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Edinho segue governador e 
comércio permanece fechado 

Divulgação

Reunião entre o prefeito Edinho Araújo, secretariado e 14 vereadores, no nono andar do Paço Municipal, na tarde de  
ontem, terminou em consenso de que o comércio deve continuar de portas fechadas por mais quatro dias.         Pág. A3

Procurado pelo 
estupro da filha 
de nove anos é 
preso pelo GOE
Policiais trabalharam por 

seis meses até descobrirem 
que o foragido trabalhava como 
pedreiro, morava na Região 
Norte de Rio Preto, atuava 
como pregador em igrejas e 
utilizava o serviço de transporte 
público para se deslocar e até 
seu serviço. 

                            Pág. A5

Escolas municipais se tornaram pontos de distribuição para cadastrados  

Primeiro dia de 
entrega de kits 
contempla 80% 
dos beneficiados

Pais de alunos da rede mu-
nicipal de ensino que se ca-
dastraram e/ou fazem parte de 
programas sociais começaram 
a receber, ontem, os kits ali-
mentação, como ajuda emer-
gencial por causa da pandemia 
do coronavírus.
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ATÉ DIA 7

Proximidade 
da Páscoa 
aumenta 

vendas de ovos 
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Divulgação
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Balanço revela 
que homens são 
maiores vítimas 
do coronavírus
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Defesa Civil 
fiscaliza fila 

no Bom Prato 

MP propõe 
reduzir salários 
e jornada para 

evitar demissões
De acordo com a Medida 

Provisória, para os trabalha-
dores com remuneração entre 
R$ 3.135 e R$ 12.202, será 
necessária a intermediação das 
entidades sindicais se a redu-
ção for superior a 25%. 
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Estabelecimentos 
autuados pela 

Vigilância 
chegam a 50
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61 MIL - Esse é o nú-
mero de rio-pretenses 
vacinados contra a 
gripe, até esta quin-
ta-feira, em Rio Pre-
to. A maior cobertura 
vacinal é do grupo 
dos idosos, com 
91,58%. O Ministério 
da Saúde preconiza 
90% para essa faixa 
etária.
A campanha nacio-
nal vai até o dia 22 
de maio e vai con-
templar ainda outros 
grupos considerados 
prioritários.
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Divulgação SMCS

Lucy Montoro 
passa a oferecer 
teleatendimento 
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PERDAS GESTACIONAIS 
RECORRENTES

Divulgação

duas perdas sequenciais.
Diferentes alterações podem 

causar abortos de repetição. 
Mas é importante saber que, 
mesmo após vários exames 
diagnósticos, em cerca de 20% 
dos casos as causas não são 
identificadas.

Dentre as principais causas 
de perdas gestacionais podemos 
citar: alterações cromossômicas 
e genéticas, alterações anatô-
micas, causas imunológicas, 
trombofilias, alterações endócri-
no-metabólicas, infecções, fator 
masculino, obesidade, hábitos 
de vida inadequados e aborto 
recorrente inexplicado.

A maior parte dos abortos, 
cerca de 60%, é decorrente 
de alterações genéticas no 
embrião. As células do embrião 
devem possuir 46 cromossomos 
com todos os genes que permi-
tem o desenvolvimento normal. 
Muitas gestações acabam em 
abortamento, pois os embriões 
têm cromossomos a mais ou a 
menos, o que pode ser incom-
patível com a vida. Dentro disso 
o impacto da idade materna é 
grande, pois o risco de aborto 
devido alteração genética é cin-
co vezes maior em mulheres com 
mais de 40 anos, quando com-
paradas a mulheres com idade 
abaixo dos 35 anos de idade. 

As principais alterações ana-
tômicas relacionadas ao aborto 
de repetição são as malforma-
ções mullerianas (septo ute-

08/

rino, útero bicorno, unicorno 
e didelfo), miomas, pólipos e 
sinéquias uterinas. Para diag-
nóstico, recomenda-se ultras-
som transvaginal e histerosco-
pia, entretanto muitas vezes é 
necessário complementar com 
ressonância nuclear magnética 
(RNM) de pelve, ultrassom 3D 
ou laparoscopia associada à 
histeroscopia para diferenciar 
septo de útero bicorno.

As trombofilias são doenças 
pouco frequentes e que provo-
cam alterações de coagulação 
do sangue. Essas alterações 
não são detectadas em exames 
de sangue comuns e quando 
existem, aumentam a chance 
de formar coágulos sanguíneos e 
causar tromboses mínimas, ca-
pazes de impedir a implantação 
do embrião ou provocar abortos. 

A principal delas é a Sín-
drome do Anticorpo Antifos-
folípede (SAAF) caracterizada 
pela associação de anticorpos 
antifosfolípedes com complica-
ções obstétricas ou trombose. 
Os exames para essa pesquisa 
são feitos por coleta de sangue 

As principais alterações anatômicas relacionadas 
ao aborto de repetição são as malformações 

mullerianas (septo uterino, útero bicorno, unicorno 
e didelfo), miomas, pólipos e sinéquias uterinas

“
”

Divulgação

 ARTIGO

Yuki Hilton de NORONHA*

Ajuda do Governo Federal 
e classes comprometidas

Em mais uma medida 
para tentar amenizar os efei-
tos colaterais da pandemia 
COVID-19, o Governo Federal 
acaba de editar e medida 
provisória n° 936, instituin-
do a ajuda emergencial nos 
valores de R$ 600,00 e 
1.200,00. 

Não se ignora a boa von-
tade, mas os critérios para 
alcançar a ajuda, não fugin-
do a regra burocrática, são 
complexos e inacessíveis 
para muitos que realmente 
precisam. 

Por que em vez de distri-
buir os valores não distribuem 
alimentos in natura (cestas 
básicas) como forma de auxi-
liar a economia? Poder-se-ia 
afirmar que neste caso os 
grandes fornecedores seriam 
beneficiados, afinal apenas 
eles teriam condições de 
atender esta enorme de-
manda. 

Então, por que não se 

adota a distribuição de vale-
-compras, inclusive com a de-
terminação (e fiscalização) de 
parte obrigatória destes vales 
serem gastos em empresas 
pequenas e médias? 

É impossível rastrear o 
dinheiro, enquanto que os 
vales teriam destinação pre-
determinada. Se a preocu-
pação é com a alimentação, 
justificada estaria a medida. 
Outra importante questão a 
ser pensada neste momento 
envolve a dificuldade de um 
profissional liberal alcançar 
o auxílio. 

A classe de advogados, 
por exemplo, está sendo 
cobrada como “fundamental 
ao funcionamento da Justi-
ça”, mas as outras partes, 
magistrados, membros do 
ministério público e demais, 
têm seus salários garantidos, 
enquanto nós temos que apli-
car o jus sperniandi. 

Nossas lideranças (acho 
que apenas a CAASP) até 
agora estudam medidas para 
oferecer “empréstimo para 

quem for contaminado”. Nos-
sos representantes, a frente 
destas instituições, geralmen-
te são donos, ou integrantes, 
de grandes escritórios de 
advocacia e, portanto, estão 
em condições mais favoráveis 
que os milhares de advoga-
dos pertencentes à base da 
pirâmide. Nossa realidade é 
bem diversa, assim como é 
triste a realidade de vários 
profissionais liberais. 

Por mais que estejam 
comprometidos, muitos se-
tores, no day after, serão 
beneficiados com ajudas 
governamentais para reativar 
seus negócios. 

O espaço é curto e meu 
entendimento sobre o assun-
to é limitado, portanto apenas 
introduzi a ideia, mas remu-
neramos muito bem nossos 
políticos para deliberarem 
sobre o assunto e adotar 
medidas mais adequadas à 
nossa realidade. 

*Advogado, OAB/SP n. 
316.046. 

em laboratórios especializados e 
sempre com indicação médica.

Quando falamos nas taxas 
de aborto, estamos nos referin-
do aos abortos visíveis, ou seja, 
quando a gravidez já foi diag-
nosticada. Entretanto, a maioria 
dos abortos não é ‘visível’, isto é, 
não é percebido, pois ocorre an-
tes do atraso menstrual. Numa 
concepção espontânea, mais da 
metade dos embriões formados 
perdem-se, ou antes, mesmo 
de serem implantados, ou logo 
após serem implantados. Quan-
do a gravidez é diagnosticada, 
até 25% podem ainda se perder. 
Quanto mais precoce a perda, 
mais chance de uma alteração 
cromossômica no embrião.

Infelizmente, alguns casos 
de abortos repetidos podem não 
ter explicações, mesmo depois 
de todos os exames citados re-
alizados. Uma possibilidade para 
se atingir o sucesso de gravidez, 
nestes casos, é a Fertilização in 
vitro acompanhada de biópsia 
embrionária para diagnóstico 
de alterações cromossômicas 
do embrião. Assim, ao serem 

Todos nós conhecemos 
alguma mulher que sofreu 
algum aborto espontâneo. Isso 
porque pelo menos 20% das 
mulheres sofrem uma perda 
gestacional e isso pode ocorrer 
em qualquer gestação, seja de 
forma natural ou decorrente de 
Reprodução Assistida. O aborto 
pode trazer sentimentos ruins, 
mas é preciso entender o que 
está por trás, para então tratar 
e assim evitar novas perdas.

A definição de aborto é a 
perda fetal antes de 22 se-
manas de gestação ou a perda 
de um feto com peso inferior a 
500 g. É considerado uma das 
maiores frustrações da vida 
reprodutiva de um casal. Mes-
mo sendo um fato bastante 
comum nas gestações iniciais, 
deve merecer uma atenção 
médica e, muitas vezes, um 
acompanhamento psicológico.

Chamamos de aborto de 
repetição quando ocorrem três 
ou mais perdas gestacionais 
com menos de 20 semanas, 
e sua prevalência está em tor-
no de 1% a 5%. Atualmente, 
alguns autores sugerem que 
esta definição seja a partir de 

diagnosticados problemas desta 
origem, somente os embriões 
saudáveis (euploides) são  trans-
feridos para o útero materno, 
excluindo desta maneira a prin-
cipal causa de aborto que é a 
malformação embrionária. 

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.
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Em reunião que durou 
aproximadamente três 
horas no 9º andar da 
Prefeitura de Rio Preto e 
que contou com a par-
ticipação de 14 dos 17 
vereadores da cidade os 
mesmo puderam ouvir 
as explicações técnicas 
perante o atual momento 
vivido no combate ao co-
ronavírus (Covid-19).

O quest ionamento 
principal foi feito em tor-
no da possível reabertura 
do comércio após o dia 
7. O corpo jurídico da 
Prefeitura esclareceu que 
vai acompanhar a decisão 
que for tomada na próxi-
ma semana pelo governo 
do Estado. 

Segundo o presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), o tema 
principal da reunião foram 
as explicações do secre-
tário da Saúde, Aldenis 
Borim, que trouxe dados 
sobre o atual quadro vivi-
do pela Saúde no que diz 
respeito ao coronavírus.

Durante a live feita 
na manhã desta quinta-
-feira, dia 2, o secretário 
afirmou que este não é 
o momento de flexibilizar 
a abertura do comércio. 
Borim deixou bem claro 
que a reabertura neste 
momento das lojas de va-

rejo traria consequências 
gravíssimas para a saúde 
pública, isso segundo ele 
foi demostrado no mundo 
todo onde essa atitude foi 
tomada. “Nós teríamos 
uma epidemia sem pre-
cedentes se abríssemos 
agora”, declarou.  

Segundo um parla-
mentar que não quis se 
identificar, teve vereador 
que defendia a reabertura 
imediata que mudou de 
ideia após tomar conhe-
cimentos dos dados apre-
sentados pelo secretário 
de Saúde.

O vereador Jean Dor-

nelas (sem partido) fez 
uma live em seu facebook, 
após o término da reunião 
afirmando que os verea-
dores receberam números 
demostrando quando é 
veloz e voraz a atuação 
do coronavírus já em Rio 
Preto. Ele parabenizou a 
forma que as equipes de 
saúde do município estão 
atuando e se preparando. 

“Se depender dos nú-
meros não podemos ter 
esperança da reabertura 
do comércio e serviços a 
partir do próximo dia 7”, 
relatou Dornelas.

O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) aproveitou para in-
formar sobre as ações de 
saúde e socioassistênciais 
que estão sendo realizadas 
pela Prefeitura no combate 
ao vírus. “Estamos fazendo 
o possível para evitar os 
problemas econômicos e 
principalmente de saúde du-
rante a crise instalada pela 
chegada do vírus em nossa 
cidade”, salientou Edinho.

A reunião contou com a 
presença além do prefeito 
e do secretário de Saúde, 
do vice-prefeito Eleuses 
Paiva, dos secretários, 
Adilson Vedroni (Procura-
doria), Luís Roberto Thiesi 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Quadro da pandemia na cidade é 
detalhado e Edinho mantém quarentena 

REUNIÃO COM VEREADORES

O Sindicato dos Servidores 
Municipais protocolou no final 
da tarde de ontem (02) um 
novo ofício para o prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) solicitando 
um cuidado maior com os 
servidores que continuam em 
serviços essenciais.

Segundo Sanny Lima Braga, 
presidente do sindicato, os 
servidores destes serviços que 
estão no chamado grupo de 
risco – acima de 60 anos, com 
problemas respiratórios ou ges-
tantes encontram uma grande 
burocracia quando precisam 
requerer algo. 

