JOSE LUIZ ZILLI 
 2020109900 2020109902 JULIO CESAR FRANCO JUNIOR 

2020104938   LEANDRO BISPO DOS SANTOS 
202080423   LIGIANE SILVA FRANCA 
2020109922   LUAN CARVALHO RATERO 
2020109898   LUCIANA PINESSO 
2020108333   LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS 

 2020108661  MARA CRISTINA RODOLPHO 
2020109878   MARCELO FERRARESE 

 2020109919  MARCUS VINICIUS GOES DE LIMA 
202070865 202070872  MARLI VIEIRA CARNEIRO 

 202086085  MATEUS HENRIQUE PEREIRA GODOI 
2020110474   MATHEUS LOT E SILVA 
2020108723   OSMAR BERGAMINI 
202053239   PATRICIA CABRAL SANTANA 

 202059133  PATRICIA HELENA SIMOES 
2020110353   PATRICIA SILVEIRA 

 2020109974  PAULO ALEXANDRE FERREIRA TURATI 
 2020106867  PAULO ROBERTO DA SILVA 

202050730 202050732  RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
  2020111998 ROBSON RITCHIELLI ROBLES SACOMANI 
 202076426  SEBASTIÃO DONIZETE DE SOUZA 

202088935   SERGIO FERNANDO PEREIRA 
  2020111110 SILLAS VICENTE TOLEDO DOS SANTOS 
 202059713  THIAGO LUIZ CHAVES 

202087957 202087960  TIAGO CORREA SALDANHA 
202087962   TIAGO CORREA SALDANHA 

 202085879  VALDENIR MUNHOZ 
202045867 202045881  VANDA PEREIRA DA SILVA 

 2020108337  VANDERLEI DEZIDERIO 
202081270   VIVIANE CRISTINA PEREIRA DE SOUZA 
2020110336   WESLLEY ALVES PINHEIRO 
202084414   WILLIAM BARBOSA PEREIRA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 15 de maio de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

 2020110002  ANGELA MARIA DA SILVA SILVEIRA 

2020107550  2020107633 ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

2020107556   ANTONIO ROBERTO PEREIRA 

  202069596 CLAUDINEI PEREIRA BARROS 

2020105983 2020105998 2020106002 CREUZA DA SILVA LEITE 

2020105986   CREUZA DA SILVA LEITE 

 2020105309  JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 

2020113997   PEDRO CONSTANTINO JUNIOR 

 2020110653  PRISCIANI RENATA BATISTA 

 202087585  ROGÉRIO GABRIEL 

 2020106999  SILVIO BORGES TELES 

2020105037   CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUCIA HELENA 

2020105048   CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LUCIA HELENA 

2019323422 2019323423 2019323426 CASSIA REGINA FELIPE CAPARROZ 

  2019323429 CASSIA REGINA FELIPE CAPARROZ 

 2020104298  PAULO CESAR POMPEU 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

AUTO POSTO PLAZA RIO PRETO LTDA 00924/20 AIF-A-N 000188 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00922/20 AIF-S-H 000063 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00921/20 AIF-S-H 000064 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00918/20 AIF-S-E 000054 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 00919/20 AIF-S-E 000056 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA  00920/20 AIF-S-E 000055 
CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL INSTITUTO DHALION 
LTDA 00925/20 AIF-S-E 000057 

GUI PRESENTES LTDA ME 00926/20 AIF-P-C 000073 
HS TELECOM COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO DE 
TELEFONIA MÓVEL LTDA 00915/20 AIF-L-C 000063 

MARCELO HENRIQUE DE SOUZA FAZAN LTDA 00917/20 AIF-A-M 00238 
POSTO SAO PEDRO RIO PRETO LTDA 00914/20 AIF-A-LF 000048 
RIOQUIMICA S/A 00923/20 AIF-A-M 00239 
SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA 00916/20 AIF-E-K 000021 

