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Discussão por causa de carro termina 
com ex-casal levado à delegacia

Bolsonaro, Parlamento e STF formam 
pacto nacional para combater pandemia

TRÊS PODERES JUNTOS

Divulgação
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Agência BRASIL

Educação terá 713 
profissionais na 1ª 
lista de vacinação

O Governador do Estado João Dória anunciou 
no início da tarde desta quarta-feira, dia 24, que 
todos os profissionais que trabalham na Educação 
serão vacinados a partir do dia 12 de abril. Em Rio 
Preto, de acordo com dados atualizados, estão ap-
tos para receber a vacina contra a Covid-19, 713 
profissionais que têm 47 anos ou mais.  Pág.A2
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Policiais começam 
receber vacina em 
abril, afirma Estado

A partir de 5 de abril, 180 
mil policiais civis, militares e 
técnicos-científicos, agentes 
penitenciários, bombeiros e 
guardas civis metropolitanos 
começam a ser vacinados. A 
meta é vacinar todos os inte-
grantes de forças de seguran-
ça que estão na ativa. Pág.A4Secretário João Camilo

Supermer-
cados come-

çam a fechar, 
suspender 
delivery e 

temem desa-
bastecimento 

devido ao 
lockdown em 

Rio Preto

Desempregado bate na mãe, 
na filha de 7 anos e foge

Pág. A4

Um pacto nacional envol-
vendo todos os Poderes para 
coordenar e combater a pan-
demia. Esse foi o resultado da 
reunião entre o presidente Jair 
Bolsonaro e os presidentes 
da Câmara, Senado e STF, 
ontem. Estiveram presentes 
ainda governadores e inte-
grantes da sociedade civil. Um 
comitê foi formado para, em 
reuniões semanais, definir as 
estratégias de ação. Pág.A3

Gerente da Apas 
faz apelo a prefeito 
para rever decisão

“Na justiça não conseguimos, 
apelamos então para o lado hu-
manitário do Edinho”, disse o ge-
rente de relações institucionais 
da Apas SP, Rodrigo Marinheiro. 
“Vários não irão conseguir man-
ter o padrão de qualidade, nem 
cumprir com os compromissos 
da entrega”, afirma.

Supermercados 
começam suspender 

delivery e fechar
Vários supermercados co-

meçam a fechar as portas, 
desistiram do delivery e te-
mem o desabastecimento 
caso continuem impedidos de 
atender o público em Rio Pre-
to. Alguns já fazem até doação 
de produtos para evitar perdas 
com o hortifruti.         Pág.A6

Juíza autoriza 
postos nas 

rodovias abrirem 
em Rio Preto 
A juíza Tatiana Pereira Viana 

Santos atendeu pedido liminar 
do Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrifican-
tes – Sindicom - e autorizou 
o funcionamento de postos 
de combustíveis instalados 
as margens das rodovias que 
cortam Rio Preto.  Pág.A2
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Chapa de 
oposição pretende 
quebrar dinastia 

na Famerp

Sala de crédito 
começa avaliar 

pedidos de 
empreendedores

Pág. A3

Saúde garante 
mais R$ 8 mi 
em oxigênio 

O abastecimento de oxigênio 
está mantido  nas unidades 
de atendimento de Covid-19 
de Rio Preto, mesmo com a 
crescente demanda registrada 
nos últimos dias. Para isso, os 
investimentos  da Prefeitura, 
através da Secretaria de Saúde, 
devem chegar a R$ 8 milhões 
nos próximos meses. Pág.A5
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Bolsonaro e presidentes do Senado, Câmara e STF anunciam pacto nacional para conter pandemia
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QUASE A PIQUE
Impressiona até aos mais dis-

traídos, a decadência do Banco do 
Brasil,uma instituição que sempre foi 
exemplar e cujos parâmetros eram 
comparados às melhores instituições 
bancárias do exterior.O Banco do Bra-
sil era um espelho onde as pessoas 
físicas e empresas,sonhavam em 
ser correntistas e os postulantes ao 
trabalho bancário, sonhavam em ser 
aprovados nos seus rigorosos concur-
sos de admissão de funcionários.Se 
o presidente Bolsonaro não efetuar 
a troca do comando do banco com 
rapidez,o Banco do Brasil vai acabar 
indo a pique.Está navegando a velas 
enfunadas rumo ao desconhecido .Além da total falta de res-
peito com seus correntistas numa época de isolamento social e 
pandemia, em que o desprezo às normas sanitárias é altamente 
condenável, o banco sem dar satisfação a quem quer que seja,-
tem provocado enormes filas para o atendimento.Outra área,a 
dos caixas eletrônicos está em petição de miséria. A maioria das 
máquinas é obsoleta, antiga, enfrenta-se uma enorme fila para 
chegar até ela e de repente, depois desse tempo de espera, a 
máquina resolve não reconhecer o seu cartão para poder ser feita 
a operação desejada. Entra-se em outra fila, espera-se mais um 
tempão e reza-se para que naquela, o seu cartão seja reconhe-
cido. Às vezes a gente tem sorte. A manutenção dessas máqui-
nas, que deveria ser obrigatória e constante, não o é.Algumas 
também retém parte do dinheiro solicitado e é preciso chamar 
um funcionário para abrir a máquina e liberar pelo fundo, o resto 
do dinheiro solicitado,que engruvinhou ali dentro.Por estratégia 
absolutamente contrária ao bom desempenho de uma empresa- 
se é que podemos considerar o Banco do Brasil assim- é que você 
tenha acesso ao gerente, para uma possível reclamação, porque 
o atendimento não está sendo satisfatório.Mas ele virou sujeito 
oculto.Você tem que ligar para o gerente de sua conta,deixar um 
recado e esperar que ele tenha a boa vontade de retornar.Não 
sei o que o BB pretende guardando os gerentes do acesso dos 
correntistas. Não se conhece nem a cara do profissional.Uma 
estratégia  mais apropriada para um ministro do STF que tem 
medo de ser hostilizado na rua e não para um gerente de banco.A 
agência do Banco do Brasil na esquina da Voluntários de São Pulo 
com Jorge Tibiriçá, em frente à Praça Rui Barbosa, foi desativada 
há quase dois meses com a desculpa de que uma mulher louca, 
que não conseguiu tirar o seu dinheiro emergencial, ateou fogo 
na máquina.De lá para cá, a agência permanece fechada sem 
atendimento ao público.Quem quiser que se dirija à outra – à mais 
próxima é, em frente à Catedral, e enfrente o calvário de uma fila 
com o dobro de pessoas. O presidente Bolsonaro tem razão.Esse 
senhor André Brandão, presidente do Banco do Brasil, irritou-o 
quando em janeiro, anunciou o fechamento de 361 agências e 
um PDV para botar na rua 5 mil funcionários. Bolsonaro mandou 
fazer um levantamento de quantas agências o Banco do Brasil 
foram fechadas nos últimos meses em pequenas cidades. Fez com 
André Brandão, o mesmo que fez com Roberto Castello Branco, 
cujo mandato na Petrobras expiraria em março e não foi renovado. 
Provavelmente, o sucessor de Brandão será um funcionário de 
carreira. Mauro Ribeiro Neto, atual vice-presidente corporativo do 
Banco do Brasil, é hoje o candidato mais forte para substituí-lo na 
presidência do BB. Terá que vencer o empecilho da idade, porém. 
Tem 33 anos.Ribeiro Neto foi levado ao BB por Rubem Novaes 
para ser seu assessor especial em janeiro de 2019.

WALDNER LUI – Colunista social 

ARTIGO 

12 DE ABRIL OPORTUNIDADE

Educação terá na primeira fase 
713 profissionais vacinados

O Governador do Estado 
João Dória anunciou no início 
da tarde desta quarta-feira, 
dia 24, que todos os pro-
fissionais que trabalham na 
Educação serão vacinados a 
partir do dia 12 de abril.

Em Rio Preto, de acordo 
com dados atualizados, 
estão aptos para receber a 
vacina contra a Covid-19, 
713 profissionais que têm 
47 anos ou mais. Esse nú-
mero corresponde a 26% 
do total de 2.727  servi-
dores.

“Precisamos que todos 
os profissionais estejam 
seguros para que voltar às 
suas atividades presenciais. 
Esse momento nos enche de 
esperança”, afirmou a secre-
tária de Educação Fabiana 
Zanquetta de Azevedo.

Além da Educação, o 
governador anunciou que 
os profissionais da força de 
segurança serão vacinados a 
partir do dia 5 de abril.

“Com as duas categorias 
contempladas com a vacina 
contra a Covid, que serão 
aplicadas nos profissionais 
da educação e da segurança 
pública, haverá com certeza 
mais segurança na retomada 
das aulas presenciais, assim 
que for possível, e também 

uma maior proteção aos 
agentes de segurança que 
estão em permanente conta-
to com o público”, afirmou o 
prefeito Edinho Araújo.

As vacinas serão enviadas 
pelo Estado para aplicação 
em Rio Preto, conforme o 
calendário de vacinação.

Da REPORTAGEM

Secretaria do Trabalho tem inscrição 
para curso online de vendas e networking

A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego de Rio Preto está 
com inscrições abertas para 
o curso gratuito “Inteligência 
emocional, venda on-line e 
networking”. 

“A capacitação foi especial-
mente elaborada consideran-
do os desafios que a pandemia 
de coronavírus vem impondo a 
todos nós, especialmente no 
setor produtivo e profissional. 
A intenção é que os participan-
tes descubram e desenvolvam 
habilidades compatíveis com 
as requeridas pelo mundo do 
trabalho e empreendedorismo 
hoje”, explica a secretária de 
pasta Márcia Caldas.

Com 80 vagas disponíveis, 
o curso é composto por três 
blocos temáticos. O primeiro 
aborda a gestão das emoções 
para decisões equilibradas; o 
segundo, como usar as redes 
sociais para impulsionar ven-
das e acelerar crescimento de 
negócio; e o terceiro vai tratar 
da rede de relacionamentos 

profissionais para potencializar 
a carreira. 

As aulas terão três ho-
ras de duração cada uma e 
serão realizadas sempre no 
período noturno por meio do 
Facebook. A previsão é que 
comecem ainda neste mês, 
em 29 de março, e sigam até 

15 de abril. 
Podem se candidatar mu-

nícipes de Rio Preto, com 
idade a partir de 16 anos. As 
inscrições devem ser feitas até 
27 de março, exclusivamente 
pelo site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, em “INS-
CRIÇÕES EM CURSOS”. 

Da REPORTAGEM

Fabiana Zanquetta, secretária da Educação de Rio Preto

Divulgação

Marcia Caldas, secretária do Trabalho de Rio Preto
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LIMINAR

Juíza autoriza abertura de 
postos de combustível nas 

rodovias de Rio Preto
A juíza Tatiana Pereira Viana 

Santos atendeu pedido limi-
nar do Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrifican-
tes – Sindicom - e autorizou o 
funcionamento de postos de 
combustíveis instalados as mar-
gens das rodovias que cortam 
Rio Preto.

Com a decisão os estabele-
cimentos instalados nas rodo-
vias Washington Luis, BR-153, 
Assis Chateaubriand e Décio 
Custódio estão liberados para 
atender os consumidores sem 
a exigência de apresentação 
de documento que comprove 
que o motorista é trabalhador 
de atividade essencial.

