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Rio Preto entra em estado de 
emergência e registra 3º caso

CORONAVÍRUS 

POR TEMPO INDETERMINADO
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Comércio fecha
as portas a partir 
da segunda-feira

O prefeito Edinho Araújo decretou, ontem, medidas emergenciais para tentar combater o avanço da doença. Último balanço divulgado pela 
Secretaria de Saúde revelou a terceira confirmação para o coronavírus e 60 suspeitas.                                                      Págs. A3 a A5
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Neste momento difícil 
que o mundo atravessa, 
nós da área da saúde gos-
taríamos de deixar o nos-
so melhor para todos os 
brasileiros. Nesta hora é 
importante que a fisiotera-
pia tenha conhecimento,  
confiança e serenidade. 
Um desafio que nós fará 
mais fortes amanhã!

A fisioterapia deve atu-
ar na triagem para ave-
riguação dos sintomas 
do coronavírus e manter 
o ambiente de trabalho 
ventilado, desinfetado 
com álcool a 70% ou ipi-
clorito de sódio. Cadeiras 
de espera a distância. Os 
cuidados dos hospitais 
chegam às clínicas mais 
simples e precisam ser 
mantidos assim.

É importante orientar 
os pacientes que usam 
adequações posturais e 
equipamentos da neces-
sidade de higienizar cons-
tantemente esses equipa-
mentos porque o corona 
é transmitido por objetos 
contaminados. 

O profissional da fi-
sioterapia deve preservar 
e seguir os manuais da 
OMS sobre biosseguran-
ça e proteção profissio-
nal usando máscaras, 

Fisioterapia respiratória e motora
 no combate ao coronavírus 

Divulgação
aventais de manga longa 
e óculos e, em caso de 
trabalhar em unidade de te-
rapia intensiva, usar gorro e 
máscara N95 bico de pato. 

Segundo orientação do 
Conselho Regional de Fi-
sioterapia de São Paulo, 
devemos atender pacientes 
portadores de coronavírus 
em caso de urgência em 
que o atendimento não 
possa ser adiado. É dever 
do profissional prestar aten-
dimento quando solicitado.

O profissional da saúde 
não pode recuar a nenhu-
ma pandemia. É força de 
trabalho e devemos estar 
ao lado do paciente.

O paciente não deve ser 
desassistido.

O profissional precisa ser 
sábio e ter bom senso.

Exercícios para 
quarentena 

1. Manobras de res-
pansão pulmonar são im-
portantes para aumento 
de complacência, isto é o  
grau de extensão dos pul-
mões para cada aumento 
da pressão transpulmonar 
(diferença entre pressão 
intra-alveolar e a pressão 
pleural). Em um adulto a 
complacência total é cerca 
de 200 mililitros de ar para 
cada centímetro de pressão 
de água.

* Fibrose está associada 
com uma diminuição da 
complacência pulmonar.

* Enfisema/DPOC es-
tão associados com um 
aumento da complacência 
pulmonar.

1. Surfactante pulmonar 
aumenta a complacência.

2. A complacência é 
máxima em volumes pul-
monares moderados e mui-
to baixa em volumes que 
são muito baixos ou muito 
altos.

2 Exercícios de Alonga-
mentos são voltados para 
o aumento da flexibilidade 
muscular, que promovem o 
estiramento das fibras mus-
culares, fazendo com que 
elas aumentem o seu com-
primento.Evitando muitas 
dores por encurtamentos 
ou má postura e em caso 
de precisar permanecer 
deitado o corpo está pre-
parado. 

3 Exercício resistido é o 
treinamento contra resis-
tência, geralmente realiza-
do com a utilização do peso 
do próprio corpo para mais 
segurança e tem como 
benefícios: o desenvolvi-
mento de potência, força e 
resistência muscular, dimi-
nuição de gordura corporal, 
e aumento de massa magra 
e deste modo favorece uma 
melhor aptidão física e qua-
lidade de vida e em caso de 
problemas de saúde uma 
boa musculatura garante 
um corpo mais resisten-
te em todos os sentidos, 

favorecendo inclusive os 
tratamentos recebidos.

O que fazer neste
 tempo difícil 

A orientação mais cons-
ciente é o isolamento to-
tal, sair às ruas o menos 
possível, se alimentar de 
produtos que ofereçam 
imunidade ao corpo e to-
mar muita água para per-
manecer hidratado. 

Manter uma rotina de 
atividade física diária e 
atividades lúdicas também.

Saber que a higiene das 
mãos, nariz, rosto e objetos 
é muito importante  e quase 
decisivo para um bem-estar 
geral.

Manter a mente positiva, 
a inteligência emocional 
diz que devemos fazer to-
das as recomendações 
da OMS corretamente e 
desfocar nosso emocional 
dos problemas do Covid19, 
pois uma mente sã terá 
um corpo são, mesmo se 
adoecer terá mais chances 
de se recuperar com menos 
sofrimento.

Estamos juntos Brasil. 
Vamos de mãos dadas 
vencer esta pandemia. 
Acredite!

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e edu-

cadora física
@silviabatistafisio-

dancer
Email: silviafisiotera-

pia@icloud.com

 ARTIGO

Rafael MALTA*

O encontro do passado com o presente pode colapsar o futuro?

Esse questionamento 
me vem à mente diante do 
que estamos vivenciando 
enquanto humanidade nos 
últimos quatro meses, com 
a repentina eclosão do novo 
coronavírus (Covid-19), que 
tem causado vítimas em 
todo o mundo.

No mês de março é co-
memorado o Dia Mundial da 
Luta contra a Tuberculose 
(24/3), e quando penso no 
passado é justamente sobre 
essa doença que me refiro. 

A tuberculose é uma 
doença milenar, com iden-
tificação do seu causador, 
a bactéria Mycobacterium 
tuberculosis, em ossos hu-
manos do período Neolíti-
co, mas, que ainda hoje, 

e principalmente no Brasil, 
continua presente e ativa, 
causando mais de 70 mil 
novos casos em nosso País 
apenas no ano de 2018, com 
incontáveis óbitos.

A tuberculose continua 
muito presente, sendo um 
problema de saúde pública 
e por ser uma doença negli-
genciada, devido sua evolu-
ção lenta e comportamento 
progressivo, cem muitas 
ocasiões, possui o diagnós-
tico tardio, sem perspectivas 
terapêuticas positivas nesta 
fase. 

A doença ainda é uma das 
principais causas de morte 
em pessoas vivendo com 
HIV - que estão em estágio 
de Aids, ou seja, temos um 
grande problema com o qual 
ainda não conseguimos lidar 

completamente.
Ao pensar no Covid-19, é 

natural imaginar o presente, 
observando justamente os 
principais grupos de risco 
com chance de, além de 
apresentarem a doença de 
forma grave, que ela consi-
ga evoluir para o óbito.  Os 
pacientes com tuberculose 
pulmonar se tornam uma 
preocupação por diversos 
motivos que precisam de 
atenção.

Não dispomos de dados 
de análises clínicas que 
garantam que o pacien-
te portador de tuberculose 
pulmonar tenha um risco 
maior caso contraia o novo 
coronavírus. No entanto, se 
extrapolarmos para estes 
pacientes os conhecimentos 
que já temos a respeito da 

chances de contaminação 
dos seus familiares e pesso-
as com quem possui convívio 
social, além de possível óbito 
causado pela doença.

Os que já possuem diag-
nóstico de tuberculose, dian-
te da fragilidade social e me-
didas adotadas para controle 
do Covid-19, podem perder 
o seguimento adequado e, 
por questões diversas, des-
continuar o tratamento me-
dicamentoso, contribuindo 
para recrudescência da fase 
transmissível da tuberculo-
se. Há ainda, o grupo que 
não possui diagnóstico, mas 
mantem atividades sociais, 
sejam laborais ou recreati-
vas, aumentado a chance de 
contrair o coronavírus e então 
evoluir de forma grave pelo 
comprometimento pulmonar 

causado pela tuberculose – 
ainda não elucidada.

Diante deste fato, é de 
suma importância o forta-
lecimento dos serviços de 
referência de seguimento e 
tratamento de tuberculose, 
assim como das UBSs (Uni-
dades Básicas de Saúde), 
para que um planejamento 
que não desintegre o fluxo 
seja estabelecido, e desta 
forma, não permita que o 
passado, ao se encontrar 
com o presente, colapse o 
futuro.

* É infectologista com 
atuação pela Pró-Saúde 
Associação Beneficente 
de Assistência Social e 
Hospitalar, no Hospital 
Estadual de Urgência e 
Emergência, em Vitória, no 
Espírito Santo.

doença, entendemos sim, 
que estes pacientes estão 
em risco, diante do grau de 
comprometimento pulmonar 
causado pela tuberculose no 
momento do diagnóstico.

Seguindo este raciocí-
nio, e em posse de dados 
que atestem a situação dos 
pacientes com tuberculose 
no Brasil, eles em grande 
parte estão inseridos em um 
contexto de vulnerabilidade 
social, bem como portado-
res de outras comorbidades, 
como, por exemplo, o HIV. 

Podemos entender que, 
diante da acentuada disse-
minação do coronavírus, é 
possível que muitos dos pa-
cientes não diagnosticados 
permaneçam sem o devido 
diagnóstico e terapêutica 
adequada, aumentado as 
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Emergência
Após uma longa reunião com 

o secretário da Saúde, Aldenis 
Borim, ontem, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), depois de avaliar a 
pandemia que ameaça a popula-
ção rio-pretense, decidiu decretar 
estado de emergência para tentar 
controlar o avanço do coronaví-
rus no município. O decreto, que 
detalha as medidas que serão 
adotadas, está sendo publicado na 
edição de hoje deste jornal, órgão 

oficial do município. Agora, 
a população precisa fazer 
a sua parte. A situação é 
preocupante...

Calamidade
O governador João Doria 

(PSDB) adotou política di-
ferente da que está sendo 
praticada pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
no combate ao coronavírus. 
Doria assinou decreto on-
tem que reconhece o estado 
de calamidade pública no 
estado. O objetivo, segun-
do ele, é desburocratizar 
o processo de compras e 
contratações de serviços 
essenciais no combate ao 
Covid-19. “Nossa priorida-
de absoluta é salvar vidas”, 
disse. Como é o estado mais 
populoso, o tucano não quer 
dar sopa ao vírus.

Pré-campanha
Se a proliferação do coronavírus persistir vai atrapalhar a pré-campanha dos políticos 

que vão disputar as eleições em outubro. Para conseguir votos, principalmente candidato 
que disputa a eleição proporcional, caso de vereador, tem de gastar a sola do sapato. 
Marco Rillo (PT) sempre priorizou contato direto com o seu eleitorado. Além de buscar 
o voto, também é um meio eficaz para o vereador fazer a prestação de contas do seu 
mandato ao eleitorado. Se fez um bom trabalho, a reeleição está garantida.