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 036/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 041/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa para prestação 
de serviços de vigilância não armada, 12 (doze) horas, para o prédio da emergência situado à rua XV de novembro nº 358, todos os dias da semana, inclusive, 
sábados, domingos e feriados, com plantão das 19:00h às 7:00h, conforme as especificações descritas no termo de referência anexo ao presente edital. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de junho de 2020, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 18/05/2020, 
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: 15/05/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E 
AUTARQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO
EDITAL DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELEI-
ÇÃO DE REPRESENTANTES NA RIOPRETOPREV
Pelo presente Edital, a presidente do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de São José do Rio Preto no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social da entidade 
e, em especial atenção, no desempenho da atribuição con-
ferida pelo inciso I do artigo 104 e artigo 112 da Lei Com-
plementar nº139, de 28 de dezembro de 2.001, modifi cado 
pela Lei Complementar nº566, de 28 de junho de 2.018, com 
objetivo de organizar o processo de escolha  dos represen-
tantes dos servidores públicos municipais para o Conselho 
Municipal de Previdência e Conselho Fiscal da RIOPRETO-
PREV,  faz saber a todos os interessados que recebeu as 
seguintes inscrições deferidas pela Comissão eleitoral que 
disputarão a eleição dos conselhos da RIOPRETOPREV a 
ser realizada nos dias 20, 21, 22 de maio de 2.020: concor-
rendo à representação dos servidores públicos  municipais 
ativos no Conselho Municipal da Previdência: Valter de Luc-
ca, Agente administrativo, UBS Vetorazzo; Elias Viana dos 
Santos Junior, Web Designer, Secretaria de Comunicação; 
Carlos Henrique de Oliveira, Engenheiro, Secretaria Munici-
pal Habitação; concorrendo  à representação dos servidores 
públicos municipais inativos no Conselho Municipal da Previ-
dência: Marcia Fontana, Rosycarmen Pontes Gestal Alvares, 
Maria Teresa Nunes Miguel, José Roberto dos Santos, Elaine 
Rosa; concorrendo à representação dos servidores públicos 
municipais no Conselho Fiscal os seguintes candidatos: Clo-
doaldo Sardilli, aposentado; José Ivo Moreira, Ag. Op. Fiscal, 
Semae; Maura Alves de Almeida, PEB-I, E.M. Riscieri Berto; 
Fabiano Luis Medeiros Sanches, Guarda Municipal, Coor. 
Ope. Da Guarda. E recebeu a seguinte inscrição indeferida 
pela Comissão eleitoral: Rodrigo Coelho Toschi, Agente ad-
ministrativo, Depto. De Atd. Fazenda; na representação dos 
servidores públicos municipais no Conselho Fiscal.

São José do Rio Preto, 15 de maio de 2.020

Comissão Eleitoral
Representantes do Conselho Municipal - RIOPRETOPREV



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, sábado
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Abro o Diário de hoje com um vaticínio da premiada jorna-

lista Laurie Garrett, também conhecida como Cassandra, aquela 
profetisa grega que previa o futuro. Ganhou o Prêmio Pulitzer 
de jornalismo, tendo previsto não apenas o impacto do HIV, como 
também o surgimento e a propagação em todo o globo de pató-
genos mais contagiosos. E também previu a pandemia atual do 
Vírus Corona. Suas previsões assustam: Esta pandemia durará 
cerca de 36 meses, no melhor cenário possível. Aparecerá em 
ondas. O sistema de transporte de massas será reavaliado. Os 
homens de negócios reverão a necessidade de encontros de 
negócios pessoalmente. Se depois de 11 de Setembro, não 
podemos entrar em um edifício sem mostrar a identidade e passar 
por um detector de metais, e não podemos mais entrar em um 
avião como sempre fizemos, tudo isso ocorrerá novamente. 25% 
de desempregados nos EUA. A China minimizou o que estava 
ocorrendo e a reação em vários países foi descuidada e lenta. A 
filhocracia. Altas patentes do Exército dizem com muito jeito: 
os filhos do presidente estão causando grandes estragos ao seu 
governo. A frase vai sem aspas, mas é uma tradução até leve 
do que se capta de fontes credenciadas. Direito democrático. 
O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve, por maioria, 
a vigência dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e 
desincompatibilização para as eleições municipais de outubro 
deste ano. O próximo presidente do TSE, e que presidirá as 
eleições de 2020, o ministro Luís Roberto Barroso também 
referendou a cautelar afirmando que as eleições fazem parte 
da cartilha básica do Estado Democrático. Fala fácil. O vice 
governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, tem sido 
muito solicitado para entrevistas e pontuações necessárias nas 
emissoras de rádio e televisão, além das ‘Lives’ com jornais e 
instituições sobre a pandemia que nos assola. Preciso e muito 
claro nas respostas, preparado para tirar dúvidas, o rio-pretense 
desempenha com louvor o seu papel, também como Secretário 
de Governo do Estado. Ponto e basta! 

