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A PARTIR DE 1º DE JUNHO

Doria fala em 'flexibilização inteligente'
e prefeitos defendem autonomia regional

Divulgação

A proposta é que cada município possa administrar a situação local do
Covid-19, de acordo com suas próprias necessidades, levando em consideração a situação da proliferação da doença na cidade, número de leitos
disponíveis, insumos e adesão dos moradores ao isolamento social. Pág. A3

Testagem para Covid
será ampliada em RP
Divulgação

Quatro ficam
feridos em
colisão entre
caminhonetes

Na primeira etapa, que teve
início no dia 22 deste mês,
estão sendo testadas a população sintomática transmissora
e com condição de risco. Já na
segunda fase, que ainda será
comunicada pelo Ministério da
Saúde e Estado de São Paulo,
serão testados todos os indivíduos sintomáticos que apresentarem febre e algum outro
sintoma respiratório.
Pág. A4

A reunião virtual entre Edinho, e prefeitos do Conselho Municipalista, com Doria aconteceu ontem

Sergio SAMPAIO

Chuva após
38 dias ajuda
a melhorar
qualidade do ar
Pág. A5

Cláudio LAHOS

Fiesp faz Feirão
de Crédito Digital
para fomentar
indústrias
Pág. A4

Banco do Povo
empresta mais
de R$ 4,8 mi em
328 operações
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Idade, etnia
e diabetes
favorecem o
glaucoma
Pág. A4

Empresários entraram com pedido de liminar na Justiça para que pudessem reabrir os estabelecimentos

Divulgação

Juiz autoriza que salões de beleza abram em
Rio Preto desde que observem regras sanitárias
Pág. A3
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SAÚDE/OPINIÃO

Jornal

Por que temos palpitações
no coração?
Dentre as principais queixas em consultório cardiológico estão as palpitações, as
quais podem aparecer a qualquer momento do dia ou da
noite, interrompendo o sono
e gerando muito desconforto.
Os indivíduos que, com
frequência, apresentam palpitações cardíacas tornam-se
traumatizados e constantemente temerosos quanto ao
que pode acontecer após uma
crise de palpitações. Muito
comum o questionamento
se um episódio intenso e
prolongado de palpitações poderia cursar com uma parada
cardíaca.
A harmonia das atividades profissionais e rotineiras
pode ser ameaçada pela
quantidade e intensidade
dos episódios de palpitações
cardíacas. Para dirigir um
veículo, prevalece o profundo
temor quanto a possibilidade de perder o controle da
direção e ocorrer um terrível
acidente. Para viajar de férias
e praticar esportes, o temor é
de maior magnitude. Imagine
se o coração “disparar” dentro
do avião, o que pode acontecer? Imagine se o coração
“disparar” durante uma trilha
de bicicleta ou moto!
Enfim, palpitações do coração costumam ser multifatoriais e realmente incomodam. Na rotina de um consultório cardiológico, nota-se
nitidamente que as mulheres

queixam-se com maior frequência de palpitações cardíacas.
Também é interessante registrar
que essas palpitações, embora
ocorram em horários aleatórios,
são mais acentuadas no período noturno, quando as pessoas
já estão em casa e até quando
já estão dormindo.
Ainda que as palpitações
do coração causem muito desconforto e temor, as mesmas
costumam ser, na maioria dos
casos, benignas e relativamente
fáceis de controlar, por intermédio da mudança de alguns
hábitos de vida e uso de alguns
medicamentos.
As palpitações do coração
podem ser compreendidas de
duas formas básicas: há casos
de aceleração do ritmo cardíaco
sem a ocorrência de “descompassos” do ritmo, como
também há casos de elevação
dos batimentos de uma forma
desorganizada, o que seria uma
arritmia.
A primeira situação reflete
a elevação dos batimentos
cardíacos, sem a existência de
sobressaltos, como resposta a
algum estímulo. Essa ocorrência é frequentemente observada quando se tem medo e
ansiedade acerca de algo que
acabou de ocorrer ou poderá
ocorrer muito em breve. Indivíduos que farão um concurso,
uma prova escolar, aqueles que
acabaram de ser demitidos ou
até promovidos e aqueles que
sabem que um falecimento

“

AINDA QUE AS PALPITAÇÕES DO CORAÇÃO CAUSEM MUITO DESCONFORTO
E TEMOR, AS MESMAS COSTUMAM SER, NA MAIORIA DOS CASOS, BENIGNAS E
RELATIVAMENTE FÁCEIS DE CONTROLAR, POR INTERMÉDIO DA MUDANÇA DE ALGUNS HÁBITOS DE VIDA E USO DE ALGUNS MEDICAMENTOS

poderá ocorrer em breve devido a uma grave doença, são
candidatos ao aparecimento de
palpitações.
A busca de controle emocional e a orientação de um cardiologista desempenham papel
fundamental na resolução do
problema. A primeira etapa da
avaliação cardiológica, para
estes casos de elevação dos
batimentos sem os sobressaltos, contempla a obtenção de
uma história clínica meticulosa, exame clínico detalhado e
solicitação de alguns exames
complementares, sendo estes
últimos relevantes para documentar que efetivamente não
se trata de um defeito estrutural do coração.
No segundo contexto, relativo à ocorrência de elevação dos batimentos em meio
a “descompasso” do ritmo,
destacam-se diversas modalidades de arritmias, desde
as mais brandas até aquelas
mais intensas e que podem
gerar algum desconforto ou até
eventual risco. Os indivíduos
que apresentam este tipo de
palpitação necessitam de uma

abordagem cardiológica mais
aprofundada, uma vez que
fatores familiares, genéticos,
hormonais e defeitos estruturais do coração podem estar
presentes.
Quando parentes de primeiro grau têm ou tiveram
histórico de arritmias cardíacas,
existe maior probabilidade de
transmissão desta tendência.
Analogamente, quando parentes de primeiro grau apresentam ou apresentaram defeitos
estruturais do coração, estes
poderão ser encontrados nos
descendentes diretos e, desta
forma, isto seria a causa das
arritmias.
Em países da América Latina, destacadamente o Brasil, existem muitos casos da
doença de Chagas. Uma das
mais típicas manifestações da
doença de Chagas pode ser
arritmia cardíaca. Desta forma,
no consultório cardiológico,
dependendo da história clínica
e dos antecedentes pessoais e
familiares, torna-se primordial
solicitar exame sorológico para
doença de Chagas, a fim de
identificar a causa exata da

”

Divulgação

arritmia.
Alguns hábitos alimentares
também podem provocar a
ocorrência das diferentes modalidades de palpitações cardíacas. Recomenda-se consumo
moderado de bebidas energéticas como também alimentos
e bebidas ricos em cafeína e
xantinas.
Em suma, as palpitações
cardíacas são manifestações
comumente associadas ao nível
de estresse, fatores genéticos
e alguns hábitos alimentares.

Buscar orientação cardiológica é fundamental para
prevenir ocorrências mais
sérias e até mesmo episódios
frequentes de desconforto.
*Edmo Atique Gabriel
- Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e
coordenador da Faculdade
de Medicina da Unilago.
www.drgabrielcardio.
com.br

ARTIGO

Coronavírus x home office: o impacto do ambiente no cérebro
Priscilla BENCKE*

De acordo com uma pesquisa da consultoria Betania
Tanure Associados (BTA), divulgada recentemente, 43%
das empresas do Brasil estão
com seus funcionários trabalhando em casa, pelo menos
durante a fase da pandemia do
Coronavírus. Das 359 empresas entrevistadas, 60% delas
adotaram o home office. Uma
das principais preocupações
dos especialistas é a saúde
mental das pessoas devido ao
isolamento social. Este mês,
a revista científica The Lancet,
publicou uma revisão de artigos
e estudos sobre os efeitos psicológicos da quarentena durante
a epidemia da SARS (Síndrome
Respiratória Aguda), em 2002.
O levantamento apontou que
29% das pessoas apresentaram
estresse pós-traumático (TEPT)
e 31% tiveram depressão após
o isolamento.
Uma outra pesquisa, também publicada na The Lancet, e
realizada na Califórnia (Estados

Unidos) com 398 adultos, analisou o comportamento psicossocial das crianças e pais diante de
desastres de pandemia. Todos os
entrevistados passaram por momento de reclusão e a pesquisa
mostra que 30% das crianças
apresentaram sintomas de estresse pós-traumático (TEPT) e
25% dos pais também passaram
ela mesma situação, resultando no aumento de quadros de
depressão. Dentre os principais
sentimentos relatados estavam
o medo (20%), o nervosismo
(18%) e a tristeza (18%).
“Precisamos ter consciência
de que somos impactados pelos
ambientes que frequentamos,
principalmente, por meio dos
nossos sentidos. Consequentemente isso vai influenciar no nosso comportamento. Podemos,
por exemplo, criar sensações
agradáveis por meio da decoração, para que as pessoas da
nossa casa sintam-se acolhidas
nesses ambientes, bem como
usar um aromatizador relacionado com a natureza, pisar na
grama e ouvir músicas que te fa-
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çam sentir mais calmo”, explica
Priscilla Bencke, especialista em
neurociência aplicada à arquitetura da Qualidade Corporativa.
De acordo com Priscilla, vale
inclusive preparar ambientes e
situações dentro de casa que
proporcionem memórias positivas para a família, apesar de ser
um cenário de muita dificuldade.
“Há um tempo foi realizada uma
pesquisa pelo Happiness Research Institute, da Dinamarca, no
qual pediu-se às pessoas para
descreverem uma memória feliz.
E nas respostas identificou-se
padrões em quase todas elas,
como 62% terem ligação direta
com aspectos multissensoriais
e 56% emocionais. Essa fase
da quarentena vai ficar marcada
na memória das pessoas, mas a
decisão sobre como isso vai ser
lembrado depende da emoção
que cada um de nós vai dar para
esses momentos em família. Se
conseguirmos oferecer espaços
multissensoriais em casa, por
exemplo, podemos trabalhar isso
de forma estratégia e contribuir
com a formação de memórias

positivas”, explica.
Natureza e a iluminação
natural
A necessidade de qualquer
ser humano é a conexão com
a natureza. Pesquisa da Human
Spaces comprova que distribuir
folhagens e plantas próximas
ao espaço de trabalho aumenta
em 15% a sensação de bem-estar, 15% a criatividade e 6%
a produtividade. A vegetação
pode ser criada virtualmente
através de imagens, quadros,
telas com projeções de imagens
ou revestimentos que simulam
madeira, pedras e plantas. Além
de ser econômico é bem fácil de
aplicar no ambiente”, evidencia
a arquiteta.
Outro detalhe importante é
sobre quem permanece muito
tempo em ambientes fechados
com ausência de luz natural. Segundo Priscilla Bencke, ficar por
longos períodos nesses locais faz
com que a pessoa não perceba
o passar do dia, desconectando-se do seu relógio biológico.
Como resultado pode haver uma
dificuldade maior na hora de
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descansar ou dormir, ocorrendo
a temida insônia e que impacta
diretamente na produtividade e
na saúde. Janelas com vista para
a ‘natureza’ ajudam nesse ponto
e contribuem, inclusive, para
diminuir a frequência cardíaca e
reduzir as questões de estresse.
Ergonomia
“Um dos problemas é não se
atentar ainda aos limites físicos,
como os de postura, e até mesmo psíquicos, transformando o
excesso de trabalho em estresse, bem como muitas horas na
mesma posição”, alerta a arquiteta. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), 40%
das dores lombares resultam em
problemas mais sérios causando
incapacidade funcional e diminuição da produtividade.
Apesar de ser um home office temporário - para muitos - é
fundamental alguns cuidados.
“O ideal para um ambiente de
trabalho home office é escolher
cadeiras que possuem pelo
menos três funções básicas:
regulagens de alturas do assento
e do braço, além de encosto com

Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

o apoio para a lombar. Caso a
pessoa não tenha esse tipo de
cadeira em casa ela pode escolher um assento que permita
encostar a lombar na cadeira e
deixar a coluna reta. E, de pre08/
ferência, que tenha apoio
para
os braços”, indica a arquiteta
Priscilla Bencke.
Outra dica é para a maioria
dos profissionais que trabalha
em casa e utiliza o notebook.
“Muitas horas de trabalho podem causar desconfortos físicos.
Para evitar que esses problemas
influenciem na qualidade de vida
acrescente um suporte para
notebook com mouse e teclado
externo. Dessa forma, vai ser
possível trabalhar numa postura
adequada sem queixas e com
mais produtividade. Quem não
tem o suporte para notebook
pode utilizar temporariamente
livros para criar uma altura que
deixe o notebook na direção dos
olhos, permitindo uma postura
correta”, aconselha Priscilla.
*É arquiteta certificada
em Neuroscience for Architecture (EUA).
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POLÍTICA

Jornal

Aliança

Boa notícia
Edinho Araújo (MDB) e prefeitos de sede de regiões
participaram de conferência, ontem, com vice-governador Rodrigo Garcia (DEM). Os prefeitos apresentaram
relatórios de suas cidades. Hoje, a conferência será
com o govenador João Doria (PSDB) com o propósito
de debater medidas para a reabertura das atividades
comerciais no interior. Edinho disse que as palavras-chave são controle e acompanhamento para evitar
colapso na saúde. Como a situação está estável em
Rio Preto, a reabertura do comércio é dada como certa.

Sondagens
A temporada das pesquisas eleitorais já começou,
para tanto, grandes institutos, como Ibope e Vox Populli,
colocaram gente na cidade para fazer sondagens com o
intuito de colher informação, a fim de identificar qual é
a tendência do eleitorado rio-pretense em relação aos
pré-candidatos que irão concorrer ao cargo de prefeito.
Com base nos dados das pesquisas, pré-candidatos vão
se entusiasmar com a possibilidade de ter um bom desempenho nas urnas, outros nem tanto. Assim, poderão
até desistir de concorrer.

Honestas
Os resultados das pesquisas não serão divulgados,
ou seja, só servem para avaliação interna dos dirigentes
partidários, que desejam conhecer se o pré-candidato
escolhido pela sigla está bem junto à opinião pública.
Mesmo que seja apenas para consumo interno, as sondagens devem ser extremamente honestas para não criar
falsa expectativa de que os pré-candidatos estão bem
avaliados pela opinião pública. Se for manipulada, só
para impressionar os correligionários, a decepção pode
ser ainda maior na apuração dos votos.

O presidente do DC,
Adílson Feliciano, informou
que está avançando as tratativas para fechar aliança
entre DC-PTC com o objetivo de disputar as eleições
majoritárias para prefeito.
A meta, segundo ele, é
chegar às convenções com
cinco partidos para apoiar
a pré-candidatura a prefeito de Rogério Vinicius dos
Santos (DC). “Estamos
avançando”, diz. Danila
Azevedo (PTC), portanto,
cotada como pré-candidata
a prefeita, dependendo das
negociações, poderá sair
como vice na chapa a ser
encabeçada por Rogério
Vinícius.

Na disputa
Renato Pupo (PSDB) informou que o seu irmão, Luciano
Pupo de Paula, vai disputar
uma cadeira na Câmara nas
próximas eleições. Luciano é
procurador do Estado e, depois
de avaliar o convite do irmão, se
filiou ao PSDB para entrar na
disputa: “Não é meio de vida,
mas um projeto contra a corrupção e desenvolver trabalho
em prol da sociedade”, disse
Pupo, que desistiu de disputar
a reeleição para vereador com
o objetivo concorrer ao cargo
de prefeito. “O foco da família
sempre foi combater a corrupção”, revelou.

Sem cogitação
O ministro Luís Roberto Barroso, que assumiu a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), segunda-feira, até
admite postergar as eleições de outubro para dezembro por
causa da pandemia, a fim de não colocar em risco a saúde
pública. Agora, adiar o processo eleitoral para 2022, segundo ele, está fora de cogitação. “Em caso de adiamento, ela
deverá ser pelo prazo mínimo e inevitável”, diz Barroso. Se
tem político torcendo para prorrogar o processo eleitoral,
com medo de enfrentar as urnas, pode esquecer.

Sete opções
Luiz Carlos Donegá Neto (Republicanos) informou que
está na disputa pelo cargo de prefeito de Mirassol, portanto,
os eleitores terão sete opções para escolher o candidato que
irá administrar a cidade a partir de 2021. Donegá informou
que exerceu quatro mandatos consecutivos como vereador,
interrompido por ter disputado a eleição para prefeito em
2016. “Conheço Mirassol como a palma da minha mão”,
frisou. Ao lado do concorrente Newton César (DEM), Donegá
diz que lidera pesquisa de intenção de voto. A conferir...

“Ditador”
Um grupo de vereadores voltou a pedir redução das medidas
restritivas, na sessão de ontem,
para retomar as atividades comerciais. “Eu tenho certeza que
o prefeito vai ser sensível e o comércio será reaberto”, diz Celso
Peixão (MDB). Anderson Branco
(PL), como bolsonarista arrojado, esbravejou que o comércio
deveria estar aberto, inclusive,
classificou o governador João
Doria (PSDB) de “ditador”. Jorge
Menezes (DEM) alertou que muitas lojas, por motivo financeiros,
não vão reabrir suas portas após
a pandemia.

FLEXIBILIZAÇÃO

Em reunião com Doria prefeitos pleiteam
liberdade para decidir sobre isolamento

Sérgio SAMPAIO

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (26) o prefeito Edinho Araújo (MDB) teve
uma ampla conversa com o
governador João Doria (PSDB)
durante mais uma reunião do
Conselho Municipalista, onde
mais uma vez foi apresentada
a necessidade de dar liberdade
aos municípios para regrarem a
flexibilização da quarentena a
partir do dia 1º de junho.
“Reitero ao governador
João Doria, ao secretário de
Desenvolvimento Regional e
ao vice-governador Rodrigo
Garcia, o pedido de autonomia aos prefeitos para que
possam fazer a retomada da
economia com responsabilidade e respeito à ciência e à
medicina”, salientou Edinho.
O governador afirmou que
a “quarentena inteligente”
levará em conta os planos
apresentados pelos prefeitos
que participam do Conselho
Municipalista.
Segundo o presidente da
Câmara, Paulo Pauléra (Progressistas), que participou da
reunião, o governador teria se
Sergio SAMPAIO

comprometido a se reunir com
toda a sua equipe para analisar
todos os pedidos feitos.
“Saímos confiantes da reunião virtual que Rio Preto possa
voltar à normalidade, após o
dia 1º de junho. Ressaltamos
que nossa cidade está preparada para assumir o comando
das ações da pandemia”, salientou Pauléra.
A proposta é que cada
município possa administrar
a situação local do Covid-19,
de acordo com suas próprias
necessidades, levando em
consideração a situação da
proliferação da doença na
cidade, número de leitos disponíveis e de insumos, além
da adesão dos moradores ao
isolamento social.
Nesta quarta-feira (27), o
governador deve anunciar o
regramento da “quarentena
inteligente” que tudo indica
que deve passar a responsabilidade da flexibilização
durante a quarentena a cargo
das administrações municipais, possivelmente seguindo
alguns critérios que devem ser
esclarecidos.

Divulgação

Pauléra e Aldenis Borim acompanharam reunião de Edinho

Novo Código Sanitário é aprovado por unanimidade
Sérgio SAMPAIO

Sessão sem público externo

Pauléra ressaltou que todos
os prefeitos que participaram
da reunião afirmaram que cada
município deve ser responsável
por suas decisões daqui para
frente.
“Temos que preservar vidas
e salvar a nossa economia da
falência”, ponderou.
A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado,
Patrícia Ellen, durante sua participação afirmou que o plano
será dividido em cinco fases,
sendo a primeira a mais restritiva e a quinta a mais liberal.
Cada fase obedecerá a critérios pré-estabelecidos pelo
Estado e que serão divulgados
durante a live do governador
Doria pelas redes sociais e
transmitida pela TV Cultura. A
expectativa é de que o novo
plano de flexibilização passe a
valer a partir do dia 1° de junho,
segunda-feira.
“Nas próximas 20 horas
nossa equipe irá aperfeiçoar
os planos e apresentaremos
amanhã durante a live diária
a nossa proposta com caráter
recomendatório”, finalizou a
secretária.

