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Riopretrans descarta barrar trabalhador 
não essencial e descumpre decreto 
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BR 153
 PRF apreende 
carro roubado 
com 86 tijolos 

de maconha 
na BR 153, 

próximo a Rio 
Preto. Moto-

rista foi preso. 
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Ego individual 
quebra corrente 
contra covid e 
coletivo perde
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Consumidores se aglomeram em frente a supermercado ontem

Thiago PASSOS

LEITOS OCUPADOS
HB E HCM já registram mais internações 

em março do que fevereiro inteiro
O Complexo Funfarme, que administra o Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade, chegou a 
370 internações de pacientes com Covid-19 neste mês de março, segundo o boletim divulgado nesta se-
gunda-feira (22). Mesmo restando nove dias para terminar o mês, o índice já supera o de fevereiro. Pág.A5HOSPITAIS DO COMPLEXO FUNFARME ESTÃO LOTADOS

Arquivo DHOJE

LOCKDOWN DE FILAS
Donos de supermercados já estudam 

fechar as portas diante do boom de pe-
didos delivery e a falta de estrutura para 
atender os clientes. Ontem lojas no final 
do dia registraram muita aglomeração. 
Bancos também tiveram filas em quase 
todos os caixas eletrônicos da cidade. 
Já o Procon anunciou que notificou dois 
estabelecimentos por abuso na taxa de 
entrega.     Pág.A2

Filas em caixas 
eletrônicos foi rotina 
ontem em Rio Preto

A Riopretrans, concessionária 
que detém o poder das duas em-
presas – Circular Santa Luzia e 
Itamarati – respondeu, através de 
seu representante Diego Mansur, 
que essa exigência “foge da al-
çada” da empresa. “O consórcio 
não possui o poder de polícia 
para barrar o embarque dos 

usuário sem a declaração”, disse.
Decreto do lockdown diz que só 
pode circular no transporte público 
trabalhador de atividade essencial. 
Segundo a Riopretrans, a frota de 
ônibus está normal nas ruas, sem 
redução de coletivos e, até o mo-
mento, também não está prevista 
alterações de horários. Pág.A3

A PM e a Vigilância Sanitária 
interromperam uma festa clan-
destina que estava ocorrendo 
em uma chácara localizada em 
Uchoa por volta das 22h do últi-
mo domingo (21), após denúncia 
anônima de que vários jovens 
estavam aglomerados. Pág.A4

Advogado obtém 
HC para sair à rua 
sem ser multado

O Desembargador Souza Mei-
relles do Tribunal de Justiça au-
torizou o advogado David Viana 
Tedeschi de transitar livremente 
pelas ruas de Rio Preto sem 
ser importunado por Fiscais da 
Vigilância Sanitária, Guarda Mu-
nicipal ou Policia Militar. Pág.A3

Reporta-
gem esteve 
no terminal 

pela ma-
nhã, encon-
trou pouco 
movimento 

mas não 
precisou 

apresentar 
a declara-

ção para 
acessar 
ônibus
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Competência, 
impedimento e suspeição 

e o caso Lula
Quando nos referimos 

a esse termo (competên-
cia) juridicamente não 
estamos discutindo a 
qualidade ou capacida-
de subjetiva do julgador. 
Portanto, é uma palavra 
técnica que se refere 
a um pressuposto pro-
cessual objetivo positivo 
necessário em qualquer 
causa judicial para que 
o juiz aprecie o mérito da 
questão posta em juízo.

Assim no caso dos 
processos contra o ex-
-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva o que o 
Ministro Edson Fachin 
decidiu é simplesmente que a 13ª Vara de Curitiba-PR é in-
competente para o julgamento das causas que não envolva 
somente a Petrobrás.

Por consequência safou-se o ex-juiz Sérgio Moro do pedido 
de suspeição feito pela defesa, pois a suspeição, por sua vez, 
é um pressuposto processual subjetivo imprescindível para que 
haja imparcialidade ou isenção.

A suspeição é – via de regra - de natureza subjetiva. Impe-
dimento é – geralmente - de natureza objetiva.

Suspeição, no Código de Processo Penal está previsto no 
art. 254 e o juiz deve decliná-lo inclusive de ofício quando for 
amigo íntimo ou inimigo capital; se ele, seu cônjuge ou des-
cente, estiver respondendo por fato análogo, sobre cujo caráter 
criminoso haja controvérsia; se ele, seu cônjuge ou parente 
consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive sustentar 
demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado 
por qualquer das partes; se estiver aconselhado qualquer das 
partes; se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer 
das partes; se for sócio, acionista ou administrador da socie-
dade interessada no processo.

Os casos de impedimento do juiz estão elencados no artigo 
252, do Código de Processo Penal.

Agora, importante notar, em processo penal, que os casos 
de impedimento e suspeição dos juízes estendem-se aos órgãos 
do Ministério Público, o que muita gente esquece, nos termos 
do artigo 258, do CPP, que reza:

Art. 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão 
nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu 
cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, 
no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição 
e aos impedimentos dos juízes.

Rege, no Brasil, o princípio do juiz e promotor naturais e 
imparciais e assim não se pode legitimar ou validar um proces-
so-crime em que haja incompetência em relação ao juiz e falta 
de atribuição ao promotor e impedimento e suspeição também 
em relação a ambos.

Se o houver demora para o reconhecimento de tais situações 
o maior prejudicado é o réu e não o Estado.

A democracia necessita de competência e imparcialidade 
à jurisdição, sob pena de violação ao Estado democrático de 
Direito.

Por GILBERTO ANTONIO LUIZ – Advogado 

ARTIGO 

Procon notifica abuso 
na taxa de entrega

O Procon de Rio Preto re-
alizou durante esta primeira 
semana de lockdown na cidade 
a fiscalização dos serviços de 
entrega dos supermercados na 
cidade. Segundo o Procon, um 
hipermercado e uma rede de 
supermercados foram notifica-
dos por conta do valor cobrado 
neste período.

Os valores cobrados pelas 
empresas foram de R$ 21,60 
e R$ 16,20, o representando 
um aumento de 44,57% e 
87,83%, respectivamente, na 
comparação com o valor que 
era cobrado por essas empre-
sas até a semana passada.

“É permitido que os super-
mercados cobrem uma taxa de 
entrega, mas isso não pode ser 
lucro. Esses aumentos estão 
fora da realidade e acabam 
sendo abusivos por conta do 
momento. Além de ser os dois 
maiores valores encontrados 
no município, são os que mais 

aumentaram proporcionalmen-
te”, afirmou o diretor do Procon, 
Jean Dornelas.

Segundo o diretor, foram 12 
supermercados fiscalizados em 
Rio Preto, com o valor médio de 
entrega variando de R$ 7 a R$ 
10. Os dois supermercados tem 
até esta terça-feira (23) para 
justificar o aumento. Também 
foi notificada uma empresa 
especializada em delivery por 
aplicativo de celular que presta 
serviço para um dos supermer-
cado e que cobrou no fim de 
semana taxas de entrega entre 
R$ 11,40 e R$ 16,70.

“Se os supermercados não 
apresentarem uma justificativa 
aceitável por esse aumento na 
cobrança, nós vamos encami-
nhar o caso para o Ministério 
Público como crime contra a 
economia popular. O valor do 
aumento pode até parecer pe-
queno, mas afeta justamente 
as pessoas que tem menos 
condições”, comentou Dor-
nelas.

Vinicius LIMA 

LOCKDOWN

Delivery entope mercados, 
causam aglomeração e 
donos ameaçam fechar

O diretor regional da Asso-
ciação Paulista de Supermerca-
dos (APAS), José Luís Sanches, 
afirmou nesta segunda-feira 
que o atendimento dos super-
mercados através de delivery 
e drive thru mudou completa-
mente a rotina dos lojistas, que 
ameaçam fechar os estabele-
cimentos nos próximos dias.

O excesso de pedidos é 
apontado pelo diretor da APAS 
como motivo para os trans-
tornos. José Luís que possui 
quatro lojas, diz que apenas 
em sua unidade na região do 
Damha foram mais de 300 
pedidos, o que tem provocado 
transtornos aos funcionários, 
mas também aos clientes.

“Esta demais, não conse-
guimos atender a demanda 
do delivery, eu trabalho só 
amanhã assim, só nessa loja 
do Damha foram mais de 300 
pedidos, não tem como aten-
der, a reclamação é de todos 
os supermercados, e vamos 
parar”, afirmou.

Questionado sobre o inicio 
das operações através do drive 
trhu, o diretor regional da APAS 
afirmou que não possui funcio-

nários suficientes para separar 
as compras para os clientes. 
“Como você separa, o problema 
é a separação, acho que não 
tem condições de trabalhar as-
sim, não existe alternativa para 
trabalhar, nossa única opção 
é manter as lojas fechadas”, 
destacou.

A vendedora Thamyris Tolen-
tino peregrinou nos aplicativos 
dos estabelecimentos nesta 
segunda-feira em busca de 
comprar produtos essenciais 
que estão faltando em sua 
residência, mas a entrega mais 
próxima que encontrou foi para 
a próxima quinta-feira. “Se es-
tou precisando fazer compra é 
porque não tenho os produtos 
em casa, não faz sentido o 
supermercado dizer que tem 
entrega para daqui três dias”, 
detalhou.

Já a administradora de em-
presas Nubia Beatriz Faria op-
tou por realizar suas compras 
pelo site do Supermercado Po-
recatu, com retirada drive thru 
para esta terça-feira. “Precisei 
de alguns itens que acabaram 
e optei pelo drive trhu, mas não 
consegui nenhum supermerca-
do para retirar no mesmo dia”, 
afirmou.

O DHoje acompanhou a 

Thiago PASSOS  
redacao@dhoje.com.br

Thiago PASSOS

Clierntes se aglomeram em porta de supermrecado

entrega drive trhu no Supermer-
cado Porecatu nesta segunda-
-feira, mas o serviço gera insa-
tisfação nos consumidores e 
causou aglomerações na frente 
da loja. “Realizei a compra hoje 
pela manhã, e agendaram a re-
tirada para 18h, cheguei aqui e 
percebi que outras 50 pessoas 
foram agendadas para o mes-
mo horário, e que é necessário 
esperar chamarem o nome para 

ir até a porta realizar o paga-
mento em uma maquininha 
de uso coletivo”, afirmou uma 
dona de casa que pediu para 
não ter seu nome revelado.