No ofício o sindicato afirma 
que existem dois pesos e duas 
medidas, pois as recomenda-
ções gerais feitas para a preser-
vação dos servidores em geral 
não acontece o mesmo com 
os trabalhadores dos serviços 
essenciais. 

“Além disso, continuamos 
querendo a retirada do SEES-
MT (Serviços Especializados 
em Engenharia e Medicina 
do Trabalho) que está em um 
lugar sem ventilação”, cobrou 
novamente Sanny.

Sindicato 
quer mesmo 
tratamento 

para servidores 
de serviços 
essenciais 

COVID-19

Procede
A disputa por bons pré-candidatos procede e isso vale 

para todas as siglas, inclusive, àquelas consideradas gran-
des. Tanto é que até agora nenhum dirigente divulgou a 
lista com os nomes que estarão na disputa por uma vaga 
na Câmara. A informação que eles passam é que os nomes 
só serão divulgados amanhã, quando se encerram as filia-
ções. No entanto, para cargos majoritários – presidente da 
República, governador e prefeito - o processo é diferente: 
quem oferece o cachê é o pré-candidato.

‘Cascalho’
Um dirigente de uma pequena sigla, sob a promessa 

de anonimato, revelou que o jogo para conquistar bons 
candidatos chega a ser cruel. “É duro competir com as 
grandes siglas”, diz. A força do ‘cascalho’, portanto, faz a 
diferença para convencer determinado pré-candidato. Esse 
tipo de assédio é de praxe nos períodos pré-eleitorais. Os 
espertos vendem seus passes e se forem eleitos, ótimo; se 
não forem, pelo menos o cachê está garantido. Em 2016, 
segundo um dirigente, o assédio foi pior.

Saneamento
Para ter uma ideia do 

quanto o rombo que o coro-
navírus chinês vai provocar 
nas finanças do país, por 
exemplo, para solucionar o 
problema crônico de sane-
amento básico – água, es-
gotos, resíduos e drenagem 
–foi estimado em R$ 508 
bilhões, no período de 2014 
a 2033. A ausência desses 
serviços provoca prejuízos à 
qualidade de vida da popu-
lação, para a economia do 
país e principalmente para a 
universalização dos próprios 
serviços. Por causa dessa 
pandemia, o prazo estipula-
do não será cumprido.

MDB ou PSD   
Jean Dornelas (sem partido) anuncia hoje a 

sigla que irá se filiar para disputar a reeleição. 
Ele adiantou, no entanto, que está entre o MDB 
e o PSD, partidos do prefeito Edinho Araújo e do 
vice-prefeito Eleuses Paiva, respectivamente. 
Dornelas quer concorrer pelo grupo do prefei-
to, que vai disputar a reeleição. Apresentador 
de um programa de televisão com assuntos 
relacionados aos direitos dos consumidores, o 
vereador tem expectativa de obter mais de sete 
mil votos na eleição em outubro.

Positiva
A reunião do prefeito 

Edinho Araújo (MDB) com 
14 vereadores, ontem, na 
Prefeitura, foi considerada 
“positiva” pelo governo, 
com clima de entendimento 
e de cooperação. O pre-
sidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (PP), elogiou o 
trabalho do secretário da 
Saúde, Aldenis Borim, no 
combate ao coronavírus. 
Sobre a reabertura do co-
mércio, fica como está e 
uma nova reunião está mar-
cada para 7 de abril para 
reavaliar a situação. Já dá 
para antecipar, porém, que 
o prazo será estendido até 
15 de abril.

Preço do 
vírus

O Tesouro Nacional es-
tima que, como resultado 
das ações para combate 
aos efeitos da covid-19 e do 
alívio dos impactos econômi-
cos da doença, as despesas 
devem superar em quase R$ 
400 bilhões. No entanto, o 
estado de calamidade públi-
ca dispensa o cumprimento 
de metas fiscais neste ano. 
É o valor que a falta de hi-
giene sanitária na China vai 
provocar nas contas públicas 
do Brasil. No montante, não 
está computado o paga-
mento dos juros da dívida 
pública. O preço do vírus será 
amargo...

Cachê
Os dirigentes de pequenos partidos enfrentam bombardeios de representantes de 

siglas mais abastadas financeiramente, nesta reta final de filiação, autorizada pela Jus-
tiça Eleitoral. O assédio é tão forte que os presidentes de siglas nanicas não divulgaram 
nomes de pré-candidatos a vereador, até o último momento, para não perderem filiados, 
com potencial de receber boa votação, para os grandes partidos. Motivo: para conseguir 
o “passe” do nome almejado, é oferecido cachê generoso.

Chancela
Alex Carvalho, que ocupou cargos de chefe de 

gabinete e de presidente da Empresa Municipal de 
Urbanismo de Rio Preto (Emurb), no governo do ex-pre-
feito Valdomiro Lopes (PSB), chancelou sua filiação ao 
PSDB, para disputar uma cadeira na Câmara. Com a 
saída de Alex do PSB, portanto, é mais um forte indí-
cio de que Valdomiro não disputará as eleições para 
prefeito em outubro. A revoada dos vereadores Celso 
Peixão (MDB) e Marinho das Bombas (Patriota), por 
exemplo, esvaziou o partido.

Divulgação

Vereadores, secretários e o prefeito participaram da reunião ontem 

(Administração) e Jorge 
Luís de Souza (Desenvol-
vimento). 

Os vereadores presen-
tes foram 14: Paulo Pau-
léra (Progressistas), Fábio 
Marcondes (PL), Renato 
Pupo (PSDB), Marco Rillo 
(PSOL), Márcia Caldas 
(PSD), Pedro Roberto (Pa-
triota), José Carlos Marinho 
(PSB), Gerson Furquim 
(sem partido), Celso Pei-
xão (sem partido), Cláudia 
di Giuli (PMB), Anderson 
Branco (PL), Jean Dornelas 
(sem partido), Jorge Mene-
zes (PTB) e Karina Caroline 
(Republicanos).

Senado segue Câmara e aprova PLN 2 sobre emendas parlamentares

O Senado aprovou, no fim 
da tarde desta quinta-feira (2), 
o Projeto de Lei do Congresso 
Nacional 2 (PLN 2). A aprovação 
foi unânime, com 78 votos favo-
ráveis. O PLN 2 altera a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2020 para regulamentar a 
execução de emendas parla-
mentares obrigatórias individuais 
e de bancada estadual. O projeto 

segue para sanção do presidente 
da República.

A votação ocorreu no âmbito 
da sessão do Congresso Nacio-
nal, iniciada pela votação dos 
deputados, no início da tarde. Em 
virtude do isolamento social e das 
sessões ocorrendo remotamente 
nas duas casas, não é possível a 
realização de sessão conjunta no 
plenário da Câmara.

O PLN 2 insere critérios para 

impedir a execução das emendas 
caso seja constatada a ausência 
de critérios técnicos, a exemplo 
de projetos de engenharia ou 
licença ambiental. Nestes ca-
sos, o projeto determina que a 
justificativa para a não execução 
deve ser elaborada, no prazo de 
60 dias, após o exercício finan-
ceiro de 2020, “pelos gestores 
responsáveis pela execução das 
respectivas programações orça-

mentárias, nos órgãos setoriais 
e nas unidades orçamentárias”.

Esse PLN, bem como outros 
dois (PLN 3 e PLN 4), fazem 
parte do acordo que manteve os 
vetos presidenciais sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
em sessão conjunta ocorrida no 
início de março.

Toda a polêmica sobre a 
manutenção dos vetos gira em 
torno do poder de decisão sobre 

Agência BRASIL

Sergio SAMPAIO

o uso de dinheiro do orçamento. 
Os congressistas querem ter mais 
poder para indicar onde verbas 
para projetos serão aplicadas. 
Um deputado, por exemplo, quer 
direcionar verba para construção 
de uma ponte no seu estado e, 
assim, mostrar eficiência ao seu 
eleitor.

Durante a sessão, alguns 
senadores pediram a retirada do 
PLN 4 da pauta de votações das 

próximas sessões do Congresso. 
O PLN 4 determina que o relator 
do Orçamento ou comissão só 
poderão indicar a destinação de 
uma verba extra, um dinheiro que 
o Congresso acrescente ao pro-
jeto original. Ou seja, a liberdade 
dos parlamentares, especialmen-
te do relator, torna-se relativa 
quando o assunto é indicar onde 
o dinheiro do orçamento destina-
do a projetos de lei será aplicado. 
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Com a pandemia do Coro-
navírus a fila do Bom Prato de 
Rio Preto tem aumentado. Nesta 
quinta-feira, dia 2, a Defesa Civil 
esteve presente para organizar a 
fila e evitar aglomeração. Além de 
pessoas que estão em situação 
de vulnerabilidade o Bom Prato 
tem recebido donas de casa que 
procuram as refeições com o preço 
acessível.

Além da Defesa Civil, a Guarda 
Civil Municipal e uma equipe do 
Corpo de Bombeiros também es-
tiveram no local.

“Hoje foi o primeiro dia que 
fomos para organizar, é um serviço 
voluntário que realizamos junto 
com a GCM. Quando chegamos as 
pessoas estavam bem aglomera-
das, por isso achamos importante 
a ação para manter o distancia-
mento de 1,5 m. As calçadas 
estão pintadas com a marcação e 
todas a medidas necessárias estão 
sendo tomadas, mas mesmo assim 
é importante estarmos lá para 
auxiliar a todos. Estamos vivendo 
um dia de cada vez. Irei fazer uma 
convocação novamente com todos 
os voluntários para ajudar também 
nos outros dias e se tivermos dispo-
nibilidade iremos nos outros dias. O 
número de pessoas aumentou no 
Bom Prato. Neste momento esta 
ação é muito importante,” declarou  
o coronel Lamin, da Defesa Civil.

O Bom Prato ampliou o atendi-
mento para os finais de semana e 
passou a oferecer o jantar, também 
a R$ 1. Em Rio Preto, são 1,4 mil 
almoços e 300 cafés da manhã. 
Agora, oferecerá 300 refeições 
no jantar, que será distribuído das 
17h30 às 19h30.

Bom Prato faz mais
 refeições e Defesa 

põe fim à aglomeração

Olímpia recebe doação de 8 mil 
unidades de álcool em gel da Ypê

A Prefeitura da Estância Tu-
rística de Olímpia recebeu nesta 
quinta-feira, dia 2 de abril, a do-
ação de 8 mil unidades de álcool 
em gel, doados pela empresa 
Química Amparo – Ypê. O produto 
será destinado para as Unidades 
Básicas de Saúde, Santa Casa de 
Olímpia, Unidade de Pronto Aten-
dimento 24 horas (UPA) e serviços 
de segurança como Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Guarda Civil 
Municipal e Tiro de Guerra.

Visando contribuir no combate 
ao coronavírus, a doação faz parte 
de uma corrente de ajuda que 
a Administração Municipal tem 
recebido dos empreendedores e 
empresas da nossa cidade. Nes-
te caso, a iniciativa da empresa 

teve como objetivo se adaptar 
para produzir álcool em gel para 
distribuição gratuita destinada às 
entidades de saúde.

“Olímpia está sendo benefi-
ciada por diversas doações muito 
importantes. Agora recebemos 
também uma grande doação da 
Ypê. São doações que chegam 
a alcançar R$ 300 mil, se somar 
tudo, e isso é muito importante 
porque é um produto fundamental 
para higienização das mãos, nes-
te momento. Os produtos serão 
utilizados na saúde pública, para 
nossos funcionários da saúde e 
para segurança e, posteriormen-
te, será entregue para algumas 
famílias carentes de Olímpia. É 
a união de forças no combate 
ao coronavírus”, disse o prefeito 
Fernando Cunha.
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Cobertura vacinal para idosos superou meta do governo

Campanha imuniza mais 
de 61 mil em dez dias

A Campanha Nacional de 
Vacinação contra a gripe já 
imunizou 61.700 rio-pretenses 
nos últimos dez dias, sendo 
52.543 idosos, 8.281 profis-
sionais de saúde e 608 poli-
ciais. Outras 268 doses foram 
aplicadas em acamados insti-
tucionalizados e policiais com 
idades entre 55 e 59 anos. 
A cobertura vacinal geral da 
primeira etapa está em 80%.

A maior cobertura está 
entre os idosos, com 91,58%, 

ou seja, acima dos 90% estipu-
lados pelo Ministério da Saúde. 
De acordo com a Secretaria de 
Saúde, mesmo com a cobertu-
ra tendo atingido a meta, não 
serão antecipadas as vacina-
ções para os demais grupos 
e será seguido o cronograma 
estabelecido. Entre os profis-
sionais de saúde, a cobertura 
vacinal está em 44,14%. Para 
os profissionais das forças de 
segurança não foi estipulada 
meta de vacinação. 

O estoque do município está 
em com cerca de de 7.500 
doses e ainda não há previsão 
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para o envio de nova remessa. 
Por enquanto, a vacinação 
continua sendo feita de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 
16h30, em escolas e equipa-
mentos públicos, visando evitar 
a aglomeração em unidades 
básicas de saúde.

 Na próxima semana, a 
vacinação contra gripe con-
tinua exclusiva para idosos, 
profissionais de saúde e for-
ças de segurança. A segunda 
etapa começa no dia 16 de 
abril, quando serão incluídos 
professores, portadores de 
doenças crônicas e forças de 

segurança.
Na terceira e última etapa, 

que começa em 9 de maio, 
serão incluídas crianças de 
seis meses a menores de seis 
anos, gestantes, puérperas, 
povos indígenas, privados de 
liberdade, funcionários do sis-
tema prisional e adultos com 
idades de 55 a 59 anos.