Falta 
dinheiro

Quando se trata con-
ceder benefícios à popula-
ção, nenhum parlamentar 
de direita consegue ter o 
mesmo desempenho dos 
representantes da esquerda. 
Proposta do deputado José 
Ricardo (PT-AM), por exem-
plo, concede seguro-desem-
prego para os trabalhadores 
demitidos sem justa causa 
no período da pandemia 
provocada pelo coronavírus. 
A proposta do petista é 
louvável, porém, o país está 
quebrado financeiramente e 
de onde o governo iria tirar 
tanto dinheiro para bancar o 
benefício?

Vacinação
A lei estadual que torna obrigatória a 

apresentação da carteira de vacinação, 
no ato da matrícula escolar, começou a 
vigorar na última terça-feira. O autor da lei, 
Professor Kenny (PP), disse que o Estado 
de São Paulo será uma referência para o 
resto do país: “Dentro de três anos 100% 
das crianças estarão protegidas de qualquer 
doença”. A medida é válida para as redes 
pública e privada. Como boa parte dos pais 
não vacina seus filhos, portanto, tudo no 
Brasil só funciona na base da lei. Triste!

Atestado
A proposta encabeçada 

pelo deputado Alexandre Pa-
dilha (PT-SP), por exemplo, 
prevê o atestado médico 
eletrônico para os traba-
lhadores que estiverem em 
quarentena. O projeto, que 
está no bojo das propostas 
por causa do Covid-19, foi 
baseado em experiência da 
Inglaterra, tem apoio da co-
missão e deverá ser levado 
pelos líderes partidários para 
ser votado pelo plenário da 
Câmara Federal. Só para 
recordar, o deputado Padilha 
foi ministro da Saúde do go-
verno Dilma Rousseff (PT).  

Omissão  
O presidente Donald Trump fez uma 

declaração, de forma sutil, que responsa-
biliza o governo chinês por essa pandemia 
provocado pelo coronavírus: “O vírus não 
deveria ter saído da China”. Fato! Se o 
governo daquele país não fosse omisso, 
a realidade não estaria tão dramática. 
O médico que alertou o governo sobre o 
vírus, foi execrado, inclusive, morreu. O 
governo central deixou o vírus sob o tapete 
vermelho por quase dois meses. Quando 
trouxe à tona, a situação já estava fora 
de controle.   

Na onda
Deputados federais es-

tão surfando na onda do 
‘recém-nascido’ corona, 
vírus que surgiu na China, 
no fim do ano passado. 
Parlamentares de todas as 
plumagens já apresenta-
ram cerca de 100 projetos 
com o objetivo de atenuar 
a pandemia do vírus, como 
mercado de trabalho, ser-
viços públicos, relações de 
consumo e educação. Se 
proposta resolvesse o pro-
blema, os brasileiros esta-
riam protegidos de todos 
os males, inclusive, desse 
vírus ‘morcegoneano’, que 
conseguiu parar o mundo.

O prefeito determinou também que o 
Semae (Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto) suspenda imediatamente 

a cobrança de tarifa de água na faixa 
social, de menor renda, por 90 dias. Com 
a medida serão beneficiadas mais de 15 

mil pessoas de baixa renda

O prefeito Edinho Araú-
jo decretou, na tarde desta 
sexta-feira (20), estado de 
emergência em saúde pú-
blica em São José do Rio 
Preto diante da epidemia 
do novo coronavírus. O 
decreto foi publicado no 
Diário Oficial deste sábado 
(21), com isso fica permi-
tido que o Executivo tome 
medidas de emergência. 

O estado de emergên-
cia se caracteriza pela imi-
nência de danos à saúde e 
aos serviços públicos. Atu-
almente, Rio Preto, tem 
três casos confirmados de 
coronavírus (COVID-19) e 
60 casos suspeitos em 
investigação.  O caso mais 
recente foi divulgado, nes-
ta sexta-feira (20), trata-
-se de um homem de 60 
anos, que apresentou sin-
tomas de febre, tosse, dor 
de garganta, dificuldade 
de respirar e dor no corpo, 
no dia 10 de março. 

O paciente segue inter-
nado na UTI de um hos-
pital particular. Segundo 
a Secretaria de Saúde, o 
paciente tem histórico de 
viagem recente para São 
Paulo. Os outros casos 
confirmados são de uma 
mulher de 28 anos e um 
homem de 44 anos, am-
bos acompanhados por 
quarentena domiciliar.

“Considerando que a 
saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais 
e econômicas que visem 
à redução do risco de do-
ença, de outros agravos e 

ao acesso universal e igua-
litário às ações e serviços 
para sua promoção, pro-
teção e recuperação. Fica 
suspensa a concessão de 
folgas eleitorais para os 
servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde, da 
Defesa Civil e da Guarda 
Municipal até ulterior de-
cisão”, conforme descrito 
no decreto. 

O prefeito reforçou so-
bre a mudança das for-
mas de trabalho entre 
elas o home office. “Fica 
estabelecido regime de 
teletrabalho no âmbito 
da administração direta e 
Indireta, enquanto durar 
a pandemia, exceto na 
Secretaria Municipal de 
Saúde, Guarda Municipal 
e Defesa Civil. Entende-se 
por teletrabalho, o serviço 
prestado pelo servidor, em 
que o mesmo desempe-
nhe suas funções de seu 
domicílio, remotamente, 
com produtividade seme-
lhante à presencial”.

Outra possibilidade di-
vulgada pelo Executivo é a 
possibilidade de rodízio en-
tre os servidores públicos, 
“forma que se mantenham 
garantidos a execução 
do serviço e o atendi-
mento mínimo, presen-

cial e telefônico, quando 
possível, enquanto durar 
a pandemia, exceto na 
Secretaria Municipal de 
Saúde, Guarda Municipal 
e Defesa Civil”.

O sistema de transpor-
te público terá horário re-
duzido de funcionamento. 
Serão 50 ônibus a menos. 
“Usuários do sistema de 
transporte coletivo público 
cumprirão jornada de tra-
balho no horário compre-
endido entre 10h e 16h”.

Os servidores que re-
gistravam biometria como 
controle de registro de 
ponto receberão cartão 
magnético para o regis-
tro nos mesmos relógios 
existentes nas unidades, 
para se evitar o contágio 
da doença.

O prefeito determinou 
também que o Semae 
(Serviço Municipal Autôno-
mo de Água e Esgoto) que 
suspenda imediatamente 
a cobrança de tarifa de 
água na faixa social, de 
menor renda, por 90 dias. 

Com a medida serão 
beneficiadas mais de 15 
mil pessoas de baixa ren-
da. Os cortes de água de 
inadimplentes também se-
rão suspensos por 60 dias 
a partir de segunda-feira.

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Rio Preto ‘aperta o cerco’ para tentar frear pandemia 

CORONAVÍRUS

O presidente Jair Bolsonaro 
realizou uma videoconferên-
cia com empresários nesta 
sexta-feira (20) e pediu apoio 
do setor no combate ao novo 
coronavírus (Covid-19), espe-
cialmente na manutenção da 
logística de abastecimento de 
bens essenciais, como alimen-
tos e medicamentos.

“A economia não pode 
parar. Afinal de contas, não 
basta termos meios se não 
tivermos como levá-los ao local 
onde será usada, bem como 
os profissionais têm também 
que se fazer presentes nesses 
locais. Os empresários não po-
dem parar, porque precisamos 
produzir muita coisa, e não é 
apenas um centro de produção. 
Um simples remédio envolve 
vários outros setores para 
que ele seja feito, embalado, 
acondicionado e transportado. 
A nossa economia também 
não pode parar no tocante à 
produção de alimentos. E esta 
área é muito grande”, afirmou.

O presidente também co-
mentou sobre a possibilida-
de de estabelecer restrições 
para circulação de pessoas 
e mercadorias em rodovias e 
aeroportos. Segundo ele, essas 
medidas precisam ser tomadas 
em articulação dos estados 
com a o governo federal.

“Estamos em contato com 
os secretários de estado tam-
bém para definirmos a questão 
do direito de ir e vir, do fecha-
mento ou não de rodovias, bem 
como aeroportos. Em grande 
parte, a Constituição garante 
a nós essa responsabilidade. 
Então, estamos acertando 
para que um estado não aja 
diferente dos outros e não bote 
em colapso o setor produtivo. 
Não adianta produzir em um 
lugar e não ter como entregar 
no outro.”  

Na mesma linha, o pre-
sidente da Federação das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, tam-
bém pediu um planejamento 
que permita enfrentar a crise 
sanitária, mas sem gerar uma 
catástrofe econômica.

Bolsonaro pede apoio 
de empresários 
no combate ao 

coronavírus
Da REDAÇÃO

Prefeito decreta estado de 
emergência em saúde pública
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Medidas contra o coronavírus 
alteram rotinas nos bancos

A pandemia do Covid-19, o 
coronavírus, obrigou os maiores 
bancos do país a modificarem 
as suas rotinas para reduzir 
os riscos de contágio entre os 
clientes. No entanto, as medi-
das realizadas para proteger a 
saúde da população acabam 
causando um efeito colateral: 
as longas filas.

“É ruim ficar esperando por 
tanto tempo do lado de fora, 
mas a gente entende a neces-
sidade”, comentou a assistente 
administrativa Vanessa Almeida 
Bonfim, 32 anos, que aguarda-
va na fila da agência da Caixa 
Federal na avenida Fortunato 
Ernesto Vetorazzo, em São José 
do Rio Preto. 

A Caixa reduziu nesta se-
mana o fluxo de pessoas no 
interior das agências em 50% 
da capacidade dos assentos 
das unidades. Além disso, em-
pregados que fazem parte do 
grupo de risco foram liberados 
para trabalho remoto.

Por meio de nota, o Brades-
co informou que tem intensifi-
cado com os seus clientes para 
que priorizem a utilização dos 
canais digitais para realizar suas 
operações com o banco. “Na 
rede física, os gerentes do Bra-
desco estão sendo orientados 
a organizarem o atendimento 
nas agências nos momentos de 
maior concentração. O objetivo 
é evitar os riscos de propagação 
do novo coronavírus pela proxi-
midade das pessoas”, afirma 
a nota.

O Banco Itaú declarou que 
estuda reduzir o horário de fun-
cionamento de suas agências. 
“Outra medida adotada é o re-
vezamento dos colaboradores, 
mantendo o quadro mínimo 
necessário para o atendimento 
ao público, limitado a 50% 
das equipes de cada unidade. 
Além disso, o banco limitará 
o fluxo de clientes nos locais, 
estabelecendo o atendimento 
simultâneo a, no máximo, 10 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Vinícius LIMA

Restrições impostas pela pandemia provocaram longas filas do lado externo de agências

Em meio a pandemia de 
coronavírus, os supermercados 
da rede Porecatu estão com 
medidas para prevenção do 
vírus que vem assustando os 
brasileiros. Um dos funcionários 
faz a higienização das mãos dos 
clientes, dos carrinhos e das 
cestas de compras. 

O procedimento foi tomado 
em todas as redes Porecatu, 
para controlar o contágio da do-

ença que nas últimas semanas 
tomou uma grande proporção no 
Brasil e no mundo. 

O gerente do Porecatu, Paulo 
Sérgio, loja 7, diz que o movi-
mento na rede está razoável, 
mas que no feriado houve um 
grande fluxo de pessoas no 
mercado.