A decisão mantem as exi-
gências da prefeitura para os 
demais postos de combustíveis 
localizados no município. “De-
firo parcialmente o pedido de 
liminar, para autorizar que ape-
nas os postos de combustíveis 
localizados neste município às 
margens das rodovias, represen-
tados pelo impetrante, possam 
exercer suas atividades livre-
mente, em análise perfunctória, 
própria desta fase processual, 
sem prejuízo de posterior posi-

cionamento diverso na análise 
do mérito, pois na ausência de 
demonstração de ilegalidade/
irregularidade ou de receio fun-
dado de que elas ocorram, invi-
ável total concessão da tutela, 
sobretudo antes de se instaurar 
o contraditório”, descreveu.

A magistrada baseou sua 
decisão em julgados que au-
torizaram o funcionamento de 
restaurantes instalados em 
rodovias paulistas, sob a alega-
ção de que eventual proibição 
poderia afetar o escoamento de 
cargas e prejudicar motoristas 
que passam pelas rodovias.

“Em casos de postos de 
combustíveis localizados às 
margens das rodovias, de se 
considerar conveniente que 
possam funcionar plenamente, 
pois são utilizados sobretudo por 
pessoas não residentes nesse 
município, às vezes viajando 
em longos percursos, e a não 
autorização para funcionamen-
to poderia trazer prejuízos aos 
demais viajantes residentes 
em outros municípios, que 
por este município estivessem 
transitando, na rodovia, e efe-
tivo problema inesperado de 
abastecimento, sobretudo em 
se tratando de caminhoneiros, 
o que efetivamente pode pre-
judicar os consumidores, de 

Thiago PASSOS  
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Postos nas rodovias podem abastecer

maneira desproporcional e não 
razoável”, relatou.

Mesmo com o pedido aten-
dido parcialmente, o Sindicom 
recorreu ao Tribunal de Justiça 
pela liberação total de funciona-
mento dos postos de combus-
tíveis em Rio Preto. Atualmente 
os estabelecimentos podem 
vender apenas para trabalha-
dores de atividades essenciais 

que estão em funcionamento 
mediante a apresentação de 
documento comprobatório.

O processo foi encaminhado 
para a 11ª Câmara de Direito 
Público, e terá o desembarga-
dor Jarbas Gomes como relator, 
o processo está concluso para 
decisão, mas o TJ informou 
que não existe previsão para 
julgamento do pedido.

ATÉ 7 DE MAIO

Procon quer que CPFL suspenda corte de luz

O Procon de Rio Preto en-
viou ofício à CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz), res-
ponsável pelo abastecimento 
urbano de energia elétrica na 
região – solicitando a suspen-
são no corte do fornecimento 
aos usuários da cidade que es-
tão com as contas atrasadas. 
O objetivo é dar fôlego financei-

ro aos consumidores que pas-
sam dificuldades provocadas 
pelas restrições impostas pela 
pandemia do coronavírus.

O pedido é para que o corte 
por falta de pagamento seja 
interrompido até 7 de maio, 
seguindo os moldes da medida 
adota pelo Semae (Serviço Mu-
nicipal de Água e Esgoto) em 
relação à cobrança pelo forne-
cimento de água e a coleta do 

esgoto. A autarquia municipal 
suspendeu a interrupção dos 
serviços por inadimplência em 
18 de março.

“É um momento emergen-
cial e completamente atípico. 
Mesmo os bons pagadores 
estão com dificuldades para 
honrar suas contas. Todo mun-
do precisa colaborar, inclusive 
as empresas que fornecem 
os serviços básicos, como a 

energia elétrica”, comentou 
o diretor do Procon, Jean 
Dornelas.

O Procon deu prazo até 
a próxima sexta-feira, 2 de 
abril,  para que a empresa se 
manifeste sobre a solicitação. 
Ainda nesta semana, o Procon 
enviou um ofício ao Serasa Ex-
perian para pedir a suspensão 
da inclusão de novos nomes 
no cadastro de negativados.

Da REPORTAGEM
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COORDENAÇÃO

Sociedade espera que ele 
lidere ações, diz Pacheco

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
disse depois de reunião com 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, ministros, go-
vernadores e presidentes de 
outros Poderes que a socie-
dade espera que Bolsonaro 
lidere uma união política.

“O momento e a realidade 
do Brasil, com uma doença 
com características diferen-
tes da que conhecemos em 
2020, impõem o dever cívico, 
patriótico e de responsabili-
dade da união dos Poderes 
e do povo brasileiro no en-
frentamento da pandemia”, 
declarou o senador.

“Essa união significa um 
pacto nacional liderado por 
quem a sociedade espera 
que lidere, que é o senhor 

presidente da Republica, Jair 
Bolsonaro, já com a com-
preensão de que medidas 
precisam ser urgentemente 
tomadas”, disse Rodrigo Pa-
checo.

O presidente do Senado 
disse que a constituição de 
um comitê de combate à 
covid-19, anunciado no fim 
da reunião, foi decisão de 
Bolsonaro. Pacheco disse 
que será sua função ouvir as 
demandas dos governadores 
e levá-las ao grupo.

Agência BRASIL

SENADO

Bolsonaro reúne STF, Câmara e 
Senado e anuncia pacto nacional

O Presidente Jair Bolsona-
ro participou de uma coletiva 
nesta quarta-feira (24), ao lado 
do Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, do Presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
da Câmara Arthur Lira e do 
STF, ministro Luis Fux, além 
de outras autoridades, onde 
anunciou o resultado de uma 
reunião com todos os líderes 
dos três Poderes e a criação 
de um pacto nacional.

O discurso foi extrema-
mente pacífico e com objetivo 
único de combater a doença e 
ampliar a vacinação. Bolsonaro 
falou por volta de cinco minutos 
e explicou que todos os líderes 
da República estão focados na 
solidariedade e na intenção de 
minimizar os efeitos da pande-
mia. “A vida em primeiro lugar”, 
disse Bolsonaro.

“A unanimidade é para que 
nos dediquemos à vacinação 
no Brasil. Vamos tratar também 
da possibilidade do tratamento 
precoce, que ficará a cargo do 
Ministro da Saúde, que respeita 
o direito e o dever do médico”, 
disse o presidente.

De acordo com o Bolsonaro, 
a doença ainda é desconhecida 
e uma nova cepa apareceu, 
“Não temos o remédio, mas a 
nossa união, o esforço entre 

os três poderes se direcionará 
para o que interessa, sem que 
haja nenhum conflito, mas sim, 
a solução do problema”, frisa.

O atual Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, também 
discursou e classificou a reunião 
como sendo de “alto nível”. “Va-
mos fortalecer o SUS, articulado 
nos três níveis – União, Estados 
e Municípios – para promover à 
sociedade brasileira a agilidade 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA 

Sala de Crédito começa avaliar pedidos 
de financiamento de empresários

A Associação Comercial de 
Rio Preto informou através de 
sua assessoria de imprensa 
que três instituições finan-
ceiras que participaram da 
“Sala de Crédito” ofertaram 
linhas de financiamento para 
empresas e empreendedores 
com restrições financeiras, 
mas com análise prévia do 
cadastro e sem garantia de 
aprovação imediata.

“Os bancos Bradesco, Si-
cred, AcCredito disponibili-
zaram linhas de crédito para 
empresas com restrições junto 
aos órgãos de proteção ao 
crédito, porém utilizam um 
sistema para análise de cre-
dito que verifica a capacidade 
de pagamento e as restrições 
obtidas, mas não existe garan-
tia que o credito seja liberado, 
dependendo muito do valor da 
restrição registrada em nome 
do empreendedor”, afirmou a 
entidade.

A negativa de credito para 
empresários com restrição 
motivou a revolta de empreen-

dedores nas redes sociais, prin-
cipalmente sem informações 
sobre as instituições financei-
ras que oferecem o serviço. 
Nesse sentido a Acirp esclarece 
que todas as operações foram 
centralizadas na secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, através do telefone (17) 
3253-1152, que recepciona 
os dados dos empreendedores 
e direciona para as instituições 
financeiras. 

De acordo com a Acirp, 
a Caixa Econômica Federal 
disponibilizou ainda a opção 
de “penhor” para socorrer os 
empreendedores. São aceitos 
jóias, pratarias, canetas de 
valor, metais nobres, pedras 
preciosas em geral, pérolas, 
relógios, diamantes lapidados, 
dentre outros.

A entidade esclarece ainda, 
que as certidões negativas 
de débitos federais, estadual 
e municipal foram liberadas 
pelas instituições, inclusive 
para auxiliar os empresários a 
regularizarem esses débitos.

A prefeitura questionada 
pela reportagem sobre a sele-

Thiago PASSOS 

COVID

de uma campanha de vacinação 
que possa atingir uma cobertu-
ra nacional capaz de reduzir a 
circulação do vírus”, ressaltou 
o Ministro.

Queiroga comentou sobre 
a criação de protocolos assis-
tenciais capazes de mudar a 
história natural da doença. “O 
sistema de saúde do Brasil dará 
as respostas que a população 
brasileira tanto quer”.

ção da instituições através de 
chamamento público realizado 
pela secretaria de Planeja-
mento informou que “não há 
instituição financeira ou de 
fomento oferecendo crédito 
para “negativados”.

“O anúncio que foi feito é 
relativo a não necessidade de 
certidão negativa no âmbito 
federal, estadual e municipal 
para as linhas do Banco do 
Povo e Desenvolve SP. Sobre 
o chamamento público foi 
necessário porque se trata 
de uma ação do Comitê de 
Retomada da Economia, por-
tanto as instituições tem que 

Bolsonaro ao lado de autoridades ontem em pacto nacional para combater a Covid

Por fim, o Ministro anunciou 
as medidas que serão tomadas. 
“Queremos a participação da 
iniciativa privada, ampliação de 
leitos de UTI, solução dos pro-
blemas de oxigênio e insumos 
de medicação e, fundamental-
mente, a vacinação. Precisamos 
de ajuda para alargarmos a 
escala da vacinação, a socie-
dade exige isso de nós”, conclui 
Queiroga

Divulgação

se manifestar para participar. 
Não podemos convidar uma 
instituição em detrimento de 
outra. Estaríamos direcionando 
e não podemos fazer isso. Visa 
maior transparência no proces-
so”, afirmou.

Já sobre os transtornos 
sobre a liberação de credito 
para negativados, através de 
publicação nas redes sociais, a 
prefeitura informou que “essa 
informação partiu da Acirp. 
Não fomos consultados pre-
viamente sobre as informações 
prestadas ou mesmo a arte 
desenvolvida pela Entidade”, 
concluiu.

Arquivo DHOJE

Dinastia na Famerp 
A chapa de oposição liderada pelos médicos Mário Abbud 

Filho e Fernando Nestor Fácio ameaça quebrar a dinastia que 
comanda a Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp). A du-
pla promete uma gestão com conhecimento técnico e científico, 
a fim de mudar o rumo com foco no futuro da instituição. Se a 
meta for concretizada, portanto, a oposição vai interromper um 
longo período que sacramenta uma sequência de indicação, 
por exemplo, quem está saindo indica o substituto e o processo 
prossegue como se fosse uma dinastia. A chapa de situação 
é formada pelos médicos Francisco Cury e Helencar Ignáco. O 
número de votantes, entre médicos, alunos e funcionários, gira 
em torno de 270. As eleições acontecem nos dias 30 e 31 de 
março. Foto: Mário Abbud e Fernando Nestor. 