Ainda no dia 9 de maio, 
está marcado o Dia de Mobi-
lização Nacional, quando as 
Unidades Básicas de Saúde 
estarão abertas para a vacina-
ção. A campanha segue até o 
dia 22 de maio.

Vigilância Sanitária autua 50 
estabelecimentos em Rio Peto

A Secretaria 
Municipal de Saúde, 
por meio da Vigilância 
Sanitária de Rio 
Preto, autuou 50 
estabelecimentos 
que descumpriram o 
decreto nº 18.571, 
de 24 de março de 
2020, entre os dias 
24 de março e dia 2 
de abril, sendo:

9 pet shops
8 restaurante e 

lanchonete
7 supermercados
2 indústrias
2 papelarias
2 bancos
2 distribuidoras de 
bebidas
1 imobiliária
1 autopeças
1 igreja evangélica 
1 clube
1 transportadora
1 loja de suplementos 
alimentares
1 clínica odontológica
1 comércio varejista 
de brinquedos

1 comércio varejista 
de peças
1 comércio de 
material hospitalar
1 comércio de 
material de 
construção
1 comércio de 
material de limpeza
1 ambulante
1 comércio de bebidas
1 serviço de 
impressão e cópia
1 tabelião de notas
1 lava jato
1 atividade de 
teleatendimento

Lucy Montoro passa a oferecer teleatendimento 

As Secretarias de Es-
tado da Saúde e dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, por meio 
do Comitê Gestor da 
Rede de Reabilitação 
Lucy Montoro, informou 
nesta tarde por meio 
de comunicado oficial a 
abertura de teleatendi-
mento a pacientes das 
17 unidades da Rede 
que estão em suas ca-

sas resguardando-se dos 
riscos de contágio pelo 
Coronavírus.

Reafirmando seus ob-
jetivos e compromisso 
maior de cuidar de saúde 
das pessoas com defi-
ciência física e visual, a 
Rede mantém suas uni-
dades abertas e funcio-
nando em respeito a seus 
pacientes, acolhendo, 
atendendo e orientando 
a todos que precisem.

Da REDAÇÃO

MP pode reduzir salários 
e jornada de funcionários

De acordo com a MP, para os trabalhadores com remuneração 
entre R$ 3.135 e R$ 12.202, será necessária a intermediação 
das entidades sindicais se a redução for superior a 25%. Acima de 
R$ 12.202 (duas vezes o teto do INSS), a CLT já permite acordo 
individual. Para reduzir o salário fora dos percentuais determinados 
pelo governo, de 70%, 50% e 25%, as empresas terão que negociar 
com sindicatos das categorias

Uma medida provisó-
ria autorizará empresas 
a reduzir em até 70% 
o salário e a jornada 
de trabalho de todos os 
seus funcionários. A MP 
ainda está em discussão 
no Palácio do Planalto e 
também prevê que o co-
laborador receberá uma 
parcela do seguro-de-
semprego proporcional 
ao percentual pago pela 
empresa. Por exemplo, 
se o empregador arcar 
com 30% do salário, o 
governo pagará o equi-
valente a 30% do que 
o trabalhador receberia 
desse seguro.

Para o presidente do 
Movimento Sindical Unifi-

cado (MSU) de Rio Preto, 
Sérgio Paranhos, a me-
dida é inconstitucional. 
“Não dá para entender 
como ela será aplicada 
na prática. Acredito que 
o governo deve revisar 
essa proposta, pois há 
muitos erros jurídicos, 
como permitir negocia-
ções sem a participação 
dos sindicatos”, afirmou.

De acordo com a MP, 
para os trabalhadores 
com remuneração entre 
R$ 3.135 e R$ 12.202, 
será necessária a inter-
mediação das entidades 
sindicais se a redução for 
superior a 25%. 

Acima de R$ 12.202 
(duas vezes o teto do 
INSS), a CLT já permite 
acordo individual. Para 
reduzir o salário fora dos 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

CONTRA GRIPE

DESCUMPRIMENTO DE DECRETO

COMBATE AO COVID-19

percentuais determinados 
pelo governo, de 70%, 
50% e 25%, as empresas 
terão que negociar com 
sindicatos das categorias. 

“Recomendamos que 
as empresas procurem 
os sindicatos para esta-
belecer um acordo cole-
tivo para cada caso, até 
para se precaver caso o 
trabalhador alegue que 
não assistido pelos em-
pregadores. Outro ponto 
que achamos que a MP 
deveria te seria uma ga-
rantia de estabilidade de 
60 dias para o funcionário 
que aceitasse a redução 
salarial”, comentou.

Para o coordenador da 
comissão de direito do 
trabalho da OAB de Rio 
Preto, Davi Quintiliano, a 
MP tem outo ponto que 

pode ser considerado 
inconstitucional. “O prin-
cipal deles é que o art. 
7º, IV, da Constituição 
Federal de 1988 veda 
que o empregado sofra 
reduções salariais, salvo 
por Instrumentos Coleti-
vos, ou seja, tal MP 936, 
em sentido contrário, 
acaba por autorizar a 
redução de salários sem 
a participação dos sindi-
catos, podendo colocar o 
empregado em situação 
vulnerável”, afirmou.

Além disso, Quintiliano 
vê a possibilidade de que 
a MP gere ainda mais 
conflitos entre emprega-
dores e empregados. “A 
simples tensão causada 
pela pandemia já é capaz 
de gerar conflitos em to-
dos os âmbitos sociais. 
Cabe aos empregadores 
e empregados dialoga-
rem, inclusive por inter-
médio dos sindicatos, e 
procurarem meios que 
equilibrem a permanên-
cia do emprego e a saú-
de da empresa, a qual 
tem uma função social a 
cumprir”, finalizou.

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
quinta-feira (2) um balanço 
dos casos de coronavírus 
no município. Dos 21 casos 
confirmados, 71% deles 
são de homens e 71% têm 
menos de 60 anos. Cinco 
destes já estão internados 
na UTI.

Durante a live realizada 
pela Saúde nesta quinta-
-feira (2), foi confirmado 
que houve um aumento 
de 43 novos casos noti-

ficados, totalizando 427 
até o momento. Outros 
32 casos também foram 
descartados e mais 10 es-
tão em investigação. Com 
isso, conclui-se que 47% 
das notificações já foram 
descartadas. Rio Preto 
segue sendo a cidade do 
noroeste paulista com o 
maior número de casos 
confirmados.

Em Mirassol, o municí-
pio contabiliza 37 notifica-
ções, sendo dois positivos, 
13 negativos e 22 aguar-
dando resultado.

Homens representam 
71% dos casos de 
Covid-19 em RP

BALANÇO

Divulgação

Da REDAÇÃO



A-5Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de abril de 2020POLÍCIA

Metalúrgico é agredido 
enquanto dormia e internado 

após sofrer convulsões

Uma briga familiar termi-
nou em agressão e com a 
vítima internada na Santa 
Casa de Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na 
Central de Flagrantes, na 
tarde desta quarta-feira, 
o metalúrgico B.J.Z., 30, 
morador no Jardim das Oli-
veiras, na Região Norte da 
cidade, estava dormindo, 
no último dia 28, quando 
foi atacado por um primo. 

O acusado teria desferi-

do vários socos na cabeça 
de Z., que acordou em de-
corrência das agressões, e 
teve uma convulsão.

Depois de ser atendido 
na UPA Norte, a vítima foi 
encaminhada ao hospital, 
onde permaneceu interna-
da, após ter uma segunda 
convulsão.

À polícia, o metalúrgico 
afirmou que a violência 
aconteceu por causa de 
problemas familiares. O 
caso segue sendo investi-
gado como lesão corporal 
e ameaça.

Daniele JAMMAL

Após passar por UPA, vítima foi internada na Santa Casa

A Polícia Civil de Rio 
Preto investiga um furto 
ocorrido em uma casa, no 
Residencial Santa Cruz, em 
Rio Preto, em que a vítima 
deixou o imóvel, por volta 
das 19h, para visitar a mãe, 
e ao voltar, no dia seguinte 
de manhã, encontrou a por-
ta dos fundos arrombada.

Conforme o b.oletim de 
ocorrência, registrado na 
Central de Flagrantes, nesta 
quarta-feira, o crime acon-
teceu no dia 21 de março. 

A dona da residência, 
uma faxineira, de 29 anos, 
disse à polícia que foram 
furtados R$ 5 mil, uma TV 
40 polegadas, aparelho de 
DVD, secador e chapinha de 
cabelo, cafeteira, três caixas 
de ferramentas, coleção de 
relógios de pulso e cesta 
básica.

Faxineira 
tem R$ 5 mil 
furtados de 
residência

GOE prende homem acusado 
de estuprar a própria filha

Policiais civis do GOE (Gru-
po de Operações Especiais) 
prenderam um homem, de 40 
anos, que era procurado pela 
Justiça acusado de estuprar a 
própria filha de 9 anos. Ele foi 
preso na manhã desta quinta-
-feira (2), em Rio Preto. 

De acordo com informa-
ções da Polícia Civil, o man-
dado de prisão contra ele 
foi expedido pela Justiça da 

Vinícius LOPES
redacao@dhoje.com.br

Baep prende mulheres 
com maconha 

camuflada em colcha

Duas mulheres, de 23 
e 27 anos, foram presas 
em flagrante, por tráfico de 
drogas, por policiais milita-
res do Baep (Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia) 
de Rio Preto, na tarde desta 
quarta-feira, no Parque das 
Aroeiras.

Com as acusadas foram 
apreendidas 15 porções de 
maconha e nove pedaços de 
K4 (maconha sintética).

O novo tipo de entorpe-
cente, feito em laboratório, 

estava camuflado na borda de 
uma colcha e, segundo a PM, 
está avaliado em R$ 25 mil.

Conforme o registro po-
licial, a droga seria levada 
para José Bonifácio e depois 
entregue na penitenciária, 
município não divulgado, 
onde o companheiro de uma 
das suspeitas cumpre pena.

Na Central de Flagran-
tes, as indiciadas tiveram 
as prisões confirmadas e 
foram encaminhadas para 
a carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense, onde aguardam 
decisão judicial.

Daniele JAMMAL

Droga sintética escondida em colcha, maconha e celulares

Divulgação

O desempregado A.S.D., 
39, e o serralheiro L.B.B., 22, 
que são vizinhos, no bairro 
Eldorado, na Região Norte de 
Rio Preto, foram presos em 
flagrantes, por tráfico e asso-
ciação, pela PM, às 14h50 
desta quarta-feira.

De acordo com o registro 
policial, um colega de farda 
disse à guarnição que havia 
informação de que os suspei-
tos estavam envolvidos com a 
comercialização de drogas. 

Em patrulhamento no local, 
os pms viram quando a dupla 
se afastou com a proximidade 
da viatura e cada acusado en-
trou em sua residência.

Dentro do guarda-roupa de 
L. foram apreendidos R$ 37 e 
13 porções de maconha. Já 
na casa de A. foram encontra-
dos meio tijolo e três porções 
grandes do entorpecente, além 
de R$ 256 e uma balança de 
precisão.

A prisão foi confirmada no 
Plantão rio-pretense e os indi-
ciados encaminhados para a 
carceragem da DIG/Deic.

Vizinhos são 
presos por 

tráfico de drogas 
no Eldorado

Daniele JAMMAL

Divulgação

PARQUE DAS AROEIRAS

BRIGA FAMILIAR

Motociclistas são 
cercados por três 
assaltantes após 

anúncio em rede social

Um técnico de mecânica, 
de 20 anos, morador no 
Residencial Rio Preto I, teve 
a Honda CG 125 Titan, ano 
2000, roubada por três ban-
didos, por volta das 18h40 
desta quarta-feira, no Jardim 
do Bosque.

Conforme o boletim de 
ocorrência, a vítima foi acom-
panhar um amigo, mecânico, 
de 38 anos, residente no 
Jaguaré, que havia anuncia-
do uma moto no Facebook 
e combinado encontrar o su-
posto comprador em endere-
ço no bairro onde aconteceu 

o assalto. 
Enquanto procuravam o 

local, apareceram dois ban-
didos em uma Honda Twister 
e outro comparsa em uma 
Honda Biz que cercaram as 
duas vítimas.

O mecânico conseguiu 
escapar, mas o técnico foi 
agarrado pela camiseta e 
levou uma coronhada na ca-
beça, tendo a moto levada por 
um dos marginais. O trio fugiu 
para rumo desconhecido.

Até o momento, não há 
pistas sobre o paradeiro ou 
identidade dos bandidos. A 
polícia segue investigando o 
caso.

Daniele JAMMAL

Comarca de Jacira, no estado 
do Mato Grosso em setembro 
do ano passado, pelo crime de 
estupro de vulnerável.

As investigações começa-
ram em Cedral após os poli-
ciais receberem informações 
que apontavam de que o 
homem, sua esposa e a filha 
moravam no local. Depois de 
alguns meses em diligência, 
eles descobriram que o procu-
rado comparecia no município 
apenas aos finais de semana, 
a fim de se encontrar com os 

familiares.
Ainda segundo as inves-

tigações da Polícia Civil, foi 
descoberto que o procurado 
trabalhava como pedreiro em 
Rio Preto e em cidades da 
região. A partir disso, foram 
realizadas buscas em diver-
sas obras e construções nos 
municípios próximos.