A FILA ANDA!. FRASE MUITO USADA NO DIA-A-DIA, EXCETO PELA CAIXA 
ECONÔMICA PARA RECEBER O AUXÍLIO EMERGENCIAL. Sorria beba muita 

água e seja feliz!

AMOR ETERNO. O agro-
pecuarista Milton Liso e 
Lucia estão comemorando 
34 anos de casamento, com 
muito carinho e amor, ao 
lado dos seus familiares. 
Parabéns!

 JOSÉ EMÍDIO (ZETA) 
Mendes Abrahão, ao lado 
da esposa Uzenir (Ni) Ma-
rão, ganhou idade nova 
ontem, em isolamento so-
cial, na casa de veraneio no 
Condomínio Marina Bonita, 
nos arredores de Zacarias. 
Abração.

SEM FESTA DAS NA-
ÇÕES. Adiada sem data 
defi nida, o Padre Luiz Capu-
to está mantendo contato 
com os líderes das barracas 
institucionais para realiza-
rem eventos próprios, com o 
objetivo de não faltar o be-
nefício fi nanceiro necessário 
para manter as obras do 
Serviço Social São Judas 
Tadeu.

MEYRE MATTA, a ma-
mãe do jovem empresário 
Henrique Matta, festejou 
idade redonda (60 anos), 
ontem, recebendo muitas 
mensagens dos familiares e 
amigos.

A CAIXA FEDERAL vai 
começar a pagar a 2ª parce-
la do auxílio emergencial a 
partir do próximo dia 18 de 
maio, segunda-feira.

ANOTE AÍ. Alguns pré-
-candidatos a vereança e 
a prefeito estão acusando 
a pandemia pela desistên-
cia da disputa. Os donos 
das atuais cadeiras vão se 
benefi ciar com a saída do 
ringue de uma dezena de 
bravos concorrentes. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Meia volta volver?
2020 é ano perdido. Ao presidente Jair Bolsonaro restar-lhe-
ão 2021 e parte de 2022. Conseguirá governar na segunda 
metade do mandato, ou permanecerá perdido no labirinto das 
acusações à China, à imprensa e à oposição? Veremos.

O querido e requisitado médico João Gomes 
Netinho e Alice Netinho. Ele ganhou idade nova 

dias atrás. Parabéns amigo

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)

Cidade Borghese
Além de ser o primeiro projeto com a identidade Taflex, o Borghese Boulevard teve o lançamento 
inaugural da Cidade Borghese, ambicioso projeto da TARRAF e sonho antigo de seu presidente, Olavo 
Tarraf, de construir o primeiro complexo multiuso da Região Norte. Distribuída por uma área de mais 
de 70 mil m², a Cidade Borghese contará com três condomínios residenciais, hipermercado, mall 
com lojas, restaurantes e outros serviços, tudo interligado por uma boulevard (avenida) e um projeto 
paisagístico diferenciado.

Que Maravilha!
O empresário Olavo Tarraf, 
da TARRAF, construtora e 
incorporadora de São José do 
Rio Preto, lançou oficialmente, 
ontem, a sua nova marca, 
Taflex. A apresentação, para 
corretores e convidados, foi 
feita por meio de um webinar 
diretamente do estande 
de vendas do Borghese 
Boulevard, o primeiro 
empreendimento da Taflex. 
Com o residencial Borghese 
Boulevard, ao lado do bairro 
Jardim Vetorasso, contará 
com duas torres de 15 
pavimentos e 240 unidades 
de um e dois dormitórios. Está 
situado numa área privilegiada 
da Região Norte de Rio 
Preto, e à principal obra de 
mobilidade urbana da cidade, 
o Anel Viário. 
A área de lazer, um dos 
principais diferenciais para 
empreendimentos dessa 
categoria, contará com piscina 
com deck molhado, espaço 
fitness, churrasqueiras, 
brinquedoteca, playground, 
pet place, quadra recreativa, 
bicicletário, pomar, praça das 
mamães, entre outros itens.