Dupla poderosa 
O fato de o prefeito de 

Mirassol, Edson Antônio Er-
menegildo (PSDB), não ter 
adotado o lockdown regional 
tem gerado questionamentos 
no meio político. Àqueles que 
defendem o lockdown, a fim de 
controlar a covid-19, diz que 
não são estranhas as ligações 
do prefeito com o empresário 
Júnior Antunes, dono do Su-
permercados Antunes. Edson 
é presidente do Mirassol FC e 
Júnior Antunes é o todo pode-
roso diretor de futebol.

Tribunal político
O julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro (foto) 

mostrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) se transformou 
num tribunal político. Gilmar Mendes, que nunca condenou um 
corrupto, se destaca entre os pares. Atuando como juiz garantista, 
Mendes, com retórica agressiva, criticou o trabalho executado 
pela Lava Jato, que recuperou mais de R$ 4 bilhões de recursos 
desviados dos cofres públicos. O presidente da Câmara Federal, 
Arthur Lira (PP-AL), que é acusado de desvio de dinheiro da 
Assembleia de Alagoas, elogiou a decisão da 2ª Turma, que 
considerou o Moro suspeito para julgar o ex-presidente Lula da 
Silva. “O STF decidiu fazer uma revisão histórica sobre a Lava 
Jato”, elogiou. Está explicado!

Consciência 
Manifestantes perturba-

ram moradores de prédios 
próximos onde mora Edinho 
Araújo (MDB), no Centro, com 
o intuito de pressionar o pre-
feito para liberar as atividades 
comerciais. Foram duas mani-
festações nesta semana: no 
último domingo e na terça-feira 
à noite. Fato: nenhum político 
gosta de adotar medidas impo-
pulares, porém, se o sistema 
de saúde colapsar, a cobrança 
será dobrada por causa das 
mortes. Consciência! 

Lambança 
Assim se explica a parce-

ria do prefeito Edson com o 
empresário Júnior: enquanto 
todas as cidades fecham tudo 
e Mirassol abre e o supermer-
cado fatura. Claro que não é 
só o supermercado, os demais 
comerciantes que abrem seus 
estabelecimentos da cida-
de, faturam juntos. Só com 
um detalhe: o preço dessa 
lambança pode ter um preço 
elevado, a vida de pessoas 
infectadas pela covid-19, que, 
aliás, são tratadas no HB. 

Tardio 
Os profissionais da educa-

ção deveriam ser vacinados 
logo após os trabalhadores 
que atuam na linha de fren-
te da saúde, que cuidam de 
pacientes infectados pela co-
vid-19. Mesmo que tardio, o 
governador João Doria (PSDB) 
anunciou que os professores 
da educação básica começam 
a ser vacinados no próximo dia 
12 de abril. Aliás, neste período 
de pandemia todo segmento, 
quando liberado, tem protoco-
lo, exceto o da educação. 

Migrado 
Os motoristas e consumi-

dores de Rio Preto e de outras 
cidades da região, que adota-
ram o lockdown, têm migrado 
para Mirassol para abastecer 
seus veículos e com o objetivo 
de comprar produtos alimentí-
cios. Com base na movimenta-
ção, tudo muito exagerado. O 
comércio fechado por alguns 
dias o mundo não vai acabar 
e nem passar fome. Nesta 
pandemia, a união é essencial 
para que tudo se restabeleça 
o mais breve possível.

Poderoso
A Comissão de Educação 

da Câmara Federal aprovou 
ontem proposta que fortalece 
o papel dos estudantes e da 
sociedade em geral na fisca-
lização da qualidade da me-
renda escolar e na prevenção 
do desvio dos recursos públi-
cos destinados à alimentação 
dos alunos. O texto é um 
substitutivo apresentado pelo 
relator, deputado Zeca Dirceu 
(PT-PR), filho do ex-ministro 
Zé Dirceu, que foi poderoso 
no governo Lula da Silva.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Comitê vai fazer 
reuniões semanais

Durante a coletivo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro anun-
ciou a criação de um comitê 
de coordenação nacional 
para o combate à pandemia 
de covid-19. O grupo terá 
reuniões semanais e será 
formado pelo chefe do Exe-
cutivo e os presidentes do 
Senado, Rodrigo Pacheco, 
e da Câmara, Arthur Lira, e 
outros membros.

A medida foi decidida 
em reunião na manhã desta 
quarta-feira, no Palácio da 
Alvorada, onde Bolsonaro 
recebeu, além dos presi-
dentes do Parlamento e do 
STF  o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
governadores, ministros de 
Estado e representantes de 

instituições independentes.
“Mais que harmonia, im-

perou a solidariedade e a 
intenção de minimizarmos os 
efeitos da pandemia. A vida 
em primeiro lugar”, disse Bol-
sonaro em pronunciamento 
à imprensa após a reunião.

De acordo com o presi-
dente, houve  unanimidade 
entre todos os presentes so-
bre a necessidade de ampliar 
a capacidade de produção 
e aquisição de vacinas para 
alcançar a imunização em 
massa da população. Além 
disso, o presidente também 
falou sobre a possibilidade de 
“tratamento precoce”. “Isso 
fica a cargo do ministro da 
Saúde [Marcelo Queiroga], 
que respeita o direito e o 
dever do medico de tratar of-
f-label os infectados”, disse.

Agência BRASIL
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Policiais começam ser 
vacinados em abril

Durante a coletiva desta 
quarta-feira (24), o Governo 
de São Paulo confirmou que 
profissionais das forças da 
segurança pública vão receber 
a vacina contra a Covid-19 a 
partir do mês de abril. A imu-
nização desses trabalhadores 
está prevista para ocorrer 
ainda na primeira quinzena.

A partir de 5 de abril, 180 
mil policiais civis, militares e 
técnicos-científicos, agentes 
penitenciários, bombeiros e 
guardas civis metropolitanos 
começam a ser vacinados. A 
meta é vacinar todos os inte-
grantes de forças de seguran-
ça que estão na ativa.

“Desde o início da pan-

demia, nós potencializamos 
a atividade policial e nos sub-
metemos à elevadíssima ex-
posição”, afirmou o Secretário 
de Segurança Pública, General 
João Camilo Pires de Campos. 
“A vacina aos policiais, guardas 
civis e agentes penitenciários 
chega como uma benção”, 
complementou.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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SEGURANÇA PÚBLICA

Secretário de 
Segurança Pública, 
General João Camilo 
Pires de Campo

EX-CASAL
Discussão por causa 
de carro vira briga e 
acaba na delegacia

Uma veterinária de 40 
anos e um administrador 
de empresa de 30 anos 
acabaram na delegacia 
após uma discussão que 
terminou em pancadaria. 
O caso aconteceu nesta 
quarta-feira (24) por volta 
da 1h30, em Rio Preto. 

Segundo as informa-
ções do boletim de ocor-
rência, policias militares 
foram acionados por uma 
denúncia de violência do-
méstica. Ao chegarem 
ao local a briga já tinha 
cessado e apenas o ad-
ministrador apresentava 
ferimentos. 

Ao serem interrogados, 
os envolvidos confessaram 
ter iniciado uma discussão 
sobre o veículo comparti-
lhado pelo ex-casal, que 
possuía uma união estável 
há aproximadamente seis 
meses, que se transformou 
em agressões dos dois 
lados. 

Segundo a veterinária, 
seu companheiro teria 
dado um soco em seu tórax 
e batido em sua cabeça, 
mas não apresentou feri-
mentos. Já o administrador 
apresentava diversos arra-
nhados. O casal foi levado 
para a Delegacia Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ATAQUE
Servente tem casa 

atingida a tiros no Luz 
da Esperança

Um servente de 59 anos 
teve sua casa atingida por 
tiros. O caso ocorreu nesta 
terça-feira (23) por volta 
das 22h25 no bairro Luz da 
Esperança, em Rio Preto. 
A vítima não sabe dizer o 
motivo do ataque.

Segundo o servente, os 
disparos ocorreram depois 
que um desconhecido pas-
sou andar pelas ruas do 
bairro exibindo uma arma. 

Sem qualquer motivo, pas-
sou em frente à sua casa 
e atirou. Não houve feridos 
e as marcas dos projéteis 
ficaram na parede e na 
janela da residência.

Até o momento do re-
gistro do boletim de ocor-
rência o suspeito não havia 
sido encontrado, o local foi 
fotografado e preservado 
para a investigação do 
caso.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

COVARDE Desempregado bate 
na mãe, na filha 
de 7 anos e foge

Um desempregado de 
30 anos fugiu de casa 
após agredir a mãe, uma 
ajudante de 58 anos, e sua 
filha de apenas 7 anos. O 
caso aconteceu nesta ter-
ça-feira (23) às 18h, em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o desempre-
gado tinha iniciado uma 
discussão, sem detalhes, 
que o levou a agredir sua 
própria filha com um soco. 
A ajudante teria então cha-
mado sua atenção o que 

fez o agressor partir em 
sua direção a golpeando 
com socos e arranhões nos 
braços.

O desempregado ame-
açou as vítimas de morte 
antes de fugir do local de-
pois que a ajudante falou 
que chamaria a polícia.

Na Central de Flagran-
tes após a realização do 
exame de IML, a vítima 
foi orientada a registrar 
boletim de ocorrência na 
Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM). 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Caso deve ser investigado pela DDM

Arquivo DHOJE

NA REVISTA
Polícia acha arma 

em vaso de planta e 
prende entregador

Um entregador de 40 
anos foi preso em flagrante 
por porte de arma. O caso 
ocorreu na madrugada 
desta quarta-feira (24) no 
bairro Jardim Maria Lucia, 
em Rio Preto. 

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, policiais milita-
res estavam em diligência 
quando foram informados 
de uma denúncia envol-
vendo tráfico de drogas e 
uma arma escondida em 
um vaso de plantas. 

No local a PM se de-
parou com um grupo de 
pessoas conversando em 
frente à residência, todos 
foram revistados e nada de 
ilícito foi encontrado. Ainda 

no lado de fora da casa 
os policiais observaram a 
existência de um vaso na 
garagem do local e ao ilu-
minar com lanterna foi visto 
o cabo da arma. 

Ao ser interrogado sobre 
o revólver o entregador, 
reconhecido como o pro-
prietário da casa, negou 
ser o dono do item, ale-
gando que alguém poderia 
ter implantado a arma em 
sua casa para que ele fos-
se acusado, sem apontar 
suspeitos. 

O revólver foi apreendido 
e o acusado foi levado para 
central de flagrantes onde 
foi preso e poderá pagar 
fiança no valor de R$1.100 
por portar uma arma de 
calibre permitido.  (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

PM prendeu entregador em flagrante após achar arma

Arquivo DHOJE

INSEGURANÇA PM encontra moto 
roubada e abandonada 

no Solidariedade
Um homem de 31 anos 

teve sua moto roubada na 
última segunda-feira (22) por 
dois assaltantes e recuperada 
pela Polícia Militar após uma 
denúncia anônima horas mais 
tarde. O caso ocorreu nesta ter-
ça-feira (23) às 8h40 no bairro 
Solidariedade, em Rio Preto. 

A vítima estava dirigindo 
sua moto pelo bairro Santo 
Antônio por volta das 20h30 
quando dois desconhecidos, 
que estavam em uma segunda 
moto, o abordaram. O garupa 
estava armado e ordenou que a 
vítima descesse do seu veículo, 

atirando duas vezes no chão. 
Depois que o motorista se 

afastou da moto o mesmo as-
saltante montou na motocicleta 
e fugiu. Ao chegar em sua casa, 
andando, a prima da vítima re-
alizou a queixa de roubo sendo 
informados na manhã do dia 
seguinte que, após uma denún-
cia anônima a PM recuperou o 
veículo que estava abandonado 
na avenida principal do bairro 
Solidariedade, com a chave 
jogada no chão. 

