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Parque Tecnológico assina 
com mais dez empresas

NA TERÇA-FEIRA

Um dos idealizadores do Partec 
(Parque Tecnológico) de Rio Preto, 
o vice-prefeito e Secretário de 
Planejamento Orlando Bolçone 
assina na próxima terça-feira a 
adesão de mais dez empresas ao 
local. Na primeira etapa foram 20 
lotes, com investimentos de R$ 
21 milhões e aproximadamente 
840 empregos diretos e indiretos. 
O Partec é uma das apostas da 
prefeitura para acelerar a reto-
mada da economia.        Pág.A5Pág. A3

Deputados 
federais focados 

em cargos na ‘Ilha 
da Fantasia’

Bolçone, vice-prefeito

SEM LUZ Incêndio em subestação da CPFL na manhã de 
ontem deixou região sem energia por alguns minutos. Pág.A4

Primeira vez candidato e já está eleito; 
veja entrevista com vereador Bruno Moura

Pág. A3

Comerciante é 
assassinado a 
tiros dentro de 
caminhonete
Um comerciante de 41 

anos foi assassinado na 
noite desta sexta-feira (15) 
no bairro Jardim do Bosque 
em Rio Preto. Segundo o 
cunhado da vítima, eles 
estavam na casa da sogra, 
quando ouviu a caminho-
nete estacionando e em 
seguida vários disparos de 
arma de fogo. Pág.A4

Internos da 
Fundação Casa 
concorrem às 
Etec e Fatec
Cinco internos da Fun-

dação Casa de Rio Pre-
to estão inscritos para 
participarem de proces-
sos seletivos das Esco-
las Técnicas Estaduais 
(Etecs) e Faculdades 
de Tecnologia (Fatec). O 
resultado do processo 
seletivo da Etec será 
divulgado a partir do dia 
19 e da Fatec a partir do 
dia 20 de janeiro. Pág.A4

Portões abrem a partir 
das 11h30. Segundo o Inep, 
Rio Preto conta com 11.137 
inscritos. A estudante Tawa-
ny Varela, 17 anos, será 
uma das que vai prestar o 
Enem, com o objetivo de 
entrar no curso de medicina.          
Pág.A2

A estudante 
Tawany vai 

prestar a prova 
e sonha com a 

faculdade de 
medicina

Enem reúne hoje 
11 mil estudantes 

em Rio Preto

 25% das crianças até dez anos estão acima do peso
Segundo a Secretaria de Saúde, Rio Preto fechou o ano passado com 2.173 crianças de zero a dez anos acima do peso, considerando sobrepeso 
e obesidade formada. veja os que dizem especialistas e a importância da alimentação saudável para evitar problemas no futuro. Pág.A2

Mirassol joga 
hoje em casa 
para chegar à 

final da Série D
Com o acesso assegurado 

para a série C do Campeo-
nato Brasileiro na próxima 
temportada, o Mirassol volta a 
campo neste domingo (17), às 
16h, em casa, para enfrentar 
o Altos-PI pela semifinal da 
Série D. O jogo de ida será na 
região e a volta será realizada 
no Piauí.                    Pág.A4

FISCALIZAÇÃO
A GCM e a Vara da 

Infância e Juventude 
autuaram na noite de 
sexta-feira nove esta-
belecimentos em Rio 
Preto por descumpri-
rem regras de isola-

mento social. Pág.A4 
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Prova do Enem reúne hoje 
mais de 11 mil estudantes

Neste domingo (17) 
acontece a primeira etapa 
da prova do Enem (Exame 
Nacional do Ensino Médio) 
em todo o país. No primeiro 
dia serão aplicadas 45 ques-
tões objetivas de Linguagens 
e Códigos, 45 questões de 
Ciências Humanas e a reda-
ção. A prova é utilizada como 
critério de avaliação para 
quem deseja ingressar em 
uma universidade pública.

Ao todo, foram mais cinco 
milhões de brasileiros ins-
critos para realizar o exame. 
Segundo o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep), São José do 
Rio Preto conta com 11.137 
inscritos. 

A estudante Tawany Va-
rela, 17 anos, será uma das 
que vai prestar o Enem, com 

o objetivo de entrar no curso 
de medicina. De acordo com 
ela, a preparação foi total-
mente diferente neste ano 
por conta da pandemia.

“Esse ano foi muito di-
fícil. O ritmo acabou sendo 
diferente, mas os professo-
res nos deram total apoio. 
Estou fazendo a revisão do 
conteúdo desde o início de 
dezembro e venho praticando 
fazer os exercícios com más-
cara para treinar para o dia 
da prova”, afirmou.

A máscara será item 
obrigatório nesta edição do 
Enem, além de precisar pre-
sentar um documento oficial 
original com foto e de ter 
uma caneta esferográfica 
de tinta preta, fabricada em 
material transparente. O 
participante deverá utilizar 
a máscara durante todo o 
período da prova, podendo 
ser retirada apenas para co-

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A estudante Tawany Varela, 17 anos, será uma das que vai prestar o Enem

mer e beber. Caso não use 
a máscara, o candidato será 
eliminado.

Quem for diagnosticado 
com covid-19 ou apresentar 
sintomas da doença, ou de 
outra infectocontagiosa até 
a realização do exame deve 
comunicar o Inep pela Página 
do Participante e pelo tele-
fone 0800 616161. Esses 
candidatos terão direito de 
participar da reaplicação do 
Enem nos dias 23 e 24 de 
fevereiro.

Os portões serão abertos 
às 11h30 e fechados às 13h. 
A prova começa às 13h30 e 
o tempo máximo de perma-
nência é até 19h. A segunda 
etapa do Enem acontece no 
outro domingo (24/01) e terá 
questões de Matemática e 
Ciências da Natureza. Já os 
exames digitais acontecem 
nos dias 31 de janeiro e 7 
de fevereiro.

Arquivo PESSOAL

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL Rio Preto tem 25% das crianças 
até dez anos acima do peso

Uma alimentação errada 
na infância pode acarretar em 
crianças e adolescentes obesos 
no futuro. Segundo a nutricio-
nista Kátia Paiva, os hábitos 
alimentares saudáveis são for-
mados na infância. “Uma boa 
alimentação se deve ao comer 
dentro de horários determina-
dos e comidas saudáveis” diz.

Ela orienta que no café, al-
moço e jantar, a criança precisa 
sentar-se à mesa sem celular ou 
televisão, para prestar atenção 
na refeição.  A nutricionista tam-
bém ressalta que os pais devem 
oferecer todos os alimentos 
sem forçar uma aceitação, 
pois, todos nós temos nossas 
preferências e aversões.

Segundo dados da Secreta-
ria de Saúde, rio Preto fechou 
o ano passado com 2.173 
crianças de zero a dez anos 
acima do peso, considerando 
as tabelas que englobam so-
brepeso e obesidade formada. 
São 1.335 crianças de zero 
a dez anos com sobrepeso o 
que corresponde a 25,16%, da 

faixa etária.  Já as consideradas 
obesas são 838, o que equivale 
a 15,78%.

Os dados da pasta ainda 
mostram que 319 crianças 
estão com obesidade grave, 
que é um percentual de 7,32% 
nessa faixa etária.

Elaine Custódio, massotera-
peuta, tem uma filha de 2 anos 
e 7 meses, e diz que a pequena 
Gabriely Custódio Barzi segue 
os hábitos alimentares saudá-
veis dos pais e procura sempre 
que ela tenha uma alimentação 
saudável. “Ela come omelete 
no café da manhã, no almoço 
eu cozinho feijão com nhame 
pra ela comer”, afirma.

Além disso, Elaine diz dá 
para a filha frutas batida no 
leite, gelatina, peixe que ela 
ama, uma fruta que também 
adora é a uva. Claro que como 
toda criança, ela pede um da-
none, todinho, mas Elaine diz 
que libera somente no fim de 
semana.

Nos casos de obesidade, 
as crianças devem praticar 
um esporte ou ter uma ativi-
dade de lazer regular, pois a 

obesidade é causada também 
pelo sedentarismo. Segundo o 
educador físico Gustavo Musa 
Lemes, a obesidade atinge 
hoje 15% das crianças e 10% 
dos adolescentes, causada 
principalmente pela falta de 
atividade física e alimentação 
desequilibrada, fruto da vida 
atual onde as crianças ficam 
cada vez mais paradas na frente 
de computadores, tabletes e 
celular comendo comida de 
baixo teor nutritivo.

“A médio, longo prazo isso 
acarreta diabetes precoce, 
pressão arterial elevada, coles-
terol e até má formação óssea” 
afirma.

A psicóloga Patrícia Melo 
diz que um acompanhamento 
é fundamental, para verificar 
o comportamento diferencia-
do, compulsivo que a criança 
tenha, verificar se é leve ou 
moderada ou severa a obesida-
de. “O papel do psicólogo é a 
verificação dos hábitos alimen-
tares tanto da criança quanto 
da família, avaliar e diagnosticar 
cada caso individualmente,” 
afirma.

Janaina PEREIRA

Arquivo PESSOAL

A pequena 
Gabriely Custódio 

Barzi segue os 
hábitos 

alimentares 
saudáveis dos pais

ARTIGO

Verdade seja dita que boa 
parte dos avanços normativos 
implementados em 2020 já 
estavam na agenda do legisla-
tivo e dos órgãos reguladores. 
De qualquer modo, dentre os 
que merecem destaque, pode-
mos citar: a implementação do 
Sistema de Pagamento Instan-
tâneo (PIX) pelo Banco Central, 
a criação das assembleias 
gerais inteiramente digitais e a 
entrada em vigor da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).  
Todos esses avanços impac-
tam diretamente não apenas 
o trabalho dos profissionais do 
Direito, mas também a socie-
dade como um todo.

Desde que o PIX entrou em 
vigor, já começou a revolucio-
nar o mercado de meios de 
pagamento. No seu primeiro 

Qual foi o maior legado de 2020 para o mundo jurídico?
mês de vida, o PIX movimen-
tou R$ 83,4 bilhões, dentre 
as mais de 700 instituições 
e atingiu a marca de 116 mi-
lhões de chaves cadastradas. 
Os números são impressio-
nantes e demonstram como o 
comprometimento do Banco 
Central com a comunicação, 
transparência, eficiência e 
segurança podem fazer toda 
a diferença. O open banking 
também estava na agenda do 
Banco Central para 2020, mas 
deverá entrar em vigor apenas 
esse ano. Esses dois avanços 
normativos, em conjunto, 
prometem democratizar o 
acesso ao sistema financeiro e 
aumentar a concorrência entre 
as instituições.

Nessa mesma linha, estão 
as assembleias gerais intei-
ramente digitais ou híbridas. 
Até 2020, as assembleias só 

poderiam ser realizadas com 
a participação presencial ou, 
caso não fosse possível parti-
cipar presencialmente, o voto 
deveria ser realizado à distân-
cia, desde que obedecidos os 
critérios de voto à distância 
exigidos pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM). 
Com o advento da pandemia, 
levantou-se uma preocupa-
ção enorme, especialmente 
entre as companhias abertas 
e aquelas com maior número 
de acionistas sobre a parti-
cipação e o voto de forma 
digital. O legislador e a CVM 
aceleraram as normas que tra-
tam das assembleias digitais 
para que fosse possível cobrir 
as assembleias ordinárias do 
ano de 2020. Com o advento 
da MP 931, posteriormente 
convertida na Lei n. 14.030, 
e a Instrução CVM 622 em 

abril, as assembleias tiveram 
seu prazo estendido para até 
o final de julho de 2020 e foi 
contemplada a possibilidade 
de participação inteiramente 
ou parcialmente digital.

O impacto foi muito signifi-
cativo, dentre as companhias 
abertas integrantes do IBO-
VESPA que realizaram suas 
assembleias ordinárias após 
a edição da Instrução CVM 
622, 49% foram de forma 
parcial ou integralmente com 
participação digital. Isso pode 
gerar um impacto significativo 
futuro com a participação 
mais intensa e ativa de acio-
nistas nas assembleias, dado 
o aumento de pessoas físicas 
investidoras, a praticidade da 
participação digital e a diminui-
ção de custos para que partici-
pem dos conclaves. Após um 
primeiro ano bem sucedido de 

assembleias digitais, veremos 
como as assembleias digitais 
se comportarão este ano.

Por fim, depois de um ver-
dadeiro caso de novela com 
muito suspense e disputas de 
egos e paixões, entrou final-
mente em vigor a tão esperada 
LGPD. Ainda seguem penden-
tes de serem esclarecidas di-
versas incertezas, dentre elas, 
a criação efetiva da autoridade 
reguladora e a definição de 
conceitos e responsabilidades. 
No entanto, a lei está em vigor 
e as empresas que ainda não 
haviam se adaptado aos seus 
termos, estão correndo con-
tra o tempo para se adaptar. 
Apesar de restarem definições 
pendentes, a LGPD dá aos ci-
dadãos o poder de finalmente 
terem controle sobre os seus 
dados pessoais e poderem so-
licitá-los, pedir sua exclusão ou 

contestar o seu uso indevido 
por aqueles que os obtiverem.

A importância de se adap-
tar a essa nova realidade é 
imensa, já que a violação da 
proteção de dados pessoais 
não tem limitação de indeni-
zação no caso de uma conde-
nação na esfera judicial. Além 
disso, com a invasão cada vez 
mais recorrente de provedo-
res e sistemas, a segurança 
cibernética ganhou outro grau 
de importância nas institui-
ções. Assim, o profissional do 
direito deve estar preparado 
para interagir cada vez mais 
frequentemente com outras 
especialidades e áreas para 
atender às necessidades do 
mundo atual.

*Gabriela Ponte Macha-
do é sócia de GPM Advo-
gada.

Gabriela Ponte MACHADO
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‘Ilha da Fantasia’
A grande maioria dos parlamentares lá em Brasília parece 

que vive na ‘Ilha da Fantasia’, longe da pandemia provocada pelo 
vírus. Uma explicação: ao invés de estar cobrando do governo 
central ações efetivas para controlar a pandemia até que a 
população seja imunizada, parte deles está de olho nos cargos 
oferecidos para eleger Arthur Lira (PP-AL, foto) à Presidência da 
Câmara. Lira, que vai enfrentar Baleia Rossi (MDB), tem mais 
bala na agulha pôr ter o apoio do Planalto. São poucos que le-
vantam a bandeira para defender os direitos dos cidadãos, neste 
momento crucial. O foco é legislar em causa própria. Como o 
eleitor não acompanha o desempenho de seus representantes, 
ano que vem tem eleições e a maioria terá chancelado o direito 
de permanecer na ‘Ilha da Fantasia’ por mais quatro anos. O tem-
po passa, o governo central permanece inerte e o vírus avança!  

Medo
João Doria (PSDB) tem 

trocado farpas com o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) sobre a eficácia 
da Coronavac. Bolsonaro 
parece se incomodar com o 
fato de o governador pleitear 
a Presidência da Repúbli-
ca. Será que o presidente 
de plantão tem receio de 
enfrentar o tucano nas ur-
nas? Agora, se fizer uma 
avaliação sem paixão, Do-
ria sobressaiu ao defender 
protocolo de segurança para 
controlar o vírus. Se Bolso-
naro tivesse feito o mesmo, 
se aliando aos governadores 
e prefeitos, a pandemia po-
deria estar menos agressiva.

Gigante estagnado
Um dos temas mais polêmicos a serem discutidos pelo Con-

gresso em 2021 é a reforma administrativa. A proposta de emen-
da à Constituição enviada em setembro de 2020 pelo governo 
federal restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco 
tipos de vínculos com o Estado. As mudanças só valerão para 
os novos servidores. A proposta prevê que leis complementares 
tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de 
cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção 
funcionais e definição das chamadas “carreiras típicas de Estado”. 
Na exposição de motivos do texto enviado à Câmara, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, aponta que a percepção do cida-
dão é de que “o Estado custa muito, mas entrega pouco”. Ele 
argumenta que a reforma pretende evitar um duplo colapso, na 
prestação de serviços à população e no orçamento público. Fato: 
reforma… reforma… e o gigante continua estagnado. Importa 
quase tudo! O diabo é que o fracasso está diretamente ligado 
à política…

Dedução
Projeto permite a dedu-

ção do imposto de renda 
para médicos e clínicas que 
prestarem serviços gratui-
tos. O montante da dedução 
é limitado a 70% do valor 
pago pelo SUS para consulta 
ou exame semelhante reali-
zado em hospital convenia-
do. O texto ressalva que não 
devem ser considerados, 
para o cálculo da dedução, 
os atendimentos ou exames 
pagos pelo SUS. O médico 
ou a clínica, se a proposta 
for aprovada, deve apresen-
tar, anualmente, relatório de 
suas atividades no exercício 
anterior. A proposta tramita 
na Câmara Federal.

Espinafrada
As pessoas conscien-

tes seguem o protocolo de 
segurança recomendado 
pelos profissionais da área 
sanitária para evitar a pro-
pagação da covid-19. Além 
disso, tem de enfrentar a 
propagação de informações 
falsas na rede social contra 
a vacinação para controlar 
o mais rápido possível a 
pandemia do vírus. A vacina 
mais espinafrada é a da 
Coronavac, que está sendo 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan. Fato: politicagem à 
parte, a vacina é a que pode 
salvar o emprego de muita 
gente, com a retomada do 
crescimento econômico.

Apático
O governo João Doria 

(PSDB) entrou no seu ter-
ceiro ano e até agora não 
realizou nenhuma obra de 
impacto para beneficiar a 
população da região. Rio 
Preto contribui mensalmente 
com arrecadação generosa 
de impostos repassada ao 
estado. O problema que di-
ficulta a vida da população, 
por exemplo, é a falta da 
construção da terceira pista 
de rolamento entre Rio Preto 
e Mirassol. Nos momentos 
de pico, o trânsito fica es-
trangulado devido ao fluxo 
intenso. Falta de pedido não 
é, porém, até agora o gover-
no continua apático.

Hilário
Analisando a decisão do 

governo federal de proibir 
que as empresas priva-
das adquiram vacinas para 
imunizar seus funcionários, 
o infectologistas Max Igor 
Lopes, do Hospital das Clíni-
cas da Usp, disse que seria 
interessante a participação 
privada para agilizar a imu-
nização, a fim de reduzir a 
incidência da infecção pelo 
coronavírus. Agora, seria 
hilário se as empresas fos-
sem liberadas e o processo 
começasse antes do gover-
no, responsável pelo Plano 
Nacional de Imunização. Se 
não fosse proibido, já esta-
vam vacinando.

Abastecer
O leitor da coluna deve ter 

percebido que a maioria dos 
assuntos divulgados neste 
espaço ultimamente tem 
focado informação nacional, 
estadual e internacional. 
Acontece que os represen-
tantes locais não têm gerado 
informação para abastecer 
o noticiário político. Talvez 
seja falta de articulação ou 
disposição para gerar fatos 
com conteúdo para serem 
divulgados. Em suma, é uma 
pobreza que os jornalistas 
da área enfrentam no dia a 
dia para levar alguma infor-
mação palatável até o leitor. 
Mas, como a covid-19, vai 
passar.EDITAIS

Prefeitura publica regras e formaliza início da Fase Laranja

A Prefeitura de Rio Preto 
publica no Diário Oficial neste 
domingo (17) a deliberação 
com as mudanças de regras 
com o município reclassificado 
na fase laranja do Plano São 
Paulo. As alterações são as 
mesmas anunciadas pela ge-
rente da Vigilância Sanitária, 
Miriam Wonk, na sexta-feira.

A publicação torna oficial o 
início da fase laranja, com mu-
danças de regras e horários do 

comércio, nesta segunda-feira 
(18). A principal novidade na 
deliberação foi a proibição de 
qualquer equipamento de uso 
coletivo, tais como brinquedos 
em parques infantis, aparelhos 
fixos das academias ao ar livre, 
bancos em praças e áreas de 
lazer em condomínios, entre 
outros não especificados.

Todas as atividades não 
essenciais terão o horário redu-
zido de dez horas diárias para 
oito, devendo ser entre 6h e 
20h. O comércio no centro e 

de ruas funcionará de segunda 
a sexta, das 9h às 17h e de 
sábado das 8h20 às 14h. Os 
shopping ficarão abertos de 
segunda à sábado das 12h às 
20h e de domingo das 14h às 
20h.

Bares não poderão reali-
zar atendimento presencial, 
somente atividades internas 
e entregas à domicílio. Já os 
restaurantes podem funcionar, 
mas com a capacidade reduzi-
da para 40% e até às 20h.

Aulas do ensino infantil, 

fundamental e médio terão a 
capacidade reduzida de 70% 
para 35%. Já as aulas presen-
ciais no ensino superior estão 
suspensas, com exceção dos 
cursos da área de saúde. Qual-
quer tipo de festa está proibida. 
Os buffets poderão funcionar 
apenas como restaurantes. 
Reuniões em assembleia e 
locais de trabalho deverão ser 
limitadas a 25 pessoas

As academias, salões de 
beleza, barbearias deverão ter 
a ocupação máxima de 40%.

Vinicius LIMA 

Primeira vez candidato 
e eleito para vereador; 
conheça Bruno Moura

Bruno Henrique Moura, 34 
anos, é casado e tem uma fi-
lha de um ano. Se candidatou 
pela primeira vez para vereador 
em 2020, pelo PSDB, e já 
emplacou na primeira eleição 
uma cadeira na Câmara de 
Rio Preto com 3.482 votos. Ele 
conversou a com reportagem 
do DHoje.

Disse que saiu candidato 
porque vai defender o lado so-
cial da comunidade onde mora, 
o São Deocleciano, e falou so-
bre o seu maior projeto social, 
a Maquininha do Futuro, para 
as crianças e famílias do bairro.