Em novembro de 2019, 
um boletim de ocorrência foi 
registrado em Cedral relatando 
um novo estupro de vulnerável 
em que o procurado teria pra-

ticado atos libidinosos contra 
sua própria filha.

Na ocasião, o Conselho 
Tutelar acompanhou a crian-
ça para exames de corpo de 
delito no Instituto Médico 
Legal (IML) de Rio Preto. A 
Promotoria da Vara da Infância 
e Juventude também acompa-
nhou o caso.

Depois de seis meses de 
investigações, campanas e 
monitoramentos, no início do 
mês de março, os policiais 
civis do GOE e do CIP (Centro 

de Inteligência Policial), des-
cobriram que o homem estava 
morando na Região Norte de 
Rio Preto, atuando como pre-
gador em igrejas e utilizando 
o serviço de transporte público 
para se deslocar diariamente 
até seu serviço.

Os policiais começaram 
a acompanhar os cultos de 
diversas igrejas e as linhas 
de ônibus que circulavam na 
Região Norte da cidade. Na 
manhã desta quinta-feira (2), 
nas proximidades do distrito 

de Engenheiro Schmitt, o 
procurado foi abordado ao 
desembarcar de um ônibus  e 
foi dada voz de prisão.

Ao ser abordado, o homem 
tentou negar o crime e chegou 
a dizer que tinha outro nome, 
mas foi desmentindo em se-
guida pelos próprios policiais. 
Ele prestou depoimento na De-
legacia Seccional e foi encami-
nhado para a carceragem do 
DEIC (Departamento Estadual 
de Investigações Criminais). A 
esposa dele não foi localizada.

INVESTIGAÇÃO
Morte de jovem em 
Talhado tem marido 

como suspeito

Uma dona de casa, de 22 
anos, foi encontrada morta, em 
sua casa, no Distrito de Talha-
do, na tarde desta quarta-feira. 
Um comerciante, de 49 anos, 
marido da jovem, está sendo 
investigado como suspeito.

À PM, ele contou duas 
versões. Primeiro, que achou 
a esposa caída no chão e ao 
constatar que havia morrido a 
cobriu com um edredom.

Depois, falou que a vítima 
estava na varanda, por volta 
das 15h, o chamou pelo nome 
e se matou com um tiro.

O comerciante alegou ainda 
que entrou em desespero, reti-
rou a arma das mãos da mulher 
e deixou cair as munições.

Em seu depoimento, disse 
que recarregou o revólver e o 
deixou ao lado do corpo. Um ca-
sal, vizinho do acusado, revelou 
aos pms que ouviu um disparo, 
mas pensou que era o comer-
ciante matando um animal.

Peritos do Instituto de Cri-
minalística estiveram no local e 
informaram que o tiro aparenta 
ter sido feito a curta distância. 
A Polícia Civil trabalha com as 
hipóteses de suicídio e femi-
nicídio.

Daniele JAMMAL

Traficante usava aplicativo para vender entorpecentes

Policiais militares que faziam 
patrulhamento de rotina no Jar-
dim Santo Antônio, na Região 
Norte de Rio Preto, surpreen-
deram três homens em atitude 

suspeita que ao verem a viatu-
ra, por volta das 13h50 desta 
quarta-feira, saíram correndo.

Um dos acusados, o cabe-
leireiro P.H.A.A., 18, morador 
no Nova Esperança, jogou uma 
sacola no chão, foi perseguido 

e detido. 
No acessório havia 11 por-

ções de maconha. À PM, o 
acusado afirmou que usava 
o aplicativo do celular para 
receber encomendas de entor-
pecente.

Já no Plantão, ele negou 
a propriedade da droga e a 
traficância, mas teve a prisão 
mantida pelo delegado, sendo 
conduzido à carceragem da 
DIG/Deic, onde espera decisão 
da Justiça.

Daniele JAMMAL

EMBOSCADA

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS

‘CASAS MOCÓ’ – G.B., 34, que responde a um roubo em 
liberdade, foi surpreendido por policiais militares usando uma 
casa e edícula, no Solo Sagrado, como depósitos para objetos 
furtados. No local, foram apreendidos de pneus a ferramentas, 
passando por cilindros de gás, eletrodomésticos e baterias au-
tomotivas. Uma denúncia anônima levou os pms até o local, 
onde foi apreendido um Fiat Uno, que teria sido comprado na 
‘Pedra’ por R$ 1,5 mil e teria sido furtado há um ano. O carro 
era usado para transportar os produtos dos crimes, segundo 
boletim de ocorrência registrado na noite desta quarta-feira. 
Entre as vítimas identificadas está o dono de um lava jato e 
três moradores dos bairros Santa Cruz, Santo Antônio e Soli-
dariedade. Como não houve flagrante, acusado foi indiciado e 
liberado.  Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS
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A Páscoa será no dia 12 
de abril e com ela surgem 
os famosos ovos de cho-
colate que, com o tempo, 
foram ganhando formatos e 
recheios diferenciados. São 
trufados, de colher, com 
frutas.

Além de ser uma tradição 
em nosso país é o momento 
de inovar e conseguir uma 
renda extra. A fabricação de 
ovos caseiros tem sido cada 
vez mais valorizada pelos 
consumidores, até mesmo 
pela questão do preço que 
geralmente sai mais em con-
ta em relação aos produtos 
industrializados.

Paula Munhoz Alves da 
Silva, tem 29 anos e é 
Chef. Confeiteira, moradora 
em Olímpia, mas é neste 
período que ela aproveita 
para aumentar o seu fatu-
ramento.

“Essa é a melhor época 
do ano pra mim, consigo 
tirar um extra. Esse é o 
quarto ano que faço ovos de 
Páscoa de colher”, afirma.

Paula começou a fazer os 
ovos nesta última semana 
de março e pegará novas 
encomendas até o dia 8 de 
abril.

Sobre o coronavírus, ela 
frisa que “por conta da pan-
demia os pedidos diminuí-
ram um pouco, mas mesmo 
assim estou tendo bastante 
procura, e está bem difícil 
ter acesso às mercadorias 
para Páscoa porque todas 
as lojas estão fechadas. 
Dificulta o meu trabalho”.

Procura por ovos de Páscoa 
cresce e gera renda extra 

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Os valores são variados: 
de R$ 65 o tradicional a R$ 
86 que são os ovos gour-
met. “Eu faço os tradicionais 
de brigadeiro, ninho, beiji-
nho, maracujá, nutella. E os 
gourmet que são o que mais 
estão saindo, casca brownie 
com ninho nutella, chees-
cake e frutas vermelhas e o 
red velvet com fros cream” 

A banda evangélica Bro-
ther Simion, de São Paulo, 
se apresenta no dia 19 no 
Palestra .

salienta Paula.
Faltando alguns dias para 

a Páscoa, ela acredita que 
ainda terá mais procura. 
“Mais próximo da data é pos-
sível que tenha mais pedido. 
Estou feliz com as encomen-
das. Foi mais que esperado, 
devido à pandemia, por mais 
que tenha diminuído um pou-
co”, conclui Paula.

Mais próximo da data é possível que 
tenha mais pedido. Estou feliz com as 
encomendas. Foi mais que esperado, 

devido à pandemia, por mais que tenha 
diminuído um pouco

“

”Paula Munhoz Alves da Silva

A Secretaria Municipal de 
Cultura de Rio Preto prorro-
gou até o dia 11 de abril, às 
23h59, as inscrições para 
12 editais de fomento cultu-
ral – Prêmio Nelson Seixas- 
edição 2020. As inscrições 
que terminariam no dia 4 de 
abril, próximo sábado, agora 
estarão abertas até o sábado 
da próxima semana, exclusi-
vamente por meio digital no 
portal da Prefeitura: www.
riopreto.sp.gov.br/premionel-
sonseixas.

O secretário de Cultura, 
Pedro Ganga, explica que a 
prorrogação atende a uma 
solicitação dos artistas, por 
meio dos seus representan-
tes em cada modalidade 
artística e encontra amparo 
nos incisos do art. 57 da Lei 
8.666/93, justificando-se 
pelo entendimento de que a 
divulgação da abertura da lici-
tação sofreu descontinuidade 
com o advento da Covid 19. 

Os editais e seus anexos 
estão disponíveis, com a de-
vida alteração no site: www.
riopreto.sp.gov.br/premionel-
sonseixas.

Fica, portanto, prorroga-
do o prazo de inscrição de 
projetos nas modalidades 
Artes Audiovisuais, Artes Vi-
suais (Plásticas), Artes Visu-
ais (Fotografia), Cultura Hip 
Hop, Cultura Negra, Dança, 
Festivais e Mostras Indepen-
dentes, Formação Artística 
Cultural, Literatura, Música, 
Primeiras Obras (Circo, Dança 
ou Teatro). O edital referente 
a Teatro já tinha encerra-
mento das inscrições para o 
dia 11 de abril, por conta de 
mudanças na distribuição de 
prêmios, realizada anterior-
mente. Já o edital da modali-
dade Cultura Popular (Escolas 
de Samba) ainda não está 
com inscrição aberta.

 Cultura prorroga 
inscrições 

para Prêmio 
Nelson Seixas

Da REDAÇÃO

 João Rock é adiado 
para 12 de setembro

Neste ano, está 
confirmada uma 
homenagem ao 
Rio de Janeiro

Um dos maiores festivais de 
música do País, o João Rock 
anunciou nesta quarta-feira 
(1) a nova data de sua 19ª 
edição: dia 12 de setembro, 
em Ribeirão Preto.

O comunicado acontece 
após a organização analisar 
minuciosamente o cenário 
instalado pela pandemia que 
acomete o país. “Queremos 
que o João Rock seja realiza-
do em um momento em que 
acreditamos que o Brasil já terá 
superado os desafios”, conta 
Luit Marques, organizador do 
evento.

A atenção agora, de acordo 
com a organização, está na 

manutenção do line-up para os 
três palcos do Festival. Neste 
ano, está confirmada uma ho-
menagem ao Rio de Janeiro, 
que será tema do Palco Brasil.

“Conversamos muito com 
as bandas e todas apoiam 
nossa decisão. Estamos con-
vencidos de que o momento 

é de prudência e que logo 
mais estaremos todos juntos 
no João Rock em setembro”, 
explica o organizador, Marcelo 
Rocci.

Política de ingressos
Os ingressos já vendidos 

para o Festival serão válidos 
para a nova data. No entanto, 
quem preferir o ressarcimento, 
a organização garantirá a de-
volução de 100% do valor do 
ingresso. A política de devolu-
ção será anunciada em breve 
pelos canais oficiais do evento.

As vendas continuam atra-
vés do site joaorock.com.br 
para os setores Pista, Pista 
Premium, Camarote Colorado 
e Camarote João Rock.

Da REPORTAGEM

Divulgação

Festival que acontece em Ribeirão Preto reúne milhares de apaixonados pelo rock

MEGAFESTIVAL

Empresas usam videoaula para driblar 
as dificuldades do isolamento social 
Durante a pandemia de 

coronavírus que a população 
está vivendo a única solução de 
adquirir mais conhecimento é 
estudando em casa. A medida 
é mais que uma preocupação, 
mas uma orientação dos ór-
gãos de saúde que as pessoas 
façam isolamento social para 
evitar o risco do contágio da 
doença.

Após a suspensão das au-
las, algumas universidades e 
cursos estão disponibilizando 
para os alunos aulas on-line. 
Uma das empresas que está 
colocando os alunos para 
aproveitarem as videoaulas é 
a CCLi Consultoria Linguística 
que desenvolve projetos per-
sonalizados para atender os 

clientes, tanto individualmente 
quanto no corporativo.

Atendendo seus clientes por 
videoconferência há 10 anos, 
o diretor e fundador da CCLi, 
Daniel Rodrigues, disse que im-
plantou de modo definitivo esse 
método de aprendizado cerca de 
dois anos e meio, antes era só 
para que precisava viajar muito 
e acabava perdendo algumas 
aulas.

“A gente atende o Brasil 
todo por videoconferência há 
10 anos. Imagina você tem que 
viajar e perder seus encontros. 
Essa sua ausência, para nós é 
muito preocupante, para nós 
você acaba comprometendo 
chegar no resultado que a gente 
tinha previsto”.

Daniel também diz que a 

Luciano RAMOS

Divulgação

experiência em durante a traje-
tória da empresa em aulas por 
videoconferência, facilitou nesse 
processo de adaptação para os 
alunos que tinham apenas en-
contros presenciais e agora por 
conta do coronavírus precisou 
aprender de suas casas.

“Nossa equipe já era pre-
parada, no momento de fazer 
a migração de todos os nossos 
alunos para videoconferência 
foi algo mais tranquilo, a gente 
apenas utilizou tudo que já tinha 
disponível para esses alunos que 
já eram 100% por videoconfe-
rência para os nossos que eram 
presenciais”.

O diretor da CCLi também 
explica que a consultoria linguís-
tica ajuda a trazer um foco em 
resultados de projetos de língua 

e para isso o processo é dividido 
em cinco partes e que os alunos 
têm à disposição aulas de inglês, 
espanhol, francês, italiano, ale-
mão e língua portuguesa para 
estrangeiros.

Primeiro é feito o diagnóstico 
onde há o levantamento do perfil 
do cliente, o nível que ele está 
e em qual nível deseja alcançar. 
Na segunda etapa, é preparado 
o projeto personalizado ao clien-
te, o projeto é desenhado com 
as informações coletadas. 