O mérito do projeto de lei
116/2020 do novo Código
Sanitário de Rio Preto foi aprovado por 14 votos favoráveis e
nenhum contrário.
Na sua justificativa, a Prefeitura de Rio Preto salienta
que o novo Código Sanitário
Municipal busca contemplar
não tão-somente as ações da
Vigilância Sanitária, mas também da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Ambiental
e da Vigilância em Saúde do
Trabalhador, sendo que com-

põem a Vigilância em Saúde e
juntos realizam ações conjuntas
em benefício da população
residente em São José do Rio
Preto e das pessoas que estão
de passagem.
O projeto mais uma vez foi
votado em regime de urgência
onde duas emendas foram
aprovadas. A primeira de autoria do vereador Pedro Roberto
(Patriota) que manteve a base
jurídica para a manutenção do
Cerest (Centro de Referência
de Saúde e Segurança do Trabalhador) e também para ações
do Programa em Saúde do Tra-
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balhador e outra da vereadora
Cláudia De Giuli (MDB) que diz
respeito a algumas lacunas
relacionadas a causa animal.
Uma delas está relacionada às
feiras esporádicas de animais
para venda, doação, exposição
ou concurso obedecendo as
normas sanitárias vigentes e
outra que regra a construção
e funcionamento de locais de
criação, manutenção, tratamento e reprodução de animais
e se descumprirem as normais
legais poderão ser punidas
conforme a lei.
Dos outros seis projetos da

pauta todos foram aprovados
pelos vereadores presentes,
dentre ele o mérito ao projeto
do vereador Paulo Pauléra (Progressistas) que dá um fôlego
maior para os mototaxistas
para trocarem seus veículos
que passam dos atuais 5 anos
de uso para a troca para 10
anos de uso – tempo igual ao
exigido dos taxistas e motoristas
de aplicativo. A proposta agora
vai para a sanção ou veto do
prefeito Edinho Araújo (MDB). E
um projeto teve pedido de vista
(adiamento) pedido pelo autor, o
vereador Jorge Menezes (PSD).

Juiz concede
liminar para
salões voltarem
a funcionar
em Rio Preto
Sérgio SAMPAIO

O juiz da 1ª Vara Cível,
Adilson Araki Ribeiro, concedeu liminar a um grupo de
donos de salões de beleza de
Rio Preto que poderão voltar
a funcionar cumprindo as restrições sanitárias que vinham
fazendo desde o decreto municipal 15.586, de 15 de abril
de 2020.
Segundo o vereador e
presidente da Soprocon, Jean
Dornelas (MDB), é uma ação
coletiva que reúne mais de 15
donos de salões de Rio Preto
e quase 40 profissionais.
“Vamos levar essa decisão
liminar ao conhecimento do
prefeito (Edinho Araújo) e
pedir para ele rever a decisão que tomou obrigando o
fechamento dos salões e barbearias”, salientou Dornelas.
Em trecho da sua decisão
liminar o juiz salienta que:
“E a impetrante e demais do
ramo no município seguiram
o entendimento em prol da
saúde pública tanto que não
se viu aumento de casos,
mas sim subutilização dos
leitos em hospitais a indicar
a excelente política pública e
da comunidade no combate
da COVID 19”.
Com a liminar este salões
poderão voltar a funcionar segundo as recomendações anteriores do decreto municipal:
a) agendar uma pessoa
por vez;
b) local com arejamento
maior possível;
c) entrada e permanência
de todos com máscaras, clientes e funcionários;
d) álcool em gel acessível
a todos que ali estejam;
e) higienização do local,
sempre que possível com
água sanitária e cloro para
exterminar o vírus.
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Ciesp promove Feirão de Crédito Digital
para ajudar empresas com dificuldades

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo (Ciesp)
promove um Feirão de Crédito
Digital como forma de facilitar
o acesso ao crédito para as
empresas associadas e, assim,
amenizar os efeitos da crise
causada pela pandemia do
Covid-19 nas indústrias. A iniciativa é realizada em parceria
com a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).
“Neste momento de crise
para o setor uma das principais dificuldades é o acesso
ao crédito. Queremos facilitar
esse acesso para que as indústrias possam garantir uma boa
produtividade nesta fase difícil,
mas que também possam estar
preparadas para a retomada da
economia”, afirma Luiz Fernando Lucas, diretor titular do Ciesp
Noroeste Paulista.
Empresas que precisem

financiar capital de giro, folha
de pagamento, renegociar e suspender pagamentos, entre outras necessidades, pode recorrer
ao Feirão de Crédito Digital.
Para participar, é preciso preencher o formulário de adesão
no site da Fiesp, detalhando
necessidades, dados empresariais, produto e valor solicitado
de financiamento, e autorizar o
encaminhamento da demanda
ao agente financeiro. O Ciesp vai
enviar a solicitação aos agentes
financeiros e posteriormente,
após uma pré-análise, enviar
um link exclusivo para o agendamento da reunião virtual com o
gerente do banco que atende a
empresa que fez o pedido.
As datas do Feirão de Crédito Digital serão confirmadas
conforme o recebimento das
adesões e os atendimentos
serão agendados por ordem de
inscrição. Já as reuniões virtuais
serão realizadas nas principais
plataformas de comunicação:
Teams, Skype, Zoom e Whatsapp.

Iniciativa da Fiesp busca ajudar indústrias a se recuperarem da crise causada pelo vírus
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Da REPORTAGEM

O Banco do Povo Paulista
de Rio Preto, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Negócios em Turismo, encerrou
no dia 20 de maio a concessão
de linhas de créditos especiais
a pequenos empreendedores
paulistas como forma de amenizar os impactos econômicos
provocados pelas medidas de
enfrentamento ao coronavírus.
No dia 24 de março o Governo do Estado de São Paulo
anunciou disponibilização de
R$ 25 milhões em microcrédito.
Inicialmente o programa com
taxas de juros reduzidas e tempo
maior de carência iria até o dia

30 de abril, no entanto, pela
grande procura foi estendido
para 20 de maio.
As condições especiais para
microcrédito permitiram a redução da taxa de juros de 1% – já
competitiva – para 0,35% ao
mês; prazo para pagamento estendido de 24 para 36 meses,
incluindo o prazo de carência,
que também foi aumentado
de 60 para 90 dias; e limite
para concessão de crédito sem
avalista passa de R$ 1 mil para
R$ 3 mil.
Em Rio Preto foram totalizadas 328 operações de crédito,
em um volume financeiro de R$
4.863.106,87 reais, o maior
valor em comparação a anos

anteriores. “Embora imaginássemos que haveria grande procura, ficamos surpresos com a
demanda. É gratificante poder
auxiliar os micro e pequenos empreendedores nesse momento
que é de enorme desafio para
todos. Esses créditos chegam
em boa hora para ajudar na
manutenção dos negócios”,
comenta o secretário da pasta,
Jorge Luis de Souza.
Com o fim das linhas de
créditos especiais, o Banco do
Povo retornou a partir do dia 21
deste mês as condições normais
para as operações de crédito aos
empreendedores da cidade. Os
limites de crédito e taxas de juros para microempreendedores

Herança genética e idade
favorecem surgimento da doença

Vinicius LIMA

Divulgação

Nesta semana foi celebrado
o Dia Nacional de Combate ao
Glaucoma (26 de maio). A data
foi criada para conscientizar
sobre a doença, que é a principal responsável por casos de
cegueira irreversível no mundo.
“Na maioria dos casos, o
glaucoma está associado a valores de pressão dentro do olho,
acima dos níveis considerados
normais, que provoca lesões
no nervo ótico e, como consequência, comprometimento
visual. Além disso, herança
genética, uso de corticoides
sem recomendação médica,
traumas oculares e cirurgias
mal sucedidas também podem
causar glaucoma”, explicou
o oftalmologista José Renato
Duarte, do Hospital dos Olhos
de Rio Preto.

Diagnóstico precoce ajuda a controlar evolução do glaucoma
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
a doença acomete mais de 67
milhões de pessoas no mundo
e há projeção que esse número

suba para 80 milhões ainda
em 2020. “O grupo de risco da
doença são as pessoas com
mais de 40 anos, com histórico
de glaucoma na família, pes-

QUARENTENA

1.200 KITS

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Fornecimento de kits
de alimentação atende
mais de 28 toneladas
mil dealunos
sassami (filezinho

de frango), 12,9 toneladas de
tangerina e 9,63 toneladas de
beterraba.
A segunda entrega de Kits
de Alimentação Escolar com
hortifrútis será realizada nos
dias 28 e 29 de junho. Além
desses perecíveis, entregues
quinzenalmente, nos dias 7 e
8 de maio também foram entregues os Kits com alimentos
não perecíveis, suficientes pelo
período de 30 dias para cada
aluno cadastrado.
O cadastramento para recebimento dos kits continua sendo
feito em todas as escolas e
creches municipais enquanto as
aulas estiverem suspensas. As
solicitações feitas depois de 24
de abril serão atendidas a partir
da primeira semana de junho.

informais variam entre R$ 5 mil
reais no primeiro crédito até R$
15 mil no terceiro e demais créditos. A taxa de juros para esta
categoria é de 1% ao mês mais
1% de TSF. Para trabalhadores
formais (MEI) créditos de R$ 10
mil a R$ 21 mil reais com taxas
de 0,35% a 0,70% ao mês. Para
formais (ME, EPP, LTDA e EIRELI)
liberação de créditos de R$ 15
mil a R$ 50 mil reais com taxa
de juros de 0,35% a 0,70% ao
mês. Já para produtores rurais
com CNPJ os valores liberados
são de R$ 15 mil à R$ 50 mil reais com taxa de juros de 0,35%
a 0,70% ao mês.
No dia 19 de julho do ano
passado o Governo do Estado

COVID-19

ALERTA SOBRE GLAUCOMA

Os Kits de Alimentação Escolar criados pela Prefeitura de Rio
Preto em março deste ano como
medida emergencial à pandemia
de coronavírus e a, consequente, necessidade de suspensão
de aulas, está atendendo no
mês de maio 28.747 alunos.
A quantidade, que praticamente dobrou de um mês
para o outro (eram 14.958
beneficiados), corresponde aos
cadastrados realizados pelas
famílias entre 23 de março e
24 de abril e a 70% do total dos
estudantes da rede municipal de
ensino – de 41 mil.
Só para a entrega da primeira leva de kits de hortifrútis,
distribuídos nos dias 14 e 15 de
maio, forma necessário: 28,7

CIEE oferece vagas
de estágio e para
Jovem Aprendiz

O CIEE (Centro de Integração
Empesa-Escola) está com vagas
abertas de estágio e Jovem Aprendiz
para diversas áreas de atuação na
região de São José do Rio Preto e
Fernandópolis.
Para jovem aprendiz, há três
vagas para o setor administrativo,
voltada para estudantes que ainda
estejam no ensino médio e uma para
formados. Há também uma vaga no
setor do varejo para quem está entre
o 1° e 3° do ensino médio.
Para os interessados em um
estágio, há vagas nas áreas de
administração (5), publicidade e
propaganda (3), contabilidade (2),
direito (2), engenharia mecânica (2),
elétrico eletrônica (1), marketing (1)
e segurança do trabalho (1), além
de oportunidades para estudantes
do ensino médio (7).