“Já faz um quatro dias que 
adotamos o procedimento. Um 
funcionário fica responsável para 
passar álcool em gel em todos os 
carrinhos”, finalizou o gerente. 

Vinicius LIMA 

Porecatu faz higienização 
de carrinhos e cestas para 

clientes que vão às compras 

Ônibus funcionarão em horário de sábado na próxima semana

O Consórcio Riopretrans in-
formou em seu site oficial nesta 
sexta-feira (20) mudanças nos 
horários de funcionamento dos 

ônibus em São José do Rio Preto. 
De acordo com o comunicado, 
os ônibus irão rodar cumprindo 
os horários de sábado a partir da 
próxima segunda-feira (23). 

O Riopretrans ainda informa 
que poderá ter reforços nas 
linhas em determinados horá-
rios, conforme a demanda de 
passageiros. As recomendações 

são para que a população fique 
em casa, se possível, ou procure 
outros meios de transporte. Se 
não puder, as pessoas devem 
lavar as mãos antes e depois de 
chegar ao destino.

Os horários e as rotas das 
linhas podem ser conferidos 
por meio deste link: http://www.
riopretrans.com.br/horarios.

As pessoas devem lavar 
as mãos antes e depois 
de chegar ao destino

Vinicius LIMA 

Sérgio SAMPAIO

O Comando Nacional dos 
Bancários defende o fechamento 
de todas as agências do país 
para proteger a categoria ban-
caria e os milhares de clientes 
que diariamente circulam pelos 
locais.

Segundo Aparecido Donizete 
Roveroni, presidente do Sindi-
cato dos Bancários de Rio Preto 
e região, um documento do 
Comando foi encaminhado para 
a Fenaban cobrando o fecha-
mento das agências por conta 
do coronavírus (Covid-19), mas 
a resposta deles foi inconclusiva, 
deixando a cargo dos bancos 
decidirem.

Com esta resposta o sindi-
cato encaminhou às gerências 
dos bancos que ao menos to-
massem algumas medidas de 
precaução, como a liberação 
dos trabalhadores com mais de 
60 anos, gestantes ou pessoas 
que tenham doenças crônicas, 
como diabetes e hipertensão. 
Estes pontos foram atendidos.

No que diz respeito ao aten-

dimento nas agências a maioria 
delas tomou medidas de restri-
ção ao acesso às dependências 
do banco, limitando o número 
de pessoas. 

Mas conforme foi constado 
pela reportagem está aconte-
cendo a aglomeração de pesso-
as na porta da agência formando 
filas sem o distanciamento 
recomendado de 1,5 metro a 
2,0 metros e em outros casos 
piores apenas um amontoado de 
pessoas na entrada do banco.

O sindicalista afirma que 
neste caso cabe à população ser 
consciente que isso é prejudicial 
a todos.  

Aposentados – o sindicato 
está preocupado com a próxima 
semana, pois se inicia o paga-
mento das aposentadorias onde 
o cliente alvo é a terceira idade. 

“Neste período eles (idosos) 
vão para os bancos e ficam em 
filas, nesta aglomeração. Os 
familiares têm que conversar 
com estas pessoas para tentar 
ajudá-los e conversar para que 
eles não tenham que ir às agên-
cias”, finaliza Roveroni. 

Bancários defendem 
fechamento de 

todas as agências

pessoas em cada agência, que 
serão instruídas pelos funcioná-
rios a manter entre si a distância 
mínima de um metro”, comen-
tou por meio da nota.

O Santander informou que a 
partir da próxima terça-feira (24) 
o horário de funcionamento será 
reduzido em duas horas, das 
10h às 14h. As medidas tam-
bém incluem o escalonamento 

do acesso de clientes ao interior 
das agências, em grupos de 10 
a 20 pessoas por vez, conforme 
o tamanho da loja, de forma a 
garantir uma distância mínima 
de um metro entre todos. 

Além disso, as agências com 
maior concentração de pensio-
nistas e clientes idosos poderão 
adotar um horário exclusivo para 
o atendimento dessa população 
mais vulnerável à doença, das 

9h às 10h.  “Temos nos esforça-
do ao máximo para minimizar os 
impactos para a sociedade em 
meio a uma crise cujo agrava-
mento é inevitável. Nada é mais 
importante, neste momento, do 
que o bem-estar das famílias de 
nossos 48 mil funcionários, bem 
como o das 26 milhões de famí-
lias que servimos diariamente”, 
afirma o presidente do Santan-
der Brasil, Sérgio Rial.

Vinicius LIMA 

Vale ressaltar que a 
medida não se aplica às 
farmácias

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
que os supermercados do esta-
do passarão a vender o álcool 
gel a preço de custo a partir da 
próxima segunda-feira (23). O 
objetivo é facilitar o acesso da 
população ao produto e incenti-
var ao combate do coronavírus. 
Vale ressaltar que a medida não 
se aplica às farmácias.

“Trata-se de uma ação vo-
luntária para a qual o setor su-
permercadista irá se organizar 
buscando oferecer o produto e 
ajudar a resolver esta importan-
te demanda do consumidor”, 
comentou Ronaldo dos Santos, 
presidente da Associação Pau-
lista de Supermercados (APAS). 

Ainda de acordo com a 
APAS, o setor solicitou também 
ao governador a isenção do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços) para 
diminuir ainda mais o preço do 
produto.

Para não deixar os super-
mercados sem estoque, a An-
visa aprovou nesta sexta-feira 
(20) novos procedimentos para 
liberar a produção de álcool 
gel sem prévia autorização do 
órgão. “Essa decisão deverá 
suprir a oferta de álcool em gel 
em quantidade suficiente do 
produto, com o objetivo de hi-
gienização das mãos, atendendo 
a demanda momentânea, até 
derrotarmos essa pandemia”, 
afirmou Ronaldo dos Santos.

A permissão às empresas 
fabricantes de medicamento 
refere-se às seguintes prepa-
rações oficinais: á lcool etí lico 
70% (p/p), á lcool etí lico glice-
rinado 80%, á lcool gel; á lcool 
isopropí lico glicerinado 75% e 
digliconato de clorexidina 0,5%. 

Para as empresas fabrican-
tes de cosméticos e saneantes 
a permissão de fabricar e comer-
cializar se aplica, exclusivamen-
te, ao álcool 70% nas suas di-
versas formas de apresentação.

Supermercados vão 
vender álcool gel 

pelo preço de custo

 Estado fez acordo com Apas para baratear produto 

SINDICATO

PRECAUÇÃO

A PARTIR DE SEGUNDA

REFORÇO NA HIGIENIZAÇÃO

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Procura por álcool gel e máscaras 
provoca fila em Rio Preto

A preocupação por conta 
da pandemia do Covid-19, o 
coronavírus, levou muitos rio-
-pretenses a comprarem álcool 
gel e máscaras cirúrgicas nesta 
sexta-feira (20). Na Riomédica, 
empresa especialista na venda 
de equipamentos médicos hos-
pitalares, a fila se estendeu pela 
calçada no final da tarde.

“Está tendo uma procura 
muito grande desde a semana 
passada. Tivemos que limitar as 
vendas em três máscaras e três 
frascos de álcool gel por pessoa 
para não comprometer o nosso 
estoque”, afirmou Vânia Carla 

Rasteli, vendedora da Riomédica. 
De acordo com a funcionária, 

cerca de mil pessoas foram ao 
estabelecimento ontem. “Con-
tratamos mais funcionários para 
suprir a demanda e deixamos 
apenas cinco clientes entrarem 
de casa vez na loja”, comple-
mentou Vânia.

Em postagem no site oficial 
do Senado Federal, a recomen-
dação é de que as máscaras 
cirúrgicas contra o coronavírus 
devem ser usadas em casos 
específicos, sendo indicadas a 
profissionais da saúde e suspei-
tos de contaminação. O apelo 
é para que a proteção não falte 
para quem mais precisa.

Vinicius LIMA 

Divulgação
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O prefeito Edinho Araújo 
determinou, nesta sexta-
-feira (20), o fechamento 
do comércio de São José 
do Rio Preto, após decretar 
estado de emergência em 
saúde pública no município 
devido à pandemia do co-
ronavírus (COVID-19). 

Desta forma ficarão 
abertos, somente, os ser-
viços considerados de 
necessidades básicas à 
população, que são repre-
sentados por hospitais, far-
mácias, estabelecimentos 
comerciais de alimentos 
sem consumação no lo-
cal, revendedoras de gás 
e postos de combustíveis. 

Sobre as portas fecha-
das do comércio de forma 
obrigatória, na próxima 
segunda-feira (23), o pre-
sidente do Sincomércio de 
Rio Preto, Ricardo Arroyo, 
disse que “foi decidido du-
rante reunião feita com vá-
rias entidades. Houve uma 
votação, eu votei pela ma-
nutenção da abertura das 
lojas, mas a maioria dos 
votos foi pelo fechamento. 
Após a definição conversei 
com o  secretário de Saú-
de e com o vice-prefeito e 
concluímos que a medida 
foi positiva pela questão 
de proteção à vida que 
é muito mais importante 
neste momento”. 

Arroyo acrescentou ain-
da que “o fechamento 
do comércio foi a melhor 
forma para não ter morte 
em Rio Preto, talvez desta 
forma os registros sejam 
menores”. 

A recomendação da 
Acirp (Associação Comer-
cial de São José do Rio 
Preto) é para que as ati-

Comércio fecha as portas após 
decreto de emergência em Rio Preto 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Diocese suspense 
missas com público 

Em comunicado encami-
nhado a todos os padres da 
Diocese de Rio Preto, o bispo 
Dom Tomé Ferreira da Sil-
va determinou a suspensão 
por tempo indeterminado da 
celebração de missas com 
presenças de fiéis. A determi-
nação vale a partir da próxima 
segunda-feira (23) por conta 
da expansão do coronavírus 
(Convid-19) no país.

Neste final de semana, dias 
21 e 22, as missas acontece-
rão normalmente para que os 
párocos possam informar os 
fiéis o porquê da decisão. E 
na oportunidade os mesmos 
poderão dar opções para as 

pessoas acompanharem as 
celebrações ou outras informa-
ções cotidianas da paróquia a 
partir do dia 23. A orientação é 
que o pároco ou administrador 
utilize das novas mídias sociais 
para se comunicar com a co-
munidade católica.

Além de alertar que os 
padres informem as pessoas 
sobre os veículos de comuni-
cação ligados à igreja católica 
que tem programação para 
atender os católicos que es-
tiveram se resguardando em 
casa. 

O documento termina pe-
dindo a todos para não esque-
cer os menos favorecidos e que 
todos não tenham medo de 
ajudar quem precisa. 