Em seu depoimento o mo-
torista acrescentou que os dois 
assaltantes aparentavam ser 
menores de idade.  (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Polícia localizou 
moto 
abandonada

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE
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Estamos enfrentando o pior momento da pandemia com 
estatísticas que superam 3 mil mortes diárias e, infelizmente, 
nos aproximamos da marca histórica de 300 mil óbitos no 
Brasil. Apesar dos esforços no sentido de controlar os efeitos 
da disseminação viral, convivemos com o colapso progres-
sivo do sistema de saúde, caracterizado pela escassez de 
insumos, superlotação hospitalar, ocupação máxima dos lei-
tos de terapia intensiva e esgotamento profissional daqueles 
que estão na linha de frente do combate ao Coronavírus.

Desde março de 2020, todos os olhares estão concen-
trados na pandemia, especialmente nos reflexos sociais 
e econômicos da restrição domiciliar e das medidas de 
distanciamento social, que com certeza impactaram nega-
tivamente em importantes setores comerciais. Apesar do 
início do plano de vacinação em massa em nosso país, o 
recrudescimento da pandemia exigiu medidas mais rigoro-
sas em todo o estado e, particularmente em nossa região, 
o lockdown.

Durante esta quinzena inicial de confinamento domiciliar, 
os cuidados à saúde devem ser mantidos, especialmente 
porque nossa maior defesa contra os efeitos sistêmicos do 
Coronavírus ainda recai sobre a manutenção da nossa boa 
imunidade. Para isto, bons hábitos de vida são fundamen-
tais, porém nem sempre são suficientes para garantir a 
proteção dos nossos pacientes.

Alimentação balanceada com suplementação vitamínica 
e atividade física regular, mesmo que realizada dentro do 
ambiente domiciliar, são essenciais durante o lockdown. 
Entretanto, existem ocasiões em que o indivíduo deve 
procurar atendimento médico, mesmo durante a restrição 
social máxima. 

Alguns sintomas podem sugerir o início de doenças 
importantes com risco de possíveis complicações, exigindo 
acompanhamento médico imediato, inicialmente ambula-
torial, para evitar a sobrecarga dos hospitais e pronto aten-
dimentos. Portanto, na presença de quais sintomas você 
deve procurar o atendimento médico durante o lockdown?

1) Dor no peito e falta de ar - Neste período da pan-
demia, em que existe uma forte associação entre Covid-19 
e fenômenos tromboembólicos, evoluir com dor no peito e 
falta de ar sugere fortemente o diagnóstico de embolia pul-
monar, uma causa importante de insuficiência respiratória, 
insuficiência cardíaca e morte súbita.

2) Dores nas pernas e inchaço - A trombose venosa 
profunda traduz-se clinicamente por dor na perna e inchaço, 
ou seja, quem apresenta dores nas pernas e inchaço deve 
descartar trombose venosa profunda uma vez que a embolia 
pulmonar, na grande maioria das vezes, é consequência do 
quadro trombóticos nos membros inferiores.

3) Formigamento e alteração de coloração nos pés - O 
comprometimento circulatório pode ser exacerbado durante 
o lockdown, em decorrência da falta de atividade física, ali-
mentação inadequada e sobretudo devido aos efeitos virais 
sobre nossa circulação. O prejuízo circulatório pode resultar 
na perda do membro.

Na presença destes sintomas, procure o atendimento 
médico. Para mais informações sobre como manter sua 
saúde durante o período do lockdown, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Quando procurar o 
atendimento médico 
durante o lockdown?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

SERTANEJO
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ABASTECIMENTO

O abastecimento de oxigê-
nio está mantido nas unidades 
de atendimento de Covid-19 
de Rio Preto, mesmo com a 
crescente demanda registrada 
nos últimos dias. Para isso, 
os investimentos da Prefeitu-
ra, através da Secretaria de 
Saúde, devem chegar a R$ 8 
milhões nos próximos meses.

O assunto foi tratado com 
a empresa fornecedora White 
Martins numa reunião do 
prefeito Edinho Araújo com o 
secretário da Saúde, Aldenis 
Borim e representantes da 
empresa, no último dia 22. 
Também participaram o secre-

Demanda faz Saúde reorganizar 
e investir R$ 8 mi em oxigênio

tário da Fazenda José Martinho 
Ravazzi e o procurador-geral do 
município, Luís Roberto Thiesi.

“O que discutimos com a 
empresa foi a necessidade de 
ser mantido o atual atendimen-
to do consumo das unidades, 
bem como a realização de 
um planejamento para ações 
futuras, tendo em vista a de-
manda crescente do insumo 
na cidade e em todo país”, 
disse o prefeito.

“Até o momento, não faltou 
oxigênio nas nossas unidades 
porque temos feito gestões 
para manter os contratos 
dentro dos prazos e garantir 
as entregas programadas.  
Estamos apenas acertando a 
logística de distribuição e a 

instalação de tanques e novos 
equipamentos”, explicou o se-
cretário Aldenis Borim.

O contrato  foi feito em 
2019 para o fornecimento de 
oxigênio, sendo usados 210 
mil metros cúbicos , investi-
mento de R$ 1.270.500. Se-
gundo  a chefe do Departamen-
to Administrativo da Saúde, 
Daniele Pinheiro, foi feito um 
redimensionamento em razão 
da demanda crescente e novo 
contrato foi feito para 350 mil 
metros cúbicos de oxigênio em 
gás (para cilindros) e mais 100 
mil metros cúbicos  em líqui-
do medicinal (para tanques), 
num valor aproximado de R$ 
3.550.000.

Em janeiro, verificou-se 

num novo aumento no con-
sumo e que os estoques de 
oxigênio poderiam não ser 
suficientes para atender à de-
manda. Houve a necessidade 
de um replanejamento para a 
realização de nova licitação, o 
que está sendo fechada agora, 
com previsão de gastos de R$ 
8 milhões.

“A Saúde não tem medido 
esforços para garantir o aten-
dimento a todos os pacientes 
com Covid. Não deixamos 
ninguém sem atendimento 
até agora. Estamos buscando 
todos os meios e recursos 
financeiros para manter os es-
toques de oxigênio e insumos 
“, finalizou o prefeito Edinho 
Araújo.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Cantor 
Cristiano, 
que faz dupla 
com Zé Neto, 
está internado 
com Covid

Cristiano, da dupla com Zé Neto, é internado 
em Rio Preto em decorrência do coronavirus

Cristiano, da dupla Zé Neto 
e Cristiano, foi internado nes-
ta quarta-feira (24) devido a 
complicações causadas pela 
Covid-19.

Cristiano, sua esposa, os 
dois filhos e a sogra, positiva-
ram para a doença na semana 
passada.

Paula Vaccari chegou a 
ficar internada também, mas 
recebeu alta no sábado (20).

A sogra de Cristiano, mãe 
de Paula, continua internada.

Entramos em contato com 
a assessoria, mas até o mo-
mento, não obtivemos res-
posta.

Andressa ZAFALON

APELO COVID

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto confirmou nes-
ta quarta-feira (24) mais 
282 casos de Covid-19 
em Rio Preto, sendo que 
242 foram diagnosticados 
por exame PCR, nove por 
TR sorológico e 31 por TR 
antígeno. No total, a cidade 
soma 54.274 casos, com 
3.816 em profissionais da 
saúde.

Também foram confir-
mados mais quatro óbitos 
por Covid-19, totalizando 
1.341 mortes desde o iní-
cio da pandemia. A taxa de 
letalidade é de 2,4%. Con-
siderando apenas os dados 
de 2021 já são 19.511 ca-
sos e 419 óbitos neste ano. 
O coeficiente de incidência 
é de 11.781 casos para 
cada 100 mil habitantes.

Nas últimas 24 horas, 
251 pessoas foram con-
sideradas recuperadas da 
doença, chegando a mar-
ca de 48.774 curados, 
o equivalente a 89,8% 
dos casos. O número de 
notificações de pacientes 
com sintomas gripais é de 
206.506 e o município já 
realizou 181.468 testes. Os 
exames coletados no inqué-
rito sorológico ainda não 
foram inseridos e deverão 
ser contabilizados  após a 
conclusão do estudo.

Segundo a Saúde, o 
sistema nacional está pas-
sando por uma atualização 
e por isso não foi divulgado 
o número de internados 
nesta quarta-feira (24). De 
acordo com o Seade (Sis-
tema Estadual de Análise 
de Dados e Estatísticas) a 
taxa de ocupação de leitos 
na região é de 95,3%.

Mais 282 
casos e 

quatro mortes
Vinicius LIMA

APM, hospitais e faculdades lançam carta e 
pedem que rio-pretense respeite  isolamento

A Regional de Rio Preto da 
Associação Paulista de Me-
dicina (APM) / Sociedade de 
Medicina e Cirurgia, juntamente 
com sete hospitais e três facul-
dades de medicina da cidade, 
divulgou nesta quarta-feira (24) 
uma carta aberta à população 
pedindo para que todos cum-
pram as medidas de prevenção 
à Covid-19.

“Diante do que presencia-
mos, enquanto profissionais 
de saúde, está claro que os 
hospitais estão no limite de 
atendimento. Esperamos que 
esta carta, representando ins-
tituições médicas e parcela 
significativa dos profissionais 
que estão na ‘linha de frente’, 
conscientize as pessoas que 
ainda não entenderam o quanto 
a situação é grave”, afirmou o 
presidente da APM, o ginecolo-
gista e obstetra Leandro Freitas 
Colturato.

O documento é assinado 
pela Associação Paulista de 
Medicina – Regional de São 
José do Rio Preto / SMC, Austa 
Hospital / Hospital do Coração 
do IMC / Hospital Care, Hospital 

de Base de Rio Preto, Hospital 
Beneficência Portuguesa, Hos-
pital da Criança e Maternidade, 
Hospital Santa Helena, Santa 
Casa de Misericórdia de Rio Pre-
to e as faculdades de medicina 
Faceres, Famerp e Unilago.

A carta destaca que os hos-
pitais, que atendem a região 
Noroeste e seus 2 milhões de 
habitantes, estão trabalhando 
há várias semanas acima de 
sua capacidade de operação e 
que, mesmo com a abertura de 
novos leitos, serviços públicos 
e privados estão com listas de 

Vinicius LIMA

APM Rio Preto divulgou nota com hospitais e faculdades

espera para internação, es-
pecialmente em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI).

“Infelizmente, a pandemia foi 
muito politizada em nosso país, 
mas esse documento é o apelo 
de profissionais de saúde, que 
estão na linha de frente, numa 
busca diária para garantir aten-
dimento digno em meio ao caos. 
Não é a mídia pedindo, não é o 
poder público pedindo, somos 
nós, médicos, que estamos pe-
dindo para a população cumprir 
a prevenção básica contra a 
Covid-19”, destacou Colturato.

Divulgação

HOJE
Vacinação para idoso de 69 anos começa

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto anunciou que vai 
antecipar o início da vacinação 
de idosos de 69 a 71 anos para 
esta quinta-feira (25). Nesta 
etapa serão utilizadas 10.590 
doses da CoronaVac que foram 
entregues no município nesta 
terça-feira (23).