DHoje - Porque se candi-
datou a vereador?

Bruno- Saí a pedido da 
população de onde resido, no 
caso o bairro São Deocleciano, 
e para dar voz a quem realmen-
te precisa do lado social.

DHoje - Quais serão suas 
prioridades enquanto vere-
ador?

Bruno - Atender as deman-
das dos mais excluídos, que 
não tem voz, essa é minha 
prioridade. E também atuar 
sendo uma verdadeira voz do 
povo para o Executivo.

DHoje - Se sente pre-
parado para exercer seu 
mandato?

Bruno - Para fazer política 
sim, mas para politicagem não.

DHoje - Defina “politica-
gem”.

Bruno - Muito barulho e 
pouca ação. Não estou aqui 
para ser de direita ou esquerda, 
estou aqui para ser do povo.

DHoje - Você tem um 
projeto social no bairro São 
Deocleciano. Como surgiu 
essa ideia?

Bruno - Isso foi em 2013 e 
eu enxerguei que o nosso bairro 
é rodeado de condomínios de 
luxo, mas a realidade de dentro 
poucos sabiam, por isso, resolvi 
dar o pontapé inicial nesse 
projeto que hoje atende as fa-
mílias. Eu quis montar algo para 
tirar as crianças e adolescente 
das ruas.

DHoje - Como funciona o 
projeto?

Bruno - O nosso trabalho 
social, chamado “Maquininha 

do Futuro”, é um projeto para 
as crianças e suas famílias. De 
manhã e a tarde, ou seja, no 
horário contraposta à escola, 
815 crianças são atendidas 
com oficinas esportivas, como, 
por exemplo, dança, capoeira, 
judô, funcional e jiu- jitsu. Esse 
atendimento se estende às 
famílias dessas crianças, onde 
damos suporte também com 
atividades e assistência social 
com uma profissional.

DHoje - Como a entidade 
se prepara para poder aju-
dar essas crianças e suas 
famílias?

Bruno - Na verdade a gente 
conta só com doações. A gente 
pede ajuda para alguns empre-
sários, vai em mercado, enfim, 
fazemos um mutirão. São pes-
soas ajudando pessoas.

DHoje - Em tempos de 
pandemia, como está fun-
cionando o esquema do Pro-
jeto?

Bruno - As aulas com as 
crianças estão sendo remotas. 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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Estamos passando tudo e com 
o atendimento para as famílias 
a gente já começou a voltar no 
período da noite, com distancia-
mento e com máscara. Mesmo 
nesta situação de pandemia, 
ou melhor, principalmente em 
situação de pandemia, a gente 
não deixa faltar nada. Estamos 
entregando cestas básicas to-
dos os meses, e se tem alguma 
família que precisa de algo a 
mais, a gente corre atrás.

DHoje - Além dos 3 nú-
cleos do Projeto Maquininha 
do Futuro, você faz parte de 
mais alguma ação social?

Bruno - Há quase três anos 
eu fui convidado para conhecer 
o trabalho da Viamor e do pes-
soal do RP Invisível. Eles têm 
um trabalho muito legal com os 
moradores em situação de rua e 
eu fui conhecer e fiquei refém, 
não consegui sair mais.

DHoje - Você que vê de 
perto a situação dos morado-
res de rua, acha que o Poder 
Público poderia fazer mais 

Projeto Maquininha do Futuro, desemvolvido por Bruno antes de ser vereador

por eles?
Bruno - Os moradores em 

situação de rua se sentem invi-
síveis, são esquecidos e muitos 
têm um porquê de estar lá e 
nem sempre é por causa de 
droga e/ou bebida. Ajudá-los 
é um trabalho que precisa ser 
reconhecido. Acho que o Poder 
Público tem que entrar mais de 
cabeça, porque existem lugares 
em Rio Preto que estão próxi-
mos de virar uma cracolândia. 
Se a gente não interferir nisso 
o quanto antes, não se sabe 
o que pode virar num futuro 
próximo.

DHoje - Qual a impor-
tância desses movimentos 
sociais que ajudam quem 
precisa?

Bruno - A importância é 
total. É um trabalho fantástico 
que eu fui pra conhecer e não 
saí mais, isso já vai completar 
três anos. Eu não consigo ir 
todos os dias da semana, como 
as entidades vão, mas procuro 
ir pelo menos duas vezes na 
semana.

Divulgação

Acho que o Poder 
Público tem que 
entrar mais de 
cabeça, porque 

existem lugares em 
Rio Preto que estão 

próximos de virar 
uma cracolândia

“

”
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Eu quis montar 
algo para tirar 
as crianças e 
adolescente

 das ruas

“

”
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ESPORTE
Mirassol inicia disputa por vaga na final neste domingo

Com o acesso assegurado 
para a série C do Campeonato 
Brasileiro, o Mirassol volta a 
campo neste domingo (17), às 
16h, em casa, para enfrentar 
o Altos-PI pela semifinal da 
Série D. O jogo de ida será na 
região e a volta será realizada 
no Piauí.

“O objetivo principal que 
era o acesso já foi alcançado, 
mas coroar com título seria 
sensacional. É um título nacio-
nal, que o Mirassol não tem e 
acho que todo mundo aqui está 
incumbido de elevar o nome do 
Mirassol, assim como colocar o 

carimbo de campeão brasileiro 
no currículo”, afirmou o técnico 
Eduardo Baptista.

Expulso no jogo contra a 
Aparecidense, o atacante Fran-
ça será desfalque neste duelo. 
Com a boa fase dos centroa-
vantes Fabrício e João Carlos, 
Baptista não descarta utilizar 
os dois como titulares. “Isso é 
fruto do amadurecimento dos 
jogadores e hoje temos con-
dições de ter dois artilheiros 
com características diferentes. 
Eles já foram utilizados juntos 
em alguns momentos e vamos 
analisar todas as possibilidades 
para que possamos ter uma 
equipe competitiva”, comentou.

O treinador ainda citou que 
o ponto forte do Altos é a ex-
periência. “É um time extrema-
mente experientes, joga com 
dois centroavantes com muito 
poder de finalização. Tem uma 
bola para muito forte, com a 
chegada de jogadores altos. 
Nós estamos atento com tudo 
isso e esperamos tirar proveito 
para conseguir a classifica-
ção”, afirmou o técnico.

A equipe do nordeste chega 
na semifinal depois de golear 
o Marcílio Dias por cinco a 
um no último fim de semana. 
A outra disputa por vaga na 
final será entre Floresta-CE e 
Novorizontino.

Vinicius LIMA

MIRASSOL X ALTOS-PI

SÉRIE D DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO

DIA: 17/01

HORÁRIO: 16H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA – MIRASSOL 

TRANSMISSÃO: MYCUJOO

Ficha técnica

Mirassol entra em campo hoje contra o Altos, do Piauí, 
pela Série D do Campeonato Brasileiro 

 Leo ROVERONI

A Polícia Militar prendeu 
na noite na madrugada 
deste sábado (16) um ho-
mem de 45 anos na favela 
da Vila Itália por descumprir 
medida protetiva contra 
uma mulher.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o homem era 
amasiado da vítima até que 
tomou ciência da medida 
protetiva e decidiu ir morar 
com um amigo. Porém, 
como estava precisando 
de alguns pertences, ele 
voltou ao local e acabou 
discutindo com a mulher.

De acordo com a vítima, 
ele queria levar a geladei-
ra e disse que “daria um 
tiro na cara caso não en-
tregasse”. O acusado foi 
conduzido pela polícia até 
a Central de Flagrantes por 
não respeitar a distância 
mínima de 200 metros 
prevista na medida.

Homem é preso 
após descumprir 
medida protetiva

Vinicius LIMA

Um incêndio atingiu a su-
bestação América da CPFL, 
no Jardim Conceição em Rio 
Preto, na manhã deste sábado 
(16). O Corpo de Bombeiros 
compareceu no local e a situa-
ção foi controlada em poucos 
minutos.

O incêndio fez com que 
faltasse energia em vários 
bairros de São José do Rio 
Preto e até em outras ci-
dades, como Mirassol. A 
avenida Philadelpho Gouveia 
Netto chegou a ficar com o 
semáforo apagado por conta 
da queda energia. Hospitais 
também sentiram a queda. A 
Santa Casa de Rio Preto teve 
que acionar geradores para 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

MINI APAGÃO

Incêndio ocorreu na subestação América, no bairro Jardim Conceição, em Rio Preto

Fogo em subestação da CPFL deixa 
Rio Preto e região sem energia

Divulgação

manter o atendimento. Se-
gundo a assessoria, o apagão 
durou poucos minutos e não 
afetou o atendimento.

O queda de energia co-
meçou por volta das 9h30 e 
durou cerca de dez minutos. 
Logo  o abastecimento come-
çou a voltar aos poucos, mas 
até o início da tarde havia 
relatos de oscilação na rede 
em alguns pontos da cidade.

A CPFL informou que ne-
nhuma pessoa ficou ferida e 
que o fornecimento de energia 
já foi restabelecida para a 
maior parte dos moradores. 
Uma equipe de funcionários 
foi enviada ao local para 
iniciar a manutenção. Os se-
máforos também voltaram a 
funcionar na maioria das vias. 
As causas do incêndio serão 
apuradas.

VILA ITÁLIA

QUARENTENA NO ROSTO
Comerciante é 

assassinado a tiros 
dentro de caminhonete

Um comerciante de 41 
anos foi assassinado na noi-
te desta sexta-feira (15) no 
bairro Jardim do Bosque em 
Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a polícia foi 
acionada e quando chegou 
ao local se deparou com uma 
caminhonete estacionada. 
Dentro dela, no banco do 
motorista, estava o corpo do 
homem. Segundo o cunhado 
da vítima, eles estavam na 
casa da sogra, quando ouviu 
a caminhonete estacionando 

e em seguida vários disparos 
de arma de fogo. O cunhado 
afirma ter saído para ver o 
que estava acontecendo e viu 
um rapaz disparando contra o 
veículo.

Ainda de acordo com o 
boletim, a vítima estava com 
muito sangue no rosto e ob-
servaram que havia ferimento 
causado por arma de fogo, com 
entrada no olho direito. Além 
disso, havia marcas de tiros 
nas paredes da casa.

A polícia já concluiu que 
os tiros foram disparados pelo 
lado do passageiro e ainda 
investiga o caso

Vinicius LIMA

VIOLÊNCIA

Travesti é esfaqueado 
no jardim Paraíso

Um travesti venezuelano so-
freu uma tentativa de homicídio 
na madrugada desta sábado 
(16) no bairro Jardim Paraíso 
em Rio Preto. De acordo com 
o boletim de ocorrência, uma 
testemunha relatou à polícia 
que a vítima teria saído com 
um homem para fazer pro-
grama sexual. Depois de um 
tempo,  retornou, mas disse 

que iria aguardar mais um 
pouco, pois tentaria ganhar 
mais dinheiro.

Logo depois, o travesti vol-
tou pedindo socorro, dizendo 
que havia sido esfaqueada na 
altura do tórax, desmaiando 
em seguido. Segundo a polícia, 
havia quatro ferimentos de faca 
na vítima, que foi encaminhada 
para o Hospital de Base.

A polícia não encontrou a 
faca e investiga o caso.

Vinicius LIMA

Vítima foi levada para o Hospital de Base

Arquivo DHOJE

De bares a igreja, fiscalização da Covid 
autua nove estabelecimentos na noite

A Guarda Civil Municipal 
(GCM), junto com a Vigilância 
Sanitária e a Vara da Infân-
cia e Juventude, realizou na 
noite desta sexta-feira (15) 
uma operação para fiscalizar 
estabelecimentos que esta-
vam descumprindo as regras 
da quarentena e provocando 
aglomeração.

Segundo a GCM, foram 
16 locais denunciados e fis-
calizados, incluindo bares, 
restaurantes e até igrejas. 
Nove foram autuados. As irre-
gularidades encontradas foram 
limite acima da capacidade, 
horário além do permitido e 
falta de distanciamento e uso 
de máscara entre os clientes.

Em um serv festas, a GCM 
identificou a presença de três 
menores no local. Eles e o 
proprietário foram conduzidos 

até a Central de Flagrantes. Os 
menores foram liberados aos 
responsáveis. Já o proprietário 
vai responder pelo artigo 268, 
por propagar doença contagio-
sa e será autuado.

“Intensificamos a fiscaliza-
ção, pois diante do quadro que 
estamos é preciso combater 
ainda mais as irregularidades. 
As operações vão continuar 
neste e nos outros finais de 
semana. O momento agora é 
ainda mais de conscientização 
dos estabelecimentos e da po-
pulação” , afirmou o diretor da 
GCM, Vitor Cornachioni.

“Fomos para a fase la-
ranja do plano São Paulo. Os 
hospitais estão com mais de 
70% da capacidade, reflexo 
das festas de fim de ano. Se 
não apertarmos o cerco agora 
e a população não fizer a sua 
parte, a situação pode ficar 
pior”, afirma.

Vinicius LIMA

Aglomeração em bar de Rio Preto
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RIO PRETO

Fundação Casa tem cinco internos concorrendo 
a vagas em vestibular nas escolas técnicas

Cinco jovens que cumprem 
medida socioeducativa na Fun-
dação Casa de Rio Preto estão 
inscritos para participarem de 
processos seletivos das Esco-
las Técnicas Estaduais (Etecs) 
e Faculdades de Tecnologia 
(Fatec).

De acordo com a Assessoria 
de Imprensa da Fundação Casa 
quatro adolescentes estão ins-
critos para a seleção das Etecs, 
sendo dois em cursos de ensino 
médio com ênfase em admi-
nistração, um com ênfase em 
vestuário e o último com ênfase 
em mecânica. O outro jovem 
concorre a uma vaga na Fatec 
de Votuporanga, para o curso 

superior de administração.
O coordenador pedagógico 

da Fundação Casa, Matheus 
Sant’Ana explicou que as es-
colhas dos jovens refletem o 
momento atual. “Atividades 
envolvendo serviços e adminis-
tração permite que esses ado-
lescentes busquem caminhos 
para conquistar oportunidades, 
seja trabalhando em empresas 
ou mesmo empreendendo. Em 
tempos onde o mercado de 
trabalho é instável, essa pre-
paração é essencial”, comenta.

O resultado do processo 
seletivo da Etec será divulgado 
a partir do dia 19 e da Fatec a 
partir do dia 20 de janeiro.

O adolescente quando é 

Sue PETEK 
aprovado em curso técnico ou 
faculdade no módulo presen-
cial, a Fundação Casa pede 
autorização judicial e mediante 
essa autorização o adolescente 
pode frequentar o curso acom-
panhado de um agente socioe-
ducativo que permanece na ins-
tituição de ensino juntamente 
com o estudante. A Fundação 
Casa também é responsável 
pelo transporte do adolescente 
até a unidade escolar.

A Fundação Casa abriga 38 
jovens - com faixa etária entre 
12 a 21 anos incompletos - que 
cumprem medida socioeduca-
tiva, mas atualmente nenhum 
dos internos frequenta curso de 
nível superior.

Quatro dos internos con-
correm à vagas na Etec 
de Rio Preto

Arquivo DHOJE
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ROMERO BRITTO  - 
Chamado também 
de “artista Pop bra-
sileiro”, Romero é 
muito conceituado 
nos Estados Unidos, 
e teve quadros ad-
quiridos por muitas 
celebridades norte-
-americanas como 
Madona, Michael 
Jackson e Arnold 
Schwarze vcnegger. 
Britto nasceu no 
seio de uma família 
simples em Reci-
fe, Pernambuco, no 
dia 6 de outubro de 
1963. Desde a infân-
cia manifestou ten-
dências artísticas e 
muita criatividade.

LIVRO - Quem não conhece o 
Amaury Jr.? Com seu sorriso con-
tagiante, voz macia e conversa fá-
cil conquista todos e traz para nós 
a vida íntima das celebridades do 
mundo inteiro. As divertidas entre-
vistas e furos de reportagem des-
vendam os segredos dos famosos, 
mostrando um lado de suas vidas 
que poucos sabem que existe. En-
tão quem melhor do que ele para 
nos contar, em livro, coisas que 
nem a câmera de televisão teve co-
ragem de registrar? Bisbilhotices 
tem tudo. São centenas de curio-
sidades: romances proibidos, epi-
sódios sobrenaturais, fuxicos de 
personagens históricos. E mais!

DESTAQUE - Todo 
encanto de Jessica 
Cegarra

PASSAGEM DO ANO   -  Réveillon com a presença do gran-
de artista plástico Romero Britto em Brasília. Com disco-
tecagem de seu DJ ofi cial no Brasil @festadjedy / Foi na 
Península dos ministros em Brasília/DF.  O festão foi ofere-
cido pelo anfi trião Piloto de Stock Car Lucas Foresti.

EMPREENDIMENTO TURÍSTICO - A época da safra da 
uva já chegou e junto com ela a 13ª Vindima da Uva Goe-
the. O evento adaptado às novas normas sanitárias devi-
do à pandemia tem programação entre 9 e 24 de janeiro 
em Urussanga, no Sul de Santa Catarina. A edição 2021 
promete novidades, como 1ª Mostra de Música Erudita.

PRESENTE- 
Elton John rece-
be quadro de pre-
sente pintado por 
Romero Britto 
(Foto: Reprodu-
ção/Instagram)

BELEZA   - Todo o encanto da Miss Líbano

Parque Tecnológico assina com mais 
dez empresas na próxima terça-feira
Considerado um dos princi-

pais idealizadores do projeto, o 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) assumiu a secretaria de 
Planejamento Estratégico de 
Rio Preto e uma das propos-
tas é acelerar a implantação 
de novas empresas no Par-
que Tecnológico (Partec). Na 
próxima terça-feira (19), em 
solenidade ao lado do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), ele as-
sinará contrato com dez novas 
empresas que deverão iniciar 
suas atividades nos próximos 
meses. 

É o início da terceira etapa 
para implantação do Partec 
e corresponde ao chamado 
Distrito Tecnológico, que conta 
inicialmente com 92 lotes de 
1 mil metros, sendo na pri-
meira etapa comercializados 
20 lotes, com investimentos 
de aproximadamente R$ 21 
milhões, que devem gerar 
aproximadamente 840 empre-
gos diretos e indiretos. As fases 
anteriores contemplaram a 
instalação da Sede do Partec e 
os Centros Incubador de Base 

Tecnológica e Empresarial, que 
receberam investimentos de 
R$ 19 milhões, sendo R$ 7,2 
repassados pelo Governo do 
Estado em 2011.

Para Bolçone a assinatura 
dos contratos ainda é reflexo 
do trabalho desenvolvido por 
Israel Cestari, ex-secretário de 
Planejamento e atualmente 
comandando a pasta de Obras. 
“A atuação do Cestari foi fun-
damental para a estruturação 
do Partec e agora estamos 
colocando em prática com a 
assinatura dos primeiros con-
tratos, mas também viabiliza-
mos outras novidades visando 
atrair novas empresas nas 
próximas semanas”, afirmou.

A seleção das empresas foi 
realizada através de licitação 
iniciada em novembro do ano 
passado, com descontos pro-
gressivos e incentivos fiscais. 
Segundo Bolçone, o prefeito 
deve anunciar na solenidade da 
próxima semana que novas se-
leções serão realizadas através 
de “Edital de Fluxo Continuo”, 
ou seja, a seleção será per-
manente para os interessados 
que deverão atender critérios 
pré-definidos sem necessaria-

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

EXPANSÃO

Partec de Rio Preto é uma das apostas para retomada da economia

Desconto e incentivos fiscais 
visam atrair investidores
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Visando atrair empresas 
que atuam prioritariamente nas 
áreas de Agronegócio, Biotec-
nologia, Desing, Tecnologia da 
Informação e Comunicação, 
Química Fina e Tecnologia Bio-
médica, a prefeitura oferece 
descontos progressivos de até 
50% no valor dos lotes, isenção 
de IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) por quatro anos, 
carência de 12 meses para 
início do pagamento dos lotes e 
parcelamento em até 70 meses.

De acordo com o secretário 
Orlando Bolçone, a facilidade 
no pagamento aliado com o 
desenvolvimento de ações du-
rante o período em que ainda 

era deputado estadual amplia-
ram o leque de benefícios e o 
interesse de empresas aderirem 
ao Partec. 

“Como deputado estadual 
eu presidi por 4 anos a Comis-
são de Ciência e Tecnologia da 
Assembleia, e durante esse pe-
ríodo aprovamos legislações be-
neficiando as empresas que se 
instalarem dentro dos Parques 
Tecnológicos em nosso estado, 
garantindo automaticamente 
acesso ao Sistema Paulista 
de Ambientes de Inovação e 
possibilitando acesso a recur-
sos do Desenvolve SP, Finep 
e Fatesp, além de transformar 
essas empresas em referência 
para empresários do brasil e do 
exterior”, destacou

Thiago PASSOS
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Acirp destaca papel 
estratégico do Partec

Para o presidente da Acirp 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto), Kelvin 
Kaiser, a retomada econômica 
do município certamente passa 
pelo fortalecimento do Parque 
Tecnológico (Partec) e a atração 
de novas empresas para o local. 

“O Parque tecnológico é de 
fundamental importância para 
a retomada da economia. Um 
exemplo claro é que o Comitê 
de Retomada da Economia, e o 
próprio vice-prefeito, secretário 
de Planejamento e presidente 
do Comitê, Orlando Bolçone, 
se instalou dentro do Partec. 
Exatamente porque ali é um 
ambiente empresarial, de ne-
gócios e de ideias. Ambiente 

de fomento! Por isso, o Parque 
Tecnológico é um ícone desta 
retomada da economia”, res-
saltou.