Banco do Povo de Rio Preto totaliza R$ 4,8 milhões
em empréstimos para pequenos empreendedores

ECONOMIA

Microcrédito em alta
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soas de etnia negra e também
aquelas que sofreram lesões
físicas no olho. Além disso, o
diabetes pode aumentar o risco
de desenvolver glaucoma, assim
como a pressão arterial elevada
e algumas doenças cardíacas”,
comentou Duarte.
Segundo o oftalmologista,
condições como deslocamento
de retina, tumores intraoculares
e inflamação intraocular também
podem causar o glaucoma.
Apesar de não ter cura para
doença, o diagnóstico no começo pode ajudar a controlar a
evolução do glaucoma. “Quanto
mais precoce for o diagnóstico,
maiores serão as chances de se
evitar a cegueira. O tratamento
varia de acordo com cada caso,
e podem ser através de procedimentos clínicos, cirúrgicos ou a
combinação dos dois”, finalizou
o especialista.

Unimed entrega doações
da campanha 'Seja
solidário, doe cuidado!'

Representantes de instituições que assistem pessoas
em situação de rua na cidade
receberam simbolicamente os
kits de higiene que foram arrecadados pela Unimed com a
campanha ‘Seja solidário, doe
cuidado!’. A entrega aconteceu
nesta terça-feira (26), na sede
do hospital.
Ao todo, cerca de 1.200
kits contendo sabonete, creme
dental, desodorante, xampu,
aparelho de barbear, além
de um par de chinelos, serão
entregues. As instituições beneficiadas em Rio Preto serão a
Casa de Cirineu na Providência

de Deus, Albergue Noturno
Protetor dos Pobres e Missão
Vida. Em Olímpia, a projeto irá
beneficiar a Casa de Passagem
da Pessoa em Situação de Rua.
“Em meio à pandemia de
Covid-19, os cuidados com a
higiene pessoal se tornaram
ainda mais importante. Por este
motivo e com foco nas pessoas
em situação de rua, que buscam nos abrigos da cidade um
local para tomar banho e se
higienizar, nós promovemos a
campanha que mobilizou centenas de pessoas de Rio Preto,
Mirassol e outras cidades”,
afirma o conselheiro e diretor
Comercial e de Marketing da
Unimed Rio Preto, Gilmar Valdir
Greque.

Saúde vai ampliar
testagem da
população em RP

de São Paulo e a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de
Rio Preto, em parceria com o
Sebrae e Desenvolve São Paulo
lançaram o programa EMPREENDA RÁPIDO. O programa
busca atender o empreendedor
melhorando o ciclo de vida e
competitividade das empresas,
inclusão produtiva das pessoas
desempregadas, com capacitações técnicas.
O portal do Programa Empreenda Rápido é: www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.
br/empreendarapido/home .
Ao acessar o portal os clientes
poderão se inscrever nos cursos
disponíveis e receberão certificados após a conclusão.

RIO-PRETENSES
Isolamento social
é de 47%, segundo
monitoramento

Daniele JAMMAL

Da REDAÇÃO

Rio Preto vai ampliar a testagem da população, seguindo a
disponibilidade de testes e critérios
epidemiológicos, para o Covid-19. A
informação é da gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréia Negri, e
foi transmitida durante atualização
dos casos da doença na cidade,
nesta terça-feira.
Até o momento, o município tem
20 óbitos, 95 pessoas internadas
com SRAG (Síndrome Respiratória
Aguda Grave), sendo que 68 estão
na enfermaria e 27 em UTIs; 569
casos positivos, 244 pacientes
recuperados, 122 profissionais da
saúde contaminados e outras 102
pessoas com síndromes gripais.
O coeficiente de incidência
para o novo coronavírus na cidade
é de 123 casos para cada 100 mil
habitantes.
Conforme o boletim epidemiológico mais recente divulgado, 7.349
rio-pretenses foram atendidos com
estado gripal. Deste total, 4.289
foram testados e 3.720 tiveram
resultado negativo para o novo
coronavírus.
Segundo Andréia, na 1ª etapa,
que teve início no dia 22 deste mês,
estão sendo testadas a população
sintomática transmissora e com
condição de risco. Já na 2ª etapa,
que ainda será comunicada pelo
Ministério da Saúde e Estado de
São Paulo, serão testados todos
os indivíduos sintomáticos que
apresentarem febre e algum outro
sintoma respiratório.

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do
Governo de São Paulo mostra
que o percentual de isolamento
social em São José do Rio Preto
foi de 47%. A média no estado
é de 51%.
A central de inteligência
analisa os dados de telefonia
móvel para indicar tendências
de deslocamento e apontar a
eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível 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.
O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios e pode ser
acessado no site http://www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
isolamento.
O SIMI-SP é viabilizado por
meio de acordo com as operadoras 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 georreferenciamento servem para aprimorar
as medidas de isolamento
social para enfrentamento ao
coronavírus.

Mirassol confirma mais dois casos de Covid-19
A Prefeitura de Mirassol, por
meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde,
informou que foram confirmados
o 22º e o 23º casos positivos de
Covid-19 no município.
O 22º caso é de um homem
de 45 anos, profissional de saúde, que mora em Mirassol, mas
trabalha em Jaci e em São José
do Rio Preto. Ele apresentou os
primeiros sintomas há oito dias
e está internado em isolamento
na enfermaria da Santa Casa.

Já o 23º caso é de um homem de 37 anos, que também
mora em Mirassol e trabalha
em São José do Rio Preto.
Os primeiros sintomas foram
apresentados há cerca de um
mês. Ele cumpre quarentena
em casa.
Com mais esses casos positivos, o município contabiliza
268 notificações, 23 positivos,
224 negativos e 21 aguardando
resultado e um óbito (incluso
nos casos positivos).

São José do Rio Preto, quarta-feira
27 de maio de 2020
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Qualidade do ar em Rio Preto
fica acima da média da OMS
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A sede da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(Cetesb) em São José do Rio
Preto divulgou que a qualidade
do ar no município foi considerada boa deste fim de semana
até esta terça-feira (26).

De acordo com os dados,
a quantidade de micropartículas inaláveis no ar estava
em 8 microgramas de MP2,5/
m³ (material particulado, um
dos principais poluentes), 20%
abaixo do valor guia da OMS (Organização Mundial da Saúde) de
até 10 microgramas de MP2,5/
m³ (média anual).
“As condições meteoroló-

gicas da cidade foram fatores
determinantes para essa melhora. Fazia 38 dias que não havia
chuva, e neste fim de semana
ela aconteceu”, explicou o engenheiro civil e sanitarista da
Cetesb, José Mario Ferreira de
Andrade.
A umidade relativa do ar estava em 89% nesta terça-feira
(26), acima dos 60% recomen-

dados pela OMS.
Ainda segundo o engenheiro,
não é possível estabelecer uma
relação entre a quarentena e a
melhora no índice de qualidade
do ar no município.
“As frotas representam uma
parcela muito pequena dos
fatores poluentes em Rio Preto. Em regiões metropolitanas
como São Paulo, a quarentena

UM VEÍCULO CAPOTOU
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causa mais impacto, mas em
Rio Preto os principais influenciadores na qualidade do ar são
as queimadas, que são comuns
nesta época do ano, e as condições meteorológicas, como por
exemplo, quando ficamos muito
tempo sem chuvas”, afirmou.
O MP2,5, que ficou abaixo
da média na cidade, é micropartícula fina, inalável, que fica

Acidente deixa quatro
feridos na avenida
Clóvis Oger
Vinícius LIMA

As causas do acidente, que deixou as duas caminhonetes destruídas, serão investigadas pela polícia rio-pretense

REGIÃO NORTE

Comerciante reage a assalto e
impede fuga de um criminoso
Daniele JAMMAL

O proprietário de um serv
festas no Jardim Antunes, na
Região Norte de Rio Preto,
reagiu a um assalto, com a
ajuda de clientes, e deteve o
criminoso que estava armado
com um revólver calibre 32.
O cúmplice conseguiu escapar. O crime aconteceu por
volta das 21h50 desta segunda-feira.
Segundo a PM, J.S.O.J.,
20, morador na Vila Angélica,
exigiu R$ 300 e o celular da
vítima, de 33 anos, e em seguida foi até o caixa do estabelecimento, onde pegou mais R$
42, sendo surpreendido pelo
comerciante e seus fregueses.
Houve luta corporal e o
suspeito acabou sendo detido.
A PM foi acionada e levou o
acusado até o Plantão, onde

Amigos brigam por causa
de doação de R$ 25 e um
é ferido com canivete
Um ajudante de pedreiro, de
59 anos, e um desempregado,
de 51, que atualmente vivem
em situação de rua, se desentenderam por causa de uma
doação de R$ 25, às 18h45
desta segunda-feira, no terminal urbano de Rio Preto.
Segundo a Guarda Civil
Municipal, eles passaram a
discutir e, como ambos estavam alcoolizados, se agrediram
mutuamente.
O mais jovem dos homens
foi atacado com um canivete
e teve tórax e braço esquerdo
perto do ombro lesionados.
A arma branca, conforme a
GCM, era usada pelo acusado
para cortar bife e descascar
laranjas. A vítima foi socorrida
até a UPA Jaguaré, onde ficou
internada em observação. DJ

Cláudio LAHOS

Polícia Militar foi acionada e prendeu acusado do roubo
foi autuado em flagrante por
roubo e associação criminosa.
À polícia, o indiciado não
quis revelar a identidade do
comparsa, que fugiu levando
o telefone.
A arma, que estava municiada com três cartuchos pi-

cotados e dois deflagrados, foi
apresentada e apreendida. O
dinheiro foi devolvido à vítima.
J. deve aguardar decisão
judicial na cadeia de trânsito
da DIG/Deic rio-pretense para
onde foi levado após seu depoimento.