Luciano RAMOS

Lojas do Calçadão devem ficar de portas fechadas por tempo indeterminado e quem desobedecer está sujeito a multa

Bispo Dom Tomé suspendeu missas a partir da segunda

Divulgação
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Pagamento dos tributos federais 
do Simples Nacional é prorrogado

Os tributos 
federais relativos 

ao Simples de 
março, abril e 

maio ganharam 
um prazo maior 
de seis meses 

para pagamento

O pagamento dos tributos 
federais do Simples Nacional 
foi prorrogado. Desta forma, 
o acerto referente aos meses 
de março, abril e maio deste 
ano ficou postergado para ou-
tubro, novembro e dezembro, 
respectivamente. Essa é uma 
das iniciativas do Ministério 
da Economia, feita com a 
colaboração do Sebrae.

A prorrogação vai benefi-
ciar 4,9 milhões de empresas 
optantes pelo Simples Nacio-
nal, bem como 9,8 milhões 
de Microempreendedores 
Individuais, em um volume 
total aproximado de R$ 23 
bilhões. Essa é uma medida 
fundamental para garantir o 
funcionamento dos pequenos 
negócios e manter os empre-

gos nas suas unidades em 
todo o país. 

“O Sebrae está atuando 
junto ao governo para mini-
mizar a crise do coronavírus. 
Estamos atentos às providen-
cias imediatas que precisam 
ter tomadas”, afirmou o 
presidente do Sebrae, Carlos 
Melles, nesta sexta (20).

Os períodos de apuração 
são mantidos – março, abril 

e maio de 2020. Os tributos 
estaduais e municipais, até 
o momento, não foram con-
templados. A orientação é 
utilizar uma guia avulsa para 
pagamento dos tributos de 
ICMS e ISS, excluindo os de 
competência federal (IRPJ, 
IPI, CSLL, PIS, COFINS e 
CPP). O mesmo entendimen-
to se estende ao Microem-
preendedor Individual (MEI), 
optante do Simples Nacional. 
Terá o diferimento da Contri-
buição Previdenciária, não 
contemplando o ISS ou ICMS.

Os efeitos desta medi-
da são aplicáveis apenas 
às contribuições correntes, 
não se estendendo a par-
celamentos. As informações 
completas estão na Resolu-
ção nº 152, de 18 de março 
de 2020.

Da REPORTAGEM

Saúde confirma 3° 
caso de coronavírus 

em Rio Preto

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, confirmou o terceiro caso 
positivo para COVID-19, nesta 
sexta-feira (20). O exame foi 
realizado pelo laboratório do 
Hospital de Base.

O paciente trata-se de um 
homem de 60 anos. Os sin-
tomas tiveram início em 10 
de março, febre, tosse, dor 
de garganta, dificuldade de 
respirar e dor no corpo. Ele 
segue internado na UTI. Tem 
histórico de viagem recente 
para São Paulo.

Da REDAÇÃO 

Preocupada com notícias vei-
culadas na internet, sobre medica-
mentos que supostamente teriam 
eficácia no tratamento contra o novo 
coronavíruis (Covid-19), a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) divulgou uma nota alertando 
sobre os riscos que a automedica-
ção pode causar para a saúde.

A nota fala especificamente dos 
medicamentos que contêm hidroxi-
cloroquina e cloroquina. De acordo 
com a agência, esses medicamen-
tos são usados para tratamento da 
artrite, lúpus eritematoso, doenças 
fotossensíveis e malária. 

“Apesar de promissores, não 
existem estudos conclusivos que 
comprovam o uso desses medi-
camentos para o tratamento da 
Covid-19. Não há recomendação, 
no momento, para a sua utilização 
em pacientes infectados ou mesmo 
como forma de prevenção à conta-
minação pelo novo coronavírus”, 
explica a Anvisa.

Anvisa alerta sobre uso 
de hidroxicloroquina

 e cloroquina

Preocupada com a 
saúde da população e 
buscando ampliar as 
ações de enfrentamen-
to ao Coronavírus (CO-
VID-19), a Prefeitura 
da Estância Turística de 
Olímpia declarou Situa-
ção de Emergência no 
município com estraté-
gias para evitar a propa-
gação do vírus e ainda 
definiu novas medidas 
para auxiliar a economia, 
tendo em vista o impacto 
financeiro da situação 
na vida dos moradores, 
comerciantes e empresá-
rios da cidade. Os decre-
tos de regulamentação 
foram publicados em 
edição extra do Diário Ofi-
cial, desta sexta, dia 20.

Suspensão das ati-

Prefeitura da Estância Turística de Olímpia 
declara situação de emergência no município

Divulgação

Transmissão da doença acontece de forma muito rápida

R$ 23 BILHÕES 60 SUSPEITAS EM INVESTIGAÇÃO

vidades sejam suspensas 
a partir de hoje (21), para 
aqueles que já estão previa-
mente organizados. 

Sobre a ação adotada 
no município, o presidente 
da Acirp, Paulo Sader disse 
que “isso é um problema 
muito complexo e grave, 
principalmente, pelo que a 
gente vê em outros países. 
Então quanto menos con-
tato melhor. A prioridade, 
hoje, é o drama das famílias 
e das pessoas. A decisão foi 
correta, o objetivo é passar 
por esse momento sem o 
sofrimento humano. Os em-
presários têm a recomen-
dação dessa adequação, o 
cidadão deve perceber que 
não vai faltar nada, porque 
os serviços essenciais vão 
continuar”. 

Segundo o prefeito Edi-
nho Araújo, conforme de-
creto os estabelecimentos 
e serviços que permane-
cerão em funcionamento 
no município deverão ser 
respeitadas, nas áreas de 
consumação de alimentos, 
com a ocupação máxima de 
quatro pessoas por mesa e 
a distância mínima linear 
de dois metros entre um 
conjunto de mesas a outro. 
Já em locais onde ocorrem 
fila de espera a distância 
mínima respeitada deve ser 
de 1,5 metro. 

Deverá ser respeitada 
também a distância nas 
áreas de circulação de pes-
soas, com a permanência 
de uma pessoa a cada 2,25 
metros de área livre, exceto 
serviços de saúde essen-
ciais e hospitais.

Segundo o prefeito, o 
estabelecimento que des-
cumprir as medidas ficará 
sujeito a multa, interdição 
parcial ou total da atividade 
e cassação do alvará.

Divulgação

vidades do comércio, do 
atendimento presencial ao 
público em restaurantes e 
bares e a hospedagem em 
hotéis e pousadas, entre 
outras ações, a partir da 
segunda-feira, dia 23. 

A intenção é que só 

funcionem os serviços 
essenciais e de emer-
gência. Também foram 
definidas medidas eco-
nômicas para dar fôlego 
aos moradores, empre-
sários e comerciantes da 
cidade.

Divulgação



A-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
21 de março de 2020 POLÍCIA 

Justiça libera oito menores 
por causa do coronavírus

Oito adolescentes que 
estavam internados na Fun-
dação Casa foram liberados 
nesta sexta-feira, 20, após 
determinação do juiz da 
Vara da Infância de Rio Pre-
to, Evandro Pelarin. Um dos 
adolescentes foi liberado 
por se enquadrar no grupo 
de risco do COVID-19.

A medida foi tomada 
após decisão do Conselho 
Superior de Magistratura 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que determina 
a suspensão por 30 dias de 
cumprimento de medidas 
socioeducativas para evitar 
a expansão do número de 
pessoas infectadas com 
coronavírus.

Sobre os pedidos de 
apreensão suspensos, o 
juiz disse que em caso de 
crimes mais leves como 
furto vai ser evitada a apre-
ensão do menor. 

“Vai depender do caso, 
como um furto em que o 
adolescente for encontrado 
e os pertences da vítima fo-
ram devolvidos nesse caso 
vamos evitar a apreensão”, 
explicou.

Ele ressaltou que em 
caso mais graves como 
roubo e agressão os ado-
lescentes vão ser apre-
endidos e colocados em 
lugares separados e não na 
Fundação Casa. 

“Nós temos estrutura 
para isso, se cometerem 
crimes graves vão ser co-
locados em lugares sepa-
rados”, completou Pelarin. 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

JUIZ - Da Vara da 
Infância e Juventu-
de, Evandro Pelarin, 
afirma que medida 
pode ajudar a coibir 
crimes cometidos 
por menores

Engenheiro paga 
R$ 65,6 mil por veículo e 
cai no ‘golpe do leilão’

Depois de se interessar por 
dois veículos, uma Fiat Toro 
e um Jeep Compass, em um 
site de leilão, um engenheiro 
eletricista, de 58 anos, mo-
rador no Jardim Tarraf II, em 
Rio Preto, fez duas ofertas, no 
último dia 17.

No dia seguinte, ele rece-
beu um e-mail informando que 
havia sido contemplado no lan-
ce da picape, mas que ao invés 
do valor de R$ 62.100,00 
deveria pagar R$ 65.625,00, 
já incluídos comissão e frete.

O golpista enviou termo de 

arrematação com os dados 
da empresa e da conta para 
quitação. A vítima fez o depó-
sito e pouco depois recebeu 
outra mensagem informando 
que seu outro lance havia sido 
contemplado.

Como os dados para o se-
gundo depósito eram diferen-
tes do primeiro, o engenheiro 
desconfiou que havia caído em 
um golpe e procurou, na noite 
desta quinta-feira, a polícia 
para registrar um boletim de 
ocorrência.

Até o momento, não há 
pistas sobre a quadrilha espe-
cializada.

Daniele JAMMAL

ALINE DA SILVA – Falecida no dia 
20/03/2020 aos 27 anos de idade. Era 
solteira. Sepultamento ocorre no dia 
21/03/2020 às 14h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
recanto da paz.

JOANA VIGNA BARBOSA – Falecida no 
dia 20/03/2020 aos 83 anos de idade. Era 
viúva de Adolfo Estevão Barbosa, deixando 
os fi lhos: Maria, Jesus, Antônia e Joana. 
Sepultamento ocorre no dia 21/03/2020 às 
9h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

NEILDO JOSÉ DA SILVA – Falecido 
no dia 20/03/2020 aos 69 anos de idade. 
Era casado com Estelina Inocêncio da 
Silva, deixando os fi lhos: José, Geraldo 
e Solange. Sepultamento ocorreu no dia 
20/03/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

JOSÉ BERGAMO – Falecido no dia 
20/03/2020 aos 83 anos de idade. Era ca-
sado com Shirley Dias Bergamo, deixando 
os fi lhos: Charles, Xander e Carine. Sepul-
tamento ocorreu no dia 20/03/2020 às 17h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Caminhão tomba e 
populares saqueiam 
carga de azeitonas

Populares saquearam 532 
quilos de azeitonas que estavam 
sendo transportadas em um 
caminhão trator, pertencente a 
uma transportadora de Foz do 
Iguaçu, no Paraná.

De acordo com boletim de 
ocorrência, o caminhoneiro D.P., 
57, transitava na BR-153, no 
sentido Estado de São Paulo/
Minas Gerais, quando por volta 
das 8h20 desta quinta-feira, 

no quilômetro 55, perdeu o 
controle do veículo e capotou 
no trevo de acesso ao Distrito 
de Talhado. 

Parte da carga se espalhou 
na pista, sendo furtada por 
desconhecidos. Outras pessoas 
chegaram a quebrar galões para 
se apropriarem do alimento.

O caso, registrado como 
furto, segue sendo investigado. 
O valor do prejuízo não foi reve-
lado até o momento. Ninguém 
foi preso.