A reportagem entrou em 
contato com o Porecatu, mas a 
empresa informou que não iria 
comentar sobre o assunto. Já o 
representante do Supermerca-
do Laranjão não foi localizado 
para comentar.

ESTACIONE CAIXAS

No primeiro dia de flexibi-
lização do lockdown,  nesta 
segunda-feira (22), houve fila 
em agências bancárias de Rio 
Preto para a utilização de caixa 
eletrônico

A empresária Tatiane Santa-
na, de 34 anos, se deslocou até 
uma agência bancária e disse 
que estava na fila para utilizar 
o caixa eletrônico, pois atua 
na área Pet e precisa depositar 
cheques e dinheiro de clientes. 
“São clientes antigos e têm 
aqueles que não sabem utilizar 
a tecnologia e aplicativos de 
bancos para efetuar transações 
bancárias então eles acabam 
por pagar com cheques e eu pre-
ciso depositar. Com o lockdown 
não posso ir diretamente ao cai-
xa do banco como de costume, 
agora tenho que usar o caixa 
eletrônico, mas infelizmente a 
compensação do cheque é de 
dois dias”, comenta.

Tatiane disse ainda que não 
está com contas atrasadas. 
“Para efetuar pagamentos de 
contas estou utilizando o apli-
cativo do banco”, diz.

O aposentado Gerson An-
tônio dos Santos, 60 anos, 
estava na fila porque precisa 
de dinheiro. “Sou motorista e 
cheguei hoje de viagem. Estou 
aqui para sacar o pagamento da 
minha aposentadoria”, diz.

As pessoas que não são 
do serviço essencial poderão 
se deslocar até as agencias 
bancárias para utilizar os caixas 
eletrônicos, mediante compro-
vação da necessidade de utilizar 
os serviços bancários. Caso a 
pessoa tenha algum problema 
muito grave e urgente que não 
consiga resolver apenas no caixa 
eletrônico, a pessoa receberá 
atendimento individualizado, já 
que um terço dos funcionários 
continua trabalhando em horário 
de expediente bancário.

Bancos têm 
filas gigantes
Sue PETK

Área Azul volta a ser 
cobrada e é criticada

Na semana passada a Emurb suspendeu a cobrança do 
estacionamento rotativo em função do lockdown decretado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) e que determinou medidas mais 

drástica entre 17 e 21 de março

Quem precisou ir à região 
central de Rio Preto,  na região 
do bairro Redentora se surpre-
endeu com fiscais da Área Azul 
trabalhando normalmente nes-
ta segunda-feira desde manhã. 
A repercussão nas redes sociais 
foi instantânea.

Em nota a administração 
municipal informou que a me-
dida visa conter a circulação 
indevida de pessoas pelas ruas 
ontem mantem o estaciona-
mento rotativo.

“A Emurb informa que re-
tomou a cobrança do Estacio-
namento Rotativo (E-Digital) 
nesta segunda-feira, dia 22, 
com o objetivo de desestimular 
a circulação de pessoas. Isso 
porque o entendimento da 
empresa é que a gratuidade 
do estacionamento pode se 
transformar em incentivo para 
os rio-pretenses virem à região 
central e ao bairro Redentora, 
além de um dificultador para 
quem precisar de vaga no 
momento da retirada de al-
gum produto essencial”, diz o 
comunicado.

A empresa municipal in-
forma ainda que metade dos 
fiscais está trabalhando atual-
mente, e que a tolerância de 
10 minutos sem pagamento 
está mantido. “Cabe registrar 
que o número de fiscais foi 

reduzido para 50% do total 
e que o tempo de tolerância 
continua ampliado para 10 
minutos, com o objetivo de 
permitir a retirada de produtos 
essenciais”, concluiu.

Na semana passada a 
Emurb suspendeu a cobrança 
do estacionamento rotativo em 
função do lockdown decretado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e que determinou me-
didas mais drástica entre 17 
e 21 de março. Na ocasião, a 
Emurb informou que as cobran-
ças retornariam nesta segunda.

No Instagram, a empresária 
Camila Zanquini encaminhou 

questionamento ao DHoje de-
monstrando indignação com a 
atuação dos fiscais.

“Quero deixar registrada 
minha indignação. Tenho uma 
pequena ótica e fazem uma se-
mana que não posso trabalhar, 
compreendo a necessidade do 
lockdown, não entendo, mas 
tento compreender, a minha 
dispensa já está ficando vazia, 
minhas contas só Deus sabe 
o que vou fazer depois para 
de novo, tentar por em dia, aí 
o Edinho Araújo vai lá, faz um 
discurso que é pra ter o mínimo 
de pessoas na rua e flexibiliza a 
Área Azul?”, escreveu.

Thiago PASSOS  
redacao@dhoje.com.br
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Comitê vai ter R$ 11 mi para 
empresas rio-pretenses

O Comitê de Retomada 
Econômica, instituído pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
no inicio do ano, reuniu 360 
empresários de Rio Preto 
com sete instituições finan-
ceiras nesta segunda-feira 
no evento “Sala de Crédito”, 
realizado em parceria com a 
Acirp e o Sebrae.

De acordo com o vice-
-prefeito Orlando Bolçone 
(DEM) participaram do even-
to, representantes da Caixa 
Econômica Federal, Banco 
do Brasil, Sicred, Bradesco, 
Santander, Desenvolve São 
Paulo, Banco do Povo e 
ACCrédito (instituição finan-
ceira ligada as associações 
comerciais) que disponibi-
lizaram todas as linhas de 
crédito para os empresários.

“O governo do estado dis-

ponibilizou R$ 100 milhões 
para financiamentos através 
do Desenvolve São Paulo, e 
um pacote de R$ 11 milhões 
para auxiliar os empresários 
de Rio Preto nesse momento 
difícil, mas foi importante 
a participação das demais 
instituições financeiras que 
abriram suas linhas de cré-
dito para os empreendedores 
da cidade”, destacou.

Ainda de acordo com 
Bolçone, 240 empresários 
participaram diretamente na 
live transmitida pela Acirp, 
enquanto que outros 120 
acompanharam pelo Face-
book da entidade. “Respei-
tamos todos os protocolos 
sanitários para realizar esse 
evento, mas não podemos 
ficar esperando passar, os 
empresários precisam de 
recursos agora”, disse.

Thiago PASSOS

ECONOMIA

Riopretrans descarta barrar 
passageiro não essencial e 
ignora decreto da prefeitura
A partir desta segunda-fei-

ra (22) os ônibus voltaram a 
circular em Rio Preto e, de 
acordo com informações da 
Prefeitura, este transporte 
seria de uso exclusivo para 
trabalhadores dos serviços 
considerados essenciais pelo 
decreto, e ainda salientou 
que todos os usuários devem 
estar munidos do documento 
de comprovação, correndo o 
risco de não adentrarem aos 
ônibus e até serem multados 
no valor de R$1.259,00.

No entanto, a Riopretrans, 
concessionária que detém o 
poder das duas empresas – 
Circular Santa Luzia e Itamara-
ti – respondeu, através de seu 
representante Diego Mansur, 
que essa exigência “foge da 
alçada” da empresa. “Não 
se trata de desobediência ao 
decreto ou afronta ao muni-
cípio, o consórcio não possui 
o poder de polícia para barrar 
o embarque dos usuário sem 
a declaração”, explica Diego.

Segundo a Riopretrans, a 
frota de ônibus está normal 
nas ruas, sem redução de 
coletivos e, até o momento, 
também não está prevista 
alterações de horários.

Diego ainda frisou que ao 
analisar o número de passa-
geiros do primeiro período, 
projeta-se que serão transpor-
tados 20 mil passageiros só 

nesta segunda-feira (22). Para 
ter um efeito comparativo, em 
dias úteis normais, a empresa 
transporta 57 mil pessoas; aos 
sábados 26 mil e aos domingos 
9 mil.

Outro lado
Na contramão da resposta 

da Riopretrans, a Prefeitura 
colocou no Decreto (Art.4º 
parágrafo II) que está proibida 
a circulação de pessoas, que 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

GLOBONEWS

TRANSPORTE COLETIVO

não sejam para trabalhar nos 
serviços permitidos ou para 
atendimento de urgência e 
emergência e reiterou que, 
para o uso do transporte co-
letivo, além de ser voltado aos 
trabalhadores dos serviços 
permitidos, os mesmo devem 
portar sempre a declaração 
em mãos para caso de terem 
que comprovar que estão tra-
balhando.

Ônibus voltaram a circular ontem para trabalhador essencial

Arquivo DHOJE

Jogo de ego
O Brasil está repleto de autoridades que tem conspirado con-

tra as medidas restritivas adotadas para reduzir, o quanto antes, 
o número de infectados e de mortes pela covid-19. Como não há 
consenso em torno das iniciativas impostas pelos governadores 
e, principalmente pelos prefeitos, que combatem à pandemia 
na ponta, a decisão de um juiz ou de um desembargador com-
promete o interesse coletivo. Na semana passada, por meio 
de liminar, a Associação Paulista de Supermercado conseguiu 
liminar, que permitiu a reabertura dos associados e quebrou por 
um dia e meio o lockdown, em Rio Preto. Agora, atendendo pe-
dido isolado, o desembargador José Roberto de Souza Meirelles, 
do TJ, concedeu habeas corpus para um advogado passear à 
vontade pela cidade. Sinalizou que o lockdown é desnecessário. 
Nesse jogo de ego, todos perdem…

Dispara 
Enquanto não há consenso 

em torno das medidas restriti-
vas para combater a doença, 
o número de infectados por 
covdi-19 continua disparando 
em Rio Preto. Entre a última 
quinta-feira até ontem à tarde, 
foram mais 1.536 infectados, 
aumentando para 53.679, 
desde o começo da pande-
mia. As mortes também foram 
alarmantes neste período, 64, 
agora, são 1.333 vítimas do 
coronavírus. Só resta esperar 
efeito positivo do lockdown. 