Durante a terceira etapa 
acontece a validação do projeto 
do cliente para chegar até a 
meta que deseja. Na quarta 
etapa já estão acontecendo os 
encontros semanais seja pre-
sencial ou por videoaula.

O caso de Carol Janelli é 

Divulgação

um pouco diferente, Consultora 
de Língua Estrangeira na CCLi 
desde 2012, há cinco anos está 
como aluna de italiano. “Sempre 
tive vontade de fazer uma outra 
língua, além do inglês, mas 
também aprender e ensinar uma 
outra língua”.

Carol também conta que 
o mesmo motivo que a levou 

a trabalhar na consultoria 
linguística, foi o que fez ela 
procurar a consultoria para 
aprender um novo idioma. 

“A consultoria leva em con-
sideração não só o curso, mas 
também o perfil do aluno, o 
objetivo, a facilidade, leva em 
consideração todo o histórico 
do aluno”, completou.

Diretor e fundador da CCLi, Daniel Rodrigues
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Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 175 - abril de 2020facebook.com/hrecreio

Dicas para 
combater a 

dengue:

Alunos aprendem sobre a dengue em atividade escolar
Antes da parada escolar alunos da EM Lydia Sanfelice aprenderam como evitar a dengue

Máscara e óculos de 
combate a dengue. 
Pinte e recorte.

 Em tempos de prevenção contra o coronaví-
rus (Covid-19) não podemos nos esquecer de outras 
doenças graves, que podem causar a morte, como a 
dengue. Com o objetivo de conscientizar seus alunos 
quanto aos cuidados com a dengue o professor José 
Fernando Alves de Carvalho,  realizou uma série de 
atividades com seus alunos, do 3º ano C da EM 
Profª. Lydia Sanfelice. Eles fizeram uma roda de con-
versa sobre o tema, assistiram a vídeos educativos 
e leram textos com informações sobre os sintomas, 
como prevenir e combater a dengue. Depois fizeram 
cartazes para compartilhar o que aprenderam. 
 Este trabalho envolveu os alunos e os pais, 
tornando as crianças facilitadoras, levando estas im-
portantes informações para seus amigos e familia-
res.

Quase todos os Kits Alimentação 
são entregues no primeiro dia 

Logo nas primeiras horas 
desta quinta-feira (02) cen-
tenas de pais e responsáveis 
de alunos da rede municipal 
de ensino foram retirar os Kits 
Alimentação Escolar. 

Os Ki ts  i rão atender 
14.797 crianças nesta pri-
meira etapa durante esse 
período de suspensão das au-
las por conta do coronavíruas 
(Convid-19). 

O secretário de Agricul-
tura, Antonio Pedro Pezzuto, 
informou que somente antes 
do meio-dia desta quinta 
(2) cerca de 80% dos Kits 
(11.416) foram retiradas 
pelas famílias cadastradas. 
As famílias que ainda não 
retiraram têm está sexta-feira, 
dia 3, para fazê-lo. 

O kit é individual para 
cada criança e suficiente, em 
quantidade e qualidade equi-
valente, à merenda escolar 
para 30 dias. 

•Kit 1 (Crianças de 3 
meses a 1 ano e 11 meses) 
contém: 500g amido de mi-
lho, 5kg arroz, 400g biscoito 
de maisena, 1kg feijão, 1kg 

fubá, 2kg leite em pó e 500g 
macarrão. 

•Kit 2 (crianças a partir de 
2 anos)  contém: 5kg arroz, 
1kg fubá de milho, 1kg leite 
em pó integral, 900ml óleo, 
1kg feijão, 1kg farinha de tri-
go, 1kg açúcar refinado, 1kg 
achocolatado em pó, 500g 
macarrão e 400g biscoito.

A entrega se deu de forma 
tranquila e foi feita em 52 uni-
dades escolares espalhadas 
pelo município por equipes de 
merendeiras, que trabalharam 
em rodízio, conforme as de-
terminações de higienização 
sanitária.

Entre as pessoas que 
aguardavam para retirar o Kit 
estava Belchior da Silva. Ele 
está desempregado há três 
anos e a esposa há quatro. O 
casal tem quatro filhos: com 
11, sete, quatro e dois anos, 
respectivamente. Ele afirma 
que esse alimento veio em boa 
hora para poder suprir a ali-
mentação básica das crianças.

Já Pamela Cristina Sodre 
ficou feliz com a decisão da 
Prefeitura de disponibilizar es-
tes kits. Ela tem três filhos na 
rede municipal com 10, quatro 
e dois anos e um pré-adoles-
cente de 13 anos na rede esta-

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

MAIS DE 14,7 MIL UNIDADES

dual. “Estou desempregada há 
pouco tempo e não tive direito 
a receber seguro-desempre-
go”, lamenta Pamela.

O marido dela é autônomo 
e por conta do quadro atual do 
pais também não está conse-
guindo serviço de servente de 
pedreiro.

Elaine Silva Baez mora sozi-
nha com três filhos de 11, oito 
e dois anos. Ela vai receber 
três kits que, segundo afirma, 
irão ajudar e muito, pois está 
desempregada e os bicos que 
fazia como faxineira e auxiliar 
de cozinha desapareceram. 

“É importância essa ali-
mentação para as crianças 
enquanto não tiver aulas”, 
salientou Elaine.

No próximo dia 9, terá iní-
cio a entrega dos Kits dos ali-
mentos perecíveis (hortifrútis 
e pão) que serão distribuídos 
semanalmente às famílias.

Quem tem filho na rede 
municipal e não se cadastrou 
nesta primeira etapa pode fa-
zê-lo ainda nas escolas ou cre-
ches onde os filhos estudam 
enquanto as aulas estiverem 
suspensas. Os pais ou res-
ponsáveis que se cadastraram 
neste segundo momento serão 
atendidos no mês de maio. Merendeiras trabalharam em sistema de rodízio para distribuírem os kits alimentação

Divulgação

A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) 
lançou nesta quinta-feira 
(2) o Programa Combate 
às Epidemias. A ação vai 
destinar R$ 200 milhões 
pelos próximos quatro anos 
para projetos de pesquisa 
e formação de profissionais 
voltados ao enfrentamento 
da pandemia de covid-19 e 
temas relacionados às en-
demias e epidemias típicas 
no país.

A medida já havia sido 
anunciada na semana pas-
sada. De acordo com a 
autarquia vinculada ao Mi-
nistério da Educação, serão 
concedidas 2,6 mil bolsas 
de estudo, além do quantita-
tivo já previsto pelo modelo 
de concessão de bolsas, e 
recursos de custeio e de 
capital de até R$ 345 mil, 
por projeto, para até 30 
pesquisas selecionadas.

Em comunicado, o pre-
sidente da Capes, Bene-
dito Aguiar, afirmou que o 
potencial das universida-
des brasileiras precisa ser 
aproveitado e valorizado. “É 
um programa estratégico 
emergencial que poderá 
contribuir de forma imediata 
à mitigação dos proble-
mas ocasionados pela atual 
pandemia e contribuir para 
prevenção e combate de 
endemias e epidemias que 
assolam o país há anos”, 
destacou.

A autarquia quer incen-
tivar pesquisas focadas em 
estudos inovadores de pre-
venção, diagnóstico e es-
tratégias terapêuticas, além 
de um melhor entendimento 
de doenças infecciosas, 
agentes e vetores. Os de-
mais objetivos do programa 
são voltados ao desenvol-
vimento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) 
para profissionais de saúde 
e de tecnologias e mecanis-
mos para monitoramento, 
mapeamento e controle de 
surtos, endemias, epidemias 
e pandemias.

Capes lança 
programa de 
pesquisa de 
combate à 
epidemias

Agência BRASIL

R$ 200 MI
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PRAZO

Helloooo! Termina amanhã o prazo para que os políticos façam 
transferências de partido para disputar as eleições sem correrem 
o risco de perder o mandato.

NOVO VIZOO I

Se vocês ainda não viram 
como ficou o Buffet Manoel 
Carlos, não sabem o que estão 
perdendo. Ficou bonito demais. 
Ele passou por um make-up, 
mantendo a estrutura, mas 
recebendo uma repaginação em 
sua decoração, incorporando 
inovações gestadas com 
acuidade. Manoel Carlos, 
sempre foi adepto da Filocalia- 
que vocês estão ca-re-cas 
de saber que essa palavra 
grega significa amor ao belo- 
abasteceu seu buffet de charme 
e se já era um dos mais bonitos 
da cidade, agora, sem dúvida 
está no top place do ranking, 
angariando fãs fiéis e sinceros 
desde sempre. 

Fui visitar o secretário 
municipal de Serviços 

Gerais, Ulisses Ramalho, 
em seu gabinete 

ANIVERSÁRIOS

ESSES OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 3, sexta-feira: 
Sheila Rèche Monteiro de Barros, Ana Maria Lemos Benfatti,Beto 
Matera, Gil Eduardo Ferreira Fontes, Maria Cristina Mardegan Curti, 
Flavia Facin, Solange Del’Arco, Alec Baldwin, Eddie Murphy. Nasceu  
em 1924, em Omaha, Nebraska, EUA, o ator Marlon Brando, 
que morreu em Los Ângeles, em 2004, aos 80 anos; 4, sábado: 
Sérgio Luiz Carminatti, Sérgio Cipullo, Gabriel o Pensador, Denise 
Tremura, Carlos Alberto Marconi, Bruna Ismael Pirillo, Luciana Pardo, 
1678-nasceu em Veneza,na Itália, o compositor Antonio Vivaldi, que 
morreu em 1741, em Viena, na Áustria, aos 63 anos; nasceu em 
1910 em São João del-Rei, Minas Gerais,Tancredo Neves, eleito 
presidente do Brasil, mas não empossado. Morreu em São Paulo, 
aos 75 anos, em 1985. 5, domingo: Alzira Gorayb, José Vítor Oliva, 
Paulo Nimer, Sergio Aloísio Coimbra  Garzon, Ana Dennz, Lilian Del 
Campo. Nasceu em 1887, no Rio de Janeiro, o compositor Heitor 
Villa-Lobos, que morreu no Rio, em 1959, aos 72 anos; e o cineasta 
Pier Paolo Pasolini, que nasceu em 1922, em Quartieri Santo 
Stefano, na Itália, e morreu em 1975, em Ostia, aos 53 anos. 6, 
segunda-feira: Dia do Cronista Esportivo, Elisabeth  Correa Souza, 
Helio Bergantini Filho, João Gomes Netinho, Ana Martha Muaniz, Néli 
Raquel Conte, Eufly Ângelo Ponchio, Flávia Correia Zanirato, Maria 
Lícia Aguiar Ribeiro, Ricardo Amorim, Waldeluir Dublim Sacchetin, 
Giovanna Lerro, cantora Flora Purim, Ademar José Elias, nasceu 
em Caprese Michelângelo, em 1475, o pintor, escultor, arquiteto 
e poeta Michelangelo, que morreu em Roma, em 1564, aos 89 
anos; nasceu em Aracataca, na Colômbia em 1927, o escritor e 
ativista político, Gabriel García Marques, que morreu em 2014, 
na Cidade do México, aos 77 anos; nasceu em Paris em 1619, o 
escritor  Cyrano de Bergerac, que morreu em Sannois em 1655, 
aos 36 anos.7, terça-feira: Dia do Fuzileiro Naval, Maria Flavia 
Vetorasso, Luiza Brunet, nasceu em Amersoort, nos Países Baixos, 
em 1872,o pintor modernista holandês, Piet Mondrian, que morreu 
em Manhattan, EUA, em 1944, aos 72 anos; nasceu em 1875, em 
Ciboure, na França, o compositor e pianista Joseph Maurice Ravel, 
que morreu em 1937, em Paris, aos 62 anos; compositor Danilo 
Caymmi. 8, quarta-feira: Dia Mundial do Combate ao Câncer, Dia 
da Natação, Beto Freitas, Roberto Mário Amaral Lima Filho, nasceu 
em Nova Aliança em 1938, o cirurgião cardíaco e inventor de 
dispositivos e equipamentos cardíacos, Domingo Marcolino Braile, 
imortal da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, que morreu 
dia 22 de março último, aos 81 anos; Albertinho Gattaz, Thiago 
Tarraf, Ione Aoum Attab, Dora Ligia Reverendo Custodio Correa João 
Carlos Theodoro, Antônio Fagundes, Lígia Maura Ottoboni Miglino, 
Ricardo Almeida. 9, quinta-feira: Nasceu em Paris, em 1821, o 
poeta Charles Baudelaire, que morreu em Paris, em 1867, aos 46 
anos, Elcinho Mouco, Liza Cury Mazzota, Cássio Luiz Zapaterra, Joyce 
Pascovitch, Regina Célia Araújo Menezes, Rubens Rocha Vieira. 

Florêncio e Edneia Batista com o filho Enrico, durante 
noitada no Varanda do Golfe

São José do Rio Preto, sexta-feira 
03 de abril de 2020

SHOW

Se você gosta de música 
sertaneja, um bom programa 
para quem está no isolamento 
social: o programa ‘Música na 
Band’ que vai ao ar hoje, às 
22h45, mostra o show de 
João Bosco e Vinícius.

RESULTADO SURPREENDENTE I 

O Leilão Agro pela Vida, realizado de forma online na passada 
sexta-feira, pretendia arrecadar R$ 250 mil para adquirir luvas, 
respiradores, macacões, álcool, kits de testes para serem doados 
as hospitais de Rio Preto e região. Mas quase dobrou essa  
expectativa. Atingiu em torno de R$ 500 mil. 