A integração entre entidades 
e órgãos públicos também são 
destacados pelo presidente da 
Acirp. “É no Partec que o Comi-
tê consegue discutir, apresentá-
-lo para as empresas que têm 
interesse em vir para Rio Preto 
e, dali, em parceria com a Acirp, 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e demais entidades, 
começar a fazer a distribuição 
das informações para as de-
vidas áreas de interesse. Ali 
funciona como uma espécie de 
cadastro único e, desta forma, 
conseguimos mapear todas as 
empresas que estão vindo para 
a cidade”, concluiu.

Thiago PASSOS

mente a necessidade de novas 
licitações.

Atualmente o Partec conta 
com 25 empresas atuando, 
com aproximadamente 300 
trabalhadores. Conta ainda 
com 72 lotes disponíveis, além 
de 60 vagas para empresas na 
Incubadora de Base Tecnoló-
gica e no Centro Empresarial.

Para o diretor da APETI - 
Associação dos Profissionais e 
Empresas de Tecnologia da In-
formação, Gilberto Perez Maria-
no, que integra o Conselho do 
Parque Tecnológico, a expecta-
tiva é que nos próximos meses 
seja viabilizado a implantação 
de até 95 empresas e o cresci-
mento dos postos de trabalho, 
além de mudanças na estrutura 
industrial do município. 

“Temos acompanhado as 
notícias do quanto a economia 
tem mudado, as indústrias tra-
dicionais que não conseguem 
evoluir estão sumindo, inclu-
sive temos visto o anuncio de 
grandes industrias fechando, 
diferente do que ocorre na 
área tecnológica, onde vemos 
crescimento continuo e ge-
ração de emprego altamente 
qualificado”, ressaltou.

Orlando Bolçone Kelvin Kaiser

Divulgação
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 Correndo atrás do prejuízo 
Já pensou ir ao cinema e, no meio da seção, acaba a energia elétrica 
e você fi ca a ver navios? Contratar um serviço e, no fi m das contas, 
ele não ser prestado de maneira adequada é aborrecimento na certa. 
Mas muitos consumidores não correm atrás do prejuízo por puro 
desconhecimento: o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
resguarda os direitos do cidadão caso isso ocorra. Para esclarecer os 
consumidores, listo os artigos do CDC que garantem a prestação 
do serviço ou o ressarcimento quando este não é prestado de forma 
correta.

 Serviço não é prestado. E agora?
O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diz que, quando o 
serviço não é prestado de acordo com a oferta ou apresenta problemas 
de qualidade, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua 
escolha, a reexecução dos serviços, sem custo adicional; a restituição 
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

 Serviço pode ser reexecutado?
No parágrafo primeiro do Artigo 20, o CDC estabelece que a 
reexecução poderá ser confi ada a terceiros devidamente capacitados, 
por conta e risco do fornecedor. Ou seja, se o mecânico ou a 
assistência técnica informar que, por alguma razão, não tem 
capacidade de refazer o serviço, o consumidor pode levar o produto 
para que outro estabelecimento o faça e eventuais gastos fi carão 
sob a responsabilidade do fornecedor que não realizou o serviço 
adequadamente. Lembrando: antes de levar a outro estabelecimento, 
você deve dar a oportunidade para que o fornecedor reexecute o 
serviço, ou indique outro profi ssional.

Produto fora da garantia
É importante ressaltar que a aplicação do artigo 20 do CDC se 
enquadra melhor em casos de reparos de produtos fora do período de 
garantia. Pois nestes casos, o artigo mais adequado para resguardar os 
seus direitos é o 18.

Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço
De acordo com o artigo 18, os fornecedores de produtos de consumo 
duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados 
ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Também 
respondem pelos vícios decorrentes da disparidade, com a indicações 
constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 
publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
-  Prazos
O Parágrafo 1º do Artigo 18 estabelece que, não sendo o vício 
sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por 
outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição 
imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

Divulgação

MÁ PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E OS DIREITOS 

DO CONSUMIDOR – PARTE 1

REAJUSTE ABUSIVO DE 
PLANOS DE SAÚDE

PRORROGADO 
ATÉ OUTUBRO 
REEMBOLSO 
DE VOOS 
CANCELADOS

PROCON-SP CONVOCA CONSUMIDORES QUE TIVERAM REAJUSTE 
ABUSIVO EM SEU PLANO DE SAÚDE A REGISTRAREM RECLAMAÇÃO; 

OS DADOS SERVIRÃO DE BASE PARA UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

A Medida Provisória 
1024/20, do 

Executivo, prorroga 
até outubro de 2021 as 
regras para o reembolso 
de voos cancelados pelas 
empresas aéreas e para 
os casos de desistência 
do consumidor. A 
proposta estende o prazo 
de vigência de medidas 
emergenciais para a 
aviação civil brasileira 
em razão da pandemia 
da Covid-19.
A legislação anterior 
estabelecia o prazo 
de 12 meses para o 
cancelamento dos 
voos no período 
compreendido entre 
19 de março de 2020 
e 31 de dezembro de 
2020. Também garantia 
ao passageiro o direito 
de desistir da viagem, 
em decorrência das 
incertezas da pandemia, 
e de usar o valor pago 
pela passagem na 
aquisição de outros 
produtos ou serviços 
oferecidos pelas 
companhias aéreas.

As 
reclamações, 
que poderão 
ser feitas 

pelo site do Procon-
SP durante o mês de 
janeiro, serão analisadas 
e encaminhadas na 
Ação Civil Pública a 
fi m de benefi ciar todos 
os consumidores que 
estão enfrentando esse 
problema. A ação será 
proposta junto com a 
Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo.
“As operadoras estão 
buscando lucros 
desproporcionais 
em meio à situação 
crítica que vivemos, já 
que com a pandemia 
muitas pessoas estão 
sofrendo uma queda 
em seu poder aquisitivo. 
É importante que os 
consumidores registrem 
sua reclamação nos 
nossos canais de 
atendimento para 
tomarmos uma medida 
judicial e coletiva contra 
esse abuso”, afi rma 
Fernando Capez, diretor 
executivo do Procon-SP.
A Ação Civil Pública é 
um tipo de ação jurídica 
destinada a proteger 
os direitos coletivos, 
ou seja, o tratamento 
dado pelo Procon-SP a 

essas reclamações não 
será individualizado, 
mas coletivo. Ao tratar 
a questão dessa forma, 
caso o resultado da ação 
seja positivo, todos os 
consumidores serão 
benefi ciados, lembrando 
que o poder judiciário 
tem o poder de obrigar 
as empresas.
Como reclamar
As reclamações 
podem ser feitas no 
site do Procon-SP 
https://consumidor.
procon.sp.gov.br. É 
importante que no 
texto da reclamação o 
consumidor escreva a 
palavra reajuste abusivo 
e, se possível, relate 
as informações que 
constam no boleto, 
como, qual foi o 
reajuste, percentual, 
composição, etc.
Para os consumidores 
que tiverem dúvidas, 
é possível fazer uma 
consulta também pelo 
site.
Procon-SP orienta 
que os consumidores 
não suspendam o 
pagamento.
Sobre o reajuste
Em setembro do ano 
passado, a Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar aprovou a 
suspensão de reajustes 
dos contratos de planos 
de saúde em razão da 
pandemia da covid-19, 

incluindo todos os tipos 
de plano – individual/
familiar e coletivos (por 
adesão e empresariais). 
Mas a partir deste 
mês de janeiro, os 
reajustes que não foram 
aplicados poderão ser 
diluídos ao longo do 
ano.
No ano passado, 
as empresas foram 
notifi cadas pelo 
Procon-SP a apresentar 
o índice de sinistralidade 
– que mede o custo que 
a operadora teve e que 
justifi caria o reajuste – 
e, algumas delas, como 
Amil, NotreDame 
e Qualicorp, foram 
multadas por não 
apresentarem essa 
informação. Outras 
empresas poderão ser 
multadas.
O Procon-SP quer 
entender qual a 
explicação dos planos 
de saúde para aplicar 
os aumentos nos 
planos – se os reajustes 
são aplicados para 
recompor os custos 
que as operadoras 
tiveram é preciso que as 
empresas demonstrem 
e comprovem quais 
foram esses custos.
Existem dois tipos de 
reajustes previstos para 
os planos de saúde, o 
contratual (que ocorre 
uma vez ao ano) e o por 
faixa etária.



A Madalê Gelato completa 
5 anos no final de 2021 
como um case de sucesso 
absoluto desde que abriu as 
portas, em 2016. A empre-
sa familiar começou com 
2 funcionários e hoje tem 
20 funcionários na primeira 
unidade e já soma 3 lojas: a 
Sul, a Leste e em Marília/SP. 
O proprietário, Renato Torres 
Corsini (nosso entrevistado 
nesta edição) conta que 
nunca imaginou que seu 
gelato fosse atrair dezenas 
de pessoas diariamente 
na porta. “A Madalê é um 
projeto familiar, hoje os 3 
sócios iniciais, eu e minha 
esposa Janaina Corsini es-
tamos com a loja zona sul, 
meu Irmão Ricardo Corsini e 
esposa Arielli Gutierrez com 
a loja Damha e meu primo 
Rafael Torres e Paula Rabas-
si com a loja Marília. Cada 
um tem sua própria loja”, 
comemora. 
Sim, a Madalê pretende 
abrir novas unidades em 
breve. “Temos o projeto de 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Fotos: Marcelo CAETANO

Madalê chega aos 5 anos como 
o Gelato preferido de Rio Preto

CONVERSA COM O EMPRESÁRIO

paletas, mas, foi com a 
Madalê que se consoli-
dou. O nome Madalê é 
uma homenagem à avó 
Madalena.  

Comer, Beber e afins 
Rio Preto - O senhor 
atribui o sucesso da 
Madalê à sorte ou ao 
sabor diferenciado? 
Renato Torres Corsi-
ni – Nunca é sorte e sim 
trabalho duro. Nossos 
resultados se devem a um 
conjunto de fatores. O cli-
ma quente, a localização, 
o atendimento e a qua-
lidade do produto. Isso 
tudo fez com que a gente 
se tornasse referência em 
sorvete. 

expansão. que foi adiado 
pela pandemia e se der cer-
to, retomaremos até o final 
de 2021”. 
A Madalê oferece 23 sabo-
res de gelatos feitos arte-
sanalmente, com leite tipo 
A, creme de leite fresco e 
produtos de primeira linha, o 
que garante a fama de me-
lhor gelato de Rio Preto. O 
mais vendido é o Chocobis-
coito, feito com cookies tru-
fados, coberto com pedaços 
de cookies e doce de leite. 
O segundo mais pedido é o 
camafeu, que leva nozes e 
doce de leite. 
Nunca experimentou um 

Renato Torres 
Corsini  
Ele tem 36 anos e em 
menos de 5 anos se 
consolidou como empre-
sário de sucesso no ramo 
de gelato, o sorvete com 
inspiração italiana. Rena-
to Torres Corsini é for-
mado em Fármácia, mas 
foi vendendo sorvete que 
prosperou. Em 5 anos 
fez (junto com a esposa 
Janaína Corsini) da Mada-
lê Gelato a marca prefe-
rida em São José do Rio 
Preto. Natural de Urânia/
SP, Renato foi para Osas-
co, mas decidiu retornar à 
região por motivos fami-
liares. Iniciou vendendo 

COCO BAMBU INAUGURA EM JUNHO
Sim, Rio Preto poderá degustar pratos como esse a partir de 
Junho quando inaugura o restaurante Coco Bambu no shopping 
Iguatemi. A Coco Bambu é uma rede de gastronomia contempo-
rânea, que surgiu em Fortaleza em 2001 e oferece menu com 
frutos do mar. A casa tem sua linha própria de produtos, que 
inclui quatro rótulos especiais: um espumante, um vinho tinto, 
um vinho branco e uma cerveja, criados especialmente para 
harmonizar com os pratos da casa. A novidade está no Insta-
gram com @cocobambusjriopreto

MERCADÃO PRONTO EM MARÇO
A inauguração do Mercado Municipal de Rio Preto, totalmente 
reformado, está prevista para março. A informação, confirmada 
pela Prefeitura, é de que a obra ainda está em fase de acaba-
mento e a previsão de entrega é daqui (mais) 90 dias. 
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Comer, Beber e afins -  
Quando iniciou imagina-
va ter filas nas portas? 
Renato – Nunca imagi-
nei. A gente não era des-
se ramo e não esperava. 
Começamos eu, minha 
esposa e mais dois fun-
cionários, trabalhávamos 
muito para entregar um 
gelato de qualidade e foi 
surgindo clientes. Nunca 
imaginamos ter filas. 

Comer, Beber e afins - 
O bom sorvete é aquele 
que...
Renato – Aquele que te 
agrada de forma geral. 
Aquele que tem bons 
ingredientes: só usamos 
creme de leite fresco, 
leite tipo A, não usamos 

As taças são
 opções irresistíveis

gordura hidrogenada. As 
receitas são as mesmas 
em todas as lojas, de-
senvolvemos as receitas 
em Rio Preto e sempre 
trocamos alguns sabores 
para oferecer novidades. 
São 23 sabores que alter-
namos e, periodicamente, 
tiramos alguns e coloca-
mos outros.

Comer, Beber e afins 
- A pandemia afetou o 
setor? 
Renato – Sim, claro. 
Mas, aproveitamos para 
nos adequar, no meio da 
pandemia a gente refor-
mou a loja Sul, aumentou 
as mesas no deck. Fize-
mos pergolado na loja 
Damha para os clientes 
sentarem na sombra. E 
ampliamos o delivery, que 
não tínhamos. Aprovei-
tamos o momento para 
investir em melhorias. 

Comer, Beber e afins 
- Quais as novidades 
estão vindo por aí? 
Renato – Este ano vamos 
investir em crescimento, 
mas estamos com pés no 
chão. O projeto de expan-
são será bem devagar. 
Somos uma empresa 
familiar e a gente quer 
crescer devagar para che-
gar longe. 

Comer, Beber e afins - 
O sorvete (sabor) prefe-
rido do rio-pretense é? 
Renato – O sorvete Ma-
dalê preferido do rio-pre-
tense é o Chocobiscoito e 
o Camafeu, mas o Choco-
biscoito é o mais pedido. 

Madalê? A unidade Sul fica 
na Avenida Francisco Cha-
gas Oliveira, 500. A unidade 
Leste fica na região dos 
Damhas, na Avenida Silvio 
Dela Roveri, 720. O atendi-
mento em ambas é de terça 
a domingo das 12 às 22 
horas. Para delivery os pe-
didos podem ser feitos pelo 
aplicativo Ifood ou pelo (17) 
99249-4605.  A Madalê 
também faz eventos e leva 
o gelato que você escolher 
para sua festa. Para conhe-
cer mais sobre a marca leia 
a entrevista que segue nesta 
edição. A Madalê está no 
Instagram @madalegelato  

O Chocobiscoito é o 
campeão de vendas

São 23 sabores em 
casquinha ou taças

 A loja Sul está 
completando 5 anos

Renato e a es-
posa Janaína: 

os responsáveis 
pelo sucesso 

Madalê
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Vacina Covid: 20 mil trabalhadores da 
Saúde serão os primeiros a receber doses

Cerca de 20 mil trabalha-
dores da Saúde de Rio Preto 
da rede pública e do setor 
privado serão os primeiros 
a ser vacinados contra a 
Covid-19 a confirmação veio 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Saúde que detalhou 
na quinta-feira (14) o plano 
municipal de vacinação. 
Deste total 12 mil serão vaci-
nados nos próprios hospitais 
onde trabalham, 3 mil para 
os trabalhadores da Saúde 
de Rede Municipal e outros 7 
mil trabalhadores que atuam 
na área em outros serviços 
que poderão se imunizar nos 
postos de vacinação. Fazem 
parte deste grupo prioritário 
também trabalhadores que 
dão apoio, tais como mo-
toristas e terceirizados que 
atuam nas unidades e nos 
hospitais.

Segundo Aldenis Borin 
secretário de Saúde de Rio 
Preto os locais de vacinação 
estarão distribuídos em toda 
a cidade para evitar aglome-
rações.  Serão 29 postos de 
vacinação sendo 26 UBSs, a 
Eco Santo Antônio, a Swift e 
um drive  que será instalado 
no Recinto de Exposição. 

“Além das 26 unidades de 
saúde, serão criados pontos 
de vacinação em locais como 
escolas e centros comunitá-
rios. Optamos por não criar 
nenhum grande ponto de 
vacinação a fim de evitar 
aglomerações”, salientou 
Borin.

Expectativa – O secretá-
rio salientou que a vacinação 
começará no dia seguinte à 
entrega das doses, prevista 
para a próxima terça-feira, 
dia 19, conforme anúncio 
do Ministério da Saúde. Com 
isso, a imunização nos pon-
tos de vacinação deve ter 
início na quarta-feira, dia 20 
de janeiro.

Eficácia – o virologista 
professor da Famerp Maurício 
Nogueira e a gerente de imu-
nização, Michela Dias Barce-
los destacaram e trouxeram 
dos sobre a eficácia da va-
cina. “Os testes comprovam 
que o índice de imunização 
e de segurança da vacina 
são altos, acima do que 
é considerado satisfatório. 
São compatíveis com todas 
as vacinas que aplicamos 
normalmente”, destacou 
Nogueira.

Divulgação SMCS

Insumos – Michela desta-
cou que a cidade conta com 
insumos, profissionais e in-
fraestrutura suficientes para 
atender, com tranquilidade, 

a demanda das primeiras 
fases de vacinação. “Temos 
algodão, seringas, agulhas, 
bandagem e todo o material 
necessário já em estoque 

para vacinar os primeiros 
grupos. Além disso, já enco-
mendamos o material para 
as próximas fases de imuni-
zação”, finalizou.

Acompanhe  ac ima 
quais são as definições 
de categorias e profissões 
consideradas TRABALHA-
DORES DA SAÚDE: 

Sindalquim inicia 
entrega de Kits 

Escolares

O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

da Fabricação de Álcool, Químicas e Farmacêuticas) dá 

início a entrega dos Kits Escolares no dia 8 de fevereiro.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, está 

primeira etapa da entrega acontecerá até do dia 27 de fevereiro, 

onde as indústrias das três categorias irão ser visitadas pelos 

diretores da entidade.

A expectativa é entregar cerca de 6 mil Kits Escolares neste ano 

de 2021 nas duas etapas da entrega – a segunda acontecerá entre 

1º a 19 de março.

Neste segundo momento será deixada uma urna em cada 

empresa dos três setores onde os trabalhadores que não tenham 

entregado a ficha cadastral do Kit poderão depositar para 

posteriormente receber o Kit.

Máscaras – como forma de prevenção a Covid-19 o sindicato 

fará a entrega pela terceira vez de máscaras para os 

trabalhadores cada um receberá duas máscaras a expectativa é 

entregar cerca de 18 mil máscaras.

Os trabalhadores da Circular Santa Luzia rejeitaram por meio de assembleia proposta feita pela empresa 
que propôs reduzir por mais 90 dias em 25% os salários de todos os funcionários. 

Segundo Daniel Rodrigues, presidente do Sindicato dos Motoristas, as assembleias foram feitas na 
última quinta-feira (14) e teve a participação de 115 trabalhadores da Santa Luzia durante os quatro horários 
que foram disponibilizados para entidade em sua sede. “Foi unanime 100% dos trabalhadores disseram não 
a proposta de redução de salários”, salientou Rodrigues.

Essa redução foi feita pela empresa desde o início da pandemia no primeiro semestre do ano passado – 
onde uma parte da perda estava sendo resposta pelo governo federal – mas segundo o sindicalista com o fi m 
do Estado de Calamidade que aconteceu no último dia 31 de dezembro, este valor não será mais repassado 
para os trabalhadores que não aceitam fi cam no prejuízo ainda maior. 

A decisão dos trabalhadores foi encaminhada a direção da empresa e o sindicato aguarda um posiciona-
mento nos próximos dias. 

Ao todo são 282 trabalhadores que são representados pelo sindicato. 
“Esperamos que a empresa possa rever seus conceitos e valorizar o tra-
balhador”, fi nalizou o presidente do sindicato.  