Receitas estimadas
O senador Marcio Bittar (MDB-AC, foto), relator-geral da pro-

posta orçamentária para o exercido de 2021, entregou no último 
domingo a primeira versão do texto apresentado pelo Executivo, 
com vários ajustes na proposta inicial, apresentada pelo governo 
federal. As receitas foram estimadas em R$ 4,324 trilhões, com 
acréscimo de R$ 32,2 bilhões em relação ao original do Executivo. 
As despesas, fora o refinanciamento da dívida e as empresas 
estatais, foram fixadas em mais de R$ 2,576 trilhões. O teto dos 
gastos é de R$ 1,480 trilhão. A Comissão Mista de Orçamento 
do Congresso deve se reunir nesta semana para analisar o pa-
recer de Bittar e os destaques. A tramitação está atrasada. Pela 
Constituição, deveria ter sido aprovada em dezembro.

Positivo
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, apesar do 
avanço da covid-19 no terri-
tório nacional, está otimista 
em relação ao controle da 
propagação do vírus. “O mo-
mento em que vivemos é de 
sabedoria e de esperança. 
Acreditar na ciência, porque 
estamos próximos ao fim do 
sacrifício”, pontuou, se refe-
rindo a imunização da popu-
lação. Agora, enquanto o vírus 
propaga velozmente, a vacina 
chega a passo de tartaruga. 

Engolir
Um consumidor reclamou 

ao Procon que fez um pedi-
do pelo sistema delivery e o 
supermercado entregou pro-
dutos alimentícios com datas 
próximas ao vencimento. Al-
guns comerciantes, portanto, 
aproveitam o momento crítico 
por causa da pandemia, com 
o objetivo de levar vantagem. 
O consumidor, impedido de 
se deslocar para fazer suas 
compras nos estabelecimen-
tos, é obrigado a ‘engolir’ a 
encomenda. Haja paciência! 

Desastre 
Carla Zambelli (PSL) diz 

que vai processar o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) por ter 
decretado lockdown, com o 
objetivo de frear o avanço 
da covid-19, em Rio Preto. 
A deputada dá despesa de 
R$ 2,14 milhões por ano ao 
contribuinte e até agora só se 
dedicou a propagar fake news 
e impropérios contra aqueles 
que realmente trabalha para 
conter, em breve, à pande-
mia, que já matou quase 300 
mil brasileiros. Um desastre! 

Exorbitante
Um detalhe que tem gera-

do reclamação de consumi-
dores é o valor cobrado por 
alguns supermercados para 
fazer as entregas.  Uma consu-
midora disse que ficou surpre-
sa ao receber a compra, que 
havia realizada pelo delivery 
em um grande supermercado. 
O valor foi de R$ 60,00 que, 
segundo ela, superou o preço 
da compra. Cada um cobra o 
valor que quiser. É por isso que 
tudo depende de lei para frear 
o avanço dos gananciosos. 

Sonorizadores
 A deputada Lauriete (PS-

C-ES) apresentou projeto que 
facilita a instalação de sono-
rizadores em ruas, estradas e 
rodovias. Sonorizadores são 
ranhuras ou pequenas ondu-
lações impressas no asfalto 
para provocar trepidação e ru-
ído na passagem de veículos. 
A ideia é alertar o motorista 
de perigos e problemas na 
via. “Os sonorizadores vão 
dar mais segurança nas estra-
das”, diz. Se aprovado, altera 
o Código Nacional de Trânsito.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Durante live realizada pelo 
DHoje na manhã desta segunda-
-feira (22) foi feita uma visita ao 
Terminal Urbano para acompa-
nhar como estava esse primeiro 
dia de flexibilização de algumas 
medidas do lockdown.

Por volta das 7h a reportagem 
constatou que, agora, os ônibus 
estão sendo sanitizados a cada 
rodada e não mais a cada seis 
horas como antes.

O transporte público de Rio 
Preto ficou inativo durante cinco 
dias, de quarta (17) a domingo 
(21), e retornou nesta segunda 
seguindo o Decreto Municipal 
que permite circular somente 
trabalhadores dos serviços con-
siderados essenciais.

A reportagem também testou 
o acesso aos ônibus. Entrou no 
Terminal sem se identificar que 
era da imprensa e conseguiu 
comprar a passagem sem ter 
que apresentar a declaração ou 
qualquer outro documento que 
comprovasse o exercício do ser-
viço essencial.

Ane Ester, entrevistada desta 
segunda durante a live, informou 
que também não teve problema 
para usar o coletivo. “Não me 
pediram nenhuma declaração e 
também não peguei nenhum ôni-
bus lotado”, frisou a passageira.

A circulação de pessoas  es-
tava reduzida no local, nada 
comparado com os dias que 
antecederam o lockdown quando 
os ônibus saíam e chegavam lo-
tados, inclusive com passageiros 
em pé, o que ainda está proibido.

Terminal tranquilo, 
acesso a ônibus 
livre e veículos 

sanitizados

Em entrevista nacional, Edinho defende lockdown

Na noite deste domingo 
(21) o Prefeito Edinho Araújo 
participou ao vivo do jornal da 
emissora Globonews e conce-
deu entrevista à jornalista Cecí-
lia Flesch, âncora do noticiário.

Edinho respondeu às per-
guntas da jornalista, que ques-
tionou primeiramente se o 
lockdown seria a única opção, 
neste momento, para con-
seguir conter o problema no 
colapso da saúde que Rio Preto 
está vivendo. “Sempre me pau-
tei pela ciência, por isso nós 
temos um Comitê de Combate 
a Covid-19 que é formado por 
especialistas. Aqui temos o HB 
que é um Hospital público e um 
dos maiores do Brasil e a orien-
tação deste Comitê foi de que 
nós estamos no limite, tanto os 
leitos públicos - SUS, quanto 
os leitos de convênio privado. 
E eu, sempre me pautando 

pela ciência e querendo salvar 
vidas, cheguei à conclusão que 
este era o caminho: lockdown”, 
disse o Prefeito durante a en-
trevista na Globo News.

Edinho ainda frisou que 
a população aderiu e que há 
cinco dias a cidade está pra-
ticamente vazia. “O transporte 
público foi suspenso e nós es-
tamos tentando fazer com que 
o sistema de saúde não entre 
em colapso”.

A jornalista perguntou se 
Edinho estaria entre os Prefei-
tos que participou da reunião na 
tarde deste domingo (21) com 
o Governador João Doria, de 
forma virtual, e se ele também 
seria a favor de um lockdown 
no Estado como tantos outros 
Prefeitos estão pedindo.

“O ideal seria que nós ti-
véssemos uma situação de 
controle, de coordenação geral. 
Os municípios foram protago-
nistas na situação da vacina. 

A vacinação no Brasil sempre 
foi um sucesso graças à capi-
laridade que tem a saúde dos 
municípios. O momento é cru-
cial e nós precisamos de união 
dos Poderes, uma coordenação 
nacional contribuiria muito”, 
comenta o Prefeito.

Em relação à Rio Preto, Edi-
nho explicou que tem diálogo 
frequente com o Governo de SP 
e que o Governo tem dado toda 
assistência. “Agora precisaria 
que houvesse uma sintonia po-
lítica, é disso que nós estamos 
precisando neste momento. O 
problema é que as pessoas ba-
tem na porta do Prefeito, batem 
na janela, entram pelo corredor, 
então a situação é dramática. 
Nós não temos outra saída, por 
isso nós estamos pedindo o iso-
lamento da sociedade, evitando 
aglomeração”.

Edinho elogiou a população 
de Rio Preto durante a entre-
vista que concedeu ao vivo à 

Globonews. “Eu senti, nesses 
últimos cinco dias, que há essa 
adesão, porque a cidade ficou 
praticamente vazia. Agora o 
resultado é só daqui 10 ou 15 
dias, porque é o ciclo da doença 
e somente assim nós teremos 
condições de tirar este sufoco 
que vive a saúde pública”.

A âncora do noticiário ainda 
questionou o Prefeito sobre a 
live do Presidente Jair Bolsona-
ro, alegando que o Presidente 
não mencionou o nome de 
Edinho, nem o nome da cida-
de, mas deu a entender que 
se tratava de Rio Preto e seu 
gestor público. Cecília explicou 
que Jair Bolsonaro considerou 
um absurdo e chocante o fato 
de Rio Preto ter determinado o 
lockdown e perguntou a Edinho 
quais foram as dificuldades ele 
enfrentou e como deve ser a 
reabertura do comércio e do 
andamento da cidade depois 
de 15 dias.

Andressa ZAFALON

Advogado obtém liminar para 
andar na rua sem ser multado

O Desembargador Souza 
Meirelles do Tribunal de Justiça 
autorizou o advogado David 
Viana Tedeschi de transitar livre-
mente pelas ruas de Rio Preto 
sem ser importunado por Fiscais 
da Vigilância Sanitária, Guarda 
Municipal ou Policia Militar.

“Acolhe-se liminarmente a 
impetração para expedir salvo 
conduto a DAVID VIANA TEDES-
CHI visando a assegurar-lhe a 
liberdade plena de locomoção 
nos limites territoriais do Muni-
cípio de São José do Rio Preto 
sem incorrer em penalidades, 
servindo esta decisão como 
documento hábil ao exercício 
pleno do direito em apreço, à 
conjectura de lhe ser oposta 
resistência ou impedimento 
por agentes públicos fiscaliza-
dores”, detalhou o magistrado 
em sua decisão.