Fugitivo do CPP
é preso pela PM
com R$ 1,1 mil e
drogas no Solo
Daniele JAMMAL

Foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de
Rio Preto, desde 26 de dezembro de 2019, o reeducando
V.A.T.J., 24, foi encontrado por
policiais militares em sua casa,
no Solo Sagrado, na Região
Norte da cidade, às 9 horas
desta segunda-feira.
No imóvel, a guarnição encontrou R$ 1,1 mil em várias
cédulas, oito porções de crack
e seis de maconha.
Os pms conduziram o fugitivo para o Plantão Policial, onde
foi feito boletim de ocorrência
da captura e ficaram apreendidos o dinheiro e as drogas.
Com a fuga e a autuação
por tráfico, J. deve perder o
direito ao regime semiaberto
de prisão. Ele está à disposição
da Justiça na carceragem da
DIG/Deic rio-pretense.

Um acidente envolvendo duas caminhonetes
deixou quatro pessoas
feridas na tarde desta terça-feira (26), na avenida
Clóvis Oger, em Rio Preto,
em frente a empresa de
refrigerantes Arco-Íris.
De acordo com as
primeiras informações
da Polícia Militar, a colisão fez com que uma da

Daniele JAMMAL

Quatro homens, sendo um
deles armado com revólver,
invadiram e roubaram dinheiro,
objetos pessoais e o automóvel do proprietário de uma casa
no Parque Glória, em Catanduva, na noite deste domingo.
Segundo a polícia, a quadrilha pulou o muro do imóvel
e obrigou o morador a abrir
a porta, agredindo-o, em seguida, com coronhadas na
cabeça.
Durante perseguição poliDivulgação

cial, o assaltante que dirigia o
carro bateu em uma árvore e
os quatro ocupantes fugiram
a pé.
Um dos marginais foi achado escondido em uma residência e iniciou um tiroteio.
Policiais militares revidaram e
atingiram o criminoso, que foi
socorrido até o Pronto-Socorro
do Hospital Padre Albino, onde
não resistiu à gravidade dos
ferimentos e morreu.
Os outros três bandidos
continuavam foragidos, até o
fechamento desta matéria.

Falso pesquisador
faz perguntas sobre
pandemia e clona
celular de educadora
Daniele JAMMAL

Um criminoso, que
utilizou um celular de prefixo 11, para se passar
por entrevistador de um
conhecido instituto de
pesquisa, clonou o celular de uma educadora
de 54 anos, moradora
no Jardim Morumbi, em
Rio Preto.
A vítima procurou a
Central de Flagrantes no
final da tarde desta segunda-feira para denunciar o crime. O boletim de
ocorrência foi registrado
como invasão de dispositivo informático.

Divulgação

Uma denúncia anônima de
que haveria traficantes ‘picando’
e embalando drogas em uma
área extensa de mata, na Avenida Orlando Canuto da Silva,
no Jardim Arroyo, em Rio Preto,
levou uma guarnição do Baep
(Batalhão de Ações Especiais

Segundo ela, o falso
pesquisador fez perguntas sobre o tema Bolsonaro e Covid-19. A mulher nega ter digitado ou
fornecido algum código
ao golpista, mas na sequência teve o acesso ao
aparelho negado e foram
enviadas mensagens aos
seus contatos solicitando
dinheiro emprestado.
Uma conta corrente de
integrante da quadrilha
foi mencionada nos textos via aplicativo. Caso
será investigado pelo 5°
DP rio-pretense. Não há
pistas sobre autoria até o
momento.

Irmãs brigam no
Ouro Verde e uma
acaba com o rosto
ferido a faca
Daniele JAMMAL

Suspeito foi socorrido até o Pronto-Socorro do Padre Albino

Canil do Baep encontra 205 porções
de maconha em mata do Arroyo
Daniele JAMMAL

caminhonetes capotasse
na via, enquanto que a
outra ficou com a parte
da frente destruída. O
acidente deixou duas
mulheres e dois homens
feridos, sendo que um
deles está em estado
grave.
A polícia ainda investiga o que causou a colisão. O trânsito ficou
parcialmente interditado,
mas já foi liberado.

GOLPE

CATANDUVA

Quadrilha invade casa, agride
e rouba morador e assaltante
morre em confronto

suspensa no ar e pode atingir
a corrente sanguínea humana,
causando doenças respiratórias.
“Ter um aumento na qualidade do ar neste período de
pandemia e de estiagem ganha
ainda mais importância”, frisou.
A previsão é de que a qualidade diminua um pouco nos
próximos dias, devido a ausência de chuva.

de Polícia), acompanhada por
cães farejadores, até o local,
às 14h30 desta segunda-feira.
Ao chegarem no endereço,
os pms não encontraram ninguém, mas os cachorros foram
soltos no matagal e localizaram,
em quatro pontos distintos, sacolas contendo, ao todo, 205
porções de diversos tamanhos

de maconha.
Além disso, foram apreendidos dois rolos de papel filme
e uma faca usada para cortar
droga.
O entorpecente e objetos
foram apresentados na Central
de Flagrantes rio-pretense.
Caso segue sendo investigado
pelo 4º DP.

Uma discussão entre duas
irmãs terminou com uma delas
ferida com um golpe de faca
no rosto.
A agressão aconteceu às
12 horas desta segunda-feira,
na casa da família, no Jardim
Ouro Verde, em Rio Preto.
Segundo a vítima, uma
atendente, de 21 anos, ela
estava fazendo faxina na residência quando se desentendeu
com a acusada, uma maquiadora de 20 anos, que a xingou
e deu-lhe tapas e puxões de
cabelo.
Após reagir, ela se distraiu
e a suspeita pegou uma faca
e acertou sua face, causando
ferimentos.
As causas da violência são
desconhecidas até o momento
e devem ser investigadas pela
DDM (Delegacia de Defesa da
Mulher) rio-pretense. O caso foi
registrado no Plantão como lesão corporal, ameaça e injúria.

FALECIMENTOS
PEDRO DEL CAMPO – Falecido no
dia 26/05/2020 aos 63 anos de idade.
Era solteiro. Sepultamento ocorreu no
dia 26/05/2020 às 14h, saindo do velório
Ercília para o cemitério da Ressurreição.
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SOCIAL
CASA NOVA
O rio-pretense Sérgio Dória,
filho do saudoso Dr. Tácio
Barros Serra Dória, e neto do
Cenobelino de Barros Serra
Dória, que empresta seu nome
a uma das mais importantes
vias da cidade, tem em Lençois
Maranhenses um dos mais
belos resorts do Brasil, para
dizer que é seu, todo seu.
Mas tem ficado muito tempo
entre nós, aproveitando a razzia
de seu hotel em tempos de
pandemia. Quando terminar a
casa que está construindo num
condomínio da cidade, vai por à
venda seu duplex de cobertura
num dos edifícios da Avenida
Andaló. Cookie dos bons, quer
inaugurá-la com um jantar para
os amigos. Até lá, espera que
essa paranoia de confinamento
tenha terminado.

CARRO DE SOM - O
RETORNO I
O isolamento motivado pela
Covid-19 trouxe de volta o
velho carro de som, aqueles
que homenageiam um
aniversariante e para muitos
se torna um constrangimento
explícito, porque alguns trazem
uma mensagem que para os
que estão assistindo de fora
é uma coisa cafona. São
automóveis de passeio com
uma gaiola em cima, com
quatro bocas de som. Ouvese a mensagem num raio de
quase cem metros.

CARRO DE SOM - O
RETORNO II
No Dia das Mães, por exemplo,
teve um filho que levou um
carro de som para saudar sua
genitora na porta do prédio
onde ela mora na Boa Vista.
Na quarta passada, amigos de
um aniversariante, morador da
Santa Cruz, ficaram dentro de
um desses em frente ao prédio,
mandando mensagens, além
de tocar o hino do Corinthians.
Viralizou na internet a
declaração de amor de uma
moça, numa caçamba na ponta
de uma escada magirus como
a dos bombeiros, que a levou
até a janela do apartamento
de uma mulher com quem
tivera um relacionamento e
estava propondo um retorno.
A mulher, diga-se, era casada
com um homem. Do jeito que a
coisa anda, não demora muito e
serão resgatados os serviços de
alto falantes como o da praça
central de Neves Paulista, que
serve inclusive para anunciar os
falecimentos na cidade.

Jornal

NO DIA DOS
NAMORADOS
BONS TEMPOS: Rodolfo Del’ Arco, João Dosualdo e
Castor Verdi nos Jardins do Harmonia Tênis Clube

BOCA NO TROMBONE
Sergio Moro recebeu pedidos de entrevistas de alguns dos
principais veículos de comunicação do mundo, como ‘Wall Street
Journal’, ‘Washington Post’, ‘Time’ e a ‘BBC’, de Londres. Jair
Bolsonaro que se segure. Moro deve falar para a ‘Time’ em breve.
E está pronto para botar a boca no trombone.

GUIA MICHELIN I

Por tempo indeterminado, os inspetores do mais prestigiado guia
gastronômico do mundo (sua vendagem se equipara à da Bíblia),
o Guia Michelin, estão impossibilitados de suas investidas nos
restaurantes do mundo, por conta da pandemia do coronavírus.

GUIA MICHELIN II

Estaria ameaçado o futuro dessa icônica publicação, que só
durante as duas guerras mundiais deixou de rodar? “Mas assim
que possível, o guia Michelin e suas equipes estarão de volta.
Nossos inspetores serão os primeiros clientes”, garante Poullennec,
diretor da empresa, que adiantou, diante dos receios expressados
pelos chefs, que os inspetores se adaptarão às circunstâncias.
“Avaliaremos os restaurantes de forma justa”.

GUIA MICHELIN III

Os responsáveis pelo Michelin Rio comunicaram a suspensão
do lançamento da edição 2020, que aconteceria esse mês.
Mas informam que o guia está pronto e será lançado ainda
neste ano. A questão é saber quantos dos eventuais estrelados
sobreviverão e voltarão à ativa.

Vem aí um novo formato para
as lives. Saem das casas
e rumam para os estádios,
evidentemente sem plateia.
Luan Santana deve fazer uma
neste formato no Dia dos
Namorados, em junho, no
Allianz Park, em São Paulo.
O palco ficará no centro do
gramado.

BONS TEMPOS: Gerson e Silvana Beolchi Lima
durante viagem pela Itália

SANTOS NA TV
A história dos santos brasileiros vai ser transformada numa série
para TV pela HB Filmes, produtora fundada por Hector Babenco,
morto em 2016. ‘Pegadas sagradas’ terá 13 episódios para
falar dos milagres, relíquias e da história de nomes como Padre
Anchieta, Frei Galvão e Nhá Chica. A previsão é começar a filmar
o primeiro episódio, sobre o Padre Anchieta, em setembro. A
direção é de Caio Monteiro e o roteiro de Fabio Farah.