Daniele JAMMAL

Aposentado é enganado por falsa 
funcionária de banco e entrega cartões

Morador no Solo Sagrado, 
na Região Norte de Rio Preto, 
um aposentado, de 73 anos, 
recebeu uma ligação no seu 
telefone fixo residencial de 
uma suposta funcionária do 
Banco do Brasil.

A criminosa perguntou ao 
idoso se ele tinha feito com-
pras em uma rede de lojas no 
Rio Grande do Sul e, diante 
da negativa, informou que era 
preciso cancelar o cartão, pois 

teria sido clonado. 
Para convencer a vítima da 

veracidade da história, solicitou 
que ligasse no número da cen-
tral de atendimento bancário.

Conforme a polícia, nesta 
etapa do golpe, o telefonema 
não é desligado de verdade. A 
estelionatária segura a linha e 
o idoso tecla os números do 
banco com a linha ocupada.

Uma segunda golpista pas-
sa a falar com o aposentado e 
diz que irá mandar um motoboy 
apanhar o cartão para que seja 

Daniele JAMMAL destruído.
Um terceiro golpista, usan-

do camiseta do BB e um 
crachá funcional falsificado, 
foi até a casa do idoso, onde 
pegou o cartão dele e da es-
posa, pois são vinculados à 
mesma conta.

Foram feitas duas compras, 
de mais de R$ 800 e R$ 500 
cada, com os cartões do casal. 
Até o momento, não há pistas 
sobre os bandidos, que inte-
gram quadrilha especializada 
nesse tipo de crime.

Divulgação

Vítima entregou cartões para falsos funcionários de banco

Um professor, suspeito de 
abusar sexualmente de alunos 
dentro da sala de aula, foi 
preso pela Polícia Civil na tar-
de desta quinta-feira, 18, em 
Potirendaba. De acordo com 
a Polícia Civil, a investigação 
sobre o suspeito foi aberta em 
2019.

Câmeras de seguranças 
dentro da sala flagraram o 
momento em que o professor 
passava a mão nas alunas. 

O suspeito foi encaminhado 
para a carceragem da Dele-
gacia de Investigações Gerais 
(DIG) de Rio Preto.

Polícia Civil 
prende professor 

suspeito de 
abusar de alunas 

PM acorda motorista 
para avisar que picape 

pegava fogo

O dono de uma VW Saveiro, 
ano 2009, foi acordado pela 
Polícia Militar de Rio Preto, 
por volta da 1h30 desta sex-
ta-feira.

Conforme o boletim de 
ocorrência registrado na ma-
drugada, na Central de Fla-
grantes, o jovem, de 21 anos, 
dormia em sua residência, no 
Jardim das Oliveiras, na Região 

Norte da cidade, quando a 
guarnição o avisou do incêndio 
criminoso. 

Ao lado do veículo queimado 
foram encontrados um pano e 
um galão com um pouco de 
gasolina. Vizinhos ajudaram a 
combater o fogo, que foi contro-
lado antes da chegada da PM.

Não há pistas, até o mo-
mento, sobre a autoria e os 
motivos do atentado. Caso 
segue sendo investigado.

Daniele JAMMAL

GOLPE

INCÊNDIO CRIMINOSO BR-153

FALSA LEILOEIRA

Luciano RAMOS

Bêbado é baleado na 
perna e internado na 

Santa Casa

A Polícia Civil de Rio Preto 
tenta esclarecer a autoria 
do disparo contra H.H.R.P., 
45. Ele foi atingido em uma 
das pernas e socorrido pelo 
Samu (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) até a 
Santa Casa local, onde ficou 
internado.

Conforme boletim de ocor-
rência registrado na Central 
de Flagrantes, uma guarnição 

da PM foi acionada, às 23h40 
desta quinta-feira, para um 
chamado de lesão corporal 
na esquina da avenida Ernani 
Pires Domingos com a rua José 
Durval Bueno, no Costa do Sol.

Ao chegar no endereço, 
a vítima já havia sido levada 
para o hospital. Segundo o 
registro policial, os pms não 
conseguiram conversar com o 
paciente, pois ele apresentava 
“alto estado de embriaguez e 
não falava coisa com coisa”.

Daniele JAMMAL

PRISÃO EM FLAGRANTE
Câmera ‘dedura’ invasão e ladrão 

é preso dentro de empresa

Um ladrão foi pego dentro 
de uma empresa na avenida 
Ernani Pires Domingues, nesta 
quinta-feira. Ele não teve tem-
po de furtar nada, pois logo 
após invadir o local o circuito 
interno de segurança deu o 
alarme e o vigia acionou a PM.

O criminoso, um técnico 
em enfermagem, de 29 anos, 
residente no Eldorado, pulou 
um muro de mais de três 
metros de altura e danificou 
a cerca elétrica, segundo a 
polícia.

Quando a guarnição che-
gou o suspeito tentou escapar 
do flagrante se escondendo 

nas dependências da firma, 
mas acabou sendo localizado 
e levado para o Plantão, onde 
teve a prisão confirmada.

Daniele JAMMAL

O indiciado, que vai respon-
der por furto qualificado, deve 
aguardar decisão judicial na 
carceragem da DIG/Deic.

Divulgação

Divulgação Divulgação

Divulgação
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Editais de
INTIMAÇÃO

Câmara Municipal de
ONDA VERDE

Edital De Intimação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 0030530-44.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) Flávio Lopes Da Rosa, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 68.349.168, CPF 855.366.369-87 que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Instrução e Socorros (Colégio São José). 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$ 4.451,98, 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, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 27 de fevereiro de 2020. K -20e21/03

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

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

ALESSANDRO DOS SANTOS TREVISAN e PRISCCILLA BALES-
TERO SANCHES. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de abril de 
1981, fi lho de JAIR TREVISAN e de CLEUSA FOES DOS SANTOS 
TREVISAN. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de setembro de 
1976, fi lha de JOÃO CARLOS SANCHES e de MARISA BALESTE-
RO SANCHES. 

ELDER JUNIO FRAZÃO DA SILVA e ANA CAROLINA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 12 de maio de 1987, fi lho de JORGE 
RAIMUNDO DA SILVA e de SANDRA REGINA RODRIGUES DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
Pato Branco, PR, no dia 11 de abril de 1995, fi lha de PAULO SER-
GIO DA SILVA e de PAULA CRISTINA FRANCO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 20 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. ROBERTO PRESTES SOBRINHO e ANA CAROLINA SO-
ARES ALVES, sendo ELE fi lho de JOSUE PRESTES e de MARIA 
RITA DE CASSIA FERREIRA PRESTES e ELA fi lha de CECILIO 
PEREIRA ALVES e de KARINA SOARES PEREIRA ALVES;

2. MAURO ROGERIO MONTEIRO DOS SANTOS e LUCIA-
NA CONCEIÇAO NONATO, sendo ELE fi lho de JOAO BATISTA 
DOS SANTOS e de LUZIA MONTEIRO DOS SANTOS e ELA fi lha 
de MARIO NONATO e de HELENA POLIDO; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
20/03/2020.

EDITAIS 

Covid-19: mortes sobem para 11 e 
casos confirmados chegam a 904

O número de mortes em de-
corrência da Covid-19 subiu de 
seis para 11 entre anteontem 
(19) e ontem (20), conforme 
atualização divulgada pelo Mi-
nistério da Saúde. 
Deste total, nove 
foram identifica-
das em São Paulo 
e duas no Rio de 
Janeiro.

Os casos con-
firmados da doen-
ça saíram de 621 
para 904 entre os 
balanços de quinta e sexta. 
São Paulo acumula 396 casos, 
seguido por Rio de Janeiro 
(109), Distrito Federal (87), 
Ceará (55), Rio Grande do Sul 
(37) e Minas Gerais (35).

Além desses estados, fo-
ram mapeados casos na Bahia 
(33), Paraná (32), Pernambuco 
(30), Santa Catarina (21), 
Goiás (15), Espírito Santo 
(13), Mato Grosso do Sul 
(nove), Acre (sete), Sergipe 

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br (seis), Alagoas (cinco), Piauí 

e Amazonas (três), Pará (dois) 
e Mato Grosso, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Amapá, Tocan-
tins, Rondônia (um). Apenas 
Roraima não apresenta casos 
confirmados.

Medidas para 
conter  Covid-19

Ontem, o Minis-
tério da Saúde não 
realizou a entrevista 
coletiva diária que 
vem promovendo 
nas últimas duas 

semanas. O anúncio de medi-
das adotadas pelo governo foi 
feito em entrevista no Palácio 
do Planalto, com a presença 
do presidente Jair Bolsonaro, 
do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, e de outros 
representantes do governo. 
Durante o encontro, Mandetta 
disse que o sistema de saúde 
pode entrar em colapso em abril 
em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus.

904 
Casos confirmados

NO BRASIL

Estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia, que pode colocar o sistema nacional de saúde em colapso em abril

Divulgação

Marcello Casal Jr./ Agência BRASIL Sistema de saúde pode entrar em 
colapso em abril, diz ministro

O sistema de saúde pode 
entrar em colapso em abril em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus, disse ontem 
(20) o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, duran-
te videoconferência da qual 
participaram o presidente Jair 
Bolsonaro e representantes de 
associações empresariais bra-
sileiras nesta sexta-feira (20).

“No final de abril sistema 
entra em colapso. O colapso é 
quando você pode ter o dinhei-

ro, o plano de saúde, a ordem 
judicial, mas não há o sistema 
para entrar”, afirmou o ministro. 

A estimativa do Ministério 
da Saúde é que haja um cres-
cimento dos casos do Covid-19 
nos próximos 10 dias, uma 
subida mais aguda em abril, 
permanecendo alta em maio 
e junho. 

A partir de julho é a expecta-
tiva de início da desaceleração. 
Em julho começa um plateau 
(estabilidade) e em agosto um 
movimento de queda.

Mas a intensidade depende 

das medidas adotadas e do 
comportamento das pessoas, 
destacou Mandetta. Neste sen-
tido, o ministro reiterou a impor-
tância da redução de circulação 
e iniciativas de isolamento. 

“Para evitar esse colapso 
eventualmente pode ser neces-
sário segurar a movimentação 
para ver se consegue diminuir a 
transmissão. Quando tomamos 
medida de segurar 14 dias, o 
impacto só é sentido 28 dias 
depois. A cadeia é sustentada 
e você quebra”, comentou 
Mandetta.

Agência BRASIL

“No final de abril 
sistema entra em 

colapso. O colapso é 
quando você pode ter 

o dinheiro, o plano 
de saúde, a ordem 

judicial, mas não há o 
sistema para entrar”, 

afirmou o ministro
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DECRETO Nº 18.558 
DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
Estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui 
condutas aos servidores públicos municipais, da Administração 
Direta e Indireta e das Autarquias 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; 
 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 
do art. 196 da Constituição da República; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 
como pandemia do Novo Coronavírus;  

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, 
e 

Considerando a necessidade de proteção da saúde dos servidores públicos municipais e para 
evitar o absenteísmo na assistência, 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica suspensa a concessão de folgas eleitorais para os servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Municipal até ulterior decisão. 
 