No texto o desembargador re-
lata que o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) ao decretar o lockdown, 
teria implantado um “bizarro” 
Estado de Sitio Municipal. “Em 
realidade, a edição do Decreto 
18.861, a despeito de conter 
algumas medidas necessárias, 
essenciais e legítimas para a 
vigilância quanto à disseminação 
do vírus, desbordou-se a implan-
tar um bizarro “Estado de Sítio 
Municipal” (sic), tanto assim que 
o texto inspirou sua anatomia 
estrutural num provável Decreto 
Presidencial, à guisa de mera 
exemplificação: a) determinar 
o prazo de duração; b) especi-
ficar os espaços abrangidos; c) 
indicar as medidas coercitivas; 
d) restringir circulação de pes-
soas; e) vedação de reuniões”, 
detalhou. O Dhoje encaminhou 
questionamentos sobre a deci-
são para a prefeitura e aguarda 
a resposta.

Thiago PASSOS

HABEAS CORPUS
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PRF apreende carro roubado 
com 86 quilos de maconha

A Polícia Rodoviária Fede-
ral prendeu um homem de 
31 anos que transportava 86 
quilos de maconha escondi-
dos no porta-malas de um 
carro modelo Toyota. O caso 
ocorreu no último domingo 
(21) por volta das 9h30 na 
Rodovia BR 153, em Rio 
Preto.

Segundo as informações 
fornecidas o veículo teria 
chamado a atenção da polícia 
por passar em alta velocidade 
em frente à viatura. Durante 
a abordagem foi checada a 
origem da placa do veículo, 
que foi identificado como um 
carro roubado em 2016 em 
São Paulo.

Dentro do porta-malas 
foram encontradas caixas de 

papelão que continham tijolos 
de maconha equivalentes a 
86 quilos de drogas. Ao ser 
interrogado sobre o conteú-
do em seu carro o acusado 
confessou que receberia R$ 
5 mil para transportar a droga 
de Campo Grande (MS) para 
Franca (SP).

O homem foi levado para 
a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, onde foi preso por 
tráfico de drogas em flagrante. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

DA REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

NA BR 153

Caixas com o 
entorpecentes estavam 
no porta-malas do 
veículo, que é roubado; 
motorista foi preso

Fiscais fecham mais 
uma festa clandestina

A Polícia Militar e a Vigilân-
cia Sanitária interromperam 
uma festa clandestina que 
estava ocorrendo em uma 
chácara localizada em Uchoa 
por volta das 22h do último 
domingo (21), após denúncia 
anônima de que vários jovens 
estavam aglomerados no local.

De acordo com um dos 
responsáveis pela fiscalização, 
no momento da abordagem, 
alguns jovens conseguiram 
fugir, apenas permaneceram 
no ambiente cinco jovens com 
média de idade 20 há 25 anos, 
estando todos sem máscara. 
No espaço foram encontradas 
várias bebidas alcoólicas.

Devido ao Decreto 51 de 
4 de Março de 2021, que 

institui medidas restritivas con-
tra o Covid-19, afirma que 
“estão proibidas a realização 
de eventos que causem ou 
possam causar aglomeração 
de pessoas, estando sujeitos 
às sanções pessoas físicas 
e jurídicas responsáveis pela 
realização de eventos, bem 
como o proprietário, morador, 
locatário, inquilino, caseiro, 
possuidor direto ou qualquer 
pessoa responsável por imóvel 
de uso residencial ou comercial, 
incluindo chácaras, sítios, fa-
zendas  e casas alugadas para 
eventos ou finais de semana, 
dentre outros”.

O valor e a forma da pena 
de multa serão aplicados de 
acordo com previsto no artigo 
112 e seguintes da Lei Estadual 
10.083/98.

DA REDAÇÃO

UCHOA

Divulgação

Polícia encontrou local cheio de bebidas e pessoas 
aglomeradas sem máscara

Corretor tem 
WhatsApp clonado em 

golpe de site

Um corretor de imóveis de 
28 anos, procurou a Central de 
Flagrantes afirmando ser vítima 
de um golpe usando um falso 
bloqueio no aplicativo OLX. O 
fato ocorreu neste domingo 
(21) às 9h, em Rio Preto.

De acordo com o depoimen-
to da vítima, ele teria realizado 
um anúncio de um imóvel no 
aplicativo quando recebeu 
uma ligação desconhecida 
de uma pessoa afirmando ter 
visto seu anúncio e que para 

desbloqueá-lo era necessário 
que ele informasse a senha que 
receberia em seu celular.

Depois que o corretor falou 
os números da senha que rece-
beu já não era capaz de acessar 
o Whatsapp sendo informa-
do que uma cliente recebeu 
uma mensagem do seu perfil 
pedindo que efetuasse uma 
transação de R$ 1.492,44. 
Ele acrescentou que em seu 
Whatsapp estão guardadas 
senhas de sua conta bancária 
e pix. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

DA REDAÇÃO

PEDIU SENHA

SANDRA MARIA GOMES DO 
NASCIMENTO – Falecida aos 69 
anos de idade, natural de Corum-
bá/MS, era divorciada. Deixou seus 
fi lhos Thiago, Bruno. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 22/03/2021 
às 16:00. Saindo seu féretro do 
velório direto para o cemitério São 
João Batista.

CLÉIA SUZANA PEREIRA – 
Falecida aos 68 anos de idade, 
natural de São José do Rio Preto/
SP, era divorciada. Seu sepulta-
mento deu-se no dia 22/03/2021 
às 17:00. Saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

VICENTE CALEGARO NETO – 
Falecido aos 66 anos de idade, 
natural de Populina/SP, casado 
com Zilda de Lourdes Siqueira 
Calegaro. Deixou seus fi lhos Sarita 
de Lourdes, Samira Raquel (faleci-
da). Seu sepultamento deu-se no 
dia 22/03/2021 às 16:30. Saindo 
seu féretro do velório direto para o 
cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

ANA MARIA COUTINHO – Fale-
cida aos 94 anos de idade, natural 
de Ilicinea/MG, era viúva. Deixou 
seus fi lhos Maria Ione, José Arildo, 
Marilda Helena, Joaquim Fernando, 
Sander Cássio. Seu sepultamento 
deu-se no dia 22/03/2021 às 15:30. 
Saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

EDSON MARTINS CUSTODIO 
DE SOUZA – Falecido aos 53 anos 
de idade, natural de Barueri/SP, era 
solteiro. Seu sepultamento deu-se 
no dia 22/03/2021 às 10:30. Saindo 
seu féretro do velório Ercilia para o 
cemitério São João Batista.

CLAUDIO DA SILVA – Falecido 
aos 61 anos de idade, natural de 
José Bonifácio/SP, era divorciado. 
Deixou seus filhos Joana D’arc, 
Donovan. Seu sepultamento deu-se 
no dia 22/03/2021 às 17:00. Saindo 
seu féretro do velório José Bonifácio 
SP para o cemitério Municipal José 
Bonifácio.

Foragido da Justiça é 
esfaqueado em briga

Um procurado pela Justiça 
de 43 anos foi esfaqueado du-
rante uma briga na noite deste 
domingo (21) às 20h na Aveni-
da Alfredo Antônio de Oliveira no 
Jardim Planalto, em Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções fornecidas, os policiais 
militares foram chamados após 
uma denúncia de uma briga e 
quando chegaram ao local se 
depararam com a vítima aga-
chada sangrando.

Os moradores de rua que 
estavam na avenida informaram 

que a vítima estava brigando 
com um desconhecido e isso 
resultou em uma facada na 
barriga. Os policiais não con-
seguiram explicações do ferido 
por ele estar alterado e gritando 
de dor.

Ao identificar a vítima, foi 
informado que havia um man-
dado de prisão desde o dia 
17 de fevereiro de 2020 até o 
dia 11 de fevereiro de 2024, 
motivo pelo qual ele escoltado 
para o Hospital de Base para o 
tratamento de seu ferimento. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

DA REDAÇÃO

FOI PRESO

PM foi atender caso e encontrou foragido já 
esfaqueado após briga

Arquivo DHOJE

Dupla agride PM fora 
de serviço em posto 

de gasolina

Uma dupla de serralheiros 
de 47 e 33 anos agrediu um 
policial militar fora de serviço 
com um pedaço de plástico 
ao estacionar em um posto de 
combustível. A agressão, no 
último domingo (21) às 17h30 
na Vicinal Alcides Augusto Ávila, 
em Rio Preto.

Segundo o depoimento dos 
policiais, eles foram acionados 
pela esposa da vítima que in-
formou que seu marido estava 
sendo agredido no posto de ga-
solina da vicinal. Ao chegarem 
no local presenciaram os dois 
agressores ainda em ato, que 
pararam a agressão assim que 
viram a viatura.

O policial informou que 

estava dirigindo sua moto com 
a sua esposa logo atrás com 
o carro do casal, quando um 
segundo carro começou a 
encostar-se à traseira de sua 
esposa. A vítima então parou 
em posto para abastecer seu 
veículo sendo seguido pelo 
carro dos agressores. Os serra-
lheiros então desceram do carro 
e começaram a bater no policial 
com um pedaço de plástico do 
carro.

Os acusados confessaram 
ter ingerido bebidas alcoólicas 
durante toda à tarde e que o 
serralheiro de 47 anos não 
possui CNH para dirigir o carro, 
os três envolvidos foram leva-
dos para o UPA Tangará, onde 
apenas a vítima apresentou 
ferimento. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

DA REDAÇÃO

VIOLÊNCIA
PM prende pintor 

após achar maconha 
enterrada no quintal

Polícia Militar prende em 
flagrante dupla composta por 
um pintor de 22 anos e um 
desempregado de 33 anos 
que portava nove porções de 
maconha. O caso ocorreu neste 
domingo (21) às 19h no bairro 
Jardim Nunes, em Rio Preto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
durante o patrulhamento os 
policiais sentiram um forte 
cheiro de maconha e quando 
verificaram o local do odor se 
deparam com o pintor entrando 
em um imóvel, motivo para a 
abordagem.

Já na residência foi encon-
trado uma porção de maconha 
que parecia estar suja de terra, 

na busca de mais entorpecen-
tes foi notado uma enxada 
ao lado de uma terra mexida. 
Ao interrogar sobre a terra o 
acusado assumiu que sete 
tabletes de maconha estavam 
enterrados naquele local e que 
receberia R$600 do desempre-
gado para guardar a droga.