DATA E LOCAL

O meu Feijão Chic, marcado 
para o dia 25 de julho, deverá 
servir para uma pré-estreia 
do Buffet Manoel Carlos, 
agora totalmente remodelado, 
com um décor belíssimo. A 
decoração está tão bonita 
que resolvi não ornamentar 
o espaço para o evento para  
que as pessoas possam ver, 
em detalhes, como está o novo 
salão das festas elegantes 
de Rio Preto. É, sem sombra 
de dúvida, a única feijoada 
gourmet da cidade, que se 
preocupa em oferecer uma 
gastronomia de primeiríssima 
qualidade, porque o público é 
exigente no serviço, no alimento 
e na bebida. Como disse o 
Oscar Wilde, uma frase que 
comunga com o pensamento 
dos meus convidados: “Tenho 
gostos extremamente simples.
Só o melhor me satisfaz”.

NOVO VIZOO II

Manoe l  Ca r l o s  t omou  o 
necessário cuidado para que seu 
amplo salão, a enorme varanda 
e os jardins, ao assentirem 
com as novidades, não se 
tornassem um problema na hora 
de receber a ornamentação 
de uma festa, tivesse ela a 
concepção que fosse. Com esse 
desenho, quem entra para curtir 
uma festa num local como esse 
é só se embriagar de alegria. 
Foi por isso que escolhi o Buffet 
Manoel Carlos para realizar dia 
25 de julho – se tudo correr 
bem – mais uma edição de meu 
Feijão Chic.

RESULTADO SURPREENDENTE II 

Organizado pelo grupo G-Agro Rio Preto, sob o comando do 
ex-ministro da Agricultura e Cônsul Honorário de Espanha, 
Dom Antonio Cabrera Mano Filho, com apoio da ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, vários objetos foram leiloados, como 
uma camisa da Seleção Brasileira de 1970 assinada por Pelé, 
um capacete de Fórmula 1 de Émerson Fittipaldi, uma camiseta 
do Barcelona assinado por Neymar Jr, além de violões de várias 
duplas sertanejas. O Hospital de Base de Rio Preto já recebeu 
R$ 100 mil, a Secretaria de nossa cidade, máscaras. As Santas 
Casas de Monte Aprazível, Tanabi e José Bonifácio receberam 
equipamentos.

DATA

O Festival João Rock, de 
Ribeirão Preto, um dos 
maiores festivais de música 
do Brasil, anunciou a nova 
data de sua 19ª edição: dia 
12 de setembro.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Edital de publicação 

Candidatos habilitados para a eleição do CMDI - dia 30 de maio de 
2020 - 8h.
Preenchimento de vacâncias dos segmentos da Sociedade Civil 
para o biênio abril/2019 a março/2021
A Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
(CMDI) de São José do Rio Preto, em sua reunião, realizada em 02 
de abril de 2020, virtualmente por precaução de contágio do Coro-
navirus/COVID-19, no uso de suas atribuições, divulga as inscri-
ções deferidas dos candidatos e eleitores para o processo eleitoral 
para o preenchimento das vacâncias dos segmentos da Sociedade 
Civil para o biênio abril/2019 a março/2021.
I- Inscrições DEFERIDAS para candidatos e eleitores.
1) Segmento: Conselho de Classe de Profi ssionais – Suplente.
Gesilaine Cristina Gibertoni Muniz – Conselho Regional de Psicolo-
gia.
Reconsiderações e esclarecimentos da decisão terão prazo até às 
15h do dia 14 de abril de 2020 para serem apresentados por escrito 
na secretaria do CMDI, devidamente fundamentados e acompanha-
dos dos documentos que se fi zerem necessários para comprovação 
do alegado, sob pena de não serem apreciados. 
As exigências de divulgação serão consideradas como atendidas, 
mediante publicação deste edital no Diário Ofi cial do Município. 
São José do Rio Preto, 02 de abril de 2020. 
Comissão Processo Eleitoral CMDI      

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO 
RESCISÃO
PERMISSIONARIA: ALINY DE MARTINO SARTIM - 
PROC.14243/18, TERMO Nº COC/0006/19. Considerando os 
fatos narrados no procedimento Administrativo, dando conta do 
descumprimento contratual, por parte da contratada; Consideran-
do as diversas oportunidades concedidas à permissionária para 
a regularização das obrigações contratuais, com a devida obser-
vância da ampla defesa e o contraditório; DECIDO: RESCINDIR O 
CONTRATO de forma unilateral e com fund. no art. 87,  III, da Lei 
nº 8.666/93, aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
anos. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar o contraditório em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMEL.
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO 
NOTIFICADO: AUDAZ SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA ME – 
CNPJ 07.124.607/0001-22
REF.: Pregão Eletrônico nº 25/2019 – Processo nº 1134 /2019 – 
Contrato PRE/0140/19 que tem por objeto a prestação de serviços 
terceirizados de recepção. Diante do descumprimento da cláus. 
4.2.22 – regularidade fi scal e correção de pagamento de salário pro-
porcional (competência 02/2020). Notifi camos a CONTRATADA a 
regularizar as pendências apontadas. Concedo 5 (cinco) dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, em aten-
dimento aos ditames constitucionais, tendo em vista a possibilidade 
de, não sendo regularizada a pendência, fi ca a empresa sujeita as 
penalidades legais e contratuais. A. Pedro Pezzuto Jr. SMAA.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHOS 5958/20 E 5960/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das contratadas, 
para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígra-
fe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: OPEN MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
EMPENHOS 5444/20 E 5446/20
CONTRATADA: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONT. MÉDICOS 
E HOSPITALARES EIRELI ME
EMPENHO 5454/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA KD LTDA
EMPENHO 5620/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
DECISÃO DE IMPUGNÇÃO RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDE-
SIGNAÇÃO DE DATA
PROCESSO n. 1548/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO n. 55/2020
Objeto: registro de preços para aquisição de materiais elétricos e de 
iluminação para atender a ampliação e manutenção da iluminação 
pública do município. Secretaria Municipal de Obras.
Impugnante: REPUME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA.
Declaro procedente a impugnação, Fica retifi cado as especifi cações 
dos itens 11 e 12 constantes do Anexo I do edital. A fi m de que não 
se alegue prejuízo à formulação da proposta, fi ca devolvido o prazo, 
da seguinte forma: o recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
17/04/2020 às 08:30h e abertura a partir das 08:32h. O inteiro teor 
da retifi cação fi ca disponibilizado no novo edital no Portal de Com-
pras desta Prefeitura, https://compras.empro.com.br/WBC6/.
AVISO
EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 87/2020 - Processo 1963/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeira com pedal. 
Secretaria Municipal de Saúde.
Impugnante: TERESINHA CAMARGO ME.
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela empresa 
TERESINHA CAMARGO ME. O inteiro teor da decisão encontra-se 
no ‘Portal de Compras’. Pregoeira.
DESPACHO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE 
GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS – Recorrente: Madri 
Iski Construções Eireli, contra a decisão que declarou sua proposta 
fi nanceira desclassifi cada no certame licitatório. Recebo o recurso 
eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. Fica mantido, 
nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8666/93, o prazo de 
8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas fi nan-
ceiras escoimadas das causas de sua desclassifi cação (até o dia 
08/04/2020). A data da sessão de abertura dessas novas propostas 
(caso sejam protocoladas), somente será agendada caso o(s) re-
curso(s) administrativo(s) interposto(s) não seja(m) provido(s) pela 
Autoridade Superior. Oportunamente será informado, através de 
publicação na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do proces-
so. Publique-se para ciência. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 071/2020 – Processo n.º 
1865/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de pneus, camaras 
de ar e protetores radiais. Secretaria Municipal de Administração. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 26/03/2020, sendo 
adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras: CONS-
TANTINO PNEUS EIRELI (itens 5, 22), CV TYRES EIRELI (itens 1, 
2, 3, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 51, 52, 53), NA ATIVA COMERCIAL LTDA 
(item 42). Os itens 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 32, 
33, 44, 48, 49, 50, 54, 55 e 56 foram fracassados. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponí-
vel no “Portal de Compras – Eloísa Sestini da Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário Municipal de 
Administração.

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

PORTARIA N.º 34.050 DE 24 DE MARÇO DE 2020 (Republicação 
por Incorreção)
REVOGA, a Portaria n.º 33.988 de 13 de março de 2020 da 
servidora MICHELE NAKAO, surtindo os efeitos desta a partir de 
22/03/2020. OUTROSSIM, DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORA-
ES para substituir o(a) servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA, 
ocupante da função de confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL 
I – FG.101.2, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 
05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a partir de 
22/03/2020.
PORTARIA N.º 34.062 DE 30 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, BEATRIS MARIANO DE SOUZA para substituir o(a) 
servidor(a) RODRIGO DE ABREU SERAFIM LEITE – ocupante da 
gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
licença prêmio, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.064 DE 30 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, JOSE AMANCIO VIEIRA NETO para substituir o(a) 
servidor(a) MARIA INES GONCALVES PENA ocupante do cargo 
em comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de férias, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.065 DE 01 DE ABRIL DE 2020

EXCLUI, os servidores listados abaixo, da Portaria nº 34.058 de 26 
de março de 2020, retroagindo os efeitos desta a 26 de março de 
2020:
Marcus Alexandre Gelio
Thais Andressa Marquetti
Vania Cosenso Andalo
PORTARIA N.º 34.066 DE 01 DE ABRIL DE 2020
RELOTA, provisoriamente, os servidores adiante elencados, da 
Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de 
março de 2020, surtindo os efeitos a partir de 01 de abril de 2020:
Carlos Alberto Josue de Souza
Claudemir Molina Alonso
Claudia Aparecida Teixeira
Cleber José da Silva
Ervecio Piovan Pereira
Jose Roberto Pires de Carvalho Junior
Luciana Fernanda Ciconi Florido
Thiago Fernando da Silva
Valdir Cesar Conejo Junior
Vanessa Aparecida de Paula Barbosa
Vania Cristina Lemos
PORTARIA N.º 34.067 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, DIVANIR SOARES DE OLIVEIRA para substituir o(a) 
servidor(a) DANILO SIQUEIRA GUEDES – ocupante da gratifi ca-
ção por função – CHEFIA DE SEÇÃO, nos termos do artigo 68, da 
Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, 
a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.068 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, ANA PAULA DE LAZARO para substituir o(a) servidor(a) 
LEIA MARTINS AZEVEDO – ocupante da gratifi cação por função 
– CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a partir de 
23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.069 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, JOSE ADEMILSON GUSMAO para substituir o(a) servi-
dor(a) SONIA MARIA RODRIGUES – ocupante da gratifi cação por 
função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Com-
plementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, 
a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.070 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, RITA FILOMENA DE ALMEIDA VIEGAS DO CARMO 
para substituir o(a) servidor(a) MARIA DE FATIMA DIAS – ocupan-
te da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.071 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, DIVANIR SOARES DE OLIVEIRA para substituir o(a) 
servidor(a) RITA DE CASSIA MORAES LEME RIBEIRO – ocupan-
te da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de licença prêmio, a partir de 30/03/2020.
PORTARIA N.º 34.072 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, LUPERCIO SCALIANTE RAMPIM para substituir o(a) 
servidor(a) MARIA STELA CRUZ DA SILVA - ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de licença prêmio, a partir de 06/04/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.579
DE 02 DE ABRIL DE 2020. 