Art. 2º - Fica estabelecido regime de teletrabalho no âmbito da Administração Direta e Indireta, 
enquanto durar a pandemia, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e 
Defesa Civil. 
  

§ 1º Entende-se por teletrabalho, o serviço prestado pelo servidor, em que o mesmo desempenhe 
suas funções de seu domicílio, remotamente, com produtividade semelhante à presencial. 
 
§ 2º Para que o teletrabalho se estabeleça, fica permitida a abertura de usuário para home office, a 
ser solicitado à EMPRO por meio da Secretaria de Administração, bem ainda a utilização de 
computadores de patrimônio público, mediante Termo de Responsabilidade de Guarda e Uso de 
Equipamento (Anexo I). 
 
Art. 3º - Fica estabelecida a possibilidade de sistema de rodízio entre os servidores públicos 
municipais e estagiários, de forma que se mantenham garantidos a execução do serviço e o 
atendimento mínimo, presencial e telefônico, quando possível, enquanto durar a pandemia, 
exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e Defesa Civil. 
 
Art. 4º - Servidores e estagiários, usuários do sistema de transporte coletivo público cumprirão 
jornada de trabalho no horário compreendido entre 10h e 16h. 
 
Art. 5º - Cada Órgão Público municipal ou Secretaria deverá publicar comunicado próprio 
regulamentando o constante neste Decreto, especialmente o que tange aos artigos 2º e 3º, de 
acordo com suas especificidades, garantindo os serviços mínimos essenciais. 
 
Art. 6º - Caberá à chefia imediata de cada setor determinar critérios para realização de rodízio e 
do teletrabalho, comunicando, prontamente, os dados dos servidores e as condições de 
rodízio/teletrabalho a que serão submetidos.  
 
Art. 7º - No caso do inciso I do artigo 8º, excepcionado no Decreto nº 18.554 de 16 de março de 
2020, fica obrigado o servidor a submeter-se à perícia médica do SEESMT, devendo ser liberado 
para o teletrabalho aquele que for portador de doença que pode contribuir para o agravamento da 
saúde em caso de infecção do COVID 19. 
 
Art. 8º - Quando não for possível o trabalho remoto e enquanto durar a pandemia, os servidores 
com mais de 60 anos e gestantes, com exceção daqueles lotados na Secretaria de Saúde, deverão 
ser dispensados do trabalho, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens. 
 
Art. 9º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar, a qualquer momento, os 
funcionários da Secretaria Municipal de Educação, enquanto durar o recesso escolar, para 
lotação provisória, respeitados os direitos legais e desde que não se enquadrem nas exceções dos 
incisos do artigo 8º do Decreto nº 18.554 de 16 de março de 2020. 
  

Parágrafo único. A requisição será realizada à Secretaria Municipal de Administração para 
formalização dos atos administrativos legais. 
 
Art. 10 - O servidor e estagiário que retornar de viagem internacional deverá ficar em 
isolamento domiciliar de 14 (catorze) dias, devendo anexar os documentos comprobatórios da 
viagem, por meio do sistema Servidor Online, no link AFASTAMENTO CORONAVÍRUS 
COVID19, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 18.554 de 16 de março de 2020, para 
deliberação da Secretaria de Administração, ainda que não apresente sintomas gripais, realizando 
trabalho remoto, quando possível. 
 
§ 1º Quando o servidor ou estagiário tiver contato habitual ou contato domiciliar com pessoa que 
retornou de viagem internacional, ou sabidamente apresente os sintomas do COVID 19, também 
deverá afastar-se por 14 dias, contados da data de chegada ao Brasil, devendo apresentar 
comprovantes nos mesmos termos do caput deste artigo. 
 
§ 2º Quando o funcionário terceirizado estiver na situação descrita no caput e no § 1º deste 
artigo, deverá comunicar imediatamente sua chefia imediata para as providências de 
afastamento. 
 
Art.11 - O servidor com suspeita ou confirmação de coronavírus deverá apresentar o atestado 
médico ou a Notificação da Vigilância Epidemiológica por meio do sistema Servidor Online, no 
link AFASTAMENTO CORONAVÍRUS COVID19, anexando a documentação descrita para 
análise do SEESMT. 
 
Art. 12 - O servidor perceberá o valor integral da parte variável do auxílio-alimentação, de que 
trata o artigo 3º da Lei Complementar nº 554, de 22 de março de 2018, bem ainda não terá 
prejuízo financeiro ou de demais vantagens, quando o afastamento se der por suspeita ou 
confirmação de caso de coronavírus ou nos casos descritos no artigo 4º deste Decreto, apenas 
enquanto durar a pandemia. 
 
Parágrafo único. O estagiário com suspeita ou confirmação de coronavírus não terá prejuízos de 
nenhuma natureza no recebimento da bolsa-estágio e auxílio-transporte. 
 
Art.13 - Os servidores que registravam biometria como controle de registro de ponto, receberão 
cartão magnético para o registro nos mesmos relógios existentes nas unidades, para se evitar o 
contágio da doença, enquanto isso, deverá cada servidor assinar a folha de frequência individual, 
conforme Anexo II deste Decreto, mesmo aqueles que registravam ponto em livro, para se evitar 
contaminação. 
 

 

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano 
de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
 
LUIS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume 
e, pela Imprensa Local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I  
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE GUARDA E USO DE 
EQUIPAMENTO 

 
Nome: ________________________________________________________  

Departamento:_________________________________________________ 

Fone para contato ________________ e-mail: ________________________ 

Declaro que, nesta data, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,. a título de 
empréstimo, para meu uso exclusivo, os equipamentos especificados neste termo de responsabilidade, 
comprometendo-me a mantê-los em perfeito estado de conservação, ficando ciente de que:  

1- se o equipamento for danificado ou inutilizado por emprego inadequado, mau uso, negligência 
ou extravio, a empresa me fornecerá novo equipamento e cobrará o valor de um equipamento 
da mesma marca ou equivalente ao da praça; 

2- em caso de dano, inutilização ou extravio do equipamento deverei comunicar imediatamente ao 
setor competente;  

3- terminando os serviços “home-office”, devolverei o equipamento completo e em perfeito 
estado de conservação, considerando-se o tempo do uso do mesmo, ao setor competente.  

PATRIMÔNIO /DESCRIÇÃO _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

 

São José do Rio Preto, ________de_________________, 2020 .  

Ciente (Nome / Assinatura):_________________________________________  

 

Devolução: Atestamos que o bem foi devolvido em        /       /       , nas seguintes condições: 

 (_) Em perfeito estado   (_) Apresentando defeito   (_) Faltando peças/ acessórios.  

_______________________________________________________________  

(Data / assinatura / nome do responsável pelo recebimento) 

 

 
 

ANEXO II 

Matrícula:

Vínculo:    (   ) CLT        (   ) Estatutário            (  ) Cargo comissão

Entrada Saída Diurna Noturna

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

De acordo,

____________________________________________
Assinatura do servidor

Saída

Carga horária semanal:

Entrada ASSINATURA

Assinatura da chefia imediata
_____________________________________

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Saída

Local de Trabalho:

HORAS EXTRASDia Entrada

ATESTADO DE FREQUÊNCIA MÊS:_____________________ DE __________

QTDE.H.EXTRAS

Horário de Trabalho:

Secretaria:Cargo/Emprego:

Nome: 

 

 

DECRETO Nº 18.559 
DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
Declara estado de emergência na saúde pública deste Município 
de São José do Rio Preto e estabelece medidas de enfrentamento 
ao Coronavírus (COVID-19). 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; e com base no Código Municipal de Saúde – Lei 
Complementar n. 06, de 24 de janeiro de 1991; na Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; na Portaria nº 
188/GM/SMS, de 4 de fevereiro de 2020; e Portaria nº 
356/GM/MS, de 11 de março de 2020; 
 
 

Considerando o reconhecimento de Pandemia pela OMS – Organização Mundial de Saúde, em 
virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo 
Coronavírus – SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado pela Codificação 
Brasileira de Desastres (COBRADE), COM O N. 1.5.1.1.0, NOS TERMOS DA in/mi N. 02/16, 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica declarada Situação de Emergência em Saúde Pública, no Município de São José do 
Rio Preto, em razão da Pandemia, declarada pela Organização Mundial de Saúde, em virtude de 
doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, causada pelo agente etiológico Novo 
Coronavírus – SARS-CoV-2.  
 
Art. 2º - Nos termos do inciso III, do § 7º, do art. 3º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus, 
poderão ser adotadas as seguintes medidas:  
I - determinação de realização compulsória de:  
a) exames médicos;  
b) testes laboratoriais;  
c) coleta de amostras clínicas;  
d) vacinação e outras medidas profiláticas;  
e) tratamentos médicos específicos;  
II - estudo ou investigação epidemiológica;  

 

 
III - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, especialmente os ligados aos 
serviços de saúde e de fornecimento de medicamentos e equipamentos, hipótese em que será 
garantido o pagamento posterior de indenização justa.  
 
Art. 3º - Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus de que trata o presente Decreto, nos termos do art. 4º, da Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  
 
 
Art. 4º - A partir de 23 de março de 2020, fica determinado: 
 
I – a suspensão de eventos no Município e das atividades dos estabelecimentos comerciais e de 
serviços no Município, exceto aos hospitais, farmácias e drogarias, serviços de saúde essenciais, 
estabelecimentos comerciais de alimentos sem consumação no local, distribuidoras e 
revendedoras de gás e postos de combustíveis; 
 
II – a faculdade da adoção de sistema de entrega domiciliar de produtos (delivery) aos 
estabelecimentos comerciais; 
 
 
Art. 5º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas para os estabelecimentos e serviços que 
permanecerão em funcionamento no Município: 
 
I -  Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos, a ocupação máxima de 4 
(quatro) pessoas por mesa e a distância mínima linear de 2 (dois) metros entre assentos de um 
conjunto de mesas a outro. 
 
II - Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metros de distância entre cada pessoa nas 
filas de espera, inclusive nas filas de acesso ao estabelecimento, exceto serviços de saúde 
essenciais e hospitais. 
 
III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de pessoas, a permanência de 1 
(uma) pessoa a cada 2,25 m2 de área livre (sem equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto 
serviços de saúde essenciais e hospitais. 
 
 
Art. 6º - As autoridades administrativas competentes ficam incumbidas de fiscalizar eventual 
abuso de poder econômico no aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados 
ao enfrentamento do COVID-19, bem como eventual violação do artigo 268 do Decreto Lei n. 
2.848/40 – Código Penal. 

 

 
 
 
 
Art. 7º - A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em 
regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do Município.  
 
Art. 8º - Fica determinado que os setores responsáveis pela limpeza das instalações públicas 
implementem esforços para manter a plena higiene das instalações, notadamente locais onde haja 
contato de pessoas.  
 
Art. 9º - Aplicam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição parcial ou total da 
atividade e cassação do alvará de localização e funcionamento previstas na legislação municipal 
e demais legislações correlatas. 
 