Os locais continuarão sendo 
os mesmos das etapas ante-
riores: Recinto de Exposições e 
Swift das 8h às 17h em sistema 
de drive-thru e nas unidades de 
saúde das 8h às 14h.

Para ser vacinado é neces-

sário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF. 
Para reduzir o tempo de espera 
na fila, pode-se preencher o 
pré-cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br. Os idosos com idades 
entre 77 e 79 anos que foram 
imunizados com a Coronavac 
também podem procurar um 
dos postos de vacinação para 
receber a segunda dose.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, a cidade já aplicou 
74.449 doses da vacina, sendo 
52.881 na primeira etapa e 
21.568 na segunda. Rio Preto 
é a 9ª cidade do Estado com o 
maior número de imunizações.

Vinicius LIMA
Divulgação
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SUPERMERCADOS AGONIZAM
Os supermercados estão 

proibidos de abrir para aten-
dimento ao público e, atual-
mente, só podem atender por 
delivery, drive thru ou take away 
(entrega), situação esta que 
vem gerando transtorno tanto 
para os estabelecimentos quan-
to para os clientes.

O diretor regional da Apas 
(Associação Paulista de Super-
mercados), José Luís Sanches, 
que também é dono de quatro 
supermercados, explicou que 
que não há condições de aten-
der mais que 10% da população 
de Rio Preto.

“Quanto aos fornecedores, 
não estávamos tendo nenhum 
problema, estávamos conse-
guindo comprar, mas não po-
díamos comprar muito porque 
a gente teve uma perca muito 
grande, principalmente da parte 
de hortifrúti. Agora, quanto à 
população, nós supermerca-
distas, não conseguimos abas-
tecer 10% da população pelo 
delivery, por falta de condições 
estruturais e humanas”, afirma 
José Luís.

De acordo ainda com o 
diretor regional da Apas, pode 
haver desabastecimento. “Se a 
gente não consegue atender da 
maneira que está a população 
vai ficar desabastecida sim, por 
falta de atendimento, porque a 
gente não consegue atender só 
com delivery ou drive”.

O diretor da Apas encerrou 
as atividades das suas empre-
sas enquanto o decreto estiver 
vigente. Segundo ele, o des-
gaste da imagem das empresas 
junto aos consumidores, porque 
não conseguia prestar um ser-
viço de qualidade, foi decisivo 
para o fechamento

“Só vou voltar quando o 
prefeito liberar o atendimento 
presencial, caso contrário, não 
volto. E se ele demorar muito 
pra tomar essa decisão, de re-

pente, a gente nem volte mais. 
É triste falar isso, mas do jeito 
que está não tem condições”, 
finaliza José Luís.

Outro exemplo que demons-
tra a falta de estrutura para 
atender nesse formato é o caso 
do Supermercado Peniel, que 
fica na Vila Toninho. O esta-
belecimento faz parte da Rede 
Sol e também teve que fechar 
as portas. “Eles (Prefeitura) 
querem que a gente continue 
trabalhando, para poder autuar 
a gente. Eu não vou mais correr 
esse risco” enfatiza Vitor Prieto, 
proprietário do Peniel.

Vitor contou à reportagem 
do DHoje que na segunda-feira 
(22) resolveu fazer doações de 
produtos perecíveis em frente 
ao estabelecimento dele que, 
naquele momento, ainda estava 
atendendo por delivery e take 
away, no entanto, foi notifi-
cado por causar aglomeração 
enquanto estava fazendo as 
doações.

“A prefeitura parou e quis 
notificar pela doação, eu fa-
lei: moça, a população está 
precisando. As pessoas que 
estavam recebendo as doações 
ameaçaram ir ‘pra cima’ dela e 
eu pedi que a fiscal adentrasse 
à minha loja para as coisas não 
piorarem. Chegou em um ponto 
que eu disse à fiscal que se 
ela quisesse notificar, poderia, 
mas que eu iria finalizar sim 
as minhas doações. E eu fui 
notificado”.

O Peniel Supermercados 
encerrou as atividades desde a 
terça-feira (23) e, por enquanto, 
não tem previsão de voltar a não 
ser que seja liberado o aten-
dimento presencial. “A minha 
maior tristeza não é nem pela 
minha loja é a população, são 
pelas pessoas que necessitam 
“, comenta Vitor Prieto.

A rede de supermercados 
Porecatu postou em suas redes 
sociais que “devido ao grande 
volume de pedidos e sobrecar-
regar toda a equipe, e visando 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

Fotos: Divulgação

Gondolas vazias e risco de desabastecimento; supermercados começam enfrentar problemas para atender população só delivery

O governador João Doria 
(PSDB) afirmou que em ne-
nhum momento no Plano São 
Paulo existe a orientação do fe-
chamento dos supermercados 
independente da situação da 
pandemia, a declaração foi feita 
nesta quarta-feira (24) durante 
entrevista coletiva no Centro de 
Contingência Covid-19.

Segundo Doria a recomen-
dação expressa do Plano São 
Paulo para todos os prefeitos 
da grande São Paulo, Litoral 
e Interior e não fechar os su-
permercados. “Não fecham os 
supermercados, eles represen-
tam pontos de abastecimento 
fundamental para a população 
– não importa o tamanho do 
supermercado, pequeno, médio 
ou grande”, salientou o tucano.

O governador salienta que 
os supermercados devem per-
manecer abertos e ele já alertou 
a Apas (Associação Paulista 
de Supermercados) para que 
mantenham um rígido proto-
colo sanitário, primeiro 40% 
de ocupação, orientação que 
apenas uma pessoa por família 
vá às compras, além de fazer 
a aferição da temperatura e a 
obrigação do uso de máscaras.

O Centro de Contingência 
Covid-19, Joao Gabbardo não 
recomendo o fechamento dos 
supermercados. “Devemos 
evitar no máximo levar outros 
pessoas. o ideal que as pessoas 
vão aos supermercados para 
comprar o essencial”, salientou 
Gabbardo.

Rio Preto – Em Rio Preto 
decreto municipal fechou os su-
permercados para atendimento 
presencial até o próximo dia 31 
de março. Em nota a Secretaria 
de Saúde, por meio do Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus salienta que “Con-
tinua em vigor o decreto muni-
cipal 18.861, de 16 de março 
de 2021, que prevê lockdown, 
mas que para supermercados e 
afins prevê atendimento por de-
livery e drive-trhu”, finaliza nota.

Doria diz que é 
contra fechar 

supermercados
Sérgio SAMPAIO 

sempre atender bem nossos 
clientes, estamos com as jane-
las fechadas para novos pedidos 
até 31/03”, diz o comunicado.

Através de uma normativa 
divulgada nesta terça-feira (23) 
pela Prefeitura, esclareceu-se 

que os estabelecimentos que 
possuem autorização para take 
away (retirada) e que utilizam 
provisoriamente as áreas de es-
tacionamento para realização de 
atendimento dentro dos veículos 
estão autorizados a atender 

somente para pagamento e 
entrega.

Os pedidos das mercado-
rias devem ser realizados pre-
viamente por meio remoto e 
agendado o horário da retirada. 
As pessoas que não possuem 

acesso ao meio remoto podem 
se deslocar ao estabelecimento 
para entregar a lista de mer-
cadorias já elaborada, retiran-
do posteriormente em horário 
agendado, sendo vedada a per-
manência no local.

“Na justiça não conseguimos, apelamos então para 
o lado humanitário do Edinho”, diz gerente da Apas

O gerente de relações ins-
titucionais da Apas SP, Rodrigo 
Marinheiro, concedeu entrevis-
ta nesta quarta-feira ao DHoje 
e foi categórico. “Pedimos que 
os supermercados se esforcem 
ao máximo para continuarem 
abertos e, assim, continuarem 
atendendo a população na sua 
essencialidade, no entanto, 
temos consciência que as di-
ficuldades são muitas e vários 
deles não irão conseguir man-
ter o padrão de qualidade, nem 
cumprir com os compromissos 
da entrega”.

Até esta tarde, pelo menos 
15 supermercados já confirma-
ram que não venderão mais em 
nenhum modelo de atendimen-
to, sejam eles drive thru, take 
Away (entrega) ou delivery. São 
eles: as redes Porecatu, Peniel, 
Trídico, JJ e Empório Jota. A 
reportagem tentou contato 
com outros supermercados 
para saber a situação destes 
estabelecimentos, mas não 
obteve retorno.

“Imploramos encarecida-
mente para o prefeito. Não 
queremos que piore o quadro de 
vulnerabilidade social, pedimos 
para que olhe para população. 
Na justiça não conseguimos, 
apelamos então para o lado 
humanitário do Edinho”, disse 
o gerente da Apas.

Em relação à ida de mora-
dores de Rio Preto à Mirassol, a 
Apas se posicionou contrária à 
essa situação. “Tudo que a gen-
te não quer é justamente que as 
pessoas transitem, circulem en-
tre outras cidades e junto com 
elas o vírus”, comenta Rodrigo.

Segundo o gerente, s secre-
tário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Jorge Luís de Souza, 
tem sido o contato da Apas com 
a prefeitura sem muito suces-
so. ‘Desde o início explicamos 
o que poderia acontecer, pedi 
uma reunião com o prefeito, 
pontuei para o secretário, mas 
nada adiantou”, afirma.

O Dhoje entrou em contato 
com a assessoria da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, que se limitou a responder 
que o decreto está mantido.

Andressa ZAFALON 
Sérgio SAMPAIO

Supermercados começam fechar as portas em Rio Preto

Setor apresenta primeira deflação em 12 meses

O setor supermercadista 
voltou a apresentar deflação 
nos preços pela primeira vez 
desde o início da pandemia. 
A queda apontada pelo Índice 
de Preços dos Supermercados 
(IPS), calculado pela Apas/
Fipe, foi de 0,5% em fevereiro. 
Segundo a Associação Paulista 
de Supermercados (APAS), o 
principal motivo foi a ausência 
do Carnaval e a espera do 
consumidor por novos auxílios, 
somado a isso o aumento de 
casos do Covid-19 que deman-
dou ajustes de preços em toda 
cadeia produtiva.

“Estávamos com uma ace-
leração de preços desde o iní-
cio da pandemia. Acredito que 
o fim do auxílio emergencial 

fez com que os supermercados 
sentissem a potencial perda 
de capacidade de consumo, 
gerando uma expectativa ne-
gativa. Com isso, o preço de 
alguns produtos acabou sendo 
reduzido”, afirmou o economis-
ta José Mauro da Silva.

Em fevereiro de 2021 as 
exportações suínas tiveram 
queda de 18% em relação a 
fevereiro de 2020, consequen-
temente o preço no mercado 
interno caiu pelo terceiro mês 
seguido (2,49%). As aves 
caíram 2,29% após uma sequ-
ência de sete meses em alta.

Outro item que chamou a 
atenção foi o arroz, que re-
gistrou sua primeira deflação 
em 14 meses com quase 4% 
de queda. “Em janeiro houve 

a importação de 131 mil to-
neladas de arroz frente às 21 
mil toneladas exportadas, a 
menor quantidade embarcada 
pelo país desde 2010. Isso 
demonstra que o mercado se 
aproximada da normalidade, já 
que o Brasil não é exportador 
natural do produto e a oferta de 
arroz já se mostra abundante 
no mercado exterior”, explicou 
Ronaldo dos Santos, presiden-
te da APAS.