Trabalhadores do Santa Luzia 
rejeitam redução de salários 

Presidente do 
Sindicato disse 
que 100% dos 
trabalhadores 
disseram não 
a proposta de 

redução 
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 EDITAL n° 3029/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: ANUNCIACAO DE ANDRADE KAWAS, ESPOLIO 
DE
COMP: 
CORR: ANUNCIACAO DE ANDRADE KAWAS, ESPOLIO 
DE
CAD Nº: 207881000
NOT. Nº: 202836
END: R. TIRADENTES, 2272, QD 135, LOTE A-C-P/, BAIR-
RO: BOA VISTA 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: LUDIVINA MARTINS
CORR: LUDIVINA MARTINS
CAD Nº: 266433000
NOT. Nº: 202158
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 29, LOTE 31, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: VETORASSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA
COMP: JOSÉ MILTON ROCHA
CORR: JOSÉ MILTON ROCHA
CAD Nº: 251302000
NOT. Nº: 202659
END: R. RUBENS REGINALDO MARCONI, QD 09, LOTE 
05, BAIRRO: RES. SANTA CRUZ
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: EDUARDO FERNANDES GOMES
CORR: EDUARDO FERNANDES GOMES
CAD Nº: 258340000
NOT. Nº: 202892
END: R. FIEL FAUSTINO, QD 31, LOTE 11, BAIRRO: LOT. 
SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA
COMP: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS
CORR: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS
CAD Nº: 256659000
NOT. Nº: 202679
END: R. MARGARETE APARECIDA PERES GATO PEREI-
RA - SARGENTO, QD 10, LOTE 23, BAIRRO: RES. MIRAN-
TE 
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA
COMP: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS
CORR: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS
CAD Nº: 256653000
NOT. Nº: 202681
END: R. MARGARETE APARECIDA PERES GATO PEREI-
RA - SARGENTO, QD 10, LOTE 17, BAIRRO: RES. MIRAN-
TE 
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA
COMP: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS
CORR: MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS
CAD Nº: 256658000
NOT. Nº: 202680
END: R. MARGARETE APARECIDA PERES GATO PEREI-
RA - SARGENTO, QD 10, LOTE 22, BAIRRO: RES. MIRAN-
TE 
NOME: FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ANDRE LUIZ COSTA SILVA
CORR: ANDRE LUIZ COSTA SILVA
CAD Nº: 249237000
NOT. Nº: 202908
END: R. ANÍSIA PELICER BARBOSA, QD C, LOTE 20, 
BAIRRO: RES. PQ. DAS PERDIZES
NOME: ROBERTA DAS GRAÇAS BEZERRA GALVAO
COMP: 
CORR: ROBERTA DAS GRAÇAS BEZERRA GALVAO

CAD Nº: 901785000
NOT. Nº: 202948
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 13, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: SAMUEL AMARAL
COMP: MARCIO DEIVID LOPES DA SILVA
CORR: MARCIO DEIVID LOPES DA SILVA 
CAD Nº: 901784000
NOT. Nº: 202949
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 12, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: LUIZ DE ASSIS GONÇALVES
COMP: 
CORR: LUIZ DE ASSIS GONÇALVES 
CAD Nº: 901791000
NOT. Nº: 202954
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 19, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: SUELLY RADUAN SAHYUN
COMP: 
CORR: SUELLY RADUAN SAHYUN 
CAD Nº: 202358001
NOT. Nº: 202641
END: R. IPIRANGA, QD 179, LOTE H-P/, BAIRRO: BOA 
VISTA
NOME:  MARISA DE ALMEIDA VIANA
COMP.: 
CORR: MARISA DE ALMEIDA VIANA
CAD Nº: 212273000
NOT Nº: 202936
END: R. SANTA PAULA, QD 13, LOTE 10, BAIRRO: JD. 
LOS ANGELES
NOME:  DANIELA REGINA CABELLO
COMP.: 
CORR: DANIELA REGINA CABELLO
CAD Nº: 211944000
NOT Nº: 202223
END: R. MARCÍLIA DIAS BICALHO DO ESPÍRITO SANTO, 
QD 14, LOTE 05, BAIRRO: RET. ELIZEU CARLOS PINTO 

São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3030/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ANUNCIACAO DE ANDRADE KAWAS, ESPOLIO 
DE
COMP: 
CORR: ANUNCIACAO DE ANDRADE KAWAS, ESPOLIO 
DE
CAD Nº: 207881000
NOT. Nº: 202836
END: R. TIRADENTES, 2272, QD 135, LOTE A-C-P/, BAIR-
RO: BOA VISTA 
NOME:  DANIELA REGINA CABELLO
COMP.: 
CORR: DANIELA REGINA CABELLO
CAD Nº: 211944000
NOT Nº: 202223
END: R. MARCÍLIA DIAS BICALHO DO ESPÍRITO SANTO, 
QD 14, LOTE 05, BAIRRO: RET. ELIZEU CARLOS PINTO 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3031/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO 
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: ARLINDO DIAS BOLPATO
COMP: 
CORR: ARLINDO DIAS BOLPATO
CAD Nº 403300000

NOT. Nº: 202835
END: R. MINAS GERAIS, 295, QD, LOTE, BAIRRO: VILA 
BOM JESUS
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°3032/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 24 horas a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: JAIR PEREIRA DOS SANTOS
CORR: JAIR PEREIRA DOS SANTOS
CAD Nº: 239582000
NOT. Nº: 202919
END: R. NELVO FACCHINI, QD 29, LOTE 08, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 3033/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: ROBERTA DAS GRAÇAS BEZERRA GALVAO
COMP: 
CORR: ROBERTA DAS GRAÇAS BEZERRA GALVAO
CAD Nº: 901785000
NOT. Nº: 202948
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 13, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: SAMUEL AMARAL
COMP: MARCIO DEIVID LOPES DA SILVA
CORR: MARCIO DEIVID LOPES DA SILVA 
CAD Nº: 901784000
NOT. Nº: 202949
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 12, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: LUIZ DE ASSIS GONÇALVES
COMP: 
CORR: LUIZ DE ASSIS GONÇALVES 
CAD Nº: 901791000
NOT. Nº: 202954
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 19, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3034/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: SUELLY RADUAN SAHYUN
COMP: 
CORR: SUELLY RADUAN SAHYUN 
CAD Nº: 202358001
NOT. Nº: 202641
END: R. IPIRANGA, QD 179, LOTE H-P/, BAIRRO: BOA 
VISTA
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3035/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Pelo não LEVANTAMEN-



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
17 de janeiro de 2021

TO DE GUIAS (REBAIXAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO 
TRÂNSITO), no prazo de 60 dias, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 4290/88 (10) - 5745/94 (09-10), sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ANTONIO DONIZETTI DO VALLE
COMP: 
CORR: ANTONIO DONIZETTI DO VALLE
CAD Nº: 103683005
NOT Nº: 202881
END: AV. JAMIL FERES KFURI, 121, QD J, LOTE 13, BAIR-
RO: JD. PANORAMA
OBS.: GRADES DO CONDOMÍNIO AVANÇANDO SOBRE O 
PASSEIO PÚBLICO, DESRESPEITANDO O ALINHAMENTO 
DOS RECUOS 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
                                                        CARLOS ALBERTO 
SAVAZO
                                                                   Inspetor Fiscal de 
Posturas          

EDITAL n° 3036/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS EM LOTE VAGO, 
no prazo de 15 dias a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME:  MARISA DE ALMEIDA VIANA
COMP.: 
CORR: MARISA DE ALMEIDA VIANA
CAD Nº: 212273000
NOT Nº: 202936
END: R. SANTA PAULA, QD 13, LOTE 10, BAIRRO: JD. 
LOS ANGELES
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
              

EDITAL n° 3037/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
 NOME: RESIDENCIAL UBIRAI
 COMP: 
 CORR: 
 CAD Nº: 3701230
 NOT. Nº: 202870
 END: QD , LOTE, BAIRRO: 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3038/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência, que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 14/01/2021
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue
PROP: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMP:  MILTON JONAS DE OLIVEIRA JARDIM
CORR: MILTON JONAS DE OLIVEIRA JARDIM
CAD: 264000000
TAXA REF: 52084
END: R. PROFESSORA CÉLIA HOMSI, QD 03, LOTE 02, 
BAIRRO: ARY ATTAB II 
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°3039/2021

 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente 
Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por ter exe-
cutado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZA-
ÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente.
NOME: CYNTIA JULIA DOS ANJOS VILARDI
COMP: 
CORR: CYNTIA JULIA DOS ANJOS VILARDI
CAD Nº: 304205000
MULTA Nº: 52347
END: R. CRISTÓVÃO COLOMBO, 2492, QD 59, LOTE 05, 
BAIRRO: JD. NAZARÉ
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n° 3040/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: ANTONIO ANTUNES JUNIOR, ESPOLIO DE
COMP:

CORR: ANTONIO ANTUNES JUNIOR, ESPOLIO DE
CAD Nº: 203864000
MULTA. Nº: 52336
END: R. R FAZENDA VELHA, 150, QD, LOTE, BAIRRO: 
VILA BOA ESPERANÇA
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3041/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 406624000
MULTA Nº: 52344
END: R.JOSÉ DINIZ, 368, QD 17, LOTE 19, BAIRRO: VILA 
DINIZ
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

EDITAL n° 3042/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: JIREH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRE-
LI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 101350000
MULTA Nº: 52355
END: R. CORONEL SPÍNOLA DE CASTRO, 3128, QD 70, 
LOTE DP/ -EP/, BAIRRO: CENTRO
NOME: SILVIO LUIS ZANFOLIN
COMP: 
CORR: SILVIO LUIS ZANFOLIN
CAD Nº: 103259000
MULTA Nº: 52357
END: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 5788, QD 02, LOTE 
15, BAIRRO: VILA SÃO MANOEL
São José do Rio Preto, 15 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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DELIBERAÇÃO nº 16 de 16 de Janeiro de 2021 

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus considerando a necessidade de implantação de medidas 
de prevenção e controle da Pandemia COVID, após classificação do município pelo Plano São Paulo, como 
fase 2 (cor LARANJA), e o aumento da taxa de transmissão, bem como as internações no município por 
COVID-19, revoga a Deliberação nº 4 de 15 de Setembro de 2020, bem como suas alterações, e delibera: 

1. As atividades consideradas essenciais, determinadas pelos governos estadual, federal e descritas 
no Decreto Municipal 18.571 de 24 de Março de 2020 não estarão impedidas de funcionar em qualquer 
nível, porém deverão cumprir as regras quanto às limitações de número de pessoas e os protocolos 
sanitários anexos.  

 

2. Não são consideradas atividades essenciais os estabelecimentos ou serviços cujos serviços 
essenciais prestados ou produtos essenciais comercializados representem menos de 70% dos serviços 
prestados e/ou produtos disponíveis para comercialização. 

 

3. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados 
essenciais estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do serviço 
essencial), sem permanência de público no local e sem o comércio realizado presencialmente, nos horários 
não permitidos para a atividade comercial. 

 

4. Todas as atividades exercidas no Município deverão adotar além das medidas específicas para as 
atividades, os protocolos sanitários geral e específicos desta deliberação.  

4.1. A adoção das regras para funcionamento não isenta o estabelecimento do cumprimento das 
demais normas vigentes, inclusive trabalhistas. 

 

5. PROIBIÇÕES À POPULAÇÃO 

EM LOCAIS PÚBLICOS OU PRIVADOS DE USO COLETIVO:  

5.1. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, em áreas coletivas de eventos, 
esportes e lazer em condomínios residenciais, parques, ginásios e outras áreas, públicas ou privadas, 
incluindo festas particulares em chácaras e condomínios.  

5.2. Práticas esportivas coletivas ou qualquer evento com mais de 3 (três) pessoas reunidas sem 
distanciamento mínimo e/ou sem máscaras.  

5.3. Utilização de qualquer equipamento de uso coletivo, tais como brinquedos em parques infantis, 
aparelhos fixos das academias ao ar livre, bancos em praças e áreas de lazer em condomínios, entre outros 
não especificados.  

5.4. Utilização de bebedouros de água com ingestão de água diretamente da torneira. 

5.5. Abordagens a outro indivíduo que não respeitem o distanciamento mínimo (1,5 metro). 

5.6. Circulação sem o uso de máscara de proteção facial com cobertura total do nariz e boca. 
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5.6.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

 

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA POPULAÇÃO 

6.3. Evitar sair de sua residência e circular em qualquer local público ou privado de uso coletivo, sendo 
recomendado se limitar às situações de deslocamento:  

6.3.1. Para chegar ao local de trabalho; 

6.3.2. Para prestação de serviços autônomos; 

6.3.3. Para aquisição de alimentos e outros produtos essenciais (medicamentos, produtos para saúde 
etc), sem acompanhantes; 

6.3.4. Para atendimento em serviços de saúde, sendo justificável acompanhante; 

6.3.5. Para exercer atividade em serviços de saúde, segurança pública e assistência social. 

6.4. Evitar realizar e receber visitas em casa, abolindo principalmente festas e reuniões; 

6.5. Procurar lavar suas mãos frequentemente com água e sabão, ou higienizar com álcool em gel 
70%; 

6.6. Evitar toque nos olhos, nariz e boca antes de lavar as mãos; 

6.7. Procurar higienizar embalagens e objetos manuseados; 

6.8. Evitar circulação desnecessária; 

6.9. Evitar contato físico com outras pessoas, mantendo o distanciamento de 1,5 metro; 

6.10. Evitar sair de casa sem necessidade; 

6.11. Evitar levar acompanhantes quando houver necessidade de sair de casa; 

6.12. Procurar manter crianças em casa e, quando ao ar livre: sem contato com outras crianças e não 
permitir a utilização de equipamentos compartilhados em áreas de recreação (parquinhos) a fim de reduzir a 
cadeia de transmissão.  

6.13. Idosos e população com comorbidades (diabéticos, cardíacos, obesos, hipertensos, 
imunodeprimidos, dentre outros) devem procurar permanecer em casa e sair somente em caso de extrema 
necessidade, quando não houver quem o substitua ou como solicitar o atendimento em domicílio.  

6.14. Realizar higienização de máscaras confeccionadas em tecido (reutilizáveis):  

6.14.1. Deixar de molho por 20 minutos (no mínimo) em solução de água sanitária (2 colheres de sopa 
para cada litro de água); 

6.14.2. Em máquina de lavar roupas, programar para ciclo de pelo menos 30 minutos e temperatura de 
60°C. 

6.14.3. Secar naturalmente; 

6.15. Se apresentar sintomas respiratórios ligar 0800 77 22 123.  
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7. MEDIDAS ESPECIFICAS PARA CADA ATIVIDADE NA FASE 2 (LARANJA) 

7.1. As atividades estão identificadas de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), regulamentada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

7.2. As medidas foram estabelecidas considerando a essencialidade e o risco de contaminação e 
devem ser seguidas considerando dias e horários de funcionamento permitidos e os protocolos sanitários 
determinados.  

7.2.1. Essencialidade: são considerados serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das 
necessidades inadiáveis da população, assim considerados os que, se não atendidos, colocam em perigo a 
sobrevivência, a saúde ou a segurança da população: 

  Essencial 

  Não Essencial 

7.2.2. Risco de contaminação: o risco refere-se à possibilidade de transmissão da COVID-19 em 
condições normais de atividade: quanto maior a aglomeração de pessoas, a proximidade entre os indivíduos, 
o manuseio, contato ou compartilhamento de objetos entre as pessoas e ausência de ventilação natural, 
maior o risco de transmissão: 

 Alto risco 

 Médio risco 

 Baixo risco 

 

8. Lista das atividades e regramento na FASE 2 – COR LARANJA  

R
IS

C
O

 

ES
SE

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
ELETRICIDADE E GÁS
ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO
CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS

45.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

A
B
C
D
E

45.4

F
41
42
43

45.2
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R
IS
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ES
SE

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS E ANIMAIS VIVOS
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO E 
VETERINÁRIO
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, 
ORTOPÉDICO E ODONTOLÓGICO
COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE 
PESSOAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS, EXCETO DE 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO E 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
COMÉRCIO ATACADISTA NÃO-ESPECIALIZADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS E SUPERMERCADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES E PESCADOS - AÇOUGUES E PEIXARIAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO

COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, PERFUMARIA E COSMÉTICOS E 
ARTIGOS MÉDICOS, ÓPTICOS E ORTOPÉDICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE 
ESTIMAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
 TRANSPORTE FERROVIÁRIO E METROFERROVIÁRIO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 
E EM REGIÃO METROPOLITANA

47.4

47.7

47.12-1

4721-1/03
47.22-9
47.24-5

46.5

46.6

46.7

46.8
46.9

47.11-3

47.84-9

4789-0/04

4789-0/05
49.1

49.21-3 

4729-6/99

47.3

47.51-2 

47.52-1

4761-0/02 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

46.2
46.3

46.44-3 

46.45-1

46.46-0 
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TÁXI/UBER/APP
TRANSPORTE ESCOLAR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
MUNICIPAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, 
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
TRANSPORTE DUTOVIÁRIO
TRANSPORTE AÉREO (ANAC)
ARMAZENAMENTO E ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CORREIO E OUTRAS ATIVIDADES DE ENTREGA
OUTROS TIPOS DE ALOJAMENTO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO 
DOMICILIAR
EDIÇÃO E EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE 
TELEVISÃO
DISTRIBUIÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEO E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO
ATIVIDADES DE RÁDIO E DE TELEVISÃO
TELECOMUNICAÇÕES
ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS
SEGUROS, RESSEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS, SEGUROS, PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE
CARTÓRIOS
TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR
SELEÇÃO, AGENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO
SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIO
ATIVIDADES DE LIMPEZA
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO

60

80
81.1
81.2
82.2

69.12-5
71.2
72
75

77.1
78

49.4
51
52
53

55.9

5620-1/01

49.23-0
49.24-8

4929-9/01

4929-9/02

49.3

61
62
63
64
65

66

5620-1/04

58

59.11-1 

59.12-0

59.13-8

49.22-1 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público.

ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO
MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
EMISSÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES
 SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE FUNDOS SOB CONTRATO
CASAS LOTÉRICAS
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E DE 
OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
LAVANDERIAS, TINTURARIAS E TOALHEIROS
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
ALOJAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS

R
IS

C
O

 

ES
SE

N
C

IA
LI

D
A

D
E

Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Permissão de atendimento ao público.
COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO, EXCETO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, ARTEFATOS DE TECIDOS E DE ARMARINHO
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; LIVROS, JORNAIS E 
OUTRAS PUBLICAÇÕES
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 
NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO LOJAS FRANCAS (DUTY FREE)
 LOJAS FRANCAS (DUTY FREE) DE AEROPORTOS, PORTOS E EM FRONTEIRAS TERRESTRES
COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
TABACARIA
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO 
E VÍDEO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MÓVEIS, COLCHOARIA E ARTIGOS DE 
ILUMINAÇÃO

47.23-7
4729-6/01

47.53-9 

47.54-7

46.43-5

46.47-8 

46.49-4 

4713-0/02 
4713-0/04 
4713-0/05

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

45.1

46.1

46.41-9
46.42-7

4721-1/04 

95

96.01-7
96.03-3 

9609-2/07
97
99

8299-7/02
8299-7/05
8299-7/06

84
86

94.91-0

82.92-0 
8299-7/01

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Permissão de atendimento ao público.
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE TECIDOS E ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS 
ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE JÓIAS E RELÓGIOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS USADOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES
COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, INTERMUNICIPAL, 
INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE
TRENS TURÍSTICOS, TELEFÉRICOS E SIMILARES
ATIVIDADES DE EXIBIÇÃO CINEMATOGRÁFICA
ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
ATIVIDADES JURÍDICAS, EXCETO CARTÓRIOS
ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS
PUBLICIDADE E PESQUISA DE MERCADO
DESIGN E DECORAÇÃO DE INTERIORES
ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS E SIMILARES
ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE

49.5 
59.14-6

4929-9/99

69.11-7
69.2

4789-0/08
4789-0/09
4789-0/99
4929-9/03

4929-9/04 

70
71.1
73

74.1
74.2

74.9

47.55-5

59.2
68

47.85-7
4789-0/01
4789-0/02
4789-0/03
4789-0/06
4789-0/07

47.62-8
47.63-6
47.81-4

4782-2/01
4782-2/02 

47.83-1 

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

47.56-3

47.57-1

4759-8/01

4759-8/99 

4761-0/01
4761-0/03 
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Permissão de atendimento ao público.
ALUGUEL DE OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR
GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
AGÊNCIAS DE VIAGENS, OPERADORES TURÍSTICOS E SERVIÇOS DE RESERVAS
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, EXCETO CULTURAIS E ESPORTIVOS
ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO
LEILOEIROS INDEPENDENTES
SALAS DE ACESSO À INTERNET
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO 
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E TECNOLÓGICO
ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO
ENSINO DE ESPORTES
ENSINO DE ARTE E CULTURA
ENSINO DE IDIOMAS
ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CRIATIVAS E DE ESPETÁCULOS
ATIVIDADES LIGADAS AO PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL
ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE RECREAÇÃO E LAZER
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAIS, EMPRESARIAIS E 
PROFISSIONAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES SINDICAIS
ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS
ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE
ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
AGÊNCIAS MATRIMONIAIS
 EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE SERVIÇOS PESSOAIS ACIONADAS POR MOEDA
ATIVIDADES DE SAUNA E BANHOS
SERVIÇOS DE TATUAGEM E COLOCAÇÃO DE PIERCING
HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (PET) 
OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
MOTOTÁXI
SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES

82.1
82.3

8299-7/04 

85.92-9
85.93-7
85.99

94.2
94.3

94.92-8
94.93-6
94.99-5

85.5

94.1

82.91-1
8299-7/03

8299-7/07

8299-7/99

77.2

85.4

9609-2/02
9609-2/04
9609-2/05
9609-2/06
9609-2/08
9609-2/99

96.02-5/02
96.02-5/01

85.91-1

90
91
93

79
81.3

77.4 
77.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA
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Funcionamento permitido nos horários habituais.
Permissão de atendimento ao público com consumo de alimentos no 
local durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao longo do dia a critério 
de cada estabelecimento (entre 6h00min e 20h00min).
Enquadram-se os estabelecimentos que exercem predominantemente 
estas atividades, ainda que haja comercialização de bebida alcoólica.
Não se enquadram estabelecimentos comumente frequentados para 
"baladas" ou encontro de amigos para consumo de drinks, cervejas ou 
outras bebidas alcoólicas .