Art. 10 - As medias previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de 
acordo com a situação epidemiológica do Município. 
 
Art. 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pela Pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, revogando-se expressamente o artigo 5º do Decreto n. 
18.554/2020.. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano 
de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
LUIS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume 
e, pela Imprensa Local. 



A-9 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
21 de março de 2020

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

 

DECRETO Nº 18.560 
DE 20 DE MARÇO DE 2020. 

 
Dispõe sobre o Atestado de Isolamento Domiciliar como medida 
de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19). 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do 
Município; e com base no Código Municipal de Saúde – Lei 
Complementar n. 06, de 24 de janeiro de 1991; na Lei Federal 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; na Portaria nº 
188/GM/SMS, de 4 de fevereiro de 2020; e Portaria nº 
356/GM/MS, de 11 de março de 2020; 
 
 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, 
como pandemia do novo coronavírus;  

Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e 
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença, 
e 

Considerando a necessidade de evitar o aumento do fluxo de pessoas às unidades de saúde, mas 
que tiveram contato com familiares em seus domicílios, e precisam de isolamento domiciliar, , 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - O atestado médico, como uma das formas para implementação de medida de isolamento 
domiciliar, será emitido em conformidade com o Anexo deste decreto.  
 
§1º Ficam estendidos os efeitos do Atestado às pessoas neles constantes e que residam no mesmo 
domicílio da pessoa atestada como sintomática respiratório, evitando que os familiares que 
devam ficar em isolamento tenham que se deslocar para unidade de saúde para emissão de 
atestado médico específico. 
 
§2º Os médicos do trabalho das entidades privadas, no âmbito do Município de São José do Rio 
Preto, poderão emitir o Atestado de Isolamento Domiciliar, obedecendo o disposto neste 
dispositivo.  

 
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o 
estado de emergência causado pelo Coronavírus, responsável pela Pandemia declarada pela 
Organização Mundial de Saúde. 
 
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º Ano de Fundação e 126º Ano 
de Emancipação Política de São José do Rio Preto. 
 
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
 
DR. ALDENIS BORIN 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 
LUIS ROBERTO THIESI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afixação na mesma data e local de costume 
e, pela Imprensa Local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATESTADO MÉDICO DE ISOLAMENTO DOMICILIAR 

Atesto para fins DE NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO e trabalhistas que o 
Sr(a)____________________________, RG:_______________  compareceu em atendimento médico nesta unidade 
no dia ___/___/_______das ___:____ às ___:____ devido a patologia CID-10: B34.2. Considerando a LEI 13.979 
de 06/02/2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE 
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, a situação de EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
NACIONAL, declarada por meio da PORTARIA Nº 188/GM/MS, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2020  e seguindo as 
diretivas da PORTARIA Nº 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 que regulamenta medidas de isolamento domiciliar, 
seguindo ainda a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5 DE 17 DE MARÇO DE 2020 que determina caráter 
compulsório das medidas de enfrentamento ao COVID-19 e ainda seguindo as orientações da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO de definição de “CASO SUSPEITO DE 
CORONAVIRUS (COVID-19)” publicada em 18/03/2020. Deve permanecer em isolamento domiciliar pelo período 
de 14 dias a contar de hoje. 

Ainda seguindo as mesmas orientações atesto que o paciente supracitado confirma que é contato domiciliar das 
seguintes pessoas: 

1)__________________________________________ (                                  ) 

2)__________________________________________ (                                  ) 

3)__________________________________________ (                                  ) 

4)__________________________________________ (                                  ) 

5)__________________________________________ (                                  ) 

6)__________________________________________ (                                  ) 

7)__________________________________________ (                                  ) 

8)__________________________________________ (                                  ) 

9)__________________________________________ (                                  ) 

Desta forma essas pessoas também deverão permanecer em isolamento domiciliar por igual período. 

Eu paciente,____________________________________ me responsabilizo pelas informações acima e também por 
comunica-los sobre o isolamento. 

Assinatura do paciente:__________________________________________________ 

 

Carimbo e assinatura do médico: ___________________________________________ 

São José do Rio Preto ____/____/____ 

Documento em duas vias e uma deve ser enviada à Vigilância Epidemiológica 

 

Decreto n.º 3.249, de 20 de março de 2020.

“Dispõe sobre medidas de prevenção para enfrentamento do 
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal 
de Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, e;

Considerando os recentes desenvolvimentos da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/
MS, que declara Emergência em Saúde Pública de Importân-
cia Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana 
pelo vírus; 

Considerando a Portaria n.º 356, de 11 de março de 2020, 
do Ministério da Saúde; que dispõe sobre a regulamentação 
de medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus (COVID-19); 

Considerando a Nota Conjunta emitida pela Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo – SEDUC-SP, a União 
dos Dirigentes Municipais de São Paulo – UNDIME-SP, 
Associação Paulista de Municípios - APM, Associação dos 
Prefeitos do Estado de São Paulo - APREESP, Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo - SIEE-
ESP e Conselho Estadual de Educação; 

Considerando, por fi m, que é necessária a tomada de 
medidas, em caráter de urgência, de prevenção, controle e 
contenção de riscos a fi m de evitar a disseminação do vírus 
no Município de Cedral; resolve baixar o seguinte: 

 DECRETO:
I – ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

 Art. 1.º - Fica determinado o gozo imediato de férias 
aos seguintes servidores: 

 I - Idosos na acepção legal do termo, por contar com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

 II - Portadores de doenças respiratórias crônicas, 
cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções  
que deprimam o sistema imunológico mediante a entrega ao 
departamento de pessoal, por meio do  endereço eletrôni-
co departamentopessoal@cedral.sp.gov.br, de documentos 
comprobatórios de sua  condição, sendo eles relatórios médi-
cos de tratamento. 

 §1.º- Excetuam-se do disposto no caput deste artigo, 
os seguintes servidores: 

 I –os ocupantes dos cargos de tesoureiro e chefe do 
departamento de pessoal da Prefeitura Municipal, os  
quais terão suspensa a obrigação de registro de ponto digital, 
bem como, caso seja possível, exercerão  suas ativi-
dades em regime de teletrabalho, fi cando cientes de que em 
havendo necessidade, comparecerão  ao Paço Municipal 
em horários em que não haja atendimento ao público;

 II - as servidoras municipais que se encontram em 
período gestacional, as quais terão suspensa a obrigação  
de registro de ponto digital, bem como a obrigação de compa-
recimento para o exercício de suas  atividades; 

 §2.º- O gozo de férias de que trata este artigo será 
pelo período de 15 (quinze) dias, podendo ser interrompido ou 
prorrogado em caso de necessidade e/ou interesse público, 
iniciando-se a partir do dia 23 de março de 2020.   

Art. 2.º - Fica determinada a suspensão das atividades exer-
cidas pelos colaboradores participantes do Projeto Trabalho 
Certo que possuírem idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos; e/ou que forem portadores de doenças respiratórias crô-
nicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções 
que deprimam o sistema imunológico, que deverá ser com-
provado mediante a entrega à Coordenadoria Municipal de 
Assistência Social – COMAS, por meio do endereço eletrônico 
comas@cedral.sp.gov.br, de documentos comprobatórios de 
sua condição, sendo eles relatórios médicos de tratamento. 

Art. 3.º - Fica determinada a antecipação de 15 (quinze) dias 
do recesso de todos os estagiários contratados pela Prefeitura 
Municipal, nível médio e ensino superior, independentemente 
do departamento onde exerça suas atividades, a contar do dia 
23 de março de 2020. 

Art. 4.º - O atendimento ao público realizado junto ao Paço 
Municipal terá sua jornada reduzida, devendo ser realizado 
das 10h às 15h30, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 23 
de março de 2020. 

Art. 5.º - Ficam os Coordenadores Municipais, gestores de 
contratos e de parcerias relacionadas ao seu departamento, 
cientes da necessidade de notifi cadar as empresas contrata-
das ou entidades parceiras para responsabilidade destas em 
adotar os meios necessários à conscientização de seus fun-
cionários quanto aos riscos do COVID-19 e à necessidade de 
reportar a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respi-
ratórios, sob pena de responsabilização contratual em caso de 
omissão que resulte em prejuízo à Administração Pública.

§1.º- As notifi cações enviadas às empresas e entidades de-
verão ser encaminhadas ao Prefeito Municipal para que tome 
ciência do ato; 

§2.º - As empresas contratadas responsáveis pela prestação 
de serviços terceirizados de caráter contínuo, deverão con-
ceder férias, pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 23 de 
março de 2020, aos colaboradores que se enquadrarem no 
grupo de risco, fi cando as mesmas cientes de que estão dis-
pensadas de realizar a substituição dos mesmos no período 
em que se encontrarem em gozo de férias. 

§3.º- Os funcinários a que se refere o caput do artigo 5º, os 
servidores efetivos, e os servidores comissionados, deverão 
observar as seguintes orientações:

I - evitar aglomeração de pessoas, sobretudo nos ambientes 
onde não seja possível garantir a ventilação natural;
II - adiar reuniões presenciais que não sejam estritamente 
necessárias;
III - na ocorrência de reuniões inadiáveis, que essas sejam 
realizadas em espaços que propiciem distanciamento mínimo 
de 1,50 (um metro e meio) pessoa a pessoa, conforme orien-
tação da Organização Pan Americana da Saúde –OPAS;

II – EDUCAÇÃO 

Art. 6.º- A partir do dia 23 de março de 2020 as aulas deverão 
ser suspensas, em toda a Rede Municipal de Ensino – Infantil 
e Fundamental, inclusive as atividades de contraturno reali-
zadas junto ao Centro de Convivência Espaço Vida, devendo 
a referida suspensão ser compreendida como recesso/férias 
escolares do mês de julho, alterando-se consequentemente o 
calendário escolar do ano em exercício. 

§1.º- A suspensão de aulas a que se refere o caput do artigo 
6.º será por tempo indeterminado, até posterior determinação. 

§2.º- A suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino 
realizada no período de 17 a 20 março de 2020 resultará no 
abono das faltas dos alunos. 

Art. 7.º- Fica determinado o gozo imediato de férias, pelo perí-
odo de 15 (quinze) dias, aos seguintes servidores municipais:

I – Professores efetivos de toda a Rede Municipal de Ensino; 
II – Motoristas responsáveis pelo transporte público escolar; 
III – Monitores de transporte escolar; 
IV – Executor de serviços gerais lotados nas unidades esco-
lares; 
V – Inspetor de alunos; 

§1.º- Ficam exetuados do disposto no artigo acima, os servi-
dores lotados junto às secretarias escolares, visando à neces-
sidade de conceder informações e esclarecimentos aos pais e 
responsáveis dos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

§2.º- Os professores contratados temporariamente terão suas 
atividades suspensas pelo período de 15 (quinze) dias, a 
serem compreendidas como recesso escolar antecipado, o 
qual, assim como para os servidores dispostos nos incisos “I a 
V” do caput deste artigo 7.º, iniciará a partir da data de 23 de 
março de 2020. 