Alteração orçamentária
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo 
com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 5.489.940,00 (cinco milhões, 
quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e quarenta reais), 
para reforço de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 436 R$ 2.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo 
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 2.562.450,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 927.490,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 1º decorrem do excesso de arrecadação nas rubricas de 
receita 337 e 339 no exercício de 2020, nos termos do que dispõe o 
inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
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tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 02 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020 – 
PROCESSO SICOM 365/2020
Objeto: Aquisição de termovisores de alto desempenho tipo profi s-
sional para realização de manutenção preditiva nas instalações do 
SeMAE.
Sessão pública realizada on line no dia 18.03.2020, sendo adju-
dicado o objeto à vencedora R&DAMASCO SOLUÇÕES INDUS-
TRIAIS LTDA EPP para o item. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
13/2020 – PROCESSO SICOM 365/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 26.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Su-
perintendente do SeMAE.
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE RE-
GISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
23/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de 
equipamentos de proteção individual – EPI e equipamentos de 
proteção coletiva – EPC.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2019
Contratada: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA
Ordem de Fornecimento nº 045/2020 recebida em 12.03.2020. 
Valor de R$ 1.459,50.
Prazo de entrega: 15 dias. Item: 4.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está 
sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 1124949 – Pieralisi do Brasil Ltda.
Valor: R$ 69.119,50
Motivo: Aguardando a regularização da documentação. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
S. J. Rio Preto 02.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
EDITAL Nº 192/2019

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA – 22.11.2019
CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO (CMH) 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezenove, na Sala de Reuniões, na Secretaria Municipal de 
Habitação, situada a Rua Orsini Dias Aguiar, nº 171 – Jardim 
Alvorada, às 09h30, realizou-se a 1ª.Reunião Ordinária do Conse-
lho Municipal de Habitação do biênio 2019 – 2021. 1. ABERTURA: 
Em sequência a posse dos membros do Conselho, a Presidente, 
Fabiana Zanquetta de Azevedo iniciou agradecendo a presença de 
todos e declarou aberta a Primeira Reunião Ordinária com a 
presença de dezenove (19) membros entre titulares e suplentes, 
que assinaram a lista de presença, quais sejam: Representantes do 
Poder Público – Fabiana Zanquetta de Azevedo (Presidente, Titular 
– Secretaria de Habitação); Paulo Henrique de Lima Balduíno 
(Titular – Secretaria de Habitação); Amanda Vigna (Suplente – Se-
cretaria de Habitação); Adriana Romero Barbosa Benjamin (Titular 
– Secretaria de Obras); Elton Braga do Carmo (Suplente – Secreta-
ria de Obras); Adão da Costa Morais (Titular – EMCOP); Sandra El 
Hassan (Suplente – EMCOP); Giovanni Rocha Martins (Titular – 
SeMAE); Renata Correa Leite de Oliveira (Suplente – Secretaria da 
Assistência); Luís Carlos Basso (Titular – Secretaria da Fazenda); 
Erivaldo Maciel de Melo (Suplente – Secretaria da Fazenda) e 
Representantes da Sociedade Civil – Valdemir Jairo Lisos (Titular 
– Sociedade Organizadora e Administradora Condomínio de 
Chácaras Estância São Miguel Arcanjo); Gesilene Martins (Suplente 
- Sociedade Organizadora e Administradora Condomínio de 
Chácaras Estância São Miguel Arcanjo); Wanderlídia da Silva 
Araújo (Titular – Associação de Amigos e Moradores da Estância 
Santa Clara); Maria Neide Gomes Jardim (Suplente - Associação 
dos Moradores do Bairro Duas Vendas); Sérgio de Castro Pereira 
(Titular - Associação de Moradores do Residencial Nova Esperan-
ça); Dinael Marcos Marques (Suplente -  IBILCE / UNESP); Sueli 
Aparecida Levorato Peixoto da Silva (Titular – OAB) e Juliana 
Boschetti Oliveira (Suplente – OAB). O senhor Belarmino Caldeira 
da Silva Neto (Titular – Associação dos Moradores do Bairro Duas 
Vendas) – justifi cou a ausência em razão de reunião no Gabinete 
do Prefeito. 2. ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA -  Seguin-
do a pauta, a Presidente informou sobre a eleição dos membros 
para os cargos de vice-presidente e 2 º secretário os quais irão 
compor a Mesa Diretora do Conselho. Foi feita uma explanação 
sobre as atribuições dos cargos e aberta as inscrições para as 
candidaturas. Candidataram-se os representantes da Sociedade 
Civil: Sueli Aparecida Levorato Peixoto da Silva (Titular – OAB) e 
Valdemir Jairo Lisos (Titular – Sociedade Organizadora e Adminis-
tradora Condomínio de Chácaras Estância São Miguel Arcanjo). 
Não havendo outros inscritos, houve consenso entre os candidatos 
permanecendo como vice-presidente a representante Titular da 
OAB e, 2º secretário o representante titular da Sociedade Organiza-
dora e Administradora Condomínio de Chácaras Estância São 
Miguel Arcanjo. Assim a Presidente consultou os demais membros, 
que por aclamação unânime, elegeram os candidatos os quais 
foram empossados também como membros da Mesa Diretora do 
Conselho Municipal de Habitação para o biênio 2019-2021. Foi 
indicada pela Presidente do Conselho , como Secretária Executiva, 
a representante da Secretaria da Habitação, Selma Cristina Ketelut 
Carneiro. 3. EXPEDIENTE: Leitura, análise e votação da Ata da 12ª 
(Décima Segunda) Reunião Ordinária realizada no dia vinte e seis 
(26) de julho (07) de dois mil e dezenove (2019) – em razão da 
posse dos membros e da 1º Reunião Ordinária tratar-se do primeiro 

encontro do biênio, a Secretária Executiva trará o documento para 
aprovação em próxima reunião ordinária que deverá ocorrer no mês 
de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte (2020). Passada a palavra 
para secretária executiva, esta informou sobre as reuniões que 
acontecem bimestralmente e, juntamente com os membros, fi cou 
defi nido como melhor dia da semana, às sextas-feiras, a terceira 
(3º) do mês, no período da manhã – início previsto às 09h, na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação. O calendário 
anual será apresentado na 2ª Reunião Ordinária e ratifi cado pelos 
membros. Na oportunidade, a secretária também informou sobre o 
Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Habitação o qual 
deverá ser apreciado pelos membros até julho/2020. Esclareceu 
tratar-se de documento obrigatório enviado pelo Município ao 
Governo Federal o qual presta conta das atividades desenvolvidas 
pelo Conselho e sobre o uso de recurso fi nanceiro do Fundo 
Municipal de Habitação, caso haja. Informa ainda que o Município 
cumpre rigorosamente todas as exigências deste a assinatura ao 
Termo de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
Social (26.01.2007) o que o habilita para participar de Programas 
Habitacionais de Interesse Social lançados pelo Governo Federal. 
Após os informes, a Presidente abre a palavra para os membros e 
neste momento, o representante da Associação de Moradores do 
bairro Nova Esperança pergunta sobre a possibilidade de implanta-
ção de um CRAS no bairro Nova Esperança em razão da quantida-
de de moradores e da necessidade de deslocamento destes para 
atendimento no CRAS do Parque da Cidadania o qual atualmente é 
o de referência. A representante da SEMAS irá verifi car junto a 
Secretaria e trará o retorno em próxima reunião. O representante da 
Associação de Moradores do Condomínio e Estância de Chácaras 
São Miguel Arcanjo fala que no entorno do loteamento haverá 
outros empreendimentos e pergunta se em razão disto poderá ser 
implantado o serviço de água e esgoto pelo SeMAE. O representan-
te do SeMAE informa que o órgão tem negociado com os empreen-
dedores cada vez que há novos lançamentos, para inclusão dos 
loteamentos em fase de regularização promovendo benfeitorias 
internas, aumento da capacidade dos interceptores ou do centro de 
reservação. O caso deste loteamento específi co, São Miguel 
Arcanjo será verifi cado. Seguindo, o representante da Associação 
do loteamento São Miguel Arcanjo pergunta como as Associações 
podem contribuir com o município para implantação da infraestrutu-
ra básica nos loteamentos e que sentem falta de assistência técnica 
para saber por onde começar e quais alternativas técnicas são 
viáveis e sustentáveis que poderiam ser feitas em parceria com os 
loteamentos de forma a não comprometer futuros investimentos por 
parte do poder público. A Presidente orienta que o primeiro passo 
será o bairro, através da representação, se organizar e protocolar 
pedido solicitando às diretrizes municipais para implantação de 
infraestrutura. Deverá tomar ciência destes documentos e após, a 
Associação contratar os serviços de técnicos para elaboração dos 
projetos em parceria e contato com os órgãos responsáveis 
(SeMAE e Secretaria Municipal de Obras). A Presidente informou 
que o protocolo poderá ser feito na Secretaria Municipal de Habita-
ção e sobre a questão de assistência técnica, a Presidente sugeriu 
a organização de um seminário em parceria com a Sociedade dos 
Engenheiros (envolvendo também os órgãos públicos) para 
disseminação de informações e busca de alternativas para implan-
tação da infraestrutura. A sugestão foi aceita e será assunto de 
próxima reunião. Os membros perguntaram a Presidente como 
estão os trabalhos junto aos loteamentos em fase de regularização 
e solicitaram que a Secretaria de Habitação apresente o Programa 
de Regularização Municipal e o estágio atual. Ficou deliberado que 
na próxima reunião a Secretaria Municipal de Habitação e a 
EMCOP apresentarão seus trabalhos e será programada a apre-
sentação das demais Secretarias em reuniões seguintes. A Presi-
dente, pergunta se há outras considerações a serem feitas, em não 
havendo, encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 
Nada mais. Eu,__________________________________, Selma 
Cristina Ketelut Carneiro, Secretária Executiva do Conselho 
Municipal de Habitação-CMH, lavrei e assino a presente ata da 1ª 
Reunião ordinária que vai devidamente fi rmada pela Presidente. 
São José do Rio Preto, aos  22 de novembro de 2019. 
FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO
         Presidente do conselho Municipal de Habitação - Secretária 
Municipal de Habitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Edital 27/2019

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA

31.05.2019

 Às oito horas e quinze minutos (08h15) do dia trinta e um (31) 
do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019), na 
sala de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação, sito a rua 
Orsini Dias Aguiar, nº 171 – Jardim Alvorada, realizou-se a 11ª.
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Habitação, biênio 
2017 – 2019.1. ABERTURA – Iniciando, a Presidente e Secretária 
Municipal de Habitação, Fabiana Zanquetta de Azevedo, agradeceu 
a presença de todos e declarou aberta a Décima Primeira Reunião 
Ordinária com a presença de nove (09) membros entre titulares 
e suplentes, que assinaram a lista de presença, quais sejam: 
Fabiana Zanquetta de Azevedo, Presidente e Secretária Munici-
pal de Habitação; Paulo Henrique de Lima Balduino, Suplente da 
Secretaria Municipal de Habitação; Altamir Roberto Marascalchi, 
Titular da Secretaria da Habitação; Selma Cristina Ketelut Carnei-
ro, Suplente da Secretaria Municipal de Habitação e Secretária 
Executiva; Renato de Almeida Lombarde, Titular da EMCOP; Carla 
Ávila dos Santos, Suplente da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; Valdecino Garcia de Almeida,Titular da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda; Adenilson José Ernesto, Titular da Associação 
Residencial e Recreativa da Estância São Carlos e Paulo Vicente 
Carnimeo, Suplente da OAB. Participaram como convidadas ás 
senhoras Maria Sônia dos S. Miele (SEMAS) e Telma Silva (SMHA-
BITAÇÃO).  2. EXPEDIENTE - Passou-se para a leitura, análise 
e votação da Ata da 10ª (Décima) Reunião Ordinária realizada no 
dia vinte e nove (29) de março (03) de dois mil e dezenove (2019),  
cuja Minuta foi encaminhada anexa, no ato da convocação. Foi dis-
pensada a leitura, abriu-se oportunidade para manifestações, não 
havendo, foi colocada em votação e, por unanimidade foi aprovada.  
A presidente atualizou as informações sobre os processos judiciais 
de Reintegração de Posse das Comunidades do Brejo Alegre e 
Vila Itália. Quanto a comunidade da Vila Itália, o processo aguarda 
Decisão Judicial e, a do Brejo Alegre, o Município através dos téc-
nicos da Secretaria Municipal de Habitação e de Assistência Social 
juntamente com técnica da Defensoria Pública realizaram atendi-
mentos individualizados, as famílias ocupantes da favela do Brejo 
Alegre, com o objetivo de informações e apresentação do Termo 
de Adesão ao Programa de Realocação Social. Foram realizados 
atendimentos nos dias 20, 21 e 22 de maio do corrente ano, no 
CRAS – Vila Toninho. No período, houve a participação de técnicos 
das Secretarias de Educação e do Emprego e do Trabalho, e da 
CAIXA Econômica Federal com a fi nalidade de contribuir com infor-
mações, orientações e encaminhamentos para empregos, cursos, 
vagas escolares em possíveis casos de transferência e, programas 
habitacionais. Como resultado do processo constatou-se que vinte 
(20) barracos estão na condição de demolidos ou unifi cados; oito 
(08) ocupantes não foram encontrados no local e não comparece-
ram para atendimento; dois (02) ocupantes foram encontrados no 
local, mas não compareceram e por fi m, trinta e seis (36) foram 

atendidos. Das trinta e seis (36) famílias, cinco (05) não assinaram 
o Termo de Adesão, mas informaram que deixarão o local e,   trinta 
e uma (31) assinaram o Termo de Adesão representando cem por 
cento (100%) do grupo com vulnerabilidade agravada, ou seja, têm 
em sua composição crianças, adolescentes, idosos ou pessoa com 
defi ciência. Não havendo questionamentos, a Presidente passou 
a palavra para a Secretária Executiva para os informes do dia: a) 
eleições para o biênio 2019-2021: a Secretária reitera a recompo-
sição do Conselho para o biênio e informa ainda haver pendências 
de representação da sociedade civil (associações de moradores, 
CREA e Sinduscon) quanto a indicação de membros para o próximo 
mandato. 3. TRIBUNA LIVRE - .  3.1 – Apreciação, análise e apro-
vação do Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação 
– Ano de 2018:  a documentação foi enviada aos membros, junto 
com a convocação, para apreciação. Nesta reunião, a Secretária 
Executiva e a Presidente apresentaram o Relatório de Gestão do 
FMH – 2018 o qual segue as exigências e formatação encaminhada 
pela Caixa Econômica Federal. Foi realizada a leitura e análise de 
todos os tópicos do documento e inseridas ações complementares, 
propostas pelos membros para o ano de 2019. Após as considera-
ções, o documento foi colocado em votação e o RELATÓRIO DE 
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – ANO 2018 
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE. 3.2 – Empreendimento 
Alto das Andorinhas e 05 casas do Parque da Cidadania – Expo-
sição sobre a situação de inadimplência e medidas tomadas pelo 
órgão gestor dos contratos (EMCOP) para saná-las: convidado 
para explanação, o representante e conselheiro da EMCOP, senhor 
Renato de Almeida Lombarde informou que, a situação atual (maio) 
de inadimplência soma o total de R$12.426,00 (doze mil quatro-
centos e vinte e seis reais) que corresponde aos débitos de cinco 
(05) unidades sendo que, quatro (04)  são inadimplências graves 
que caminham para a solicitação de reintegração de posse. Neste 
bimestre, três (03) imóveis regularizaram seus débitos, diminuindo 
a inadimplência geral.  A Presidente abriu a palavra para manifesta-
ção dos representantes e apresentação de sugestões para a próxi-
ma reunião. Foi aceita a sugestão da Presidente e demais membros 
de que, na próxima reunião ordinária o representante da EMCOP, 
ou outro pela empresa indicado, apresente:  a execução do trabalho 
social nos Bairros Nova Esperança, Solidariedade e Lealdade; o 
banco de dados dos inscritos em programas habitacionais de forma 
estratifi cada, com acesso principalmente a possível demanda da 
faixa 1 ½ a 02 salários mínimos e tempo de inscrição e a proposta 
de plataforma digital para inscrição em programas habitacionais 
propiciando transparência e publicidade aos munícipes (atendendo 
as metas e ações propostas para o ano de 2019 – Relatório de 
Gestão do FMH). Também foi incluído como pauta a apresentação 
dos loteamentos de interesse social e o cruzamento de dados com 
demais políticas do município. Nada mais havendo a se tratar, a 
Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença  de todos. 
Eu, Selma Cristina Ketelut Carneiro, Secretária Executiva do 
Conselho Municipal de Habitação-CMH, lavrei e assino a presente 
ata que vai devidamente fi rmada pela Presidente. São José do Rio 
Preto, aos 31 de maio de 2019. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Presidente do CMH