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE 
PRODUÇÃO PRÓPRIA
 PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
HOTÉIS E SIMILARES
RESTAURANTES E SIMILARES
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
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Funcionamento permitido: durante 8 (oito) horas diárias, divididas ao 
longo do dia a critério de cada estabelecimento (entre 6h00min e 
20h00min).
Proibido atendimento presencial ao público. 
Enquadram-se os estabelecimentos que exercem predominantemente 
a atividade de bar , ainda que haja oferta de refeições e exerçam 
outras atividades, tais como estabelecimentos comumente 
frequentados para "baladas" ou encontro de amigos para consumo de 
drinks, cervejas ou outras bebidas alcoólicas.
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, SEM 
ENTRETENIMENTO
BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS, COM 
ENTRETENIMENTO
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 35% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 
ENSINO MÉDIO

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

5611-2/04

5611-2/05

4721-1/02 
4729-6/02

1091-1/02

5611-2/01
5611-2/03

56.12-1

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.1
85.2

5620-1/03
5620-1/02

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

55.1
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Aulas e atividades presenciais com presença de até 100% dos alunos 
matriculados

EDUCAÇÃO SUPERIOR DOS CURSOS DE MEDICINA, FARMÁCIA, ENFERMAGEM, 
FISIOTERAPIA, ODONTOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NUTRIÇÃO, 
PSICOLOGIA, OBSTETRÍCIA, GERONTOLOGIA E BIOMEDICINA
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Aulas e atividades presenciais suspensas

EDUCAÇÃO SUPERIOR EXCETO CURSOS de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

CÓDIGO
IBGE

CONCLA

85.3

 

 

8.1. Os estabelecimentos albergados devem cumprir o horário de atendimento ao público definido 
para o estabelecimento albergante, tais como estabelecimentos localizados em shoppings. 

9. O descumprimento do disposto nesta Deliberação e nos protocolos anexos constitui infração 
sanitária, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas na Lei Municipal nº 13.509, de 15 de junho de 
2020, Lei Estadual nº 10.083 de 23 de setembro de 1998, Lei Federal nº 6.437 de 20 de agosto de 1977 e 
demais normas pertinentes. 

10. Nas constatações de infração por aglomeração e/ou desrespeito ao distanciamento mínimo entre 
pessoas e/ou desrespeito aos limites de horários definidos, nos estabelecimentos de alimentos com 
consumo no local, a partir da segunda infração, deverá ser imposta penalidade de imediato, no mínimo, com 
interdição parcial temporária da área de consumação, obrigatoriamente: 

10.1. Por 30 (trinta) dias na segunda infração; 

10.2. Por 60 (sessenta) dias na terceira infração; 

10.3. Por 90 (noventa) dias na quarta infração; e, 

10.4. Definitivamente na quinta infração 

 

Presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus Dr. Aldenis Albaneze Borim e demais 
membros do comitê: Ana Carolina Boldrin Cardoso, André Luciano Baitelo, Andreia Francesli Negri Reis, 
Antonio Fernando Araújo, Daniela Cassia Calgaro Souza, Diene Heiri Longhi Trajano, Gisele Gasques 
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ANEXO I 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO GERAL– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

APLICÁVEL A TODAS AS ATIVIDADES EXERCIDAS NO MUNICÍPIO 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Manutenção de informações visíveis na entrada sobre o horário de atendimento ao público e 
capacidade máxima de clientes/usuários permitidos no local. 

1.3. Definição de responsáveis pelo acompanhamento de casos suspeitos e confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de contatos dentro do estabelecimento, com sistematização de dados e 
informação às autoridades competentes. 

1.4. Organização de ponto de descontaminação na entrada de funcionários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização de objetos e outros pertences. 

1.5. Capacitação de todos os funcionários quanto a todas as medidas e ações de prevenção à transmissão 
da COVID-19, incluindo como identificar sintomas, quais são os casos de isolamento, procedimentos de 
higiene pessoal e demais regras dos protocolos, manuais, legislação e boas práticas a serem seguidas. 

1.6. Realização do curso EAD COVIDV 19 quanto a medidas de prevenção durante a Pandemia, oferecido 
pela Secretaria Municipal de Saúde gratuitamente. O curso está disponível no site 
http://ead.saude.riopreto.sp.gov.br/. 

1.6.1. A divulgação das medidas de prevenção e controle entre os seus colaboradores deve ser realizada 
pela empresa.  

1.6.2. O certificado do curso deve estar disponível no local para fins de fiscalização. 

1.7. Definição de protocolos e processos (ações preventivas, como identificar precocemente sintomas, 
quais os casos para isolamento, procedimentos de higiene pessoal, entre outros) e comunicação aos 
colaboradores com a realização de treinamentos e reuniões, preferencialmente virtuais. 

1.8. Comunicação à área de RH da empresa sobre casos suspeitos e confirmados de COVID-19, bem 
como informação aos funcionários da mesma área/equipe, trabalhadores e clientes que tiveram contato 
próximo com o paciente do caso suspeito ou confirmado nos últimos 14 dias.  

1.8.1. Comunicação às empresas parceiras em caso de contato com funcionários ou clientes da 
contratante. 

1.9. Manutenção do funcionamento apenas nos horários definidos para o estabelecimento, que deverá 
estar regularizado junto aos órgãos municipais (licença sanitária, quando necessária, e, alvará de 
funcionamento municipal) para todas as atividades exercidas, adotando como parâmetro:  

1.9.1. Permanência de, no máximo, 25 pessoas (respeitado o distanciamento mínimo) nos ambientes de 
trabalho em locais fechados e em assembleias, eventos e reuniões em locais fechados. 

1.9.2. Permissão de acesso, durante atendimento ao público, de no máximo 40% da capacidade de 
clientes/usuários, desde que seja garantido o distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa, em 
todas as direções, nas áreas livres destinadas à permanência/circulação de pessoas. 

1.9.2.1. Exceções quanto à capacidade máxima de atendimento ao público: 

1.9.2.1.1. Atividades com atendimento presencial ao público proibido; 

1.9.2.1.2. Educação infantil, Ensino fundamental e Ensino médio, com capacidade limitada a 
até 35% de alunos matriculados; 

1.9.2.1.3. Ensino superior dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, obstetrícia, 
gerontologia e biomedicina, com capacidade de 100% de alunos matriculados; 

1.9.3. A capacidade máxima de ocupação deve ser considerada aquela definida no alvará do corpo de 
bombeiros ou conforme o código de obras adotado por este município. 

1.9.3.1. Para o cálculo do número de pessoas em cada local devem ser considerados, além da 
capacidade definida, os distanciamentos mínimos definidos nos protocolos sanitários. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Festas ou eventos com finalidade de lazer.  

2.2. Aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas, sem o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa e/ou sem uso de máscaras. 

2.3. Acesso de número de pessoas acima da capacidade de 40% de público. 

2.4. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas, 
sem o distanciamento mínimo de 1,5 metro, inclusive para inauguração ou reabertura; 

2.5. Realização de cultos religiosos, reuniões ou eventos permitidos nesta fase com pessoas em pé ou 
que não garantam o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupos familiares. 

2.6. Aulas, cursos e treinamentos presenciais em áreas fechadas sem ventilação, devendo ser realizados 
em ambientes ao ar livre ou bem arejados. 

2.7. Filas nas entradas de qualquer estabelecimento de prestação de serviços não essencial.  

2.8. Venda de produtos, distribuição de panfletos, entre outras abordagens que não respeitem o 
distanciamento mínimo entre pessoas, em áreas públicas ou privadas de uso coletivo; 

2.9. Acompanhantes nos estabelecimentos comerciais. 

2.10. Atendimento de clientes nas áreas externas dos estabelecimentos (calçadas). 

2.11. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no local (inclusive café), 
salvo nos estabelecimentos próprios para consumação no local, permitidos nesta fase, conforme protocolo 
específico. 

2.12. Venda ou consumo de bebidas alcoólicas após as 20h00min nos estabelecimentos, exceto no 
sistema de entrega em domicílio ou serviço de quarto em hotéis. 

2.13. Revistas e panfletos em salas de atendimento ou recepção/espera. 

2.14. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, brinquedos de parques infantis, 
espaço kids, academias ao ar livre e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro 
e não garantam o distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.14.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de 
usuários e do distanciamento mínimo; as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e 
outro e sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.15. Transportes turísticos ou com finalidade recreativa e de lazer, tais como “trenzinhos e ônibus 
adaptados para lazer”, entre outros sem o distanciamento mínimo entre os passageiros e ocupação 
superior a 40% da capacidade. 

2.16. A entrada em cemitérios de visitantes em número superior a 40% da capacidade e sem uso de 
máscaras.  

2.17. Atendimento presencial ao público no interior ou na entrada dos locais nos horários não permitidos; 

2.17.1. Excetuam-se os estabelecimentos que possuem estrutura instalada para atendimento dentro 
dos veículos (drive-thru). 

2.18. Atendimento no sistema drive (sem sair do veículo) sem possuir estrutura para a finalidade 
(conforme protocolo específico), bem como acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de 
ônibus, locais proibidos pelas regras de trânsito ou reserva vagas nas vias públicas. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Controle de acesso do número de pessoas, limitado à capacidade máxima de 40% de público. 

3.2. Priorização de atendimento ao público por canais digitais, em todas as atividades e ações, tais como 
operação e venda, suporte e atendimento à distância (telefone, aplicativo ou online). 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery) e serviços no endereço do solicitante. 

3.4. Priorização de atendimento por meio de agendamento prévio nos estabelecimentos de prestação de 
serviços.  

3.5. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes e usuários, limitando a área à mesma 
capacidade definida para atendimento ao público. 

3.6. Utilização de sistema de senhas, ou outro eficaz, a fim de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento ou aguardando atendimento. 

3.6.1. Senhas reutilizáveis devem ser de material passível de higienização. 

3.7. Restrição de acesso de pessoas em qualquer ambiente propício à aglomeração. 

3.8. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.  

3.9. Suspensão de simulações de incêndio nas instalações das empresas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização de controle de distanciamento de filas, inclusive externas (de acesso ao local) por meio de 
demarcação em piso ou outro sistema eficaz, nos locais onde o agendamento ou reserva não for obrigatório 
(filas proibidas). 

4.2. Garantia da distância mínima de 1,5 metro entre cada pessoa em todas as direções, inclusive nas 
filas, entre assentos e entre funcionários. 

4.2.1. A distância mínima entre familiares e habitantes de uma mesma residência não será aplicável, mas 
deverá ser respeitada a distância mínima de segurança em relação aos demais presentes. 

4.2.2. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa em todas as direções. 

4.3. Limitação do uso simultâneo de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o 
distanciamento mínimo necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

4.4. Realização de alertas constantes sobre a necessidade de distanciamento nos locais onde há 
circulação e grande fluxo de pessoas. 

4.5. Redução da circulação de funcionários nas áreas comuns dos estabelecimentos e fora de seus 
ambientes específicos de trabalho.  

4.6. Redução do acesso de clientes e usuários nos estabelecimentos e seus ambientes. 

4.7. Restrição de circulação de pessoas em salas destinadas a atendimento individual, sendo que 
também não podem servir de passagem para acesso a outros ambientes. 

4.8. Definição de horários de trabalho alternados para redução do número de profissionais nos 
ambientes de trabalho. 

4.9. Adoção do sistema de trabalho em domicílio (regime de trabalho remoto) para os funcionários e 
colaboradores dos estabelecimentos e serviços.  

4.9.1. Aplicável às atividades em que a presença no local de trabalho não for imprescindível para o 
exercício das funções e, principalmente para os funcionários que pertençam ao grupo de risco ou 
convivam com pessoas do grupo de risco. 

4.10. Definição, quando possível, de horários diferenciados para o atendimento às pessoas do grupo de 
risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Orientação aos funcionários e clientes para evitar tocar os próprios olhos, boca e nariz e evitar 
contato físico com terceiros, tais como beijos, abraços e aperto de mão. 

5.2. Máquinas de cartão devem ser envelopadas com plástico filme. 

5.3. Manutenção de portas e vias de acesso ao público fechadas, durante a realização de atividades 
internas sem permissão de atendimento ao público nos estabelecimentos que funcionam nos horários 
habituais. 

5.3.1. A abertura de qualquer via de acesso ao estabelecimento somente poderá ocorrer durante acesso 
de funcionários ou passagem de mercadorias para os colaboradores que realizam serviços de entrega a 
domicílio. 
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5.4. Utilização de barreiras físicas no formato de divisórias transparentes sempre que a distância mínima 
entre pessoas não puder ser mantida. 

5.5. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.6. Proibição de acionamento manual de cancelas pelos clientes em quaisquer estacionamentos. 

5.7. Eliminação de sistemas de identificação (para acesso ou registro de horários) por meio de biometria 
ou qualquer sistema de identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.7.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Proibição de acesso de pessoas, inclusive funcionários e colaboradores com qualquer sintoma gripal 
às dependências dos estabelecimentos. 

6.1.1. Realização de monitoramento de temperatura diariamente dos funcionários e colaboradores em 
todos os estabelecimentos e dos clientes e usuários nos locais com grande fluxo de pessoas. Apontada 
uma temperatura superior a 37.5 °C, não deve ser autorizada a entrada. 

6.1.2. Manutenção de funcionários com suspeita de contaminação da COVID-19 e aqueles com 
diagnósticos confirmados afastados conforme protocolo do Ministério da Saúde, mesmo quando 
apresentem condições físicas de saúde que possibilitem o trabalho presencial. O mesmo se aplica para 
aqueles que tiveram contato com infectado pela COVID-19 nos últimos 14 dias. 

6.2. Verificação e registro diário dos possíveis sinais e sintomas gripais dos colaboradores antes da 
jornada laboral e também durante qualquer horário do expediente. 

6.3. Orientação aos funcionários e clientes para que sigam a etiqueta de tosse e a higiene respiratória 
(cobrir tosses e espirros com lenços descartáveis, jogá-los fora imediatamente e higienizar as mãos em 
sequência). 

6.4. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos clientes e 
usuários é obrigatório e deve ser assegurado na entrada e durante a permanência em todos os locais.  

6.4.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente. 

6.5. Garantia de uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e 
boca, sem espaços laterais, de utilização individual, pelos funcionários. 

6.5.1. A troca deve ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com sujidades. 

6.5.2. Cada funcionário deve possuir quantidade suficiente para utilização a cada dia.  

6.5.3. Recomendada a utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida 
adicional durante atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metro e não houver outra 
barreira física. 

6.5.4. Este protetor facial não deve ser utilizado próximo a qualquer equipamento gerador de calor. 

6.5.5. A superfície externa e interna do protetor deve ser higienizada a cada 1 hora, no mínimo, com álcool 
70% ou desinfetante específico para a finalidade. 

6.5.6. O protetor facial não substitui a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Manutenção de Kit completo de higiene de mãos em todos os sanitários e lavatórios de mãos 
disponíveis (devem estar devidamente instalados, providos de água corrente), contendo sabonete líquido, 
álcool em gel 70% e toalhas de papel não reciclado. 

7.2. Disponibilização na entrada e em lugares estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para a 
assepsia de mãos de funcionários, colaboradores, clientes e usuários dos serviços. 

7.3. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

8.1.1. Higienização a cada uso das máquinas de cartão devidamente envelopadas com plástico filme. 

8.2. Higienização dos pisos com produto desinfetante no início das atividades e a cada intervalo de no 
máximo 3 (três) horas. 

8.3. Higienização de objetos, equipamentos, utensílios e materiais utilizados (entre um uso e outro), 
inclusive quando houver prestação de serviços realizados no endereço do solicitante. 

8.3.1. Higienização de senhas, quando forem reutilizáveis. 

8.4. Higienização de escadas e elevadores de uso compartilhado a cada intervalo de no máximo 3 (três) 
horas e orientação aos usuários sobre lavagem de mãos com água e sabão ou, na impossibilidade, uso álcool 
em gel 70%, após o uso dos mesmos. 

8.5. Higienização das lixeiras e descarte do lixo frequente: separação do lixo com potencial de 
contaminação (EPI, luvas, máscaras, etc.) e descarte de forma que não ofereça riscos de contaminação e em 
local isolado. 

8.6. Disponibilização de lixeiras com tampa e com dispositivo que permita a abertura o fechamento sem 
o uso das mãos (pedal ou outro tipo de dispositivo, como acionamento automático). 

8.7. Tapetes, carpetes e demais objetos decorativos devem ser retirados, facilitando o processo de 
higienização. Não sendo possível a retirada, reforçar a limpeza e higienização dos mesmos. 

8.8. Os uniformes devem ser utilizados exclusivamente nas dependências da empresa e, lavados e 
trocados diariamente.  

8.8.1. Recolher e efetuar a desinfecção dos EPIs, tais como aventais, protetores faciais, luvas e protetores 
auriculares, ou disponibilizar local adequado para que o funcionário o faça diariamente. 

8.9. Em caso de confirmação de caso de COVID-19, isolamento dos ambientes por onde a pessoa 

transitou e realização de higienização completa. 

8.10. Higienização de veículos alugados ou veículos de uso comum da empresa antes da utilização. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Garantia da renovação de ar (entrada de ar externo e saída do ar interno – troca de ar) inclusive 
quando instalado equipamento de climatização (ar condicionado), pois este equipamento não cumpre esta 
função (não realiza troca de ar). 

9.1.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.2. A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 1/5 da área correspondente 
ao piso. 

9.1.3. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o funcionamento do estabelecimento. 

9.1.4. As portas eventualmente existentes, quando possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados: 

9.2.1. Limpeza mensal da grelha de tomada de ar externo, quando se tratar de sistema de ar central; 

9.2.2. Limpeza mensal de todos os filtros, ou em menor período, quando apresentar sujidades; 

9.2.3. Limpeza mensal da bandeja de condensação; 

9.2.4. Limpeza mensal e desincrustação semestral das serpentinas de aquecimento e resfriamento; 

9.2.5. Limpeza trimestral e desincrustação semestral do umidificador, quando se tratar de sistema de ar 
central; 

9.2.6. Limpeza do ventilador semestral; 

9.2.7. Limpeza mensal da casa de máquinas/plenum de mistura, quando se tratar de sistema de ar central. 

 

10. PERMISSÕES 

10.1. Atendimento ao público pelos serviços de assistência à saúde (clínicas, consultórios, serviços de 
vacina), nas condições permitidas, dentro de shoppings, galerias e congêneres. 

10.2. Atividades de entrega (delivery) ou prestação de serviços no endereço do solicitante durante a 
realização de atividades internas nos estabelecimentos que funcionam nos horários habituais, conforme 
protocolo específico. 

10.3. Atendimento no sistema drive-thru (sem sair do veículo) durante a realização de atividades internas, 
nos estabelecimentos que possuem estrutura para tal: área de entrada e saída de veículos, guichês para 
pedido, pagamento e retirada, bem como barreira física de proteção entre funcionário e usuário, conforme 
protocolo específico.  

10.4. Eventos com finalidades comerciais, culturais, organizacionais, institucionais ou políticos realizados 
com, no máximo, 25 pessoas em áreas de permanência de público iguais ou superiores a 150m². 

10.4.1. Os eventos permitidos deverão ser previamente autorizados pelo Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus com antecedência mínima de 10 (dez) dias, comunicados no email 
eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br. 

10.4.2. Eventos permitidos, além de observar o limite de número de pessoas, deverão garantir o 
distanciamento entre pessoas, uso de máscaras e disponibilização de álcool gel para higienização 
das mãos. 

10.5. Atividades comerciais realizadas em feiras livres desde que cumpridas as mesmas regras da atividade 
de comércio varejista correspondente. 

10.6. Circulação em áreas ao ar livre em locais públicos e condomínios residenciais desde que respeitadas 
as demais restrições quanto ao distanciamento, uso de máscaras, proibição de aglomerações, proibição de 
uso de equipamentos coletivos, entre outras.  

10.7. Realização de velórios por até 4 horas e com, no máximo, 10 pessoas por sala, com rotatividade e 
sem permanência nos seus espaços de convivência, sendo que em casos de suspeita de COVID-19, o caixão 
deverá ser lacrado. 

 

11. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES 

11.1. Garantia de horários alternados para uso dos locais de alimentação de funcionários, viabilizando o 
distanciamento mínimo, conforme previsto no protocolo sanitário para locais onde há consumação de 
alimentos. 

11.2. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

11.3. Organização de escalas para horários de almoço, jantar, cafés e lanches. 

11.4. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

11.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

11.6. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

11.7. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

11.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

11.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

11.10. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do descarte adequado 
antes de armazenar os produtos. 

11.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

12. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

12.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

12.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

12.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

12.4. Orientação aos funcionários, clientes e usuários para evitar o contato entre uniformes e roupas 
limpas com uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a 
contaminação cruzada. 

12.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 

ANEXO II 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO EM GERAL 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. As atividades comerciais não essenciais que realizam serviços de manutenção considerados 
essenciais estão limitadas ao atendimento ao público apenas para recepção e entrega (prestação do serviço 
essencial), sem permanência de público no local e sem o comércio realizado presencialmente, nos horários 
não permitidos para a atividade comercial. 

1.2. Os clientes devem ser orientados ao adentrar ao estabelecimento quanto à conduta no interior do 
estabelecimento em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida. 

2.2. Exposição de produtos no ambiente externo do estabelecimento; 

2.3. Funcionamento (inclusive atividades internas) nos horários não permitidos.  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Implantação de sistema de informação visível ao público na(s) entrada(s) do(s) estabelecimento(s) 
maior(es) de 500m2 de área construída, sobre a capacidade máxima permitida de público e o número de 
pessoas existentes no momento. 

3.2. Implantação nos corredores de acesso e circulação de pessoas, inclusive funcionários, dos 
estabelecimentos com mais de 500m2 de área construída, de mão de direção para circulação de pessoas, 
propiciando o distanciamento de 1,5 metro. 

3.3. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes nos estabelecimentos com mais de 500m2 
de área construída, quando houver, limitando a área à mesma capacidade definida para atendimento ao 
público. 