O óleo de soja, outro item 
que foi vilão da inflação em 
2020 com 115,6% de au-
mento, também teve queda de 
3,6% em fevereiro de 2021. O 
leite também registrou queda 
de 4% e o motivo foi a fraca 
demanda do brasileiro. A maior 
queda aconteceu no setor 

de produtos in natura (horti-
frutigranjeiros), liderados pelo 
maracujá com queda de 30,5%, 
mamão com 18,8% e batata 
15,2%.  Dentre os maiores 
aumentos ficaram a cebola e o 
chuchu, respectivamente com 
40,5% e 39,3%.

Segundo o economista, os 

Vinicius LIMA

preços devem continuar tendo 
queda mesmo após o lockdown 
em Rio Preto. “Com o lockdown 
e a dificuldade de se adequar 
ao sistema de delivery, a ten-
dência é de que os supermer-
cados mantenham os preços 
em num nível um pouco mais 
baixo para vender”, comentou.

Arquivo DHOJE



Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira

25 de março de 2021

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITA-
DOS PARA A  ELEIÇÃO DO CMAS NO DIA 31 DE MARÇO 
DE 2021 às 8:30 horas 
COMPLEMENTAÇÃO DE MANDATO DE CONSELHEIROS 
ABRIL  DE 2021 A  FEVEREIRO 2022
CATEGORIA REPRESENTATIVA: ENTIDADES DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL  
INSTITUIÇÃO: ALBERGUE NOTURNO “PROTETOR DOS 
POBRES”
REPRESENTANTE:  SARAH DE ASSIS SCARELLI NASCI-
MENTO
INSTITUIÇÃO: AMAI- ASSOCIAÇÃO MAMÃE IDALINA
REPRESENTANTE: DÉBORA PIRES LACERDA 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S 
A - EMPENHOS 5006/21 E 5259/21
CONTRATADA: INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA - 
EMPENHOS 5258/21 E 5248/21 
CONTRATADA: VILMA F F AMARAL EMBALAGENS ME - 
EMPENHO 4786/21
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS 
MEDICOS LTDA - EMPENHO 4985/21
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
CONTRATADA: AO LICITAÇÕES LTDA - EMPENHO 
5302/21
CONTRATADA: AGROMASS BRASIL IMPORTACAO E EX-
PORTACAO LTDA - EMPENHO 5546/21
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
– ME - EMPENHO 5547/21
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA - EMPENHO 5278/21
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITA-
LARES LTDA ME - EMPENHO 5065/21
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA – ME - EMPENHO 5056/21
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - EMPENHO 5523/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 02 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
PREGÃO ELETRONICO N.º 368/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0893/20
CONTRATADA: COMÉRCIO SILVEIRA AT. DE MÓVEIS 
MOGI MIRIM EIRELI
ASSUNTO: PEDIDO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FI-
NANCEIRO.
Acolho o parecer exarado pela Procuradoria Geral do Mu-
nicípio e INDEFIRO o pedido da contratada. O inteiro teor 
desta decisão encontra-se à disposição dos interessados 
nos autos do processo. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Secretária M. Educação
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 24/21
Contratada VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
Objeto: Aquisição de 10 ventiladores pulmonar e de 10 car-
ros móvel para ventilador pulmonar para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS” para aten-
dimento aos pacientes que se encontram internados e em 
atendimento devido COVID-19” no município. Fundamento: 
ART. 24, IV DA LF 8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 25/21
Contratada FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE ME-

DICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FUNFARME
Objeto: Prestação de SERVIÇOS TERAPIA RENAL aos 
pacientes internados face a disseminação do “CORONA-
VIRUS”, no município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 
8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 26/21
Contratada PLAZAS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
E PROJETOS EIRELI
Objeto: Prestação de serviços de gestão e manutenção 
dos equipamentos médico-hospitalares para o combate ao 
COVID-19”, no município. Fundamento: ART. 24, IV DA LF 
8666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO: 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 07/2020-
SMS - QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE E O HOSPITAL DR. ADOLFO 
BEZERRA DE MENEZES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 
OBJETO: Transferência de recursos do Ministério da Saúde 
para auxílio fi nanceiro emergencial às santas casas e aos 
hospitais fi lantrópicos sem fi ns lucrativos, que participam de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no 
exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de 
forma coordenada no controle do avanço da pandemia da 
Covid-19, conforme o estabelecido na Portaria MS/GM nº 
1393, de 21 de maio de 2020 e na Portaria MS/GM nº 1448, 
de 29 de maio de 2020; que impõem a aplicação dos recur-
sos estabelecidos neste Convênio exclusivamente em ações 
desenvolvidas pelo HOSPITAL. CLÁUSULA PRIMEIRA: 
Ficam alterados o Plano de Aplicação de Recursos Finan-
ceiros, as Etapas e Fases de Execução e o Cronograma de 
Desembolso; conforme o estabelecido no Plano de Trabalho 
proposto pela entidade, deliberado e aprovado na Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do dia 09 de mar-
ço de 2021, mantido o valor global previsto no ajuste inicial. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Convênio. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal cº 8.080/1990, CF/1988. DATA DE ASSINATURA: 15 
de março de 2021. Pela SMS, Aldenis Albaneze Borim, pelo 
HOSPITAL DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, Grácio 
Tomaz Saturno

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021
CONTRATO nº PRE/0033/21
CONTRATADA: IRLENE A. DE OLIVEIRA – MANUTENÇÃO 
EM EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES - ME
OBJETO: Contratação de serviço para manutenção preventi-
va e corretiva em aparelhos odontologicos – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$299.977,92.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021
CONTRATO nº PRE/0034/21
CONTRATADA: IRLENE A. DE OLIVEIRA – MANUTENÇÃO 
EM EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES - ME
OBJETO: Contratação de serviço preventivo e corretivo com 
fornecimento de peças na rede de gás medicinal – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$118.893,60.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
ATA Nº 0251/21
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria para 
os Cemitérios municipais – Valores Unitários - Item 02 
- R$13,40; Item 03 – R$10,00; Item 05 – R$1,50 – SMA – 
Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021
ATA Nº 0252/21
CONTRATADA: JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
OBJETO: Fornecimento de materiais de alvenaria para os 
Cemitérios municipais – Valor Unitário - Item 01 - R$110,00 – 
SMA – Adilson Vedroni – Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 444/2020
ATA Nº 0253/21
CONTRATADA: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hospitalares – Valores 
Unitários - Item 02 - R$25,920; Item 03 – R$1,200; Item 04 
– R$1,200; Item 05 - R$1,200; Item 06 – R$1,200 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 509/2020
ATA Nº 0254/21
CONTRATADA: L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA 

EPP
OBJETO: Fornecimento de saneantes e fi tas de reagentes 
– Valores Unitários - Item 01 - R$1,90; Item 06 – R$114,00 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.   

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS

AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2020 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, 
HOMOLOGO este procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a favor de: Constroeste Construtora e Participa-
ções Ltda.  Israel Cestari Júnior - Sec. Mun. de Obras 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
Concorrência Pública nº 014/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE GERADORES E TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. Informamos 
que foram disponibilizados esclarecimentos relativos a este 
procedimento licitatório no seguinte endereço: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action   e fi ca, 
desde já, fazendo parte integrante do instrumento convoca-
tório, sendo válido para todos os efeitos legais o documento 
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Concorrência Pública nº 014/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPA-
MENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO 
DE GERADORES E TRANSFORMADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA NO PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA 
SIMEI BOLÇONE – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor total 
estimado: R$ 799.524,58 – Prazo de Execução: 90 dias. 
Comunicamos aos interessados que realizaram a retirada do 
edital desta licitação que, em razão de impugnação que foi 
lançada, os técnicos da Secretaria Municipal de Obras rea-
lizaram a retifi cação das Planilhas e do Cronograma Físico 
Financeiro da obra, salientando-se que esses documentos 
estão à disposição dos interessados na forma prescrita no 
item 15.1 do instrumento convocatório. Em razão dessa cor-
reção o edital foi retifi cado. Para que não se alegue prejuízo 
à elaboração da proposta, fi ca redesignada a data da sessão 
de entrega dos envelopes e de abertura dos envelopes com 
a documentação de habilitação para o dia 05 de MAIO de 
2021, às 08:30 horas no mesmo local (Av. Alberto Andaló nº 
3030, 2º andar do Paço Municipal). O edital retifi cado esta a 
disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.
br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e fi ca, e 
desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado 
nos autos, a disposição dos interessados. Wanderley Ap. de 
Souza – Diretor de Compras e Contratos – Presidente da 
CML. 
AVISO
SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.85/2021 – PROCES-
SO:1810/2021
Fica suspensa "sine die" a abertura da sessão. A retomada 
quando autorizada, será comunicada através de publicação 
na Imprensa Ofi cial. Adriana Tápparo – Pregoeira. 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

Sindicância Investigativa n° 003/2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanis-
mo de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Ato Normativo n.º 01/2018 e pelo Decreto n.º 
17.163 de 24 de setembro de 2014, considerando o apura-
do na instrução da Sindicância Investigativa n° 003/2020, 
resolve: Acolher os argumentos contidos no relatório fi nal da 
comissão da Sindicância Investigativa n° 003/2020, conside-
rando as razões expostas na citada manifestação jurídica, 
determinando o arquivamento dos autos, devendo serem 
realizados todos os encaminhamentos administrativos fi nais 

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital
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relacionados ao procedimento.  
São José do Rio Preto, 23 de março de 2021.
      
            Rodrigo Ildebrando Juliano
                  Diretor Presidente

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
14/2021 – PROCESSO SICOM 368/2021
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) 
para o painel de acionamento das peneiras mecanizadas 
HUBER.
Fica designado o dia 30.03.2021, às 14:00h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 24.03.2021 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE. 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 19/2021, 
Processo SICOM 391/2021 objetivando o Registro de preços 
para aquisição de areia fi na, areia grossa e rachão. Vigência 
da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 08.04.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. 
O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras.
S. J. Rio Preto, 11.03.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 20/2021, 
Processo SICOM 397/2021 objetivando a Contratação de 
empresa para prestação de serviços de manutenção com 
fornecimento de peças, materiais, serviço em guindaste 
tipo munck, modelo F10/2H, marca FACCHINI, acoplado ao 
Caminhão FORD, placa BNZ-0815, patrimônio 4020. Prazo 
de execução: 60 dias úteis. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 09.04.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 18.03.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção - Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 21/2021, 
Processo SICOM 398/2021 objetivando o Registro de preços 
para aquisição de concreto usinado. Vigência da Ata: 12 
meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12.04.2021, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposi-
ção dos interessados, no portal de compras.
S. J. Rio Preto, 16.03.2021 – Jaqueline Freitas Reis - Geren-
te de Operação e Manutenção – Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 22/2021, Pro-
cesso SICOM 399/2021 objetivando a Aquisição de válvulas 
de injeção e sucção para utilização em bombas dosadoras. 
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 13.04.2021, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 16.03.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 23/2021, 
Processo SICOM 3100/2021 objetivando a Aquisição de 
materiais de construção civil – blocos de concreto e cerâmi-
co. Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 14.04.2021, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 23.03.2021 – Jaqueline Freitas Reis – Ge-
rente de Operação e Manutenção - Água.
S. J. Rio Preto 24.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.  