III – SAÚDE 

Art. 8.º- Ficam suspensas, a partir do dia 23 de março de 

2020, as concessões de férias e compensação de banco 
de horas para os servidores lotados na U.B.S.F. “Dr. Benito 
Malzone”, U.B.S. “Dr. Nagib Buissa” e E.S.F. “Raphael Cam-
pagna”, até posterior decisão.

Art. 9.º- Ficam determinadas as seguintes alterações em rela-
ção ao atendimento da Rede Municipal de Saúde: 

§1.º- Os atendimentos a serem realizados na U.B.S.F. “Dr. 
Benito Malzone” serão aqueles relacionados a situações de 
urgência e emergência; atendimentos odontológicos; atendi-
mentos para vacinação infantil; atendimentos da Estratégia da 
Saúde da Família; e coletas de exames laboratoriais; 

I - A coleta de exames laboratoriais iniciará às 6h, com o intui-
to de diminuição do fl uxo de pessoas no local; 

II - Os atendimentos odontológicos a que se refere o §1.º do 
artigo 9.º serão apenas aqueles relacionados às situações de 
urgência e emergência, devendo ser realizado o reagenda-
mento das consultas já agendadas;

§2.º- As visitas domicialires do ESF – Estratégia Saúde da Fa-
mília; visitas do Nasf – Núcleo Ampliado de Saúde da Família 
e visitas realizadas à pacientes acamados continuarão sendo 
realizadas, devendo os profi ssionais da saúde se atentar aos 
protocolos de higiene e etiqueta respiratória. 

§3.º- Os atendimentos da fi sioterapia municipal continuarão 
sendo realizados, todavia, os agendamentos serão modifi ca-
dos com o intuito de diminuir a aglomeração de pessoas em 
um único local; 
§4.º- Os atendimentos ambulatoriais serão realizados junto à 
U.B.S. Dr. “Nagib Buissa”, enquadrando-se aqueles relaciona-
dos à ginecologia, pediatria e clínico geral. 

§5.º- A entrega direta de medicamentos será realizada somen-
te a pacientes atendidos na U.B.S.F. “Dr. Benito Malzone”; 

I – A Prefeitura Municipal disponibilizará um profi ssional para 
fazer a retirada de medicamentos junto à farmácia da unidade, 
para posterior entrega aos pacientes atendidos na U.B.S. “Dr. 
Nagib Buissa”. 

§6.º- A Campanha de Vacinação H1N1-2020 será realizada 
em locais distintos das Unidades Básicas de Saúde, os quais 
serão defi nidos pelo Chefe do Poder Executivo em conjunto 
com a Coordenadoria Municipal de Saúde, com o intuito de 
evitar a aglomeração de pessoas em um único ambiente. 

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10- Ficam suspensas as seguintes atividades: 

I - visitas domiciliares realizadas pela Assistência Social; 
II – atividades realizadas no Centro de Convicência do Idoso - 
CCI; assim como todas as ofi cinais destinadas aos idosos; 
III – todas as ofi cinais disponibilizadas pela Prefeitura Munici-
pal; 
IV – atividades do Projeto Primeira Infância; 
V – atividades do Projeto Atletas do Futuro; 

Art. 11- Fica determinada a limitação do fl uxo do público em 
geral nas dependências dos espaços públicos da Adminis-
tração Direta, devendo os servidores responsáveis por seus 
departamentos orientar os munícipes sobre a necessidade de 
se evitar a aglomeração de pessoas. 

Art. 12- Fica o Chefe do Poder Executivo, com base no 
disposto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, bem como 
diante da atual situação e ausência de servidores, autorizado 
a realizar a contratação de profi ssionais necessários ao cum-
primento dos princípios administrativos. 

Art. 13- A Coordenadora Municipal da Saúde fi ca autorizada a 
adotar outras medidas necessárias para evitar a propagação 
do vírus COVID-19.

Art. 14 – Os casos omissos e situações átipicas serão enca-
minhados à chefi a imediata para análise em conjunto com o 
Chefe do Poder Executivo. 

Art. 15- Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

 Prefeitura Municipal de Cedral, 20 de março de 2020; 
90º ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação 
na mesma data e local de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária
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DiáriodoBob
Nova estação. Já estamos no outono austral que começou 

ontem e vai até o dia 30 de junho. O amarelado vai tomar conta 
das folhas que vão cair e só voltarão a fazer parte da paisagem 
multicolorida lá em setembro quando teremos de volta a pri-
mavera. Estado de saúde. Quem tem mais de 60 anos deve 
estar se sentindo um trapo com a chegada do Vírus que assola 
o mundo e acaba de desembarcar na atmosfera rio-pretense. 
Só falta a polícia prender os sexagenários tirando-os de circu-
lação por ordem médica. Talvez seja porque o Corona visto 
na microscopia leva um jeitão de Coroa. Ainda bem. Graças 
a Deus a vacinação contra a gripe começa na segunda feira. 
Neste caso os idosos têm preferência na fila. A Influenza é mais 
uma peste que provoca espirros e muita febre nos velhinhos. Só 
faltava essa. Ainda bem que desmentiram em tempo, a Fake 
News: idosos que desrespeitarem isolamento da COVID-19 terão 
aposentadoria suspensa. Com tanta preocupação em cima dos 
resistentes de meia idade, é bem provável que alguns incautos 
morrerão de susto. Serve pra todos. Em virtude da existência 
do CORONA VÍRUS, e por recomendação da Associação Brasileira 
de Shopping Centers, que alinhados às diretrizes do Poder Pú-
blico, fica alterado o horário de funcionamento dos shoppings 
de segunda-feira a domingo das 12h às 20h. A começar pelo 
tradicional e obediente Riopreto Shopping Center. Liberdade de 
pensamento. Já tem gente armando um ensaio para não ter 
eleições em outubro. Quem está fica e quem não está se vire nos 
30. Tudo por conta do novo agente público Coronavírus que já 
está em campanha gratuita de televisão e eleito por antecipação. 
Se isso acontecer tudo vai ficar como está. Posso perguntar? 
Qual o programa que você sugere pra gente passar este finde? 
Mas, tem que ser em família e cada um com a sua, sem sair de 
casa. Pra terminar. Quem morar sozinho e se sentir isolado é 
só procurar uma farmácia de plantão pra não ter que agüentar 
ver só a televisão. Ponto e basta! 

UM ESPIRRO HOJE EM DIA, É COMO UM TIRO. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

FRED TONELLI estava 
muito feliz, e muito bem 
acompanhado ao lado de 
Gabriela Proença, em seu 
evento Sunset Golf, realizado 
na fi nal de encerramento do 
Torneio de Golfe na varanda 
do Quinta do Golfe, sábado 
passado.     

O ADVOGADO e vice-
-presidente do Clube Monte 
Líbano, Paulo Voltarelli, ao 
lado da esposa Neube e 
familiares, brinda mais um 
aniversário neste sábado, dia 
21. A data comemorativa foi 
adiada. Parabéns!

MIRA SÓ. Virou piada no 
boca a boca das celas no 
presídio de Assunção onde 
Ronaldinho Gaúcho passou a 
noite a história dos documen-
tos falsifi cados absolutamen-
te desnecessários com que o 
ex-craque e o irmão entraram 
no Paraguai, como se lá não 
soubessem o que é uma fal-
sifi cação. Cai o pano!

O ADVOGADO Marco 
Antônio Cais, e Beto Carra-
zzone, artista plástico, foram 
os aniversariantes de sábado 
passado, dia 14. Assopraram 
velinhas também as sociali-
tes Mazé Ribeiro Cury e Fá-
tima Vessi Salton, recebendo 
os paparicos dos amigos e 
familiares. Parabéns! 

A PRAÇA DO SAUDOSO 
José Antônio Cicote dos 
Santos, que seria inaugurada 
dias atrás, foi cancelada e 
adiada para uma data futura.

A MOÇADA eletrizante 
da famosa Feijoada Saco 
Roxo, José Carlos Lourenço, 
Guilherme Arid, Neto Assad, 
Paulo Bellonci, Cristiano Sá-
fadi, Rodrigo Carvalho, Pedro 
Vichiato e Felippe Borges já 
marcaram mais uma edição 
da badalada Feijoada Saco 
Roxo, que promete agitar o 
melhor da juventude doura-
da de Rio Preto e região, na 
tarde do dia 9 de maio, no 
Villa Conte Buffet. Em breve, 
convites estarão à venda.

 
ALÍVIO NA CAIXA. Está 

suspenso o processo de 
reestruturação administra-
tiva dos funcionários da 
Caixa Econômica Federal. 
O programa de abertura de 
superintendências menores e 
demissão voluntária seguem 
seu destino.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Arcos Dorados
Nesse momento delicado 
pelo qual estamos passando 
globalmente, a Arcos 
Dorados, maior franquia 
independente do McDonald’s 
no mundo, acredita na união 
de forças para que o país 
possa superar esse momento 
de pandemia causada pelo 
novo Coronavírus. Pensando 
nisso, a rede decidiu apoiar 
micro e pequenas empresas 
do setor de alimentação no 
Brasil, abrindo turmas de 
formação gratuita e online 
voltadas a profissionais que 
atuam nesse segmento.

Questão de ordem
O Brasil começa a adentrar no território do pânico. Pode até estar superdimensionada a 
extensão da crise deflagrada pelo coronavírus, mas o fato é que o mundo todo se desdobra na 
análise e decisão sobre o que fazer para atenuar os efeitos da pandemia.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Efeito Dominó
O surto de coronavírus tem 
registrado forte impacto na 
cadeia produtiva dos países e 
deve gerar um efeito dominó 
em diversos setores no 
mundo, inclusive no Brasil. O 
presidente do Grupo Marpa – 
Marcas, Patentes, Inovações 
e Gestão Tributária, Valdomiro 
Soares, alerta que o 
segmento de propriedade 
industrial aponta lentidão e 
sofre as consequências. 

Mordida
Está chegando a temida hora 
de prestar contas ao Leão. A 
Receita anunciou as regras 
para a entrega da Declaração 
do Imposto de Renda 2020, 
que deve ser até 30 de 
abril. A boa novidade é 
antecipação do cronograma 
de restituição, de 29 de maio 
a 30 de setembro.

SPOTlight

Rafaela e Emily Devanzo em clima de 
festa na varanda do Quinta do Golfe. 

Foto Luizinho Bueno

Encontro on-line
O LIDE Futuro Rio Preto 
fará seu primeiro encontro 
on-line na próxima terça-
feira, 24 de março, às 19h. 
A medida inédita se faz 
necessária para garantir 
a segurança dos filiados 
diante da pandemia do 
Covid-19 e está alinhada às 
recomendações do Ministério 
da Saúde e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).  
Os participantes poderão 
interagir tirando dúvidas 
e apresentado medidas 
adotadas nas empresas 
para preservar os negócios 
e garantir a segurança e 
saúde dos colaboradores. O 
presidente do LIDE Futuro Rio 
Preto será o mediador.

João Paulo Branco Peres em clima 
do concorrido torneio no Quinta do 

Golfe

Marrê Zerati ganhou idade nova ontem, recebendo 
os paparicos dos amigos e familiares. Parabéns!