Já o desempregado negou 
ter participação no caso decla-
rando não fazer parte do mundo 
do crime.

Os dois acusados foram 
levados para a central de fla-
grantes junto com as drogas e a 
balança de precisão encontrada 
dentro de um quarto. O desem-
pregado foi ouvido e liberado e 
o pintor foi preso por porte de 
drogas ilegais. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

DA REDAÇÃO

TRÁFICO

Promotora de vendas 
tem casa invadida e é 

agredida por ex

Uma promotora de ven-
das de 33 anos foi agredida 
por seu ex companheiro en-
quanto estava dormindo em 
sua casa. O crime ocorreu 
neste domingo (21) às 7h, 
em Rio Preto.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, a promotora estava 
dormindo em sua casa na 
companhia de um motorista 
de 34 anos, quando seu 
ex companheiro invadiu a 
residência.

Em seu depoimento a 

vítima diz ter sido agredida 
por socos e empurrões e 
que seu ex chegou a apertar 
seu pescoço a jogando no 
chão em seguida, ato que 
foi presenciado e confirma-
do pelo motorista. Depois da 
agressão o acusado roubou 
o celular da segunda vítima 
e fugiu do local.

Já na delegacia a promo-
tora foi orientada a registrar 
queixa na Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) 
e também foi realizado o 
exame de IML.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

DA REDAÇÃO

VIOLÊNCIA

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

Arquivo DHOJE
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Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Decreto n. 3.374, de 22 de março de 2021.
“Dispõe sobre a alteração do Decreto n. 3.372, de 17 de março 
de 2021, e dá outras providências”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas por lei, resolve baixar o seguinte:
DECRETA 
Art. 1º. Fica alterado o inciso II, do art. 1º, do Decreto n. 3.372, 
de 17 de março de 2021, passando a vigorar da seguinte for-
ma:
Art.1º. (...) 
I – (...) 
II – Poderão funcionar em sistema delivery, drive thru e takeway 
(retirada no local), sendo vedado o acesso ao estabelecimento: 
a) Lojas, galerias e estabelecimento congênere;
b) Lojas de material de construção e comércio em geral;
c) Lojas de conveniência;
d) Açougues, padarias, hortifrúti, quitanda, supermerca-
dos e mercearias;
Art. 2º. Ficam alterados os §2º e §4º, do art. 1º, do Decreto 
n. 3.372, de 17 de março de 2021, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
§2º. Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias; e 
similares; poderão funcionar somente em serviço de “delivery” 
até às 22h;
§4º. Farmácias poderão funcionar em sistema delivery, drive 
thru e takeway (retirada no local), até às 22h, sendo vedado o 
acesso ao estabelecimento; 
Art. 3º. Ficam inalteradas as demais disposições do Decreto n. 
3.372, de 17 de março de 2021. 
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir da 00h do dia 23/03/2021, revoga-
das as disposições em contrário. 
Cedral, 22 de Março de 2021; 91º Ano de Emancipação Políti-
co-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mesma 
data e local de costume. 
Luis Henrique Garcia
Secretário

Dor na lombar 
por influência do 

Lockdown 

A falta de exercícios físicos está diretamente relacionada 
com dores nas estruturas anatômicas da coluna vertebral, 
uma vez que o sedentarismo, aliado à deficiência no sistema 
musculoesquelético e sobrecarga da coluna, torna o indivíduo 
propenso a relatar dor lombar . 

Grande parte dos profissionais de saúde tem como parâ-
metro exclusivo de trabalho e avaliação dos níveis de saúde, 
incluindo a lombar, a capacidade aeróbia. De acordo com 
grandes cientistas como Gaya e Andrade os músculos e 
articulações são elementos tão relevantes como as fontes 
energéticas que os mobilizam.

Estar sedentário devido à falta de atividade física causada 
pelo lockdown trás muitos prejuízos ao corpo humano , mas 
, a região que mais sofre com todos as perdas desfavoráveis 
são as articulações , especialmente as biarticuladas . A coluna 
vertebral como um todo sustenta uma gama enorme de peso 
e movimentos para auxiliar todo o nosso corpo , por ser o eixo 
principal do esqueleto humano . 

Quem trabalha muitas horas sentado, tem maior risco de 
adquirir problemas na coluna. Esse quadro se agrava se somar 
a isso maus hábitos posturais e o sedentarismo, podendo 
aparecer ainda mais precocemente, entre 25 e 30 anos.

Quase metade dos brasileiros levavam um estilo de vida 
sedentário  e agora em Lockdown a outra metade tende a 
realizar menos que 50% das atividades físicas do dia a dia .

Este fator sedentário atrelado a má postura e mais hábitos 
alimentares geram disfunções e desequilíbrios músculo esque-
lético de forma geral e tende a piorar na coluna devido a ser 
o eixo e mais ainda na lombo-sacra por ser o local de maior 
sobrecarga é maior movimentação para todas as atividades: 
sentar, levantar, abaixar ...

Como evitar o sedentarismo?
* Coloque movimento e ação na sua vida para ter uma 

vida mais saudável, livre do sedentarismo e das dores. Então, 
basta mudar seus hábitos diários e incluir alguns exercícios 
regulares para evitar uma série de males.

* Movimente-se nas atividades práticas do cotidiano: 
substitua o elevador pelas escadas. Não fique horas demais 
sentado, coloque um pouco de esforço físico em suas ações.

* Procure uma atividade física que se encaixe a sua rotina 
e que seja prazerosa: vale dança, luta, natação, caminhada, 
futebol. O importante é manter a regularidade, ao menos três 
vezes por semana em casa mesmo .

* Invista em uma alimentação equilibrada, pois cuidar 
do peso corporal é uma atitude que evita dores posturais. 
Por isso, pessoas que estão acima do peso depositam uma 
sobrecarga na coluna vertebral e nos membros inferiores. 
Portanto, se, além de sedentário, você ainda está acima do 
peso, precisa de cuidado redobrado.

* Lembre-se que a obesidade pode gerar dores crônicas.

Melhores exercícios para alívio de dores e fortalecimento 
lombar: 

* Extensão da lombar. Deite-se de bruços, coloque as 
mãos na nuca e deixe as pernas estendidas. 

* Prancha abdominal. 
* Alongamento com pernas cruzadas. 
* Ponte com uma bola suissa 
* Abdução de quadril. 

1. Dobrar o corpo à frente. Alongamento 
2. Esticar a perna. 
3. Chegar ao chão.
4. relaxar 
5. subir desenrolando 

*Inclinar a cabeça para trás. Alongamento 
*Inclinar a cabeça para baixo. Alongamento 
*Sentar sobre os calcanhares. 
*Encostar as mãos nas costas.

Como aliviar a dor local: 

1. Se a dor for antiga (crônica) e piorou com a falta de 
exercícios :Colocar uma compressa morna onde dói. As 
compressas de gel ou de água quente podem ser compradas 
nas farmácias ou preparadas em casa utilizando grãos secos 
como arroz ou feijão, por exemplo. 

2. Se a dor apareceu agora de repente e estiver muito 
alta (aguda) colocar compressa de gelo por 15 minutos 3 
vezes ao dia.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, es-
pecialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do 
método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall @espa-
coanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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O Complexo Funfarme, 
que administra o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, chegou a 
370 internações de pacien-
tes com Covid-19 neste mês 
de março, segundo o boletim 
divulgado nesta segunda-fei-
ra (22). Mesmo restando 
nove dias para terminar o 
mês, o índice já supera o de 
fevereiro, quando foram con-
tabilizadas 354 internações.

Desde o início da pande-
mia, o mês com mais inter-
nações foi o de julho com 
570, seguida por agosto 
com 568, período em que 
houve o pico da primeira 
onda. Atualmente, o Hos-
pital de Base conta com 
253 pacientes internados, 
sendo 108 na enfermaria e 
145 na UTI (uma ocupação 
de 94,7%). Nas últimas 24 
horas foram concedidas 
seis altas e registrado sete 
óbitos. Já no HCM são 13 
internações, com nove na 

Internações no HB 
e HCM em março já 
superam fevereiro

enfermaria e quatro na UTI.
Nas redes sociais, o HB 

tem divulgado o relato de 
profissionais de saúde so-
bre o combate a Covid-19. 
“O que mais pega agora é 
o cansaço, esgotamento 
total de quem não parou de 
trabalhar em num ritmo as-
sustadoramente acelerado. O 

pior de tudo para mim é não 
poder beijar e abraçar meu 
filho todos os dias. Meus pais 
moram a pouco mais de uma 
quadra da minha casa  e eu 
não os vejo há um ano”, diz a 
médica urologista Ana Paula 
Bogdan, no último depoimen-
to postado.

A taxa de ocupação em 

leitos de UTI na região é de 
92,7%. O HB também tem 
pedido doações para com-
prar respiradores, oxigênio e 
material hospitalar. Desde o 
início da pandemia já foram 
atendidos 4.169 pacientes 
de mais de 100 municípios, 
com 2.936 altas e 900 
óbitos.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Internações em março no complexo Furnfarme já superam fevereiro

Arquivo DHOJE
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LUTO
Em 5 dias,  1.576 casos 

e mais 15 mortes
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto divulgou nesta segunda-
-feira (22) o balanço de casos 
de Covid-19 no município dos 
últimos cinco dias. Por conta do 
feriado na sexta-feira (19) não 
houve divulgação nestes dias. 
Entre quinta-feira e segunda-feira 
foram confirmados 1.576 casos, 
sendo que a quinta-feira teve o 
maior índice com 649.

Dentre esses casos, 1.309 
foram diagnosticados com exame 
PCR, 115 com TR sorológico e 
152 com TR antígeno. No total, 
o município já conta com 53.679 
casos, sendo 3.805 em profis-
sionais da saúde. O coeficiente 
de incidência é de 11.652 casos 
para cada 100 mil habitantes.

A Saúde também registrou 
64 óbitos durante os últimos 
cinco dias, sendo 18 só nesta se-
gunda-feira (22), sendo o maior 
número de óbitos confirmados 
pela doença em 24 horas desde 

o início da pandemia. No total, a 
cidade contabiliza 1.333 mortes 
e tem a taxa de letalidade de 
2,4%. Considerando apenas os 
dados de 2021, já são 18.916 
casos e 411 óbitos.