DANÇA DAS CADEIRAS
Não obstante a ministra
Tereza Cristina tenha tido
uma conversa a sós com Jair
Bolsonaro, há cerca de quinze
dias, o rumor de uma eventual
mudança no Ministério da
Agricultura continua. E no meio
do agronegócio, se confirmada
a notícia, fala-se que seu lugar
será ocupado por Nabhan
Garcia, secretário de Assuntos
fundiários e eterno candidato
à cadeira da ministra.Na
conversa, com o presidente, ela
teve a garantia que continuaria
no cargo. Mas o mesmo havia
acontecido com Regina Duarte.

Um foco de
luz sobre
Maria Julia
Cunha,
fotografada
por seu
pai, Marco
Antônio
Cunha

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

Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REF.: Pregão Eletrônico nº 93/2020 – Proc. 11014/2020 –
Contrato PRE/0085/20
Interessado/Contratado: MBM Tecnologia e Indústria de
Informática Ltda
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo de entrega
DESPACHO: Deﬁro o pedido conforme solicitado devendo
a entrega do produto ocorrer, impreterivelmente, até dia
05/06/2020. Não ocorrida a entrega, a empresa estará em
mora, respondendo automaticamente pelas penalidades
previstas na Cláusula Sexta do Contrato n° PRE/0085/20,
ﬁcando, desde já, concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório,
em atendimento aos ditames constitucionais. Angelo Bevilacqua Neto – Secretário Municipal da Fazenda.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS
LTDA
CONTRATO PRE/0231/18
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4.
Fica o representante legal da empresa supramencionada
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO DE DÉBITOS
TRIBUTARIOS DA DIVIDA ATIVA DO ESTADO DE SÃO
PAULO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento
ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
EMPENHO 4265/20
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA ME
EMPENHO 5965/20
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 administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc.
com a cláus. 6ª, item 6.2, I e V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, multa 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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 4309/20
Notiﬁco Derradeiramente 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 aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 8007/20 E 8010/20
Considerando a reclamação recebida, quanto a divergência
do item CÓD.44655. Considerando previsão contratual na
Cláus. 2ª, subitem 2.3.1 e item 2.7. Fica a empresa NOTIFICADA a SUBSTITUIR no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a quantidade de
22.400 unidades do item supracitado. O não cumprimento do
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 8978/20

Notiﬁco 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 aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. –
SMS – DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO – URGENTE
PE 726/2019 – Proc. 15892/2019
JRT INTERMEDIAÇOES E NEGOCIOS LTDA ME - CNPJ:
21.570.824/0001-77
Notiﬁcamos o representante legal da empresa supramencionada, p/ assinatura da Ata, referente ao processo supramencionado, sob pena de decair do direito à contratação
e ensejar a aplicação das penalidades previstas no edital,
entre elas multa de 30% sobre o valor da contratação,
suspensão do direito de licitar e contratar com esta administração por até 05 anos. Fica desde já concedido o prazo de
05 dias úteis, p/ o adjudicatário, em querendo, apresentar o
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais –
SMA – Wanderley Ap. Souza
EXTRATO
2º Termo Aditivo
Tomada de Preços nº 21/19; Contrato nº TOP/0036/19
Contratada: Construtora Rio Obras Comércio de Materiais
para construção Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ﬁca acrescido
em aproximadamente 44,59% do valor inicial do contrato
supramencionado. SMS.
EXTRATO
3º Termo Aditivo
Pregão eletrônico nº 474/18; Contrato nº PRE/0225/18
Contratada: Ribeirão Preto Geradores e Manutenção LTDA
Me
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por
mais 03 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO
Termo de Rescisão Contratual
Pregão eletrônico nº 277/19; Contrato nº PRE/0258/19
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 79, II, da Lei 8.666/93, ﬁca rescindido de
comum acordo o contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2020
CONTRATO PRE/0095/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações
judiciais – Itens 03 e 10 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$1.159,20.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020
CONTRATO PRE/0096/20
CONTRATADA: AGIL EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de postos de trabalho terceirizados
de auxiliar de limpeza, porteiro e trabalhador de manutenção
de ediﬁcações para o Shopping Prefeito Antonio Figueiredo
de Oliveira (HB) – Item 02 – SEMDEC – Jorge Luis de Souza
– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$39.199,20.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2020
CONTRATO PRE/0097/20
CONTRATADA: BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de postos de trabalho terceirizados
de auxiliar de limpeza, porteiro e trabalhador de manutenção
de ediﬁcações para o Shopping Prefeito Antonio Figueiredo
de Oliveira (HB) – Item 01 – SEMDEC – Jorge Luis de Souza
– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$182.393,64.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
ATA Nº 0376/20
CONTRATADA: AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA
OBJETO: Fornecimento de material esportivo - Valores
Unitários – Item 01 – R$30,00; Item 02 – R$14,00; Item
09 – R$79,00; Item 13 – R$0,80; Item 20 – R$6,87; Item 28
– R$12,00; Item 36 – R$87,00; Item 37 – R$87,00; Item 38
– R$87,00; Item 39 – R$87,00; Item 40 – R$87,00 – SMEL –
Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020
ATA Nº 0377/20
CONTRATADA: TERESINHA CAMARGO EPP
OBJETO: Fornecimento de utensílios para cozinha - Valores Unitários – Item 10 – R$12,98; Item 11 – R$92,78; Item
18 – R$465,00; Item 19 – R$24,99; Item 22 – R$0,86; Item
36 – R$1,28; Item 45 – R$14,45; Item 52 – R$45,00 – SME –
Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2020
ATA Nº 0378/20
CONTRATADA: COMERCIAL PROMOSTORE CONFECÇÕES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de máscaras descartáveis - Valor
Unitário – Item 01 – R$0,79 – SME – Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 46/2019
CONTRATO Nº TOP/0011/20
CONTRATADA: MADRI ISKI - CONSTRUÇÕES EIRELI
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de
materiais e equipamentos a reforma/readequação do Centro
de Atenção Psicossocial CAPS Infantil Norte – SMS - Prazo
de vigência: 225 dias – Valor Total R$228.847,16.
ERRATA
Publicação do dia 23/05/2020 ref. Tomada de Preços
15/2019
Onde se lê: 1º Termo Aditivo
Leia-se 4° Termo Aditivo
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
55/2020 – PROCESSO Nº 1548/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais elétricos e de iluminação para atender a ampliação e manutenção da iluminação pública do município. Secretaria Municipal de Obras. Fica designada a data da sessão de retomada
do pregão em epígrafe para o dia 28/05/2020 às 09:00hs
para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedroso
Fernandes - Pregoeira.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE IV)
INTERLIGANDO AVENIDAS DE “LINHÃO”, REDE DE ALTA
TENSÃO CPFL, CRIANDO UM ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SEC. MUN. DE
OBRAS. Informamos que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no seguinte
endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action e ﬁca, desde já, fazendo parte integrante do
instrumento convocatório, sendo válido para todos os efeitos
legais o documento original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 132/2020 – Processo n.º
11372/2020
Objeto – registro de preços para contratação de serviços de
agendamento sistematizado de viagens corporativas para
prefeitura de São José do Rio Preto. Secretaria Municipal de
Administração. Sessão pública realizada on-line com início
dia 14/05/2020, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: BRASITUR EVENTOS E TURISMO item 1.
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário Municipal de Administração
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 ELETRÔNICO n° 139/2020, PROCESSO 11.385/2020, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização, combate a animais peçonhentos e outros. Secretaria Municipal de Saúde.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2020,
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos
interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 183/2020, PROCESSO 11.753/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de medicamentos para
atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O
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recebimento das propostas dar-se-á até o dia 09/06/2020, às
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 166/2020, PROCESSO 11.650/2020, objetivando
o registro de preços para aquisição de sistema de infusão
para contraste usado em tomograﬁa para o Hospital Dia.
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 10/06/2020, às 08:30h. e abertura a
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 181/2020, PROCESSO 11.751/2020, objetivando o registro de preços para aquisição de luvas de látex em função
da pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 03/06/2020,
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos
interessados, no Portal de Compras.
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSE DO
RIO PRETO
SUSPENSAO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 001/2020
A Empresa Municipal de Urbanismo de São Jose do Rio
Preto – EMURB torna público aos interessados que o
processo administrativo disciplinar supracitado, instaurado
por intermédio da Portaria 009 de 16 de Marco de 2020,
publicada no Diário Oﬁcial do Município de São Jose do Rio
Preto, D.O. n° 4915 em 17 de Marco de 2020, do Ilmo. Sr.
Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo de
São Jose do Rio Preto; para apurar as possíveis infrações
aos deveres do artigo 48 alínea "b"; proibições do artigo 49
alínea "g"; irregularidades do artigo 50, §2° (Grupo II) alínea
"f' e §3° (Grupo III) alíneas "s" e "v"; artigo 77 alíneas "b", e
"j" C.C. artigo 482, alíneas "b" e "j" da CLT; e subsidiariamente deveres do Artigo 204 inciso "XI" da Lei Complementar
05/1990 sendo devidamente noticiadas por Reivindicação de
Providencias dos supervisores hierárquicos do funcionário
(a), Requerimento Administrativo de reparação de danos materiais, relatórios internos e documentos correlatos; quanto
as condutas praticadas pela funcionaria O.C. está SUSPENSO PROVISORIAMENRTE, tendo em vista as medidas de
combate a pandemia do coronavirus (COVID-19) e o estabelecido na MP n° 928/2020 devido a aparente impossibilidade
da produção de provas testemunhais e demais atos instrutores. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
São Jose do Rio Preto, 26 de Maio de 2020.
Rodrigo Ildebrando Juliano
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSE DO
RIO PRETO
EMURB
DECRETO Nº 18.610
DE 22 DE MAIO DE 2020.
Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de
novembro de 2019;
D E C R ETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.694.280,00
(um milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e
oitenta reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 131
R$ 158.550,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.05 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 494
R$ 260.130,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.05 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 516
R$ 700.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2046.3350.43.05 – Subvenções Sociais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 152
R$ 150.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.30.05 – Material de consumo
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 156
R$ 150.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 503
R$ 275.600,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.39.05 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica de receita 346 no exercício de 2020, nos
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 655.000,00
(seiscentos e cinquenta e cinco mil reais), para reforço de
dotação orçamentária a seguir descrita:
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I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 108
R$ 280.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 381
R$ 100.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 544
R$ 150.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3390.30.01 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 268
R$ 20.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.121.0009.1001.4490.51.01 – Obras e instalações
V – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 085
R$ 23.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
03.001.04.122.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 229
R$ 82.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.1020.3390.36.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa física
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 138
R$ 530.000,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.01 – Subvenções Sociais
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Ficha 274
R$ 20.000,00
Programa 9 – Gestão Estratégica para Resultados
08.001.04.126.0009.2013.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
III – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ficha 077
R$ 23.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
03.001.28.843.0000.0003.3390.91.01 – Sentenças judiciais
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO EMPREGO
Ficha 266
R$ 82.000,00
Programa 11 – Fomento ao Emprego
21.001.11.334.0011.1020.3350.43.01 – Subvenções Sociais
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 16.600.000,00
(dezesseis milhões, seiscentos mil reais), para reforço de
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA
Ficha 554
R$ 5.000.000,00
Programa 17 – Modernização da mobilidade urbana e segurança
18.002.26.244.0017.2001.3390.39.03 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ficha 119
R$ 4.000.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
05.001.04.123.0002.2001.3390.40.01 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação-PJ
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 244
R$ 3.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.303.0008.2014.3390.32.01 – Material bem ou
serviço para distribuição gratuita
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652
R$ 800.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360
R$ 3.800.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de
terceiros pessoa jurídica
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que
trata o artigo 5º decorrem do superávit ﬁnanceiro veriﬁcado
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal
nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas 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. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 22 de maio de 2020,
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
MARIA INÊS TELLES NOGUEIRA DOBBERT
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM EXERCÍCIO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado
por aﬁxação na mesma data e no local de costume e pela
Imprensa local.
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 82/2019 – PROCESSO SeMAE Nº
106/2019