3.4. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Produtos devolvidos devem ser mantidos em quarentena por setenta e duas horas antes de 
disponibilização para clientes 

5.2. Uso de provadores deve ser evitado ou reduzido. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

6.1. Higienização de produtos devolvidos (após quarentena), antes da disponibilização ao cliente. 

6.2. Higienização de provadores após cada utilização, principalmente superfícies de contato frequente. 

 

ANEXO III 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

(Mercados, supermercados, hipermercados, feiras e demais estabelecimentos comerciais de alimentos ou 
bebidas) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Implantar sistema de informação visível ao público sobre a capacidade máxima permitida de público 
e o número de pessoas existentes no momento. 

1.2. Realização de anúncios periódicos solicitando aos clientes para manter o distanciamento, usar 
máscaras e lavar suas mãos, bem como tocar apenas nos produtos que serão levados/comprados. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Aglomerações nas entradas. 

2.2. Auto serviço (self-service) de produtos que requerem uso de utensílios de uso comum (pegadores).  

2.3. Disponibilização de alimento para degustação.  

2.4. Anúncios verbais dos produtos/alimentos, próximo aos alimentos expostos, principalmente no caso 
de feiras e entrepostos. 

2.5. Qualquer evento, propaganda, publicidade ou promoção que estimulem a aglomeração de pessoas. 

2.6. A venda, consumo no local ou entrega direta de bebidas alcoólicas todos os dias, das 20h00min às 
06h00min, excetuados: 

2.6.1. Serviços de entrega em domicílio (Delivery). 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Priorização de sistema de entrega (Delivery) no endereço do solicitante. 

 

4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. Disponibilização de luvas descartáveis para manuseio de produtos/alimentos a granel e recipiente 
para descarte das luvas utilizadas. 

4.2. Disponibilização preferencial de produtos já embalados, principalmente itens de açougue, padaria, 
frios e hortifrutigranjeiros. 

4.3. Utilização de sacolas e materiais descartáveis preferencialmente a insumos reutilizáveis.  

 

5. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

5.1. Higienização dos carrinhos e cestas de compras fornecidos aos clientes na entrada do 
estabelecimento. 

5.2. Fornecimento de produtos de limpeza adequados para clientes higienizarem cestas e sacolas de 
compras. 

5.3. Limpeza e higienização regular de todos os veículos de transporte, bem como as superfícies dos 
locais de acondicionamento de produtos, equipamentos e utensílios. 

 

ANEXO IV 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, PADARIAS E OUTROS LOCAIS COM 
CONSUMAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Redução e controle do acesso de pessoas externas às áreas de produção e manipulação de 
alimentos, incluindo fornecedores. 

1.2. Retirada das embalagens secundárias e terciárias do fornecedor e realização do descarte adequado 
antes de armazenar os produtos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Funcionamento dos estabelecimentos após as 20h00min. 

2.1.1. Excetuam-se as lojas de conveniência, que devem interromper às 20h00min a venda ou 
fornecimento de bebidas alcoólicas, bem como o consumo de alimentos no local. 

2.2. Funcionamento de bares e outros estabelecimentos com atividade predominante de bar.  

2.2.1. Entendem-se como estabelecimentos com atividade predominante de bar aqueles onde predomina 
o fornecimento de bebidas alcoólicas para consumo no local, ainda que haja fornecimento de alimentos 
ou refeições, tais como estabelecimentos comumente frequentados para "baladas" ou encontro de 
amigos para consumo de drinks, cervejas ou outras bebidas alcoólicas. 

2.3. Acesso de clientes em número superior à capacidade permitida. 

2.4. Permanência de clientes em pé em situação não destinada a deslocamento indispensável. 

2.5. Fornecimento de alimentos, inclusive bebidas alcoólicas para clientes em pé, em qualquer horário de 
funcionamento, para consumo imediato. 

2.6. Disponibilização de alimentos para degustação.  

2.7. Atendimento a clientes em áreas fechadas: cobertas, com ou sem sistema de climatização, portas e 
janelas fechadas, ventilação natural ausente ou insuficiente.  

2.8. Consumo de alimentos nos horários não permitidos e sem o distanciamento mínimo necessário;  

2.9. Retirada do alimento pelo próprio cliente em local de cocção visível: Auto serviço (self-service)  

2.10. Formação de filas sem distanciamento para solicitação e retirada de alimentos.  

2.11. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.12. Disposição de mesas e cadeiras nas calçadas.  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Acesso limitado à 40% da ocupação máxima do estabelecimento. 

3.2. Restrição a 4 (quatro) pessoas para ocupação de mesas, inclusive crianças. 

3.2.1. Será permitida a ocupação por até 6 pessoas quando garantido o distanciamento mínimo de 1,0 
metro entre as pessoas da mesma mesa. 

3.3. Priorização de sistema de entrega (Delivery). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Mesas mantidas com distanciamento mínimo de 2,5 metros umas das outras, de forma a garantir o 
distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos ocupados de um conjunto de mesas a outro.  

4.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre assentos eventualmente existentes em balcão. 

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionários e clientes. 

4.3.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do distanciamento deverá ser 
providenciado anteparo de proteção fixo nos balcões de atendimento e recomendado uso de protetor 
facial nos demais casos. 

4.4. Manutenção de distância mínima segura entre funcionários dentro da cozinha, reduzida para um 
metro, desde que todos estejam fazendo uso de máscara.  

4.5. Ambientes de espera eventualmente existentes devem garantir o distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre cada pessoa (ou grupo) em todas as direções. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Pratos quentes e frios dispostos em pistas com anteparo de proteção para impedir acesso de clientes 
obrigatoriamente servidos por funcionários devidamente capacitados. 

5.1.1. O acesso pelos clientes e auto serviço poderá ser realizado quando houver o fornecimento de luvas 
descartáveis para uso dos clientes no início da pista e o descarte obrigatório ao final da pista. 

5.2. Temperos e condimentos disponibilizados aos clientes em porções individualizadas, sem 
reaproveitamento.  

5.3. Talheres, pratos, copos e demais utensílios disponibilizados aos clientes devem estar protegidos e 
talheres devidamente acondicionados em embalagens individualizadas. 

5.4. Guardanapos de papel embalados ou protegidos em dispensers. 

5.5. Toalhas de mesa utilizadas substituídas entre um cliente e outro. 

5.6. Cardápios disponibilizados passíveis de higienização e higienizados a cada manuseio. 

5.6.1. Recomendada utilização de cardápios digitais, de papel descartável ou outro sistema que impeça o 
compartilhamento de objetos. 
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6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Garantia de entrada de pessoas com uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total 
do nariz e boca; 

6.2. As máscaras deverão ser utilizadas pelos clientes nos momentos de circulação pelo ambiente e somente 
poderão ser retiradas quando acomodados nas mesas (sentados) durante o período de consumação. 

6.2.1. Durante a consumação as máscaras devem ser acondicionadas adequadamente, não devendo 
permanecer diretamente sobre a mesa. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Funcionários devem manter unhas curtas e sem esmaltes. 

7.2. Funcionários não devem usar acessórios que possam acumular sujeiras e microrganismos, como 
anéis, aliança, colares, pulseiras, brincos e relógios. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso, inclusive mesas 
e cadeiras. 

8.2. Higienização de talheres e utensílios por meio químico (álcool 70%) ou físico (calor úmido). 

8.2.1. Devem ser secos naturalmente antes de embalados individualmente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Os ambientes com consumação de alimentos devem ser em áreas arejadas, preferencialmente em 
áreas abertas. 

9.1.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém expostos à ventilação natural: 
permitem a circulação de ar natural (troca de ar) mediante entrada e saída por janelas e portas; 

9.1.2.  A área das janelas de cada ambiente deve corresponder a, no mínimo, 1/5 da área correspondente 
ao piso. 

9.1.2.1. As janelas devem permanecer totalmente abertas durante o funcionamento do 
estabelecimento; 

9.1.3. As portas eventualmente existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

9.1.4. Quando forem utilizados concomitantemente sistemas mecânicos de ventilação e de climatização, 
estes devem ser mantidos limpos, e os procedimentos realizados devidamente registrados. A limpeza 
deve ser realizada conforme normas gerais definidas aos estabelecimentos. 

9.2. Manutenção de todos os demais ambientes arejados, preferencialmente com ventilação natural.  

ANEXO V 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SHOPPINGS, GALERIAS E CONGÊNERES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Os estabelecimentos comerciais e de serviços em funcionamento nestes locais também devem 
cumprir os demais protocolos sanitários, geral e específicos para as respectivas atividades. 

1.2. As atividades essenciais cujo acesso seja independente da entrada comum ao shopping podem 
realizar atendimento ao público nos dias e horários permitidos para a atividade. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Acesso de clientes em número superior à capacidade estabelecida. 

2.2. Circulação de pessoas sem utilização de máscara de proteção facial. 

2.3. Realização de campanhas, publicidade ou qualquer evento que possa causar aglomeração. 

2.4. Venda ou fornecimento de alimentos para consumo imediato que propiciem a retirada de máscaras 
dos usuários durante a permanência nas áreas comuns. 

2.5. A abertura nos horários não permitidos, exceto para acesso aos serviços de assistência à saúde 
eventualmente existentes (clínicas, consultórios e vacinas);  

2.6. Disponibilização de torneiras de bebedouros de água que permitam a ingestão de água diretamente 
das torneiras. 

2.7. Serviços de manobrista (valet); 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Implantação de sistema de informação visível ao público na entrada sobre a capacidade máxima 
permitida de público e o número de pessoas existentes no momento. 

3.2. Restrição do uso da área de estacionamento para clientes limitando a área à mesma capacidade 
definida para atendimento ao público. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Implantação, nos corredores de acesso e circulação de pessoas, de mão de direção para trânsito de 
pessoas, propiciando o distanciamento de 1,5 metro. 

 

5. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

5.1. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 
5.1.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
desta deliberação.  

5.2. Os ambientes com consumação de alimento, inclusive praças de alimentação, devem ser em áreas 
arejadas, preferencialmente em áreas abertas. 

5.2.1. Entende-se por áreas arejadas locais providos de cobertura, porém expostos à ventilação natural: 
permitem a circulação de ar natural (troca de ar) mediante entrada e saída por janelas e portas. 

 

ANEXO VI 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO DENTRO DOS VEÍCULOS – DRIVE THRU E DRIVE IN 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1.  Os estabelecimentos devem possuir estrutura com área de entrada e saída de veículos ou 
estacionamento privativo; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Saída de pessoas de dentro dos veículos 

2.1.1. Exceto para a ida ao banheiro em serviços com permanência prolongada em área de 
estacionamento, como shows, cinema e outros eventos.  

2.2. Acesso de pessoas a pé. 

2.3. Utilização de acesso ou parada de veículos sobre calçadas, corredores de ônibus e demais locais 
proibidos pelas regras de trânsito; 

2.4. Utilização de vagas de estacionamento comuns das vias públicas para este fim, bem como mesas, 
cadeiras, cones ou similares para reservas de vagas. 

2.5. Acesso de veículos com mais de quatro pessoas em serviços com permanência prolongada em área 
de estacionamento, inclusive cinema, shows e outras atividades culturais. 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Obrigatoriedade de barreira física de proteção entre funcionário e usuário:  

3.1.1. Instalação de barreira física de material liso, lavável e impermeável (vidro, acrílico ou similar) entre 
os clientes e funcionários do caixa ou entrega.  

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre funcionário e cliente. 

3.2.1. Quando não for possível durante o atendimento a manutenção do distanciamento deverá ser 
providenciado anteparo de proteção (fixo nos balcões de atendimento e protetor facial nos demais casos). 

3.3. Garantia de distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os carros quando houver permanência 
prolongada em área de estacionamento, inclusive cinema, shows e outras atividades culturais 

 
4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. As embalagens para acondicionamento dos alimentos devem ser próprias para esta finalidade. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato físico entre cliente e 
funcionário; 

4.3. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

4.4. Apenas uma pessoa do veículo deverá receber os itens. 

4.5. Conferência de ingressos nos eventos deverá ser visual ou através de leitores óticos, sem contato 
manual por parte do atendente. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca para os 
funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades;  

5.1.1. Utilização de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) como medida adicional durante 
atendimento que impeça o distanciamento mínimo de 1,5 metros e não houver outra barreira física. 

5.2. Garantia de atendimento de pessoas com uso de máscara de proteção respiratória com cobertura 
total do nariz e boca; 

5.2.1. Os clientes deverão ser orientados (verbalmente ou por meio de informativos afixados na entrada) 
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras durante atendimento. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Exigência da assepsia de mãos dos usuários do serviço na entrada do estabelecimento e dos 
funcionários e colaboradores periodicamente. 

6.2. Disponibilização de álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de funcionários e usuários dos 
serviços. 

6.3. Higienização completa do local entre sessões dos serviços com permanência prolongada, tais como 
shows, cinema e outros eventos. 

 

7. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Higienização das superfícies de toque, antes do início das atividades e após cada uso. 

7.1.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser higienizados entre um uso e outro; 

 

 

ANEXO VII 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

SERVIÇOS DE ENTREGA - DELIVERY 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Os pedidos devem ser recebidos por meio de telefone, internet ou aplicativos. 

1.2. O entregador deve portar álcool gel 70% para higienização de mãos, equipamentos de cartão e bolsa 
de transporte. 

1.3. Bolsas de transporte não devem ser colocadas no chão. 

1.4. As embalagens para acondicionamento de alimentos devem ser próprias para esta finalidade e 
lacradas, para segurança. 

1.5. Evitar abrir desnecessariamente os compartimentos de entregas; 

1.6. Não romper os lacres de segurança dos produtos; 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Compartilhamento de objetos de uso pessoal, como canetas, fones de ouvido, copos, garrafas, etc. 

2.2. Entrada nas residências (ou local de entrega), exceto quando houver prestação de serviço 
concomitante (manutenção). 

 

3. GARANTIA DE DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro entre entregador e clientes. 

3.2. Distanciamento mínimo de 1,5 metro dos demais entregadores e demais funcionários dos 
estabelecimentos, enquanto aguardam os pedidos serem elaborados 

 

4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. Evitar contato das mãos com superfícies (campainhas, botões, maçanetas). 

4.1.1. Realização de higienização das mãos imediatamente após o contato, quando este for inevitável. 

4.2. Priorização de pagamento antecipado, por sistema que evite contato físico entre cliente e 
funcionário; 

4.2.1. Troco em dinheiro deve ser realizado em saco plástico. 

 

5. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

5.1. Uso obrigatório de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca para os 
funcionários, com troca a ser realizada a cada 3 horas ou sempre que esta se apresentar úmida ou com 
sujidades. 

5.2. Orientação prévia aos clientes sobre obrigatoriedade de utilização de máscara durante o contato 
com o funcionário no momento da entrega/serviço. 

 

6. GARANTIA DE HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos dos funcionários com álcool 70%, antes e após a entrega/serviço. 

 

7. GARANTIA DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL 
SANITIZANTE OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Equipamentos utilizados para pagamento em cartão devem ser higienizados entre um uso e outro; 

7.2. Higienização interna e externa dos compartimentos após cada entrega. 

7.3. Higienização diária de veículos e caixas de transporte. 

ANEXO VIII 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ESCRITÓRIOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

1. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

1.1. Restrição de aglomerações em espaços comuns com demarcação de áreas que não deverão ser 
utilizadas. 

1.2. Limitação máxima de 25 pessoas nos ambientes, quando for possível a manutenção do 
distanciamento mínimo. 

1.3. Agendamento prévio, com espaçamento de horário, para acesso de clientes e terceiros. 

1.4. Realização de reuniões, aulas e treinamentos prioritariamente de forma virtual.  

1.5. Limitação do número de pessoas na área de espera.  

 

2. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

2.1. Manutenção da distância mínima segura entre pessoas, alterando a disposição dos móveis ou 
alternando assentos e demarcando lugares que devem ficar vazios, considerando não somente o 
distanciamento lateral, mas também o distanciamento entre pessoas em diferentes fileiras. 

 

3. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

3.1. Remoção de mobílias e equipamentos não utilizados de forma a evitar o uso e compartilhamento 
desnecessários dos mesmos. 

3.2. Determinação de um responsável por reunião, quando presenciais, para manipular os comandos de 
salas de reuniões e afins, evitando o compartilhamento de objetos entre participantes. 

 

4. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

4.1. Instalação de recipientes com álcool em gel 70% nos ambientes para uso dos funcionários e clientes. 

 

5. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

5.1. Realização da higienização completa das estações de trabalho diariamente. 

 

6. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

6.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

6.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados, conforme protocolo sanitário 
geral. 

 

ANEXO IX 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Recomendado disponibilizar o serviço ‘leva e traz’ como iniciativa para evitar a entrada de clientes 
na oficina. 

 

2. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

2.1. Atendimento aos clientes nas concessionárias realizado com controle de acesso ao showroom. 

2.2. Realização de agendamento prévio dos clientes, exceto nos casos de atendimento emergencial para 
manutenção. 

 

3. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

3.1. Ocupação de apenas uma pessoa por veículo de test drive. 

3.1.1. Caso imprescindível o acompanhamento, a segunda pessoa deve sentar-se no banco de trás do lado 
oposto ao motorista. 

 

4. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

4.1. Proteção com película protetora descartável das áreas de manuseio comum pelo público em veículos 
de test drive e do showroom (como volante, câmbio, bancos, maçanetas, etc.). 

 

5. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

5.1. Higienização do interior e exterior dos veículos de test drive a cada uso, e dos veículos do showroom 
a cada acesso pelos clientes. 

5.2. Higienização de maçanetas externas, volante, manopla, forração lateral, alavanca de câmbio e 
acessórios internos, que possam ser manuseados pelo mecânico, ao receber veículos na oficina. 

5.3. Proteção de bancos, volante e manoplas do veículo antes de iniciar os trabalhos em um automóvel.  

5.4. Higienização de acessórios internos e externos do veículo ao finalizar a manutenção de cada veículo. 

ANEXO X 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO E OUTRAS PRÁTICAS ESPORTIVAS 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Liberação do acesso ao local mediante agendamento prévio.  

1.2. Organização dos treinamentos e atividades com horários marcados. 

1.3. Recomendação aos praticantes que cheguem nos horários estipulados, e ao término do 
treinamento, não façam reuniões, retornando imediatamente às residências. 

1.4. Organização de atendimento do número máximo de usuários de modo que comecem e terminem as 
atividades no mesmo espaço de tempo e saiam de forma ordenada, sem contato e aglomeração. 

1.5. Recomendação aos usuários que evitem os horários de pico.  

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Acesso de usuários em número superior à capacidade física do estabelecimento. 

2.2. Filas ou aglomerações na entrada ou demais áreas internas. 

2.3. Aulas, atividades e práticas em grupo. 

2.4. Contato físico direto entre os praticantes e/ou instrutores. 

2.5. Acompanhantes assistindo aos treinos.  

2.6. Uso de leitor de digital para entrada na academia.  

2.7. Salas de vapor ou sauna, caso exista no estabelecimento, e locais sem renovação de ar. 

2.8. Utilização e manuseio de celulares durante a prática de atividade física. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1.  Acesso limitado apenas aos atletas em treino. 

3.2. Limitação da quantidade de clientes que entram na academia conforme definido nesta fase (40%); 

3.2.1. Respeitado concomitantemente o distanciamento mínimo permitido. 

 

4. DISTACIAMENTO ENTRE AS PESSOAS: 

4.1. O espaço de exercício de cada usuário nas áreas de peso livre e nas salas de atividades coletivas deve 
ser demarcado no piso, através de marcações para garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os 
alunos. 

4.2. Manutenção apenas de práticas individuais ou práticas esportivas que não proporcionem 
proximidade, contato físico ou concentração de pessoas (por exemplo, aulas de tênis). 

4.2.1. Exceto centros de treinamento de atletas profissionais, limitados à permanência dos atletas e 
equipe técnica. 

4.3. Delimitação com fita do espaço em que cada usuário deve se exercitar nas áreas de peso livre e nas 
salas de atividades coletivas. Cada usuário deve ficar a 1,5 metro de distância um do outro. 

4.4. Utilização de no máximo 50% dos aparelhos de Cárdio e de armários, com um distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre equipamentos em uso. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Adoção de estratégia/opção do usuário para acesso à academia a fim de que não seja necessário 
toque das mãos com equipamentos (por exemplo, leitor digital, digitação de senhas etc). 

5.2. Disponibilização de métodos de pagamento eletrônicos, sempre que possível, para minimizar ao 
máximo o contato. 

 

6. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA: 

6.1. Realização do registro diário de todos os usuários e colaboradores, informando os horários de 
entrada e saída dos locais de treinamento e competição, para controle, caso se verifique algum caso 
confirmado ou suspeito de covid-19.  

6.2. Monitoramento de cada usuário que adentre ao estabelecimento: se houve contato com pessoas 
que apresentaram sintomas da COVID-19 nos últimos 14 dias e/ou se apresentam qualquer sintoma da 
COVID-19, não deve ser autorizada a entrada; 

6.3. Monitoramento da temperatura (recomendável uso de termômetro do tipo eletrônico à distância) 
de todos os clientes. Apontada uma temperatura superior a 37.0 °C, não deve ser autorizada a entrada.  

6.4. Instalação de painel de acrílico na recepção e garantia da utilização de máscara de proteção 
individual por parte do funcionário da recepção. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRASMISSÃO DIRETA 

7.1. Uso obrigatório de equipamento de proteção individual (máscara de proteção) para alunos, 
funcionários, personal trainers e terceirizados, cobrindo boca e nariz totalmente e garantindo a troca, caso 
apresente sujidade ou umidade. 

7.2. As máscaras devem ser utilizadas pelos alunos em todas as atividades, salvo aquáticas, retirando-a 
apenas quando estiver efetivamente treinando. 