O número de curados está em 
48.425, o equivalente a 90,2% 
dos casos. Rio Preto já registrou 
204.756 notificações de pacien-
tes com sintomas gripais e reali-
zou 179.887 testes. Os exames 
coletados no inquérito sorológico 
ainda não foram inseridos e de-
verão ser contabilizados após a 
conclusão do estudo.

Atualmente, Rio Preto conta 
com 837 pacientes internados 
com síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 399 em UTI e 
438 em enfermaria, sendo que 
504 são residentes de Rio Preto 
e 333 de outros municípios da 
região. Dentre os casos já con-
firmados com Covid-19 são 608 
internações, com 331 na UTI e 
277  na enfermaria.

Vinicius LIMA  

Rio Preto ultrapassa 
67 mil vacinados

Rio Preto chegou a 67.484 
doses aplicadas de vacinas contra 
a CoronaVac nesta segunda-feira 
(22), segundo os dados do Vaci-
nômetro do Governo do Estado de 
São Paulo. A campanha teve iní-
cio há pouco mais de dois meses, 
com a imunização sendo realiza-
da em profissionais da saúde do 
Hospital de Base. Dentre essas 
doses aplicada, 48.402 foram 
em primeira etapa e 19.082 na 
segunda, colocando o município 
em 9º lugar na lista de cidades 
que mais imunizaram no Estado.

Nesta segunda-feira (22) teve 
início a vacinação em idosos de 
72 a 74 anos.  Um dos vacinados 
foi Jair da Rosa dos Passos, 74 
anos, mais conhecido com Jair-
zão, ex-zagueiro do América na 
década de 70. Ele compareceu 
no drive-thru montado Swift.

“Chegou o meu momento. 
Peço para que todos se vacinem. 
Estava muito ansioso, a gente 
quer viver. Infelizmente tem muita 
gente abusando e não levando 
a sério a pandemia. Peço que 
todos tenham consciência para 
se cuidar e se vacinar”, afirmou 
Jairzão.

Vinicius LIMA 

Morre aos 83 anos médico 
Nelson Nagib Gabriel

O médico ginecologista e 
obstetra Nelson Nagib Gabriel 
morreu nesta segunda-feria 
(22) aos 83 anos. Ele atuou 
por mais de cinco décadas na 
Santa Casa de Misericórdia de 
São José do Rio Preto.

Segundo informações, o 
médico estava afastado da 
Santa Casa para o tratamento 
de câncer. Na sexta-feira (19) 
foi internado no hospital devido 
agravamento da doença e veio 
a óbito.

A Santa Casa enviou uma 
nota sobre o falecimento mé-
dico “A Santa Casa recebe com 
pesar a notícia do falecimento 
Dr. Nelson Nagib Gabriel Mé-
dico ginecologista e obstetra. 

Manifestamos nossos senti-
mentos a todos os familiares e 
amigos. Respeitado por todos 
os colegas, foi um grande pro-
fissional e ser humano”, diz a 
nota.

Sue PETEK 

Vice Bolçone recebe 
a primeira dose 

O vice-prefeito Orlando Bol-
çone (DEM) e sua esposa Van-
da Simei Bolçone receberam no 
início da tarde desta segunda-
-feira a primeira dose da vacina 
do Butantan contra a covid-19. 
Ele é a primeira autoridade do 
primeiro escalão da prefeitura 
a receber o imunizante.

Com 72 anos completados 
em janeiro, Bolçone não escon-
deu a emoção ao descrever o 
momento vivido no drive thru 
implantado pela prefeitura no 
Recinto de Exposições, além 
de seguir todas as exigências 

do Plano Nacional de Imuniza-
ção para sua faixa etária. “Nós 
já tínhamos cadastrados pela 
internet e ficamos na fila apro-
ximadamente 43 minutos, entre 
13h17 e 13h50 e foi muito 
rápido, não tem como não ficar 
emocionado, mas espero que 
em breve todos possam receber 
o imunizante, a vacina nem dói”, 
descreveu.

Nos próximos dias será a vez 
do prefeito Edinho Araújo (MDB) 
receber a primeira dose da va-
cina. Atualmente Edinho está 
com 71 anos de idade, mas a 
prefeitura ainda não divulgou o 
calendário para essa faixa etária.

Thiago PASSOS 

72 ANOS
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRURGICA UNIAO LTDA
EMPENHO: 4721/21
CONTRATADA: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES 
EIRELI EPP
EMPENHO: 4716/21, 4717/21 E 4719/21
CONTRATADA: CASA DAS LINHAS ARACATUBA LTDA
EMPENHO: 4788/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
ME
EMPENHOS: 4094/21, 4095/21 E 4096/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI
EMPENHO: 5062/21
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 02 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 5545/2021
CONTRATO Nº: DPL/0013/21
CONTRATADA: GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPOR-
TES EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de motofrete Covid-19 – 
SMS - Prazo de vigência: 30 dias. Valor Total: R$15.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação  Nº 20/2021
Contrato: DIL/0010/21
CONTRATADA: DENTAL E CIRURGICA PRODONLIFE 
LTDA
OBJETO: Aquisição de 40  camas fawler hospitalar elétrica 
com colchão para atendimento aos pacientes internados 
em razão do CORONAVIRUS (COVID-19) – Valor total 
R$251.600,00  – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRA-
TOS

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO DE REDESIGNAÇÃO DE DATA
CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE GRUPOS FORMAIS DA AGRI-
CULTURA FAMILIAR DETENTORES DE DAP JURIDICA 
PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, COM 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE ACORDO COM O DISPOS-
TO NO ARTIGO 14, DA LEI 11.947 DE 16/07/2009; RESO-
LUÇÃO FNDE Nº 06 DE 08/05/2020 SEC. MUN. DE AGRI-
CULTURA E ABASTECIMENTO. Comunicamos a todos os 
interessados que foi alterada a data de apresentação dos 
envelopes com a documentação de habilitação e o projeto 
de venda para o dia 01 de abril de 2021 às 14:30 horas. 
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos 
– Presidente da C.M.L.  
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA RETOMADA DA SESSÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021 – PROCESSO Nº 
1541/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeiras com 
pedal em atendimento as unidades escolares. Secretaria 

Municipal de Educação. Fica redesignada a data da sessão 
de retomada do pregão em epígrafe para o dia 25/03/2021 
às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA RETOMADA DA SESSÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 496/2020 – PROCESSO Nº 
13.868/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição e instalação 
de playground em eucalipto tratado para atendimento as 
unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. Fica 
redesignada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 24/03/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira.
COMUNICADO
DESIGNAÇÃO DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 53/2021 – PROCESSO Nº 1530/2021 
Objeto: Registro de preços para aquisição de agulhas e 
cateter intravenoso. Secretaria Municipal de Saúde. Fica 
designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 24/03/2021 às 11:00hs para continuidade 
dos trabalhos. Pregoeira.
AVISO – REDESIGINAÇÃO DE DATA
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 104/2021, PROCESSO 1961/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de feno para o Zooló-
gico Municipal. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 05/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 26/2021 – Processo 
1249/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de instrumen-
tais para a Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on line com início dia 19/02/2021, sendo adjudica-
dos os itens as empresas declaradas vencedoras: CIRÚR-
GICA UNIÃO LTDA ( itens 4, 5, 39 e 40); DENTAL PRIME 
– PRODS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES 
(itens 51, 54, 55, 56 e 57); EXCELLENCE MEDICAL CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ( itens 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 32, 41, 48, 49, 50); RAFHAEL GONÇALVES 
NICESIO ( itens 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52 e 
53). Itens 33 e 37: Fracassados. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário 
Municipal de Saúde.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 106/2021, PROCESSO 1975/2021, objetivando 
o registro de preços para aquisição de cesta básica para 
distribuição as famílias assistidas pelos centros de referên-
cia de Assistência Social (CRAS) do município, pelo Projeto 
Alimenta Rio Preto. Secretaria  Municipal de Agricultura e 
Abastecimento. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 06/04/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 35.160 DE 22 DE MARÇO DE 2021

ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1028417-66.2020.8.26.0576, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.863 de 19 de junho de 2017, de concessão de 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
MARCIO SVETLIC, Médico, onde se lê “com efeitos pecuni-
ários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos 
desta a 22/04/2011”.
PORTARIA N.º 35.161 DE 22 DE MARÇO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1021414-60.2020.8.26.0576, da 1ª Vara da 

Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.781 de 19 de junho de 2017, de concessão de 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) 
FRANCESCO CAPORRINO, Médico, onde se lê “com efei-
tos pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo 
os efeitos desta a 13/09/2013”.
PORTARIA N.º 35.162 DE 22 DE MARÇO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1022478-08.2020.8.26.0576, do Anexo do Jui-
zado Especial da Fazenda Pública do Município de São José 
do Rio Preto, a Portaria nº 28.882 de 19 de junho de 2017, 
de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos 
do(a) servidor(a) MARIA CRISTINA RODRIGUES DE OLI-
VEIRA, Engenheira Civil, onde se lê “com efeitos pecuniários 
a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 
a 03/06/2011”.
PORTARIA N.º 35.163 DE 22 DE MARÇO DE 2021
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1044487-95.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da 
Fazenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a 
Portaria nº 28.945 de 19 de junho de 2017, de concessão 
de 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos do(a) servi-
dor(a) ODETE DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS, Auxiliar 
de Serviços Gerais, onde se lê “com efeitos pecuniários a 
partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta a 
26/03/2010”.
PORTARIA N.º 35.164 DE 22 DE MARÇO DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) ISILDA SILVEIRA 
COLLENGUE LAVANDOSKI, Professor de Educação Bá-
sica - I, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, de 
acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Com-
plementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 e 67 da 
Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) 
estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Se-
cretaria Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) 
de acordo com as necessidades da secretaria através de 
termo de transferência interna, pelo período de 01 (um) ano, 
retroagindo os efeitos desta a 11/03/2021.
PORTARIA N.º 35.165 DE 22 DE MARÇO DE 2021
EXONERA, DONIZETTI RIBEIRO MENEZES, do Cargo em 
Comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na Divisão de Patru-
lha Agrícola da SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-
RA E ABASTECIMENTO, nomeado pela Portaria n.º 34.895 
de 18 de janeiro de 2021, retroagindo os efeitos desta a 15 
de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.166 DE 22 DE MARÇO DE 2021
NOMEIA, GILBERTO MARTINS LIRA, para ocupar o Cargo 
em Comissão – CHEFE DE DIVISÃO - CD.101.1, lotado na 
Divisão de Patrulha Agrícola da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, constante do 
Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas 
Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 416/2014, 437/2014, 537/2017, 541/2017, 
543/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, retroagindo os 
efeitos desta a 15 de março de 2021.
PORTARIA N.º 35.167 DE 22 DE MARÇO DE 2021
DESIGNA, os seguintes servidores de carreira para exercer 
as GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES, conforme segue:
CLEA MARCIA MELARA BERNARDELLI, para exercer a 
Função de Assistente Técnico - FG.102.1, no Gabinete da 
Secretaria Municipal de Educação, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações pos-
teriores, fazendo jus a retribuição remuneratória correspon-
dente, retroagindo os efeitos desta a 05 de março de 2021.
ELIANI CRISTINA MOREIRA DA SILVA, para exercer a 
Função de Assistente Técnico - FG.102.1, na Coordenadoria 
Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pe-
las Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 
538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alte-
rações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória 
correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de março 
de 2021.
PORTARIA N.º 35.168 DE 22 DE MARÇO DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUCILA FER-
NANDES DE BRITO ALVES, Técnico em Enfermagem, 
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Editais de
PROCLAMAS

EMPRO
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com 
a conclusão do procedimento administrativo de readaptação 
e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 
05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá 
ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Saúde, podendo ser remanejado(a) de acordo com as ne-
cessidades da secretaria através de termo de transferência 
interna, pelo período de 01 (um) ano, retroagindo os efeitos 
desta a 03/02/2021.
ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

 

 

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

 
EXTRATO DA APÓLICE DE SEGURO Nº 118 34 4015671 

Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio 
Preto – RIOPRETOPREV. 

Processo 
Administrativo: 1106.00210/2021.51 (nº 1Doc). 

Dispensa por 
Limite: 02/2021 (Cotação 02/2021). 

Objeto: Contratação do Seguro Predial da Sede da 
RioPretoPrev. 

Contratada: 

H J Nogueira Administração e Corretagem de 
Seguros EIRELI. 
(PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS – CNPJ 61.198.164/0001-60). 

Documento 
(CNPJ): 16.971.026/0001-17. 

Valor: R$ 1.761,62 (um mil, setecentos e sessenta e um 
reais e sessenta e dois centavos). 

Vigência: 12 meses, das 24 horas do dia 14/03/2021 até as 
24 horas do dia 14/03/2022. 

Data da Apólice: 17/03/2021. 
 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 09/2019 – 
CONCORRÊNCIA nº 01/2019 – PROC. nº 01/2019. Contra-
tada: CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente a 
reforma e ampliação da ETA "Palácio das Águas" incluindo 
melhorias no sistema de tratamento de água, reservação e 
bombeamento de água tratada e captação de água bruta 
para vazão máxima de até 750 l/s, no município de São José 
do Rio Preto, incluindo fornecimento de todos os materiais, 
mão de obra, máquinas e equipamentos. Valor do acrésci-
mo: R$ 1.297.915,49
Prazo 3 meses    Assinatura 18.03.2021
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 60/2020.
OBJETO: Registro de preços visando a eventual aquisição 
de aparelhos condicionadores de ar tipo Split Hi Wall e Piso 
Teto Inverter, ambos modelos INVERTER, para serem utili-
zados nas diversas unidades do SeMAE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2020; DETENTORA 
DA ATA: SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP; Valor unitá-
rio Registrado: Item 1 - R$ 1.890,00; Item 2 – R$ 3.640,00; 
Prazo de Vigência: 12 meses.
Data da Assinatura: 18.12.2020; Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 22.03.2021 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
11/2021 – PROCESSO SICOM 335/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de controle, operação, e fi scalização de portarias e edifícios, 
nas unidades do SeMAE, localizados na cidade de São José 
do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 25.02.2021 com 
continuação nos dias 26.02.2021, 03.03.2021 e 08.03.2021, 
sendo adjudicado o objeto à vencedora AFC CORREIA - 
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA para o item. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
11/2021 – PROCESSO SICOM 335/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 17.03.2021 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões 
de interesse público. # CREDOR Nº 388695 – Engescav 
Engenharia e Construções Eireli. Valor: R$ 220.598,47. 
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia. Publicada por afi xação no local 
de costume, e pela imprensa local. João Marcelino Ruiz – 
Gerente Adm. e Financeiro - José Roberto Biroli – Diretor de 
Gestão - Nicanor Batista Junior – Superintendente

S. J. Rio Preto 22.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

(Art. 29, II, da Lei 13.303/16 e Regulamento Interno de Licita-
ções e Contratos da EMPRO)

CONTRATO N° 004/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: ALGAR TELECOM S/A
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ope-
ração de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, destina-
do ao tráfego de chamadas entre a rede pública de telefonia 
e a Sede da EMPRO, no plano DDG Executivo, conforme 
Proposta Comercial deste CONTRATO
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
VIGÊNCIA: 12 de março de 2021 a 11 de março de 2022 (12 
meses)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de março de 
2021
São José do Rio Preto/SP, 22 de março de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

(Dispensa n° 001/2019)

(PRIMEIRO) 1° T.A.: 008/2021
CONTRATO ORIGINÁRIO N° 004/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE
OBJETO: Este contrato estabelece Cooperação Recíproca 
entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades 
conjuntas, que propiciem a promoção da integração do 
Aprendiz ao mercado de trabalho e a sua formação para o 
trabalho, de acordo com a Constituição Federal vigente Art. 
7º, Inciso XXXIII, com redação dada pela Emenda Consti-
tucional n.º 20, de 15/12/98, Art. 203, Inciso III e Art. 214, 
Inciso IV, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, título 
III, capítulo IV, seção IV, entendida a aprendizagem como 
estratégia de formação técnico profi ssional metódica, com-
patível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do 
adolescente.
VALOR GLOBAL: R$ 170.244,48 (cento e setenta mil, du-
zentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 08 de março de 2021 a 08 de março de 2023 (24 
meses)
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de março de 
2021
São José do Rio Preto/SP, 22 de março de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico n° 022/2020 (Processo n° 7612/2020)

(PRIMEIRO) 1° T.A.: 009/2021
CONTRATO ORIGINÁRIO N° 001/2021.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO.
CONTRATADA: MICROCITY COMPUTADORES E SISTE-
MAS LTDA.
OBJETO: O prazo de entrega estabelecido no Contrato n° 
001/2021, de 60 (sessenta) dias após a assinatura do contra-
to, ou seja de até 15 de março de 2021, fi ca prorrogado por 
mais 60 (sessenta) dias, compreendidos no período de 15 de 
março de 2021  a 15 de maio de 2021, conforme solicitação 
feita por ofício pela empresa, em virtude do atraso da entre-
ga do equipamento devido à Pandemia Covid, sem qualquer 
alteração do valor inicialmente ajustado.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15 de março de 
2021
São José do Rio Preto/SP, 22 de março de 2021. Angelo 
Bevilacqua Neto – Diretor-Presidente.

ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMINISTRADORA 
ESTÂNCIA SÃO MANOEL (ESTÂNCIA SÃO MANOEL),
devidamente inscrita no CNPJ sob nº 74.347.733/0001-33, 
com endereço à Rodovia BR 153, Km 49, São José do Rio 
Preto/SP, Vem informar à todos os moradores e proprietá-
rios de Lotes, junto a essa Associação, que em virtude do 
Decreto Municipal, está suspensa a realização da Assem-
bleia Ordinária marcada para o dia 28 de Março de 2021 que 
uma nova Assembleia será marcada em Tempo hábil e em 
momento oportuno.

Ficando assim prorrogado Direitos e Poderes dessa Admi-
nistração até a realização de nova Assembleia.

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

1. FELIPE RABELO DA SILVA, sendo ELE fi lho de 
VALDENIR DA SILVA e de SILVIA RABELO DE OLIVEIRA 
SILVA e ELA fi lha de LUIZ CARLOS FONSECA e de ROSE-
MEIRE APARECIDA MILANI FONSECA;

2. MAURO KISSI DOS SANTOS PANDECUA e MEL-
CIA COSTA SANTOS, sendo ELE fi lho de PAULO JOSÉ 
PANDECUA e de LUISA CHILANDE DOS SANTOS e ELA 
fi lha de JURANDI JESUS DOS SANTOS e de VILMA BRITO 
DA COSTA SANTOS;

3. ANTONIO RODRIGUES GARDIM e HELOISA 
MACHADO DE OLIVEIRA NAZARIO, sendo ELE fi lho de 
DONIZETI APARECIDO GARDIM e de VERA LUCIA RO-
DRIGUES GARDIM e ELA fi lha de HELIO DE OLIVEIRA NA-
ZARIO e de NEUSA MACHADO DE OLIVEIRA NAZARIO;

4. MARCO AURÉLIO DOS SANTOS OUSHIRO e 
JOYCE MARINHO FAITA, sendo ELE fi lho de SÉRGIO 
YUKINORI OUSHIRO e de MARIA HELENA DOS SANTOS 
OUSHIRO e ELA fi lha de JOSÉ ROBERTO FAITA e de 
MARIA MARINHO FAITA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
22/03/2021.
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AS VEZES EU OLHO PARA ALGUMAS PESSOAS E PENSO: “NÃO É 
POSSÍVEL QUE ESSE ERA O ESPERMATOZOIDE MAIS ESPERTO”.

Sorria, beba muita água e seja feliz!
SANDRA CHAVES levou sua 

família para comemorar seu 
aniversário na tarde do último sá-
bado, em sua fazenda na cidade 
de Guzolândia.