 Secretaria Municipal de Obras
 Notifi cação 5737/2021

        Fica notifi cado, Edson Batista Pereira, proprietário do 
imóvel sito à Rua Leonor de Lima Neto, nº 585, quadra 10, 
lote 21, Residencial Vila Madalena, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo nº 005737, datada 
em 11/03/2021, assinada pelo agente fi scal de posturas Val-
decir Camillo Fernandes de Mello, tratando de construção 
em desacordo com a Lei de Zoneamento em vigor e/ou Pro-
jeto Aprovado (construção no recuo frontal em fase de laje) 
em desacordo com a Lei de Zoneamento e Código de Obras 
e Edifi cações em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
com as Leis Municipais nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 
e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que foi devolvido pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 88346827 7 BR 
acusando "desconhecido”.
        Fica a presente obra a partir da publicação desta, 
embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 629,60 (seiscentos e vinte e 
nove e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 24 de março de 2021.
Valdecir Camillo Fernandes de Mello
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Extrato de portaria n°002/2020 GCM de 18 de abril de 
2020 ref. ao Sindicância Administrativa Disciplinar 
002/2020: onde averigua-se eventual ilegalidade na con-
duta dos Guarda Civil Municipal: ÁTILA LINCOLN MAXIMO 
CUNHAS, descrita referida portaria inaugural, decidiu-se 
pelo REENQUADRAMENTO , anteriormente  supedaneada 
no inciso LII do artigo 49; incisos III, XLII e LIX do artigo 51, 
da Lei Complementar   Municipal 331 de 30 de dezembro de 
2010; inciso III e IX do artigo 204 da Lei Complementar 05 de 
28 de dezembro de 1990, passa a ser analisada consideran-
do ser possível transgressão do art. 49 LIII da Lei Comple-
mentar   Municipal 331 de 30 de dezembro de 2010
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°004/2020-GCM publicado dia 24 
de fevereiro de 2021: REF. Substituição dos membros da 
comissão de Sindicância Investigativa N°004/2020 CGCM/
SMTTS Presidente Marcos José Boaventura, Secretária 
Lorena Sotelo Sanches Nomeando-se os servidores estáveis 
como presidente Renata Sueli de Paula Lima Mat. 53093 
GCM 1ª Classe, secretário Jaime Latanze Junior Mat. 53079 
GCM 2ª Classe. Mantendo o membro Adenilson de Morais 
Luca Mat. 60139 2ª classe para comporem esta Comissão 
Sindicante Investigativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°005/2020-GCM publicado dia 25 
de fevereiro de 2021: REF. Substituição dos membros da 
comissão de Sindicância Investigativa N°011/2020 CGCM/
SMTTS- Presidente Marcos José Boaventura, Secretária 
e membro Lorena Sotelo Sanches, membro, Adenilson de 
Morais Luca, Nomeando-se os servidores estáveis Carlos 
Marcelo Nogueira do Prado Mat. 59776 Corregedor, Marcos 
José Boaventura Mat. 53086 Subinspetor GCM, Wellington 
Aurélio Aparecido da Silva Mat. 53106 Subinspetor GCM, 
sob a Presidência do primeiro, para comporem esta Comis-
são Sindicante Investigativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°006/2020 GCM de 01 de agosto 
de 2020 ref. a Sindicância Administrativa Disciplinar 
006/2020: onde averiguou-se eventual ilegalidade na condu-
ta do Guarda Civil Municipal: Alexandre Alvarez Montenegro 
Lustoza e Cinira Martins e decidiu-se pelo ARQUIVAMENTO 
desta,  com base no art. 233, I, combinado com o artigo 
263 ambos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 
1990. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANS-
PORTES E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Extrato de portaria n°011/2020-GCM publicado dia 25 
de fevereiro de 2021: REF. Substituição dos membros da 
comissão de Sindicância Investigativa N°011/2020 CGCM/
SMTTS- Presidente Marcos José Boaventura, Secretária 
e membro Lorena Sotelo Sanches, membro, Adenilson de 
Morais Luca, Nomeando-se os servidores estáveis Carlos 
Marcelo Nogueira do Prado Mat. 59776 Corregedor, Marcos 
José Boaventura Mat. 53086 Subinspetor GCM, Wellington 
Aurélio Aparecido da Silva Mat. 53106 Subinspetor GCM, 
sob a Presidência do primeiro, para comporem esta Comis-
são Sindicante Investigativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

Portaria 010/2020 - CGCM/SMTTS de 25 de agosto de 
2020 CONVOLA a Sindicância Investigativa nº 032/2019 
CGCM/SMTTS de 12 de dezembro de 2019, na presente 
Sindicância Administrativa Disciplinar nº 010/20, com esco-
po de apurar os atos indicadores de violação dos deveres 
e proibições funcionais, em tese praticados pelo servidor: 
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, previstos nos incisos 
VII, VIII, X, XXII, XXIX, XXXII e XXXVII do artigo 49; incisos 
III, XLII, LXVIII e LXXV do artigo 51, todos da Lei Comple-
mentar Municipal 331 de 30 de dezembro de 2010; inciso XI 
do artigo 204 e inciso V e XIX do artigo 205 da Lei Comple-
mentar Municipal 05 de 28 de dezembro de 1990; nomeando 
os servidores estáveis: José Carlos Floriano, Eziquiel de 
Andrade e Osvaldir Fialho de Brito, para sob a presidência 
do primeiro para comporem a Comissão Sindicante Adminis-
trativa Disciplinar. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do 
referido servidor, garantindo-lhe o direito a contraditório e 
ampla defesa; o qual será citado, nos termos no artigo 254 e 
seus parágrafos da Lei Complementar 05 de 28 de dezem-
bro de 1990.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM
Extrato de portaria n°010/2020-GCM. Substituição dos mem-
bros da comissão de Sindicância Administrativa n°010/2020 
CGCM/SMTTS- Presidente João Roberto de Oliveira Lima, 
secretário Eziquiel de Andrade e membro Osvaldir Fialho de 
Brito. Nomeando-se os servidores estáveis, Presidente, Ade-
nilson de Moraes Luca, Secretário Marcos José Boaventura, 
membro Wellington Aurélio Aparecido da Silva, para compo-
rem esta Comissão Sindicante Administrativa Disciplinar.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES 
E SEGURANÇA/CORREGEDORIA/GCM

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
Avenida Romeu Strazzi, 199 – Vila Sinibaldi - CEP 15084-010 - São José do Rio Preto - SP 

Telefone (17) 32169766 - smsaude@riopreto.sp.gov.br- www.riopreto.sp.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO 
EDITAL REFERENTE AO DIA 10/03/2021. ONDE CONSTOU: 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

FERNANDO CINTRA SANCHES 
EIRELI 02873/20 60 

UFM 
AIP-A-S 
000168 

  
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

FERNANDO CINTRA SANCHES 
EIRELI 02873/20 60 

UFM 
AIP-A-S 
000169 

São José do Rio Preto, 25 de Março de 2021. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 
TRANSPORTES E SEGURANÇA 

PORTARIA SMTTS/Nº 011/2021 
Dispõe sobre a designação de 

agente de trânsito.  
O Engº Amaury 
Hernandes, Secretário 
Municipal de Trânsito, 
Transporte e Segurança, 
no uso de suas 
atribuições legais, etc. 
         

RESOLVE:  
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
firmado com o Governo do Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR 
para atuar como agentes da Autoridade de Trânsito no 
âmbito de sua competência no município de São José do Rio 
Preto, os seguintes policiais militares, objeto do Ofício nº. 17° 
BPM/I-067/200/21, expedido pelo respectivo Comandante. 
- Cb PM Meire Cristina Conejo, RE: 120929-9; 
- Sd PM Bruna Scarano de Paula, RE: 148592-0; 
- Sd PM Maurício Durante Barbosa, RE: 149697-2; 
- Sd PM Victor Ennes Vicente, RE: 157445-A; e 
- Sd PM Aldney Prattes Codolo, RE: 161935-7. 
Artigo 2º -Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 16 
de março de 2021.  
      Registre-se;    
   Publique-se;    
   Cumpra-se. 

São José do Rio Preto, 24 de março de 2021. março

 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

Página 1 de 1 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
  

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 21/2021 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, conforme descrição e 
quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/04/2021, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE COMPRAS, 
endereço: https://compras.empro.com.br/. Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. E-
mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. São José do Rio Preto, 24 de março de 2021. Ver. Pedro Roberto 
Gomes - Presidente da Câmara Municipal. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 002/2018)

TERCEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 010/2021.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 025/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Kaio Henrique dos Santos Souza Eireli – 
ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para for-
necimento de serviços de controle de acesso e/ou portaria, 
considerando-se 03 (três) portarias, 24 horas por dia e 07 
dias por semana, a serem utilizados, sob demanda, de acor-
do com as necessidades da EMPRO, conforme a especifi ca-
ção técnica no Anexo I, do Edital n.° 002/2018.
VIGÊNCIA: 06 de abril de 2021 a 05 de abril de 2022
VALOR: R$ 557.422,70 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais e setenta centavos).
DATA ASSINATURA: 22 de março de 2021.
São José do Rio Preto/SP, 24 de março de 2021.
Angelo Bevilacqua Neto – Diretor Presidente.
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DECLARAÇÕES

 
 

 

Av. Bento Justo, 111 – Jardim Marajó – CEP 15046-000 – Fones  17-3219-9697/9104-3062 
São José do Rio Preto –SP – E-mail:-  lpmadeiras@terra.com.br 

 

 

 

 

 

ABANDONO DE EMPREGO 

 

A Empresa L P Ribeiro Madeiras EPP, situada à Rua Bento Justo, nº 111, Jardim Marajó, nesta 
cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ 07.861.729/0001-00, solicita o 
comparecimento do funcionário VALDIR ANTONIO DE CASTRO, portador da CTPS 83.229 – Série 
000777-SP, ao estabelecimento da mesma, no prazo de 03 (três) dias, no intuito de justificar as 
faltas que vem ocorrendo desde o dia 08/02/2021, sob pena de caracterização de “ABANDONO 
DE EMPREGO”, ensejado a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, I 
da CLT. 

 

São José do Rio Preto, 23 de março de 2021. 

Edital de intimação - prazo de 20 dias. Processo nº 0014796-19.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo de Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Valeria Cristina da Silva, Brasileira, RG 23.873.379-8, CPF 152.105.168-22 que, por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de sentença, movida por Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC - CNPJ/MF sob nº 
03.709.814/0001-98, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 14.063,75 (quatorze mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 
11 de março de 2021. K-24e25/03

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

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. BRUNO VICENTE MAKHOUL e BRUNA BOLZONI 
NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de JOÃO CLEYBER DE MO-
RAES MAKHOUL e de ANA PAULA VICENTE MAKHOUL e 
ELA fi lha de GILBERTO CARLOS DALECK NOGUEIRA e de 
ROSELI CRISTINA BOLZONI NOGUEIRA;

2. WILLIAM PELARIN GARUTTI e MAIARA DOS 
SANTOS SOUZA, sendo ELE fi lho de HERALDO ODAIR 
GARUTTI e de OSMARINA PELARIN GARUTTI e ELA fi lha 
de ALUÍSIO PEREIRA DOS SANTOS e de MARILZA DIAS 
DE MATOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/03/2021.