7.3. Orientar a prática da etiqueta para tosse, evitar aperto de mãos, abraçar e tocar a própria boca, 
nariz ou olho; 

7.4. Recomendam-se todos os alunos trazer sua própria garrafa d’água para hidratação. 
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7.5. Lacrar as torneiras a jato dos bebedouros de pressão que permitem a ingestão de água diretamente, 
evitando que tenha contato do equipamento através da boca. Caso não seja possível, substituí-lo por outro 
equipamento que possibilite a retirada de água apenas em copos descartáveis. 

7.6. Atletas profissionais deverão ser previamente testados para doença aguda por PCR e testes 
sorológicos para evidenciar doença pregressa, antes de iniciar os treinamentos.  

7.6.1. Repetição obrigatória do PCR a cada 5 ou 7 dias entre os atletas. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

8.1. Obrigatória assepsia de mãos dos colaboradores e alunos ao adentrar no estabelecimento. 

8.2. Disponibilização de recipientes com álcool em gel a 70%, de preferência sem contato, para uso 
por clientes e colaboradores em todas as áreas da academia (recepção, musculação, peso livre, salas 
coletivas, piscina, vestiários, etc). 

8.3. Manutenção de kits de higiene abastecidos com sabonete líquido e papel toalha descartáveis 
em todos os lavatórios de mãos. 

8.4. Manutenção de dispositivo para limpeza dos calçados na entrada da academia, por exemplo, 
através de tapetes ou toalhas embebidas com desinfetante. 

 

9. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO 

9.1. Nas áreas de musculação e peso livre, posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos, contendo 
toalhas de papel descartáveis e produto específico de higienização, para uso em equipamentos de treino 
como colchonetes, halteres e máquinas, após cada utilização dos mesmos. 

9.2. A higienização dos equipamentos e objetos deve ser feito antes e depois de cada cliente fazer 
uso.  

9.3.  As superfícies tocadas com mais frequência, como mesas, maçanetas, interruptores de luz, 
torneiras, corrimões, pias, entre outros, devem ser higienizados rotineiramente. 

9.4. Higienização de pisos e banheiros com produto desinfetante antes do início das atividades a 
cada período: no mínimo 3 (três) vezes ao dia quando funcionamento em período regular. 

9.5. Intensificação da rotina de limpeza, garantindo que todos os equipamentos sejam 
completamente higienizados ao menos três vezes ao dia. Durante o horário de funcionamento da academia, 
fechar cada área ao menos três vezes ao dia por, pelo menos 30 minutos, para limpeza dos equipamentos e 
desinfecção dos ambientes. 

9.6. Garantir toalhas para manutenção da higiene dos equipamentos. 

9.6.1. Devem ser de uso individual e descartadas em um recipiente com tampa e acionamento por pedal. 

 

10. ATIVIDADES EM PISCINA: 

10.1. Realização das atividades individualmente e com distanciamento mínimo de 2,0 metros entre cada 
usuário. 

10.2. Disponibilização, próximo à entrada da piscina, de recipiente de álcool em gel a 70% para que os 
clientes usem antes de tocar na escada ou nas bordas da piscina. 

10.3. Exigência de uso de chinelos por clientes e colaboradores e, manutenção de dispositivo para limpeza 
deles antes da entrada da área da piscina. 

10.4.  Disponibilização, na área da piscina, de suportes para que cada cliente possa pendurar sua toalha de 
forma individual. 

10.5. Higienização das escadas, balizas e bordas da piscina após o término de cada aula. 

10.6. Manutenção de criterioso controle e registro quanto à higienização da água das piscinas. 

 

11. GARANTIR VENTILAÇÃO DO AMBIENTE: 

11.1.  A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – 
janelas – voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

11.2. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados, conforme protocolo sanitário 
geral. 

 

ANEXO XI 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CABELEIREIROS, MANICURE, PEDICURE E BARBEARIAS 

(Não Compreende serviços de: podologia, limpeza de pele; massagem, maquiagem, depilação, entre 
outros procedimentos estéticos.) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Disponibilização e garantia de uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários aos funcionários para cada tipo de atividade (incluindo atividades de limpeza, retirada e troca de 
lixo, manuseio e manipulação de alimentos). 

1.2. Utilização de uniformes exclusivamente nas dependências da empresa, lavados e trocados 
diariamente. 

1.3. Os profissionais devem comunicar claramente aos clientes as diretrizes a serem seguidas, além de se 
adequarem aos protocolos sanitários e de segurança ao cliente.  

1.4. Agendamentos prévios para atendimento, garantindo intervalo de tempo suficiente para 
higienização completa da estação de trabalho e utensílios. 

1.5. Agendamentos condicionados ao questionamento do cliente quanto a possíveis sinais e sintomas 
gripais (febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia, ou outros). 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Circulação de funcionários nas áreas comuns do estabelecimento e fora de seus ambientes 
específicos de trabalho. 

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

2.3. Clientes e colaboradores sem máscaras nos ambientes do estabelecimento. 

2.4. Oferta de qualquer alimento para consumo no local, inclusive café. 

2.5. Compartilhamento de objetos pessoais (fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e 
pratos) e de trabalho.  

2.6. Uso de acessórios (anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e colares) pelos funcionários e 
colaboradores. 

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

2.9. Provadores de amostras de produtos compartilhados aos clientes para venda no estabelecimento 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Orientação aos clientes que evitem chegar antecipadamente ou com atrasos para evitar permanência 
em ambientes como recepções e salas de espera. 

3.2. Proibição de entrada de acompanhantes, exceto em casos de clientes que necessitem de auxílio, 
limitado a um acompanhante por cliente. 

3.3. Demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações, reduzindo o número de pessoas 
ao mesmo tempo no mesmo ambiente e respeitando o distanciamento mínimo. 

3.4. Realização, sempre que possível, de atividades de forma individual (incluindo reuniões, aulas e 
treinamentos). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Manutenção da distância mínima de 1,5 metro entre pessoas em todos os ambientes, internos e 
externos, exceto para pessoas que dependam de acompanhamento ou cuidados especiais (tais como 
crianças até 12 anos, pessoas idosas e pessoas com deficiência). 

4.2. Manutenção da distância mínima de 2 metros entre as estações de trabalho. 

4.3. Utilização de barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas (divisórias ou protetores 
faciais) sempre que a distância mínima entre pessoas não puder ser mantida. 

4.4. Definição de horários diferenciados para atendimento às pessoas do grupo de risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Fornecimento de água potável de modo individualizado. Caso sejam utilizados galões, filtros ou 
purificadores de água, os copos devem ser descartáveis ou de uso individual.   

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

5.4. Utilização de luvas descartáveis para contato físico com o cliente. 

5.5. Troca de toalhas e capas protetoras a cada cliente. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Para os procedimentos que impeçam o distanciamento entre cliente e profissional menor que 1,5 
metro, indicada a utilização pelos profissionais de máscara N95 (ou PFF2) ou protetor facial de polímero 
(viseira ou face shield) sobre a máscara comum. 

6.1.1.  As máscaras N95 devem ser trocadas a cada sete dias, no máximo, desde que mantidas suas 
características (sem sujidades, dobras ou umidade); 

6.1.2. O protetor facial deve ser higienizado entre um atendimento e outro.  

6.2. Indicação a funcionários e clientes dos locais específicos para descarte de máscara. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 

7.2. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.3. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

7.4. Utilização, preferencialmente, de roupas brancas, lavadas diariamente usando água sanitária; 

7.5. Utilização de jaleco descartável, trocado a cada cliente em caso de serviço que necessite contato 
físico. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO 

8.1. Garantia de higienização de balcões, assentos de salas de recepção/espera entre um cliente e outro. 

8.2. Higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas e outros utensílios, colocando de molho por 15 
minutos: 

8.2.1. Em solução de água com água sanitária de 2 a 2,5%, conforme instruções do fabricante para 
desinfeção de materiais; 

8.2.2. Em solução de clorexidina a 2%, com diluição de 100ml de clorexidina para 1 litro de água. 

8.3. Higienização das estações de trabalho e equipamentos a cada atendimento. 

8.4. Disponibilização de kits de limpeza aos funcionários e orientá-los para a higienização das superfícies 
e objetos de contato frequente antes e após o seu uso. 

8.5. Realização do processo de esterilização, conforme preconizado pela legislação sanitária vigente. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1.  Manutenção de todos os ambientes arejados, preferencialmente com ventilação natural. 

9.2. Garantir que as janelas permaneçam totalmente abertas durante o funcionamento do 
estabelecimento 

9.3. Eventuais sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos 
limpos, registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme normas gerais 
definidas aos estabelecimentos. 

9.4. As portas existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

 

ANEXO XII 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES QUE ENVOLVEM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E DE MODIFICAÇÃO 
CORPORAL 

(Serviço de fisioterapia, reabilitação física, acupuntura, serviços de limpeza de pele, massagem facial, 
maquiagem, depilação simples ou com uso de equipamento elétrico, massagem corporal, massagem 

estética para emagrecimento, podologia, procedimentos de estética que faça uso de equipamentos que 
possam ser operados por profissional não médico, serviços de bronzeamento artificial sem uso de câmara 
de bronzeamento, serviços de embelezamento, sem responsabilidade médica, atividade de colocação de 

piercing, atividade de tatuagem, micropigmentação, com uso de agulhas ou dispositivos para pigmentar a 
pele e atividade de maquiagem definitiva) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Disponibilização e garantia de uso de todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 
necessários aos funcionários para cada tipo de atividade (incluindo atividades de limpeza, retirada e troca de 
lixo, manuseio e manipulação de alimentos). 

1.2. Capacitação de todos os colaboradores quanto às medidas de prevenção à transmissão da COVID-19; 
sobre paramentação e desparamentação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e realização dos 
registros destas, em livro próprio, disponível à fiscalização. 

1.3. Os profissionais devem comunicar claramente aos clientes as diretrizes a serem seguidas, além de se 
adequarem aos protocolos sanitários e de segurança ao cliente.  

1.4. Agendamentos prévios para realização dos procedimentos estéticos, garantindo intervalo que 
permita a higienização entre um atendimento e outro. 

1.5. Agendamentos condicionados ao questionamento do cliente quanto a possíveis sinais e sintomas 
gripais (febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia ou outros). 

1.6. Atendimentos condicionados a registros na ficha do cliente quanto aos possíveis sinais e sintomas 
gripais no dia do procedimento (se febre, tosse, coriza, dores no corpo, cefaleia, ou outros). 

1.7. Utilização de uniformes exclusivamente nas dependências da empresa, lavados e trocados 
diariamente. 

 

2. PROIBIÇÕES 

2.1. Circulação de funcionários nas áreas comuns do estabelecimento e fora de seus ambientes 
específicos de trabalho. 

2.2. Circulação de clientes nos diversos ambientes do estabelecimento. 

2.3. Clientes e colaboradores sem máscaras nos ambientes do estabelecimento. 

2.4. Oferta de qualquer alimento para consumo no local, inclusive café. 

2.5. Compartilhamento de objetos pessoais (fones de ouvido, celulares, canetas, copos, talheres e 
pratos) e de trabalho.  

2.6. Uso de acessórios como anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e colares (clientes e 
funcionários). 

2.7. Filas ou aglomerações nas entradas. 

2.8. Atendimentos de pessoas sintomáticas respiratórias. 

2.9. Provadores de amostras de produtos compartilhados aos clientes para venda no estabelecimento 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Orientação aos clientes que evitem chegar antecipadamente ou com atrasos para evitar 
permanência em ambientes como recepções e salas de espera. 

3.2. Proibição de entrada de acompanhantes.  

3.3. Demarcação de áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações, reduzindo o número de pessoas 
ao mesmo tempo no mesmo ambiente e respeitando o distanciamento mínimo. 

3.4. Realização, sempre que possível, de atividades de forma individual (incluindo reuniões, aulas e 
treinamentos). 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Atendimento em salas individuais ou, quando o procedimento permitir atendimento não privativo, 
com distanciamento mínimo de 2,0 metros entre áreas de atendimento. 

4.2. Utilização de barreiras físicas ou EPI específico de proteção entre pessoas (divisórias ou protetores 
faciais) sempre que a distância mínima entre pessoas não puder ser mantida. 

4.3. Definição de horários diferenciados para atendimento às pessoas do grupo de risco. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Fornecimento de água potável de modo individualizado. Caso sejam utilizados galões, filtros ou 
purificadores de água, os copos devem ser descartáveis ou de uso individual.   

5.2. Oferecimento a clientes de objetos embalados individualmente. 

5.3. Fracionamento de produtos para cada atendimento. 

5.4. Utilização de luvas descartáveis para contato físico com o cliente. 

5.5. Fracionar os produtos para cada atendimento, evitando levar o pincel, possivelmente contaminado, 
ao produto durante a aplicação de maquiagem. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Para os procedimentos que impeçam o distanciamento entre cliente e profissional menor que 1,5 
metro, utilização pelos profissionais de: 

6.1.1. Máscara N95 (ou equivalente) ou protetor facial de polímero (viseira ou face shield) sobre a máscara 
comum. 

6.1.1.1. As máscaras N95 devem ser trocadas a cada sete dias, no máximo, desde que mantidas suas 
características (sem sujidades, dobras ou umidade); 

6.1.1.2. O protetor facial deve ser higienizado entre um atendimento e outro.  

6.1.2. Óculos de proteção; 

6.1.3. Aventais descartáveis, substituídos entre um atendimento e outro; 

6.1.4. Recomendável o uso de aventais preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de 
procedimento. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Exigência da assepsia de mãos dos clientes na entrada do estabelecimento e dos funcionários e 
colaboradores periodicamente. 

7.2. Garantia de descarte de luvas utilizadas entre um atendimento e outro, seguida da higienização das 
mãos com água e sabão e, na impossibilidade, com álcool em gel 70% antes de dar continuidade nos 
trabalhos. 

7.3. Utilização pelos funcionários de toucas descartáveis. 

7.4. Manutenção de unhas aparadas dos funcionários. 

7.5. Utilização, preferencialmente, de roupas brancas, lavadas diariamente usando água sanitária; 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO 

8.1. Higienização de pinceis de maquiagem e outros utensílios utilizados periodicamente, colocando-os 
de molho por quinze minutos:  

8.1.1. Em solução de água com água sanitária de 2 a 2,5%, conforme instruções do fabricante para 
desinfeção de materiais; 

8.1.2. Em solução de clorexidina a 2%, com diluição de 100ml de clorexidina para 1 litro de água. 

8.2. Garantia de higienização de balcões, assentos de salas de recepção/espera entre um paciente e 
outro. 

8.3. Higienização das estações de trabalho, equipamentos (inclusive macas) e materiais a cada 
atendimento. 

8.4. Realização do processo de esterilização, conforme preconizado pela legislação sanitária vigente. 

 

9. ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS  

9.1. Garantia da esterilização dos kits individualizados dos instrumentais necessários para uso para cada 
cliente, e manter disponível à fiscalização os registros em livro próprio, os monitoramentos biológico e 
químico, de forma a atender as normas sanitárias vigentes. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

10.1. Manutenção de todos os ambientes arejados, preferencialmente com ventilação natural. 

10.2. Garantir que as janelas permaneçam totalmente abertas durante o funcionamento do 
estabelecimento 

10.3. Eventuais sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos 
limpos, registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme normas gerais 
definidas aos estabelecimentos. 

10.4. As portas existentes, se possível, deverão ser mantidas abertas. 

ANEXO XIII 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

TRANSPORTE 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações visíveis contendo as principais medidas e recomendações em relação às 
medidas de prevenção da COVID-19.  

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Transporte coletivo com passageiros em pé. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Adotar procedimentos de embarque e desembarque a fim de evitar o cruzamento do fluxo de 
pessoas, começando a lotação dos ônibus de passageiros pelos bancos de trás e sua desocupação pelos 
bancos da frente. 

3.2. Reforço de ações em transportadoras que promovam menor fluxo de pessoas em processos de 
armazenagem e recebimento de mercadorias, evitando aglomerações 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Adaptar a lotação dos ônibus de passageiros a fim de garantir uma distância mínima segura entre os 
passageiros, deixando sempre pelo menos um assento vazio entre dois ocupantes e intercalar entre assentos 
da frente e atrás. 

4.2. Transporte de no máximo 3 passageiros em veículos (táxi, uber ou equivalente). 

4.3. Garantir que transportadoras respeitem a distância mínima segura do estabelecimento, evitando 
contágios e contaminações. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Orientar todos os passageiros para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos 
veículos. 

5.2. Realizar a entrega e o recebimento de mercadorias observando o distanciamento mínimo entre o 
funcionário interno e a pessoa externa; e após o recebimento das mercadorias, higienizar as mãos com água 
e sabão ou, na impossibilidade, com álcool em gel 70%. 

5.3. Recomendado uso de balaclava por passageiro (sobre a máscara), devidamente higienizada, durante 
o transporte em motocicletas. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca por todos usuários e 
funcionários dos serviços de transporte.  

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 

7.1. Disponibilização de álcool em gel 70% para a assepsia de mãos de funcionários e usuários dos 
serviços de transporte. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Higienização de veículos de transporte de passageiros a cada rodada. 

8.1.1. Higienização de bancos, superfícies e outros locais onde possa haver contato com as mãos. 

8.2. Higienização de capacetes entre uso por um cliente e outro. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. Veículos de transporte de passageiros devem circular com as janelas totalmente abertas.  
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ANEXO XIV 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

CONDOMÍNIOS, CLUBES E OUTRAS ATIVIDADES ASSOCIATIVAS SIMILARES 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Manutenção de informações afixadas na entrada e em locais estratégicos contendo as principais 
medidas e recomendações em relação às medidas de prevenção da COVID-19.  

1.2. Obrigatório cumprimento concomitante do Protocolo Sanitário Geral e protocolos específicos das 
atividades eventualmente exercidas na área abrangida pelo local (restaurante, comércio de alimentos, 
academia, entre outros). 

1.3. Orientação aos moradores quanto à manutenção de crianças em casa e, quando ao ar livre, sem 
contato com outras crianças (que não convivem na mesma residência). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Utilização de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos, playgrounds, espaço kids, academias ao 
ar livre e outras estruturas que não sejam higienizados entre um uso e outro e não garantam o 
distanciamento mínimo entre pessoas. 

2.1.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de usuários 
e do distanciamento mínimo, as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e 
sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Proibida qualquer aglomeração, considerada mais de 3 (três) pessoas reunidas sem o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre pessoas e/ou sem uso de máscara. 

3.1.1. Excetuados grupos de pessoas (familiares) que convivem na mesma residência.  

3.2. Eventuais reuniões ou assembleias presenciais realizadas com no máximo 25 pessoas. 

3.3. Operação de piscinas com nível de ocupação abaixo de sua capacidade máxima permitida, 
considerando o distanciamento mínimo de 2,0 metros entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Isolar área ou fechar todo e qualquer equipamento para entretenimento que não propicie condições 
para manutenção da distância mínima segura entre as pessoas, tais como playgrounds, brinquedos de uso 
coletivo, espaço kids, entre outros.  

4.2. Limitação do uso de elevadores, reduzindo a lotação máxima, mantendo o distanciamento mínimo 
necessário e orientando os usuários a não conversarem dentro dos elevadores. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Lacração das torneiras que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros ou retirada 
dos bebedouros coletivos existentes com a finalidade de se evitar o contato da boca do usuário com o 
equipamento. 

5.2. Eliminação de sistemas de identificação para acesso por meio de biometria ou qualquer sistema de 
identificação que exija o contato das mãos com o equipamento. 

5.2.1. Quando não for possível a substituição, os usuários devem ter à disposição, no mesmo local, álcool 
gel 70% para higienização das mãos, sendo de uso obrigatório após o manuseio do equipamento. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. O uso de máscara de proteção respiratória com cobertura total do nariz e boca pelos moradores, 
visitantes, funcionários e prestadores de serviços é obrigatório e deve ser assegurado durante a 
permanência em todas as áreas de uso comum, exceto durante o uso de piscinas. 

6.1.1. Estão dispensadas da obrigatoriedade do uso de máscaras crianças menores de 3 (três) anos e 
pessoas com deficiências que as impeçam de utilizar máscaras faciais adequadamente.  

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Higienização dos pisos das áreas fechadas de uso comuns com produto desinfetante ao menos 
3(três) vezes ao dia, 

7.2. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários de uso comum, que estiverem 
disponibilizados para uso, ao menos 3 (três) vezes ao dia. 

7.3. Utilização de sistema adequado de filtragem em piscinas.  

7.4. Garantia de nível de cloro entre 0,8 a 3 mg/litro e pH entre 7,2 a 7,8 em cada piscina, com 
monitoramento realizado a cada quatro horas. 

 

ANEXO XV 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES DE ENSINO 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Superior, Educação Profissional, Ensino de 
Arte e Cultura, Idiomas, Esporte e outras atividades de ensino) 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Priorização do atendimento ao público por canais digitais. 

1.2. Realização de esclarecimentos sobre proteção contra a COVID-19 e boas práticas de higiene a todos 
os funcionários, alunos, familiares e participantes das atividades de ensino. 

1.3. Comunicação e orientação aos alunos e famílias sobre os protocolos de funcionamento com 
antecedência. 

1.4. Realização de ações permanentes de sensibilização dos estudantes.  

1.5. Ocupação ininterrupta de salas por no máximo 3 (três) horas. 

1.6. Funcionamento de laboratórios apenas para pesquisa ou para aulas dos cursos majoritariamente 
práticos. 

1.7. Realização de testes, provas, avaliações e vestibulares obedecendo-se o distanciamento mínimo e as 
demais diretrizes deste protocolo. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1.1. Aulas ou atividades presenciais dos cursos de Educação superior, exceto cursos de medicina, 
farmácia, enfermagem, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, 
obstetrícia, gerontologia e biomedicina 

2.1.2. Permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 na instituição de ensino. 

2.1.3. Consumo e compartilhamento de alimentos e bebidas nas salas, corredores e demais espaços de 
realização das atividades. 