MIRTHES BORGES e o marido 
Osvaldo levaram sua família para 
isolamento social lockdown no 
fi nal da semana em sua Fazenda 
Lagoinha em Paranaiba Mato 
Grosso do Sul.

MARRÊ ZERATI começou o 
primeiro sábado de outono, dia 
20 passado, comemorando mais 
um aniversário. Nesta terça-feira, 
os doutores Silvio Pardo, Rosely 
Cannizza e o empresário Adinal-
do França são os aniversariantes.

MANOEL CARLOS (Manezi-
nho) Lemos, pecuarista, foi muito 
cumprimentado pela sua imensa 
legião de amigos no último domin-
go, quando assumiu idade nova. 
Aquele abraço.  

MEUS SENTIMENTOS aos 
familiares do estimado Dr. Nelson 
Nagib Gabriel, que faleceu ontem. 
Médico e membro da loja Maçôni-
ca Paz e Fraternidade. Que Deus 
o receba de braços abertos.

BRUNO VALENCIO, fi lho dos 
pecuaristas João Carlos Teixeira 
Costa e Rose Valencio, ganhou 
idade nova com direito a bolo, 
docinhos e parabéns para você, 
no último sábado na fazenda de 
sua família em Ipiguá.  

NASCEU RAVI, fi lho da cirurgiã 
dentista Janaina Xavier Nishi. É 
só alegria para os avós João e 
Lourdes Xavier.

ESTÃO ABERTAS as inscri-
ções para as atividades forma-
tivas do Pajubá Festival, evento 
online que será realizado pela Cia 
Ir e Vir, de 07 a 11 de abril, em Rio 
Preto. Danças Urbanas – Vogue 
será ministrada pelo dançarino 
Alex Oliveira.

O CUIDADO com a saúde da 
mulher faz parte de uma campa-
nha desenvolvida pelos alunos da 
16ª turma do curso de medicina 
da FACERES, sob a orientação 
dos professores do PIC – Progra-
ma de Integração Comunitária, 
disciplina do curso. A ação promo-
ve a conscientização e promoção 
da saúde, abordando através do 
desenvolvimento de posts para 
publicação nas mídias sociais, 
temas que acometem a saúde da 
população feminina.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Crise na saúde
Indicado há uma semana como ministro da saúde, o médico 
Marcelo Queiroga ainda não tomou posse. Embora tenha sido 
apresentado como novo gestor da pasta, não tem como assumir 
seu papel enquanto general Pazuello não for dispensado da 
função. No meio da maior crise de saúde pública da história 
do país, temos um ministro que não é mais e aí mesmo tempo 
um ministro que ainda não é disputando quem manda mais.

Fique por Dentro
Estão abertas as inscrições 
para o público participar das 
Atividades Formativas do 2° 
FestFIM – Festival de Artes do 
Fim do Mundo, que acontece no 
formato online de 29 de março 
a 04 de abril. Os interessados 
p rec i sam p reenche r  um 
formulário no site do festival 
até o dia 25 de março.

Cuidado moçada 
O cantor sertanejo rio-pretense 
Cristiano, que faz dupla com 
Zé Neto, testou positivo para 
a Covid-19, na última quarta-
feira. Sua sogra, a empresária 
da moda, Cidinha Silva, está 
internada em estado “muito 
delicado” com a Covid-19, e 
pediu orações. A filha do cantor, 
a pequena Pietra também está 
com o vírus. Gente use máscara, 
evitar a aglomeração moçada.

DiáriodoBob
Falta de ar. Nesta semana, nos hospitais da cidade, devem 

começar a faltar os medicamentos necessários para fazer e manter 
a INTUBAÇÃO em pacientes em estado mais grave. O oxigênio não 
deve durar muitos dias também. O melhor a se fazer é evitar preci-
sar ir no hospital. Então, em vez de ficar caçando arte, que tal ficar 
quietinho em casa? Justiça feita. Todas as tentativas de derrubar 
na justiça o LOCKDOWN determinado em Rio Preto fracassaram. 
Se alguém teve êxito na comarca, perdeu no tribunal; se ganhou 
no tribunal, se deu mal em Brasília. O que os doutos jurisconsultos 
que promovem essas demandas não perceberam é que o Decreto 
18.861, que vai durar poucos dias, é um sacrifício que devemos 
fazer para ver se a coisa melhora. Se é para ficar como antes, sem 
LOCKDOWN, então é porque estava bom do jeito que estava - e 
todos sabemos que é exatamente o contrário! Apoio as medidas. 
Apesar das manifestações providas em frente à prefeitura, a ver-
dade é que a maioria da população apóia as medidas restritivas 
adotadas pela prefeitura. O que ninguém apóia são os protestos, 
que só ajudam a disseminar ainda mais o vírus, em um momento 
em que faltam vagas. Felicidade é o que interessa. Criado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, o Dia Internacio-
nal da Felicidade, comemorado (?), ou apenas lembrado, mas não 
festejado, no fim de semana, quando passamos trancafiados, 
encarcerados, tinha o propósito de promover a alegria entre os povos 
do mundo, evitando os conflitos e guerras sociais ou qualquer outro 
tipo de comportamento que punha em risco a paz e o bem-estar 
das sociedades. Mas, diante do cenário mundial de pandemia, 
o Dia Internacional da Felicidade se tornou apenas mais um dia de 
esperança no combate ao vírus mortífero, mas reflexivo, pra gente 
pensar sobre o que realmente é a Felicidade e valorizar aquilo que 
temos e somos hoje e agora. Neste cenário em que o contato físico 
e social é escasso, percebe-se que as redes sociais, os smartphones, 
os aplicativos de relacionamento, não são suficientes para suprir 
a necessidade humana de afeto. Deixamos aqui um abraço as 
pessoas felizes apesar dos pesares. Que fique bem claro. O pre-
feito Edinho Araújo falou ao vivo em rede nacional na Globonews 
no domingo a noite. Foi convidado a fazer um balanço da pandemia 
no geral e do lockdown no município no particular. Edinho se saiu 
muito bem e, apesar de provocado pela jornalista, evitou entrar em 
conflito com o governo paulista ou o federal. Mas deixou bem claro 
que o lockdown na cidade foi baixado como última alternativa em 
razão deste desencontro de orientações devido à partidarização da 
doença. Sintomas de guerra. O médico Aldenis Borim está um caco. 
Drs. Jorge Fares e Nadim Cury estão desesperados. Dr. Helencar 
Inácio está assustado. Mas todos eles concordam que não havia 
alternativa a não ser o lockdown e o endurecimento das medidas 
restritivas de distanciamento social. Ponto e basta!

Novos cursos
A unidade do Senac em Rio Preto é uma das que ofertam cursos 
de pós-graduação para quem quer alavancar, transformar, 
reposicionar ou ter mais satisfação na carreira. Para atender 
à demanda, serão ofertados cursos nas áreas de arquitetura 
e urbanismo, comunicação e artes, gestão e negócios, meio 
ambiente, segurança e saúde no trabalho, saúde e bem-estar e 
tecnologia da informação. Há também opções como Controladoria 
e Finanças, Design de Interiores, Gerenciamento de Projetos 
- práticas do Project Management Institute (PMI), Gestão do 
Consumo e Estratégias Aplicadas, Gestão Estratégica de Marketing 
e Gestão Estratégica de Pessoas. Todas as informações sobre os 
cursos e as inscrições estão disponíveis em: www.sp.senac.br/
posgraduacao.

Justa Homenagem
O médico rio-pretense Paulo 
Togni recebeu o jaleco de 
professor homenageado da XLVII 
Turma da Faculdade de Medicina 
de Catanduva, nessa semana.  
Justa homenagem ao Mestre.  
Parabéns!

Novo Grupo
Está surgindo novo grupo de 
Network chamado “ Conexão  
Feminina”!  Grupo que tem as 
founders Ariane Russo,  Carol 
Mendonza e as co-fundadoras 
Ana Carolina Lourenço,  Flávia 
Fante,  Charlene Marques,  
Analise Russo e Ricy Ayoub.  O 
propósito do grupo é conectar 
mulheres empreendedoras.

henriforne@gmail.com

Aconchego do lar
A requisitada arquiteta Josiane 
Sabino comemorou mais um 
ano de vida,  muito bem vividos,  
na quinta feira passada,  em 
clima de lockdown em sua 
bon i ta  res idênc ia ,   bem 
diferente dos outros anos, 
sem a presença de amigos 
e familiares.  Saúde nesse 
momento é o que interessa, 
depois, nos próximos anos, as 
festas comemorativas.

Fique Sabendo...
O relato de experiência sobre o Programa Humaniza Faceres foi 
premiado no Simpósio Integrar 2021, sediado em Rio Preto, 
com abrangência nacional. As autoras do trabalho e professoras 
da faculdade de medicina FACERES Fernanda Novelli Sanfelice, 
Janaina Benatti de Oliveira Almeida, Karina Rumi de Moura 
Santoliquido e Renata Prado Bereta Vilela, foram premiadas 
em uma cerimônia virtual e a presença de convidados de todo 
o país. O evento contou com a participação de renomes na área 
de humanização em saúde, como Dante Gallian, professor da 
UNIFESP e autor do livro: “A literatura como remédio”.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Em comemoração
A modelo Andressa Suíta 
d i vu lgou em suas redes 
sociais ontem, Dia Mundial da 
Água, stories e um vídeo que 
falam sobre a importância da 
preservação da água. Os alertas 
fazem parte de uma campanha 
da Levity, água mineral de uma 
empresa de Bebidas, que tem a 
modelo como sua embaixadora.

O advogado e 
vice-presidente 

do Clube 
Monte Líbano, 
Paulo Roberto 

Voltarelli e 
esposa Neube. 

Ele foi o 
aniversariante 
de ontem. Da 

coluna, os 
parabéns!

Mauro Carlos Lerro Rodrigues Filho, Cibele 
Prudêncio Rodrigues e Rafaela. Ele ganhou idade 

nova, dias atras