Extrato de Contrato nº 01/2021
Objeto: “Contratação de Assessoria e Consultoria Jurídica, 
para Câmara Municipal de Guapiaçu, conforme especifi ca-
ção constante do anexo I do edital do Convite nº 02/2021”.
Contratado: Dr. Eder Serafi m de Araújo, advogado com 
OAB/SP 274.591, com escritório na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 328, Centro, na cidade de Guapiaçu– SP, CEP. 
15110-000.
Processo Licitatório: 02/2021 - Convite: 02/2021
Prazo: 24 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
VALOR: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), ou 
seja, RS 6.000,00 (seis mil  reais) mensais.

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO (PRESENCIAL). Torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 035/2021; Ata de Registro de Preço nº 033/2021 e objeto do Processo nº 049/2021. TIPO: Menor preço 
unitário. OBJETO: Aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), visando o abastecimento da frota de veículos de diversos 
setores da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 08 de abril de 2021, às 09:00 
horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 25/março/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no 
Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, 
Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 24/março/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Portaria n.º 3.000, de 10 de março de 2021.

“Nomeia membro de apoio administrativo para compor a 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída 
pela Portaria n.º 2.998/2021”.

O Prefeito Municipal, Sr. PAULO RICARDO BEOLCHI DE 
LUCAS, no exercício das atribuições que lhe são conferidas 
por lei e, 

Considerando a SEI n.º 29.0001.0018823.2021-58, existente 
junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, bem 
como a necessidade de recurso humano para apoio junto ao 
Processo Administrativo; 

RESOLVE:

Art. 1.º - Designar a Sra. JAQUELINI CRISTINA DE GO-
DEIS, Coordenadora Municipal de Projetos e Planejamento, 
portadora do RG n.º 43.433.245-8, inscrita no CPF/MF sob 
o n.º 432.611.298-08, para compor à Comissão de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria n.º 
2.998/2021, visando dar apenas apoio administrativo, não 
possuindo poder de voto e/ou de voz. 

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 10 de março de 2021; 90.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

Portaria n. 3.001, de 24 de março de 2021. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do 
Município de Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e,

RESOLVE: 

Artigo 1.º - Fica designado o Sr. GUIDO GILBERTO MILA-
NEZ, portador do RG n. 99.23527, inscrito no CPF/MF sob 
o n. 018.953.838-46, engenheiro civil devidamente habi-
litado no CREA/SP n. 601549861, para exercer a função 

de RESPONSÁVEL TÉCNICO do Convênio fi rmado com o 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo – DER/SP. 

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 24 de março de 2021; 90.º 
Ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e Publicada por afi xação, na 
mesma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário
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MESMO DEPOIS DO LEITE DERRAMADO É IMPORTANTE PENSAR 
QUE A VIDA CONTINUA E A VACA NÃO MORREU!

Sorria, beba muita água e seja feliz!
ESTÁ, ENFIM, esclarecido 

o que signifi ca ‘lockdown’ em 
inglês: é o mesmo que ‘super 
feriadão’!

COISAS DO BRASIL. Com 
essa história de antecipação 
de feriados em várias cidades 
brasileiras, tem gente por aí 
adiantando a comemoração 
da própria data de aniversário 
para aumentar a idade e dimi-
nuir o tempo de espera para 
tomar vacina contra covid-19. 

HELLEN SOSSO, empre-
sária, ao lado do marido o 
advogado Edson (Edinho) 
Araújo Filho, assumiu idade 
nova, última terça-feira.  Pa-
rabéns!

A ARQUITETA ANDRACI 
Maria Atique, que atualmente 
reside em São Paulo, fechou 
mais um “verão”, ao lado do 
noivo Tarciso de Lima.  O ca-
salzinho estava programando 
passar dias curtindo sol e mar 
no litoral.

CRISTIANO, cantor serta-
nejo, que faz dupla com Ze 
Neto, é internando no Hos-
pital de Base de Rio Preto, 
com a terrível Covid-19.  Seu 
estado é estável, após com-
plicação.  Gente use másca-
ra, evitar aglomeração.

FELIPE SALLES, Valéria 
Bueno, Fernando (Fernan-
dim) Soares, Ana Paula foram 
os aniversariantes de ontem. 
Da coluna, meus parabéns.

MEUS PÊSAMES aos fami-
liares de Jorge Bechara Abib, 
que faleceu ontem.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Ajudando II
O projeto já beneficiou o 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Marília – HCFAMEMA e o 
Hospital de Base de Rio Preto 
com doações de dois mil litros 
de álcool 70% para auxiliar 
na higienização dos espaços 
dos hospitais. O Instituto As 
Valquírias - Gerando Falcões 
recebeu a doação de duas 
toneladas de alimentos no 
mês passado.

Fique Sabendo...
Nesta qu in ta- fe i ra ,   na 
p l a t a f o r m a  d o  S e s c 
Digital recebe no Cinema 
#EmCasaComSesc  do i s 
documentários que exploram 
o universo de jovens em 
diferentes cenários. “Pro 
Dia Nascer Feliz”,  de João 
Jardim,  mergulha na vida de 
adolescentes de diferentes 
esco las .  Já  em “Minha 
Fortaleza, Os Filhos de Fulano”, 
de Tatiana Lohman,  traz a 
realidade de três famílias  
marcadas pela ausência do 
pai na Vila Flávia,  periferia de 
São Paulo. Os filmes podem 
ser acessados no Sesc.digital/
colecao/cinema-em-casa-
com-sesc.

Tel. (17) 3233-4888

Bora Vacinar!
Os Profissionais de Segurança 
Pública serão vacinados a partir 
do próximo dia 05 de abril.  
Policiais Militares,  Policiais Civis,  
Policiais Técnicos e Científicos,  
efetivos de todas as guardas civis 
metropolitanas municipais. Total: 
180 mil pessoas.

DiáriodoBob
Aposentadoria sem pijama. Foram necessários 15 dias para 

desocupar o gabinete. Havia mais de 2,5 mil livros, quadros e 
togas usadas nos julgamentos. Uma carga de 250 caixas – e mais 
de 45 anos de história. O rio-pretense Manoel Pereira Calças, 
ex-presidente do maior tribunal do país, o TJ-SP, e um dos prin-
cipais nomes na área do direito empresarial, encerrou a carreira 
como magistrado. Ele está com 70 anos e decidiu antecipar a 
aposentadoria. Aplausos ao mestre do direito! Maldita ganância. 
Se for de fato, que tem supermercado cobrando em torno de 
R$60,00 para entrega em domicílio durante o LOCKDOWN, as 
compras pelo sistema DELIVEREY, de duas uma: chamar a polícia 
(afinal, ladrão tem que ser preso), ou mandar a mercadoria de 
volta. Damas de companhia. Pra sair de casa e dar umas volti-
nhas por aí e, em virtude da proibição do ir e vir sem finalidade, 
algumas mulheres se transformaram em “CUIDADORAS”,  apenas 
na declaração de justificativa exigida no decreto de enfrentamento 
a pandemia. Pra quem não sabe ainda, a multa é de R$1.250. 
Inversão de valores. Antes do lockdown, eram os moradores de 
Mirassol que vinham fazer compras em Rio Preto. Agora, com o 
comercio fechado por aqui, Mirassol virou o nosso shopping de 
compras - só pra não ficar em casa. Alivio financeiro. É o que 
vão tentar buscar com seus prestígios políticos, os deputados 
Itamar Borges, Geninho Zuliani e Carlão Pignatari, em conversa 
afiada com o provedor do hospital Nadim Cury que, por conta do 
excesso de infectados está com as finanças escassas. Prepare o 
bolso. Já estamos dentro do período para declaração do Impos-
to de Renda que vai terminar as 23h59 do dia 30 de abril pelo 
horário de Brasília. Posso perguntar? Está ou não está proibido 
aglomeração e concentração em praças, ruas, clubes, bares, 
restaurantes e portas de condomínios? A claque do protesto pela 
decisão de implantar o lockdown, na porta de entrada do Edifício 
Menezes, com mais ou menos 20 pessoas, carro de som, carta-
zes e bandeiras do Brasil, vai ou não vai ser multada? Soltando 
a rédea. Desde ontem, os clientes de supermercados poderão 
levar sua lista de compras e agendar o horário da retirada. Cada 
um no seu quadrado.  Diga Bolsonaro o que disser, quem sabe 
o que está acontecendo em nossa cidade é quem está aqui. O 
prefeito Edinho Araújo fez o que os bambambans da saúde reco-
mendaram. Clima de precaução. Se todo mundo colaborar, os 
índices que estão arrochando o sistema de saúde de Rio Preto, 
devem despencar e assim podemos pensar em uma retomada. 
Caso não fiquemos unidos neste propósito, com um ou outro 
furando o lockdown e com esperneios diante da prefeitura e na 
frente da residência do prefeito, todo o sacrifício coletivo terá sido 
em vão. Ponto e basta!

Na agenda
As apresentações do Festival 
de Janeiro serão de 07 a 18 de 
abril,  envolvendo 12 produções 
teatrais de São Paulo e outros 
estados brasileiros.  Para 
Guido Caratori, a curadoria 
organizou uma grade plural 
de espetáculos,  tanto no 
que diz respeito ao conteúdo 
apresentado  quanto na 
linguagem cênica empregada.  
“Alguns espetáculos já estão 
preparados. Além das atividades 
formativas, a programação 
envo l ve  debates  on- l ine 
mediados pelo jornalista e 
crítico de teatro infantil  Dib 
Carneiro Neto.  As transmissões 
serão feitas pelo YouTube e 
Facebook da Cia.  Fábrica de 
Sonhos e pelo Facebook Sesi/
SP.

Cinco Aninhos
A graciosa Isadora (Isa),  filha 
de Natália Lourenço e Guillermo 
Poloni,  comemorou seus 05 
aninhos na bonita Estância 
Poloni,  no final da semana,  
bem diferente dos outros anos 
com festona,  devido à pandemia  
coronavirus.  Não teve toda sua 
família,  e nem os amiguinhos 
baixinhos,  mas, teve os avós 
amados,  e tudo do jeito que a 
aniversariante  pediu com uma 
linda decoração, com centenas 
de bexigas,  bolo,  docinhos e 
parabéns pra você,  ao lado dos 
papais. Muitas felicidades Isa.

henriforne@gmail.com

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)

Boa Notícia
A empresária Adriana Neves, 
da Conebel - Brahma Rio 
Preto, recebeu nessa semana, 
com orgulho e emoção,  mais 
uma boa notícia vinda da 
Ambev, através da CEO -  Jean 
Jereissati.  Está sendo adaptada 
na Cervejaria da Colorado,  em 
Ribeirão Preto,  para produzir 
e envasar oxigênio para os 
sistemas de saúde brasileiro.  
A expectativa é de atender 166 
pessoas por dia,  produzindo 
120 cilindros de 10m3 de 
oxigênio hospitalar diariamente.  
A equipe já está a todo vapor 
para que a produção comece 
no início de abril.  Muitas vidas 
serão salvas. Que maravilha!

Intercessão
Itamar Borges, deputado 
estadual com domicílio em 
Rio Preto,  em encontro 
recente com o provedor da 
Santa Casa, Dr. Nadim Cury, 
vai interceder com Carlão 
Pignatari, hoje presidente da 
Assembléia Paulista e com 
o deputado federal Geninho 
Zuliani  em pleito de recursos 
de custeio de R$ 2 milhões 
para a instituição.

Requisitados médicos Thaissa Faloppa Duarte e José 
Renato Duarte com os fi lhos Antônio e Leonardo.  

Família bonita

A arquiteta Andraci 
Maria Atique e seu 

love Tarciso de Lima 
fecharam mais um 

“verão”,  cada vez mais 
apaixonados