2.1.4. Eventos como feiras, palestras, seminários, festas, assembleias, competições e campeonatos 
esportivos.  

2.1.5. Entrada de pais, responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora, exceto na Educação Infantil que, 
quando necessária, deve ser organizada.  

2.1.6. Atividades de práticas conjuntas que requerem proximidade entre as pessoas ou contato físico, tais 
como algumas práticas de dança, esportes ou teatro.  

2.1.7. Brinquedos trazidos de casa pelas crianças. 

2.1.8. Utilização de brinquedos que não são passíveis de higienização a cada uso. 

 

3. MONITORAMENTO DE SINTOMAS 

3.1. Inspeção na entrada e acompanhamento diário da saúde de alunos e funcionários. 

3.2. Monitoramento da saúde da equipe e alunos que estiverem em quarentena por membro da equipe 
indicado pela escola.  

3.3. Realização de busca ativa de alunos faltosos para identificação de Síndrome Gripal. 

3.4. Obrigatória a notificação à Vigilância Epidemiológica de casos (alunos ou funcionários) suspeitos ou 
confirmados de síndrome gripal ou de COVID-19, inclusive os faltosos, no e-mail 
vigilancia_riopreto@yahoo.com.br. 

 

4. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

4.1. Adoção de ensino não presencial combinado ao retorno gradual das atividades presenciais. 

4.2. Organização da entrada e saída para evitar aglomerações, preferencialmente fora dos horários de 
pico do transporte público. 

4.3. Utilização do maior número possível de entradas no estabelecimento, 

4.4. Escalonamento de horários de entrada e saída  

4.5. Escalonamento de horários para liberação para o intervalo, recreio e refeições. 

4.6. Limitação de uso de salas dos professores, de reuniões e outras de apoio a número reduzido de 
pessoas, no máximo 25, respeitando o distanciamento mínimo. 

4.7. Limitação do número de alunos nas salas, laboratórios e durante atividades físicas, fazendo rodízio 
entre grupos. 

4.8. Definição de grupos ou turmas fixas de crianças, evitando que se misturem. 

 

5. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

5.1. Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas em todos os ambientes, inclusive aulas práticas, 
educação física e atividades culturais.  

5.2. Utilização de marcação no piso para sinalizar o distanciamento de 1,5 metro, em todos os locais de 
permanência fixa ou formações de filas. 

5.3. Distanciamento de 1,5 metro no atendimento ao público, preferencialmente com agendamento 
prévio. 

5.4. Distanciamento de 1,5 metro entre berços ou outros locais de descanso.  

 

6. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

6.1. Garantia de uso de protetor facial de polímero (viseira ou face shield) na impossibilidade de 
distanciamento de 1,5 metro durante as atividades práticas e laboratoriais. 

6.2. Disponibilização de EPIs necessários a todos os funcionários de acordo com cada atividade realizada, 
tais como limpeza, manipulação de alimentos, manuseio de livros, entre outras. 

6.3. Fornecimento de alimentos e água potável de modo individualizado.  

6.4. Material de uso coletivo, que exija passagem ou compartilhamento entre os participantes devem ser 
evitados. 

 

7. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

7.1. Utilização de máscara dentro da instituição de ensino e em todo o percurso de casa até a instituição 
de ensino, exceto crianças de até 2 anos. 

7.2. Aferição da temperatura das pessoas a cada entrada na instituição de ensino.  

7.3. Isolamento em sala ou área específica de pessoas que apresentem sintomas até que possam voltar 
para casa. 

7.4. Indicação de funcionário como ponto de contato em cada prédio da instituição de ensino para 
sinalizar sintomas. 

7.5. Manutenção de atividades remotas para alunos e funcionários que fazem parte do grupo de risco. 

 

8. HIGIENE PESSOAL 

8.1. Incentivo constante sobre a higienização frequente e completa das mãos. 

8.2. Garantir a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel 70% ao entrar e 
sair da instituição de ensino, ao entrar e sair da biblioteca, antes e após cada aula, antes das refeições ou 
após o manuseio de qualquer objeto. 

8.3. Garantir higienização das mãos após cada contato de profissionais que têm contato direto com 
crianças, principalmente após troca de fraldas, alimentação e auxílio no uso de banheiro pelas crianças. 

 

9. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

9.1. Higienização dos prédios, das salas de aula e das superfícies que são tocadas por muitas pessoas 
(grades, mesas de refeitórios, carteiras, puxadores de porta e corrimões), antes do início das aulas em cada 
turno e sempre que necessário. 

9.2. Higienização de bancadas, computadores, equipamentos e utensílios antes de cada aula, sobretudo 
de laboratórios e de outros espaços de realização de atividades práticas. 

9.3. Higienização de todos os objetos compartilhados antes do uso, inclusive objetos utilizados durante 
as aulas, oficinas e cursos. 

9.4. Higienização de brinquedos, trocador e objetos de uso comum a cada uso. 

9.5. Higienização de mamadeiras, bicos e outros utensílios utilizados pelos bebês com uso de escova 
após fervura e solução de hipoclorito de sódio. 

9.6. Evitar atividades que demandem uso de fone e ou microfone. 

9.7. Limpeza dos espaços e superfícies com intervalo de, no máximo, 3 horas. 

9.8. Remoção e descarte do lixo no mínimo três vezes ao dia. 

 

10. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

10.1. Avaliação de espaços externos e adequados para realização das aulas e cursos. 

10.2. Priorização de atividades ao ar livre. 

10.3. Manutenção dos ambientes internos bem ventilados com as janelas e portas abertas.  

10.4. Garantia de renovação de ar de todos os ambientes. 

10.4.1. Sistemas mecânicos de ventilação e de climatização existentes devem ser mantidos limpos, 
registrando os procedimentos realizados. A limpeza deve ser realizada conforme protocolo sanitário geral 
desta deliberação.  

 

11. DIRETRIZES PARA BIBLIOTECAS 

11.1.  Manutenção de distanciamento mínimo de 1,5 metro, com demarcação de lugares de permanência. 

11.2. Disponibilização de estante ou local adequado para recebimento de material devolvido. 

11.3. Recebimento de livros sempre com luvas 

11.4. Manutenção de livros devolvidos no local destinado ao recebimento durante, no mínimo, 5 (cinco) 
dias, antes de devolvê-lo ao acervo ou novo empréstimo 

11.5. Higienização dos livros devolvidos após o período determinado com álcool 70% e papel toalha, 
descartado após o uso. 

 

12. DIRETRIZES PARA TRANSPORTE 

12.1. Adequação da lotação dos veículos de transporte, intercalando um assento ocupado e um livre. 

12.2. Orientação aos estudantes para evitar tocar nos bancos, portas, janelas e demais partes dos veículos 
do transporte escolar. 

12.3. Realização de limpeza periódica dos veículos do transporte escolar entre uma viagem e outra, 
especialmente das superfícies comumente tocadas pelas pessoas. 

12.4. Disponibilização de álcool em gel 70% nos veículos do transporte escolar para que os estudantes 
possam higienizar as mãos. 

 

13. DIRETRIZES PARA LOCAIS DE ALIMENTAÇÃO  

13.1. Organização de filas de espera utilizando senhas, preferencialmente por meio digital. 

13.2. Refeitórios e cantinas devem garantir distanciamento de 1,5 metro nas filas e balcões, utilizando 
sinalização no piso.  

13.3. Alteração da disposição das mesas e cadeiras para garantir o distanciamento mínimo (1,5 metro 
entre cada pessoa), e reduzir o número de pessoas por mesa. 

13.4. Priorização de refeições em embalagens individualizadas. 

13.5. Disponibilização e utilização de talheres descartáveis ou devidamente embalados, protegidos de 
interação por diversas pessoas e devidamente higienizados. 

13.6. Proibição do compartilhamento de talheres, pratos ou copos, bem como alimentos. 

13.7. Uso obrigatório de máscaras, podendo retirá-la apenas no momento da refeição e seguindo o 
armazenamento adequado e o correto manuseio e descarte da mesma. 

13.8. Disponibilização de água e sabão ou álcool em gel 70% na entrada dos ambientes, sendo obrigatória 
a higienização das mãos na entrada e saída do local. 

13.9. Higienização de mesas, cadeiras e demais objetos dispostos sobre a mesa a cada ciclo de uso.  

13.10. Profissionais que preparam e servem alimentos devem utilizar EPIs e seguir protocolos de higiene de 
manipulação dos produtos. 

13.11. Adoção do protocolo específico para locais com consumação de alimentos, no que couber. 

 

14. DIRETRIZES PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS 

14.1. Controle de acesso aos vestiários e banheiros. 

14.2. Garantia de fácil acesso aos locais para lavagem das mãos contendo sinalização sobre a necessidade 
de lavar as mãos sempre com água e sabão líquido e assepsia com álcool em gel 70% após o uso do banheiro 
ou vestiário. 

14.3. Disponibilização nos banheiros e vestiários de toalhas de papel descartável para enxugar as mãos. 

14.4. Orientação aos funcionários e alunos para evitar o contato entre uniformes e roupas limpas com 
uniformes e roupas usados, mantendo calçados longe das peças de vestuário, evitando a contaminação 
cruzada. 

14.5. Higienização completa dos banheiros, lavatórios e vestiários antes da abertura, após o fechamento 
e, no mínimo, a cada três horas. 

ANEXO XVI 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

ATIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS 

Museus, Galerias de Arte, Exposições culturais, Convenções, Auditórios, Bibliotecas, Teatros, Cinemas, Circo, 
entre outras atividades similares. 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e protocolos sanitários específicos, quando 
aplicáveis. 

1.2. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

1.3. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.4. Alimentos e bebidas devem ser consumidos em locais adequados para a finalidade, tais como 
lanchonetes, restaurantes ou ambulantes eventualmente existentes, cumprido o protocolo específico (anexo 
IV). 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Fornecimento ou consumo de qualquer alimento ou bebida para consumo no interior das salas ou 
local da atividade (durante o evento/sessão). 

2.2. Participação do público nos palcos e picadeiro durante apresentações, bem como qualquer interação 
com o público ou fotos com artistas. 

2.3. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público com antecedência para acomodação nos assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação do trajeto nos locais de visitações. 

3.5. Organização da saída dos frequentadores por fileira de assentos iniciando-se pelas fileiras mais 
próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Realização virtual de testes de artistas e reuniões de produção. 

4.2. Suspensão ou limitação de cenas com situações de contatos físicos entre artistas.  

4.3. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de permanência do público. 

4.4. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e entre fileiras, de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.5. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas 
ou grupo familiar.  

4.6. Demarcação do trajeto nos locais de visitações e circulação, de modo que a distância mínima de 1,5 
metro seja garantida. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Substituição de microfones compartilhados por outro meio de captação de som que não requeira 
contato direto (uso individual). 

5.2. Utilização individual de objetos de cena, sem compartilhamento. 

5.3. Conferência de ingressos visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato manual 
por parte do atendente. 

5.4. Restrição de acesso a acervos e aparelhos expositivos cuja interatividade exija toque e/ou 
manipulação por parte do público.  

5.5. Disponibilização de informações sobre visitas e acervos digitalmente para acesso pelos visitantes em 
seus celulares ou tablets pessoais.  

5.6. Recomendada disponibilização de aplicativos de celular com informações sobre as atividades e 
eventos. 

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público presente, sendo facultado 
apenas para os artistas durante as apresentações. 

6.2. Utilização de kits individuais para maquiagem, que serão descartados após a apresentação. 

 

7. HIGIENE PESSOAL 

7.1. Realização de pausas regulares a cada três horas para lavagem das mãos de funcionários, 
colaboradores e artistas. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura. 

8.2. Realização de intervalos regulares a cada três horas para a higienização completa dos ambientes. 

8.3. Higienização de figurinos, cenários, instrumentos e objetos de cena antes e depois do uso. 

8.4. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes de serem utilizados por 
outros funcionários. 

8.5. Artistas deverão usar máscaras e ter figurinos, cenários, instrumentos musicais e objetos de cena 
higienizados antes e depois do uso. 

 

9. VENTILAÇÃO DOS AMBIENTES 

9.1. A renovação de ar deve ser preferencialmente com ventilação natural (através de aberturas – janelas 
– voltadas para área externa) concomitante com a diminuição de pessoas por m2 de área do local.  

9.1.1. Manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e de climatização limpos, implantando Plano de 
Manutenção, Operação e Controle, registrando os procedimentos realizados, conforme protocolo 
sanitário geral. 
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ANEXO XVII 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

EVENTOS EM GERAL 

Shows, festivais, bufês, leilões e outros eventos realizados por empresas especializadas (comerciais, 
culturais, organizacionais, políticos ou institucionais). 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e protocolos sanitários específicos, quando 
aplicáveis. 

1.2. Solicitação prévia ao Comitê gestor de Enfrentamento ao Coronavírus contendo endereço, 
responsável pelo evento, CPF ou CNPJ, data, hora, número de pessoas, área utilizada (m2) e duração do 
evento, para autorização com antecedência mínima de 10 dias, através do email 
eventoscovid19@riopreto.sp.gov.br. 

1.3. Priorização da atividade nos sistema Drive-in. 

1.4. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.5. Cumprimento do protocolo sanitário para restaurantes, lanchonetes, padarias e outros locais com 
consumação de alimentos (anexo IV) nos eventos realizados com consumação de alimentos. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Qualquer tipo de festa. 

2.2. Presença de público em pé. 

2.3. Eventos com mais de 25 pessoas. 

2.4. Eventos em áreas inferiores a 150m². 

2.5. Participação do público nos palcos durante apresentações, bem como qualquer interação com o 
público ou fotos com artistas. 

2.6. Presença de pessoas que não sejam indispensáveis na produção do evento. 

2.7. Intervalos durante apresentações. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Realização de reserva de assentos. 

3.2. Permissão da entrada do público com antecedência para acomodação nos assentos. 

3.3. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.4. Demarcação de locais em eventuais filas. 

3.5. Organização da saída dos frequentadores por fileira de assentos iniciando-se pelas fileiras mais 
próximas à saída, terminando nas mais distantes, evitando assim o cruzamento entre pessoas. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro do local da apresentação e local de permanência do público. 

4.2. Disponibilização e manutenção de assentos alternados na mesma fileira e entre fileiras, de modo a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas ou grupo familiar. 

4.3. Disposição de mobiliário de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas 
ou grupo familiar ou 2,5 metros entre mesas quando houver consumação de alimentos e bebidas.  

4.4. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas de serviço de bufê em ponto fixo.  

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. Substituição de microfones compartilhados por outro meio de captação de som que não requeira 
contato direto (uso individual). 

5.2. Conferência de ingressos visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem contato manual 
por parte do atendente. 

5.3. Disponibilização de aplicativos de celular com informações sobre a programação, atividades e 
cardápio, quando houver.  

 

6. PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DIRETA 

6.1. Utilização de máscara por todos os funcionários, colaboradores e público presente, sendo facultado 
apenas para os artistas durante as apresentações. 

6.2. Utilização de kits individuais para maquiagem, que serão descartados após a apresentação. 

6.3. Garantia de proteção física de alimentos e bebidas, evitando a exposição destes em qualquer 
ambiente. 

 

7. HIGIENE PESSOAL. 

7.1. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), ao sair e em períodos 
regulares durante o evento. 

7.2. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a menos de cinco metros do 
posto de trabalho. 

7.3. Higienização das mãos do garçom, quando houver, a cada ciclo de serviço. 

 

8. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

8.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura. 

8.2. Higienização de figurinos, instrumentos e objetos antes e depois do uso. 

8.3. Higienização de todos os equipamentos e utensílios de uso comum antes de serem utilizados por 
outros funcionários. 

 

ANEXO XVIII 

FASE 2 (LARANJA) 

PROTOCOLO SANITÁRIO– CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 

PARQUES, CENTROS DE ENTRETENIMENTO E LAZER 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

1.1. Cumprimento do protocolo sanitário geral, Anexo I e protocolos sanitários específicos, quando 
aplicáveis. 

1.2. Presença de colaboradores apenas imprescindíveis para a realização das atividades. 

1.3. Cumprimento do protocolo sanitário para restaurantes, lanchonetes, padarias e outros locais com 
consumação de alimentos (anexo IV) eventualmente existentes nestes locais. 

 

2. PROIBIÇÕES  

2.1. Atrações, brinquedos e equipamentos que não sejam higienizados entre um uso e outro e não 
garantam distanciamento mínimo entre pessoas, tais como bancos, estruturas fixas, piscinas de bolinhas, 
playgrounds ou atrações coletivas com movimentação de pessoas. 

2.1.1. Tais equipamentos poderão ser utilizados desde que seja possível o controle do número de usuários 
e do distanciamento mínimo, as superfícies de contato sejam higienizadas entre um uso e outro e 
sejam higienizados totalmente, no mínimo, três vezes ao longo do dia.  

2.2. Acesso e permanência de qualquer funcionário, visitante ou usuário sem uso de máscara, exceto 
durante o uso de piscinas. 

2.3. Compartilhamento de equipamentos de uso coletivo, tais como bancos e outras estruturas que não são 
passíveis de higienização entre um uso e outro. 

 

3. PREVENÇÃO DE AGLOMERAÇÕES 

3.1. Utilização do maior número possível de entradas. 

3.2. Demarcação de locais em eventuais filas. 

3.3. Operação de piscinas com nível de ocupação abaixo de sua capacidade máxima permitida. 

 

4. DISTANCIAMENTO ENTRE PESSOAS 

4.1. Distanciamento mínimo de 1,5 metro de funcionários e locais de permanência do público. 

4.2. Disposição de equipamentos/atrações de modo a permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metro 
entre pessoas ou grupo familiar. 

4.3. Distanciamento de 2,5 metros entre mesas quando houver consumação de alimentos e bebidas.  

4.4. Distanciamento mínimo de 1,5 metro em eventuais filas. 

4.5. Distanciamento de 2,0 metros entre pessoas durante uso de piscinas. 

 

5. PREVENÇÃO DE CONTATO FÍSICO ENTRE PESSOAS, SUPERFÍCIES E OBJETOS COMPARTILHADOS 

5.1. A conferência de ingressos deverá ser visual, através de leitores óticos ou de auto check-in, sem 
contato manual por parte do atendente. 

5.2. Embarque e desembarque nos equipamentos sem contato físico entre visitante e funcionário. 

5.2.1. Onde a assistência é necessária (crianças e pessoas com mobilidade reduzida) deve ser realizada por 
membro da família. 

5.3. Estacionamento de veículos realizado pelo próprio usuário. 

 

6. HIGIENE PESSOAL 

6.1. Higienização de mãos de funcionários/operadores após cada ciclo de operação (embarque, 
desembarque e atendimentos). 

6.2. Higienização das mãos antes de entrar (inclusive das crianças pelos pais), ao sair e em períodos 
regulares durante a permanência no local. 

6.3. Disponibilização de estação para higienização própria dos funcionários a menos de cinco metros do 
posto de trabalho. 

 

7. HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, OBJETOS E SUPERFÍCIES DE CONTATO COM ÁLCOOL SANITIZANTE 
OU OUTRO PRODUTO DESINFETANTE APROPRIADO. 

7.1. Realização de limpeza e higienização de todas as áreas comuns antes da abertura, devendo o 
procedimento ser repetido a cada três horas. 

7.2. Higienização de equipamentos (rádios HTs, contadores numéricos) e outros utensílios de trabalho 
antes de serem utilizados por outros funcionários. 

7.3. Utilização de sistema adequado de filtragem em piscinas.  

7.4. Garantia de nível de cloro igual ou superior a 0,8 a 3 mg/litro e pH entre 7,2 a 7,8 em cada piscina, 
com monitoramento realizado a cada quatro horas. 

7.5. Higienização de armários, como guarda volumes e vestiários, a cada troca de usuário. 

7.6. Higienização de ferramentas pelas equipes de manutenção antes e após cada uso. 

7.7. Higienização das gôndolas, boias, esteiras, cabines, travas de segurança, assentos, e demais 
superfícies de contato a cada uso. 

7.8. Higienização das atrações e brinquedos a cada uso.  

 

JOCKEY CLUB DE S.J.DO RIO PRETO

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDI-
TAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, fi cam os senhores associados do JO-
CKEY CLUB DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, convocados 
para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 
28 (vinte e oito de Janeiro de 2021 (Dois Mil e Vinte Um) ás 
20:00hrs (vinte horas), na sede da entidade, cita á Rua Ma-
rechal Deodoro, 3115, 2º Andar a fi m de deliberar a seguinte 
ordem do dia;
A) Conhecer, debater e deliberar sobre o relatório de contas 
do presidente, relativas ao respectivo biênio administrativo;
B) Eleição dos Órgãos da Administração, ou seja: Diretoria/
Executiva, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Comissão 
de Sede, Comissão do Hipódromo, Comissão de Corridas 
e Comissão do Hipismo. De acordo com parágrafo único do 
artigo 14 (quatorze) esta Assembleia se instalará em uma 
única convocação, com qualquer número de associados.

São José do Rio Preto, 12 de Janeiro de 2021
ISRAEL BENTO CARDOSO – RG: 6.251.601 – PRESIDEN-
TE
Publicar nos dias: 15/16/17

Editais de
CONVOCAÇÃO