Objeto: Registro de preços para aquisição de peças de
madeira.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2019
Contratada: RIBEIRO & PERUCHE LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 083 de 05.05.2020 recebida em
14.05.2020. Valor de R$ 4.944,00
Prazo de entrega: 30 dias.
Itens: 1, 2 e 3.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº
04/2020
TOMADA DE PREÇOS 04/2019 – PROCESSO SeMAE Nº
124/2019
Contratada: SERENCO - SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente à contratação de empresa para elaboração de projeto executivo
de Interceptor de Esgotos Sanitários com cerca de 3,8 km
de extensão a ser implantado na Av. Ernani Pires, margem
esquerda Córrego Piedade, trecho entre rua Aparecida do
Taboado e a av. Octacílio A. de Almeida no Município de São
José do Rio Preto.
Prazo: 90 dias Data da assinatura: 26.05.2020
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO nº 24/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº
15/2019 – PROCESSO nº 19/2019
Contratada: CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA - EPP
Objeto: Rescisão amigável conf. Art.79, inciso II, Lei
8.666/93 da contratação de empresa para fornecimento
de 280.000 kg (duzentos e oitenta mil quilogramas) de Cal
Hidratada com Alto Teor de Hidróxido de Cálcio para Alcalinização de Água Para Abastecimento Público, para serem utilizadas no processo de tratamento de água da ETA Palácio
das Águas em São José do Rio Preto – SP.
Data da Assinatura: 18.05.2020
Nìcanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 14/2020 – PROCESSO SICOM
373/2020.
Objeto: Aquisição de medidor de vibrações, ferramenta utilizada na detecção de avarias e realização de diagnósticos
em equipamentos eletromecânicos.
Fica designado o dia 09.06.2020 a partir das 08h30 para a
realização do pregão.
S. J. Rio Preto, 26.05.2020 – Renato Eduardo de Freitas –
Pregoeiro
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2020 – PROCESSO 19/2020 –
Processo SICOM 363/2020.
Objeto: Aquisição de computadores e equipamentos de informática.
Fica designado o dia 08.06.2020 a partir das 08h30 para a
realização do pregão.
S. J. Rio Preto, 26.05.2020 – Renato Eduardo de Freitas –
Pregoeiro
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto,
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
Após a análise dos documentos e fundamentados nos pareceres da Gerência Gestora do Processo e da Diretoria Jurídica a Comissão de Licitações decidiu INABILITAR a licitante
AZP CONSTRUÇÓES LTDA por ter deixado de apresentar
o documento requerido no item 3.3.3 A.1 do Edital, também
por não comprovar a regularidade da representação técnica
conforme § único do art. 18 da Resolução CONFEA 336/89,
bem como a infringência do §3º e caput do art.3º da Lei
8.666/93; INABILITAR a licitante PORT ENGENHARIA LTDA
por ter apresentado o documento exigido no item 3.3.3 A.1,
do Edital, vencido e, também por não comprovar a regularidade da representação técnica conforme § único do art.18
da Resolução CONFEA 336/89, bem como, a infringência do
§3º e caput do art.3º da Lei 8.666/93, INABILITAR a licitante
CAMIN SERVIÇOS E PROJETOS PLANIALTIMÉTRICOS
LTDA/EPP por ter deixado de apresentar o documento
requerido no item 3.3.2 e por não comprovar o requerido no
item 3.3.3 B, ambos do Edital e, INABILITAR as licitantes
TOPOSAT ENGENHARIA DE PRECISÃO LTDA – EPP e
PLANICON ENGENHARIA LTDA por não terem comprovado
o requerido no item 3.3.3 B do Edital e HABILITAR as licitantes ESCOAR ENGENHARIA LTDA – EPP, CAVALARI ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA, NOVAES
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA-EPP, RW ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA, EME ENGENHARIA
AMBIENTAL LTDA, AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS
LTDA, THESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI –
EPP, FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA, TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL
LTDA – EPP, KADIMA ENGENHARIA LTDA EPP, PLANOS
ENGENHARIA LTDA e RESTELO CONSTRUÇÕES E
CONSULTORIA LTDA por terem atendido ao requerido no
Edital.Decorrido o prazo recursal e não havendo impedimento legal, ﬁca designado o dia 05.06.2020 às 9h00 no mesmo
local para a abertura das propostas comerciais. S.J.R.Preto,
26.05.2020 Sonia Maria Franco da Silva Gomes – Presidente da CL
ABERTURA DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA 03/2020 –
PROC. nº 38/2020
Entrega dos envelopes: até 30/06/2020 às 8h45. Abertura da
licitação: 30/06/2020 a partir das 9h00.
Objeto: execução de serviços de perfuração e instalação de
poço tubular profundo, com revestimento de aço carbono
e ﬁltros espiralados inox, do Aquífero Guarani, situado na
Avenida Orlando Guareschi, S/N, no bairro Residencial Europark, município de São José do Rio Preto/SP
Custo Estimado: R$4.443.377,59 Prazo: 9 meses. Demais
informações e retirada do edital com a C.L., na Rua Antônio
de Godoy, 2181, Jd. Seixas, S. J. do Rio Preto/SP, das 8h30
às 12h00 e 13h30 às 16h30 de segunda a sexta, fone/fax:
(17) 3211-8105, e página do SeMAE na internet: www.semae.riopreto.sp.gov.br. S.J.R.P 20.05.2020 – Ceci K Bueno
de Caprio – Gerente GPO
EXTRATO DE DECISÃO - Ref: Sindicância – Portaria nº
130/2019
Acolho o r. parecer jurídico nº 115/2020 a ﬂs. 235/238 e
aplico ao servidor S. A. G. aplicada a pena de suspensão de
trinta dias por ter deixado de exercer com zelo e dedicação
as atribuições do seu cargo, emprego ou função; por não
ter cumprido as ordens superiores; e por não ter zelado pela
economia do material e a conservação do patrimônio públi-

São José do Rio Preto, quarta-feira
27 de maio de 2020
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co, além de ter procedido de forma desidiosa, conforme o
que foi apurado na Sindicância nº 02/19, infringindo assim
os deveres previstos no art. 204, incisos I, IV e VII, e incidindo na proibição prevista no art. 205, inciso XV, todos da
Lei Complementar Municipal nº 05/90, na forma do que foi
apurado nesta sindicância, ex vi art. 233, inciso II, c.c. art.
215, inciso II, e art. 218, na forma do art. 295, todos da Lei
Complementar Municipal nº 05/90.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2020
Nicanor Batista Júnior - Superintendente – SeMAE
S. J. Rio Preto 26.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
13/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como do
art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de
2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo de Colaboração que entre si celebram o município de São José do Rio
Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência
Social e a Associação Evangélica Lar de Betânia – ASELB,
para contratação de (04) quatro cuidadores, (02) dois auxiliares de limpeza, aquisição de equipamento de proteção
individual -EPI de acordo com o levantamento realizado pela
Secretária de Saúde, e ainda aumentar a quantidade de
itens destinados a higiene pessoal e do ambiente, para que
não falte materiais/insumos de higienização, EPIs e recursos
humanos, garantindo acolhimento em condições dignas e de
segurança, bem como, assegurar as condições básicas para
o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento
social e higiene, voltados a proteção e prevenção da disseminação do COVID – 19.
OBJETO: O Termo de Colaboração tem por objeto a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas
Idosas, objetivando proporcionar proteção integral e cuidados para promoção e preservação da saúde física e emocional dos idosos, garantindo seus direitos.
VALOR DO ADITIVO: valor de R$ 97.203,82 (noventa e sete
mil, duzentos e três reais e oitenta e dois centavos). Sendo
até R$ 90.753,82 (noventa mil, setecentos e cinquenta e três
reais e oitenta e dois centavos) com recurso Municipal e R$
6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) com recurso Estadual/Emergencial, conforme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes
do Plano de Trabalho aprovado, anexos do processo.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 26 de maio a 25 de agosto de
2.020.
DATA DA ASSINATURA: 26 de maio de 2020.
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal
da Assistência Social - Interina
Mariza Augusta Rodrigues Gonçalves – Presidente da Associação Evangélica Lar de Betânia - ASELB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO
3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
02/2018.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como
do art. 50 do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, torna público o extrato do aditivo ao Termo
de Colaboração que entre si celebram, o município de São
José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de
Assistência Social e o Instituto Lar Esperança, para contratação de (04) quatro cuidadores, aquisição de equipamento
de proteção individual -EPI, de acordo com o levantamento
realizado pela Secretária de Saúde e também para aumentar a quantidade de itens destinados a higiene pessoal e do
ambiente garantindo acolhimento em condições dignas e de
segurança, bem como, assegurar as condições básicas para
o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento
social e higiene, voltados a proteção e prevenção da disseminação do COVID – 19, conforme plano de trabalho que
integra o presente ajuste.
OBJETO DO TERMO: O Termo de Colaboração tem por objeto a execução do Serviço de Acolhimento Institucional para
Pessoas Idosas, que objetiva proporcionar proteção integral
e cuidados para promoção e preservação da saúde física
e emocional dos idosos, garantindo seus direitos no âmbito
da Rede de Proteção Social Especial - Sistema Único da
Assistência Social do Município.
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 22 de maio a 21 de agosto de
2.020.
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 70.289,72 (Setenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos). Sendo
até R$ 67.289,72 (Sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e
nove reais e setenta e dois centavos) com recurso Municipal
e R$ 3.000,00 (Três mil reais) com recurso Estadual/Emergencial, conforme previsto nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, constantes do Plano de Trabalho
aprovado, anexos do processo.
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2020.
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal
da Assistência Social - Interina
Alexandre Kopti Tranjan – Conselheiro Consultivo Diretor Instituto Lar Esperança
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 146/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ADELICE BENEDITA FALEIROS FERRARI ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual,
ﬁca reajustado em aproximadamente 2,99836% o valor do
contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 132/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: N.N.C BARANEK ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual,
ﬁca reajustado em aproximadamente 3,59713% o valor do

contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 147/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 2,99836% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 128/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 2,85505% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 152/2009
PERMISSIONÁRIO: MARILDA SALINA CASACA ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 2,99836% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 151/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ANTONIO JOSE ROMERO DA SILVA
ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, ﬁca
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do contrato supramencionado.
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5617/2020
Fica notiﬁcado, Hélio Paula da Silva, proprietário
do imóvel sito à Rua Projetada 05, nº 1886, quadra 15, lote
31, Loteamento Setparque Avenida 2, que em virtude de ter
sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5617, datada em
14/05/2020, assinada pelo ﬁscal Moisés Augusto de Lima
Aziz, tratando de obra de acréscimo no recuo lateral, em
desacordo com a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto
aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92,
5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi
devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU
81006932 2 BR acusando "mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 26 de maio, 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz
Agente Fiscal de Posturas - Obras
Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5753/2020
Fica notiﬁcada, Sara Azem Alvares , proprietária
do imóvel sito à Rua Dezoito de Setembro, nº 62, Vila Aurora, que em virtude de ter sido enviado a Notiﬁcação de Embargo nº 5753, datada em 08/05/2020, assinada pelo ﬁscal
Rodrigo André Morsillo, tratando de reforma residencial sem
alvará de reforma, em desacordo com a lei de zoneamento
em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis
Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 e 8.712/02, artigo
de nº 43, sendo que foi devolvido pela Empresa de Correios
e Telégrafos o AR JU 81006934 0 BR acusando “mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 26 de maio, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notiﬁcação 5755/2020
Fica notiﬁcada, Dalva Assakawa , proprietária do
imóvel sito à Rua João Mesquita, nº 1524, quadra 50-A, lote
HP/, Bairro Boa Vista, que em virtude de ter sido enviado a
Notiﬁcação de Embargo nº 5755, datada em 08/05/2020,
assinada pelo ﬁscal Rodrigo André Morsillo, tratando de
estrutura sobre passeio público, em desacordo com a lei
de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido pela
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 81006935 3 BR
acusando “mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será
aplicada a multa no valor de R$ 602,40 (seiscentos e dois
reais e quarenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para
o caso.
São José do Rio Preto, 26 de maio, 2020.
Rodrigo André Morsillo
Agente Fiscal de Posturas - Obras
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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:
CADASTRO
CONTRIBUINTE
MUNICIPAL
AIRAN GOMES COSTA 48773085391
3535820
ALAN GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS ME
3241300
ALEX LUIS ABREU DE SOUZA 08341442710
3539380
ARMAZEM VITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
3234380
ME
ARTHUR DE OLIVEIRA XAVIER
3646850
ASSOCIACAO DE SAUDE INTEGRAL MULTIPLA
3665310
ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACEUTICOS
3566510
BENDITA NOITE PIJAMAS COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA
3632150
CAPI BAR LTDA
3649020
CASA DE REPOUSO JARDIM DO LIRIO SAO JOSE DO RIO PRETO
3664600
CASTELUCI BEDIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
3478240
CENTER-ROLL RIO PRETO COMERCIO DE ROLAMENTOS E
3634530
RETENTORES LTDA
CLUBE 04 PET SHOP LTDA
3648650
CONTERRA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
617440
CRISTIANE CAZOLLI 34329877813
3575980
DANIELE CERQUEIRA BARBOSA 40243263848
3665900
DANIELE CRISTINA DE SOUZA 21880030802
3661860
DIRÔ SORVETES LTDA EPP
3646200
DISK AGUA SANTOS RIO PRETO LTDA
3665790
DM FRANCHISING LTDA
3155370
F J DE VASCONCELOS COSMETICOS EPP
1412080
FERNANDO MARAUS 02591813825
3654400
FORNAZARI & MONTEIRO LTDA
3650980
GABRIELLY CHIESA EIRELI
3627280
HELEN CASSIA MACHADO DE SOUZA 28092979839
3661720
HURACAN VISTORIA VEICULAR LTDA
3633250
J A JERONIMO
1465430
J M ALVES DE SOUZA MERCEARIA ME
3417330
J M PIVOTTO NETO TRANSPORTES E HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI
3161430
ME
JOSILAINE DE ALMEIDA SILVA ME
3644350
JOÃO MACHADO JUNIOR ME
3650310
JRB ENGENHARIA LTDA
3281220

JULIANNA PAULA MANDARINO BARROS 27676600820
JVO HOLDING LTDA
L M O ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI
LANES MARCIA VARGAS 06742690801
LETSWORK SERVICOS DE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA
LUCIANE DA SILVA GROSSI 34774575879
PRIME SERVIÇO DE PUBLICIDADE DIGITAL EIRELI ME
R J RESIDENCIA ASSISTIDA PARA IDOSOS LTDA
REZET HUB EVENTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
ROBSON BERNARDES DOS SANTOS 29657442826
SABRINA MADI RAVAZZI 36151681860
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI EPP
URIAS DE FREITAS ALMEIDA 26347836807
VIGVATTEN CERVEJARIA LTDA ME
YOKAN RESTAURANTE SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2020.
Celso Henrique Fazan Branco
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz

3635110
3440320
3341830
3642750
3638570
3424860
3402060
3646380
3633190
3658900
3645370
3192730
3658500
3631390
3633030

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. (ALTERAÇÃO DE DATA DE LICITAÇÃO). O município de Guapiaçu torna público aos interessados
a alteração da data da sessão do Pregão Presencial nº 030/2020, objeto do Processo Licitatório nº 033/2020. TIPO: Menor preço global.
OBJETO:A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Rubens
de Oliveira Botas, conforme memorial, projeto, cronograma e planilhas anexas a este edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:
09 de junho de 2020, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: Desde 23/04/2020, 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: 22/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
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São José do Rio Preto, quarta-feira
27 de maio de 2020

Prefeitura Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Jornal

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
PAULO SILAS DE JESUS e GEOVANA BRAVO
PEREIRA, sendo ELE ﬁlho de OSWALDO DE JESUS e de
JANICE ELIANA TURATTI DE JESUS e ELA ﬁlha de ADILSON LAERCIO JACINTO PEREIRA e de JANETE GALVANI
BRAVO PEREIRA;
2.
DANILO PANTALEÃO MARÇAL e MARIANA OLIVEIRA VIÑAS LLERA, sendo ELE ﬁlho de ANGELO LUIZ
MARÇAL e de MARIA PANTALEÃO MARÇAL e ELA ﬁlha de
JAIME VIÑAS LLERA e de TERESA CRISTINA ROCHA DE
OLIVEIRA VIÑAS;
3.
AZAEL ISAAC NUNES DA SILVA e ISABELA
MARIA MOURAD AMADEU, sendo ELE ﬁlho de AZAEL
NUNES DA SILVA e de LUCIA CRISTINA SENGER NUNES
DA SILVA e ELA ﬁlha de WALTER AMADEU e de ADELIA
MOURAD AMADEU; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/05/2020.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de
casamento:
AMÉRICO DE SOUSA GUIMARÃES e ADRIANA FUREGATTI RAMOS MARTINS. Ele, de nacionalidade portuguesa, emrpesário, divorciado, nascido em Freguesia de Miragaia, Porto, Portugal, EX, no dia 23 de março de 1967, ﬁlho
de MÁRIO LUÍS ASSUNÇÃO GUIMARÃES e de OLÍVIA DE
SOUSA GOMES. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, divorciada, nascida em Barretos, SP, no dia 04 de julho
de 1969, ﬁlha de JOSÉ CARLOS RAMOS MARTINS e de
EDNA MARIA FUREGATTI MARTINS.
PAULO RICARDO BARBOSA MACIEL e MAIARA JANUARIA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, promotor de vendas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto,
SP, no dia 09 de dezembro de 1995, ﬁlho de PAULO SÉRGIO ALVES MACIEL e de FRANCISCA BARBOSA VIEIRA.
Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de abril
de 2001, ﬁlha de MESSIAS AUGUSTO DE OLIVEIRA e de
KATIA CRISTINA JANUARIA.
RODRIGO RIBEIRO DE MOURA e LAILA FONSECA BACCO. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, divorciado, nascido em Paulo de Faria, SP, no dia 27 de maio de
1981, ﬁlho de LUCIO LOPES DE MOURA e de MARIANA
APARECIDA BARROS DE MOURA. Ela, de nacionalidade
brasileira, estudante, solteira, nascida em Guapiaçu, SP, no
dia 26 de julho de 1993, ﬁlha de JOÃO BACCO e de ELEUSA APARECIDA DA FONSECA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da
lei.
São José do Rio Preto, 26 de maio de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

Vamos juntos #LutarContraACrise

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA Nº 6450, DE 26 DE MAIO DE 2020.
ENQUADRA o servidor MAIKON RECHE DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Motorista –
lotado na Diretoria Administrativa, na referência CM-5-A, Padrão Técnico Administrativo 40h, a
que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo os efeitos a partir de maio de
2020.

VER. PAULO ROBERTO AMBRÓSIO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