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Edital 048/2019

CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA

26.07.2019

 Às oito horas e cinquenta minutos (08h50) do dia vinte e seis (26) 
do mês de julho  (07) do ano de dois mil e dezenove (2019), na sala 
de reuniões da Secretaria Municipal de Habitação, sito a rua Orsini 
Dias Aguiar, nº 171 – Jardim Alvorada, realizou-se a 12ª.Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal de Habitação, biênio 2017 – 
2019.1. ABERTURA – Iniciando, o senhor Altamir Roberto Maras-
calchi, assessor de Secretaria, informa que estará presidindo a 
reunião e justifi ca a ausência temporária da presidente, senhora 
Fabiana Zanquetta de Azevedo, em razão da mesma estar acompa-
nhando a remoção dos barracos da favela do Brejo Alegre. O 
senhor Altamir agradeceu a presença de todos e declarou aberta a 
Décima Segunda Reunião Ordinária com a presença de onze (11) 
membros entre titulares e suplentes, que assinaram a lista de 
presença, quais sejam: Paulo Henrique de Lima Balduino, Suplente 
da Secretaria Municipal de Habitação; Altamir Roberto Marascalchi, 
Titular da Secretaria da Habitação; Selma Cristina Ketelut Carneiro, 
Suplente da Secretaria Municipal de Habitação e Secretária 
Executiva; Ronaldo de Souza Leite, Titular da Secretaria Municipal 
de Obras; Renato de Almeida Lombarde, Titular da EMCOP; 
Valdecino Garcia de Almeida, Titular da Secretaria Municipal da 
Fazenda; Adenilson José Ernesto, Titular da Associação Residen-
cial e Recreativa da Estância São Carlos; Wanderlídia da Silva 
Araújo, Titular da Associação de Amigos e Moradores da Estância 
Santa Clara; Sérgio de Castro Pereira, Titular da Associação de Mo-
radores do Residencial Nova Esperança; Fábio Fernandes Vilela, 
Titular do IBILCE / UNESP e Paulo Vicente Carnimeo, Suplente da 
OAB. Justifi caram ausência os membros: titular e suplente do 
SeMAE; suplente da Secretaria Municipal de Planejamento; titular e 
suplente da Secretaria Municipal de Assistência Social e titular do 
CREA. Participaram como convidados: Maria Sônia dos S. Miele 
(SEMAS); Sandra El Hassan (EMCOP); César A. Vessani (Socieda-
de dos Engenheiros) e Adão da C. Moraes (EMCOP).  2. EXPE-
DIENTE - Passou-se para a leitura, análise e votação da Ata da 11ª 
(Décima Primeira) Reunião Ordinária realizada no dia trinta e um 
(31) de maio (05) de dois mil e dezenove (2019),  cuja Minuta foi 
encaminhada anexa, no ato da convocação. Foi dispensada a 
leitura, abriu-se oportunidade para manifestações, não havendo, foi 
colocada em votação e, por unanimidade foi aprovada. 3. TRIBUNA 
LIVRE - .  3.1 – Empreendimento Alto das Andorinhas e 05 casas 
do Parque da Cidadania – Exposição sobre a situação de inadim-
plência e medidas tomadas pelo órgão gestor dos contratos 
(EMCOP) para saná-las: convidado para explanação, o represen-
tante e conselheiro da EMCOP, senhor Renato de Almeida Lombar-
de informou que, a situação atual (junho) de inadimplência soma o 
total de R$10.300,00 (dez mil e trezentos reais) que corresponde 
aos débitos de cinco (05) unidades sendo que, três (03) – dois (02) 
são apartamentos e uma (01) casa;  são inadimplências graves que 
o jurídico da Empresa solicitou a rescisão contratual e a reintegra-
ção de posse. 3.2 – Apresentação do banco de dados de inscritos 
em programas habitacionais de forma estratifi cada (demanda da 
faixa de renda 1 ½ a 2 salários mínimos) e tempo de inscrição  e 
3.3 – Apresentação da proposta de plataforma digital para inscrição 
em programas habitacionais: Para os dois assuntos em pauta, a 
EMCOP indicou a servidora Sandra El Hassan a qual seguiu com a 
exposição informando que o município de São Jose do Rio Preto, 
através do trabalho em conjunto da EMCOP, Secretaria Municipal 
de Habitação e EMPRO implantaram o sistema de CADASTRO HA-
BITACIONAL – como plataforma digital, no ano de 2005. Por todos 
esses anos as evoluções no sistema foram constantes, atendendo 
sempre a Legislação vigente, no âmbito Municipal, Estadual e 
Federal; hoje TODAS as famílias cadastradas no CADASTRO 
HABITACIONAL do Município de São José do Rio Preto, passaram 
por entrevista, previamente agendada no site do município, através 
do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
emcop/agendamento.php e atendendo as Normativas do Ministério 
das Cidades, o munícipe consulta a sua Situação Cadastral, sem a 
exposição de seus dados pessoais sendo que todo o trabalho foi 
validado na época pela Equipe Técnica da CAIXA e Ministério das 
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Cidades. Antes do link ser disponibilizado (neste momento foi 
exposto para o grupo a plataforma digital para conhecimento);  há 
no CADASTRO HABITACIONAL mais de 40 mil famílias inscritas 
no período de JANEIRO/2005 a JULHO/2019; o Programa Minha 
Casa Minha Vida contempla e atende famílias que o município 
atualizou o Cadastro Habitacional a partir de ABRIL/2009, mas 
NENHUM Cadastro anterior a esta data foi excluído do sistema; 
hoje o “Défi cit Habitacional” no município é de 14 mil famílias, 
considerando o perfi l e enquadramentos acompanhados nas 
entrevistas e diagnósticos dos últimos 10 anos. No mapa de 
inscritos temos 54,30% domiciliados na zona norte e 26,03% na 
zona leste da cidade; foram entregues de 2005 a 2019 (mês de 
julho) onze mil novecentos e trinta e sete (11.937) unidades 
habitacionais sendo sete mil cento e cinquenta e nove (7.159) para 
munícipes enquadrados em empreendimentos de faixa 01 (rendi-
mentos até R$1.800,00) e quatro mil setecentos e setenta e oito 
(4.778) para enquadramento na faixa de renda entre 1½ a 02 
salários mínimos- - são observações importantes a considerar que 
muitas famílias deixam de atualizar seu Cadastro Habitacional, mas 
nenhum CADASTRO HABITACIONAL é excluído do sistema; até o 
ano de 2014 mais de 90% declaravam sua renda familiar bruta de 
ate 2 salários mínimos; com a sequencias dos Empreendimentos 
FAIXA 1,5 e 2, esse percentual caiu para média de 70%, uma 
variação considerável; também a composição familiar, que para os 
Empreendimentos FAIXA 1,5 e 2, possui um perfi l mais jovem e 
média de 1 a 2 dependentes. Após esta apresentação não houve 
questionamentos e seguimos para o próximo item da pauta. 3.4 
Apresentação da execução do Trabalho Social nos bairros Nova 
Esperança, Solidariedade e Lealdade: a servidora Sandra El 
Hassan seguiu informando que a EMCOP com equipe técnica 
própria concluiu o Projeto Social  do Parque Residencial Nova 
Esperança no mês de JUNHO/2019; foram mais de 06 anos de 
trabalho, desde o processo de seleção, assinatura de contratos 
entre os benefi ciários e CAIXA, assentamento das famílias nas 
suas unidades habitacionais e fi nalizando com o desenvolvimento 
do PDST – Plano de Desenvolvimento Sócioterritorial cumprindo a 
última etapa do PTS (desenvolvimento das ações do Pós-Ocupa-
ção); através da união e gestão das Secretarias Municipais foi 
possível dar continuidade nas ações e atividades, cumprindo os 
objetivos das Portarias do Ministério das Cidades; a comunidade foi 
fortalecida com o apoio as lideranças, a formalização da Associa-
ção de Moradores e da Cooperativa de Costura. Quanto ao 
trabalho social no Parque Residencial da Solidariedade  informou 
que: no último Processo de Seleção/Hierarquização – FAIXA 1, 
obtivemos um índice elevado de aprovação dos dossiês montados 
e analisados pela CAIXA / sistema SITHA, atingindo  97,72% de 
aprovação; os números comprovam a total integração do Cadastro 
Habitacional da EMCOP com o CAD-Único, agilizando o processo 
e evitando retrabalho com novas convocações as quais são de total 
responsabilidade do município no caso do PMCMV; o diagnóstico 
das famílias foi realizado no momento da montagem dos dossiês e 
com o apoio da Empro, os dados foram tabulados pela equipe do 
Departamento Habitacional da EMCOP, com as informações foi 
possível enviar a demanda real de vagas e atendimento para as 
Secretarias Municipais de Educação e de Saúde; com a participa-
ção das Secretarias Municipais de Esporte, Serviços Gerais, 
Assistência Social, Meio Ambiente, Saúde, Guarda Municipal, 
Obras, Planejamento e Empro, foi possível a implantação de 
atividades no equipamento  Espaço Viver Bem, disponibilizando as 
políticas públicas para a comunidade - hoje são mais de 400 
participações/mês em todas as atividades ofertadas; está prevista 
para Setembro/2019 a primeira formatura das Turmas do Curso de 
Porteiro e Vigia e Informática.  3.5 – Comunidade do Brejo Alegre-  
Adesão ao Plano de Ação de Realocação Social: nesta pauta, a 
Presidente e Secretária Municipal de Habitação esteve presente e 
atualizou as informações sobre os processos judiciais. Na comuni-
dade da Vila Itália está agendada uma audiência para o dia cinco 
(05) de agosto (08) às nove horas (09h) na 2ª Vara da Fazenda 
Pública do Estado e com os representantes de todas as partes 
envolvidas. Na comunidade do Brejo Alegre informa que estão 
sendo feitas as remoções dos barracos de forma pacífi ca, sem 
resistências e que até o dia trinta e um (31) de julho estarão 
concluídas. 3.6 – Apresentação dos loteamentos de interesse social 
com cruzamento de dados das políticas municipais: em razão do 
tempo, este assunto fi cou para ser apresentado em outra reunião. 
O Presidente abriu a palavra para manifestação dos representantes 
e apresentação de sugestões para a próxima reunião. Ficaram 
como pautas para próxima reunião o item 3.6; a apresentação de 
proposta de ofi cio a ser encaminhado ao governo federal contendo 
sugestões para inclusão de indicadores habitacionais no atual 
formulário usado para preenchimento do CadÚnico; o acompanha-
mento da adimplência do Residencial alto das Andorinhas. A 
Secretária Executiva relembra que em próximo encontro será a 
posse dos novos membros e a 1ª reunião ordinária do biênio 
2019-2021. Nada mais havendo a se tratar, o Presidente encerrou 
a reunião agradecendo a presença  de todos e a disponibilidade 
dos membros em participar neste biênio que se encerra. Eu, Selma 
Cristina Ketelut Carneiro, Secretária Executiva do Conselho 
Municipal de Habitação-CMH, lavrei e assino a presente ata que vai 
devidamente fi rmada pelo Presidente. São José do Rio Preto, aos 
dias 26 do mês de julho do ano de 2019. 
Altamir Roberto Marascalchi
Assessor de Secretaria

 

 

 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA 
DE DEUS 00422/20 AIF-I-E 1183 

ATIVA TELEATENDIMENTO LTDA 00437/20 AIF-S-D 000133 
BANCO DO BRASIL S/A 00435/20 AIF-A-N 000175 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00432/20 AIF-P-H 000005 
COPY FACIL COPIADORA LTDA ME 00436/20 AIF-S-V 000027 
D PET & UD COMERCIAL LTDA ME  00434/20 AIF-S-F 000101 
DANIELA HELENA GIACCHETTO EPP 00426/20 AIF-S-V 000025 
FIPE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 00425/20 AIF-P-C 000062 
GEAN TEODORO DOS REIS SERV FESTA ME 00431/20 AIF-I-E 000596 
JOTA SUPERMERCADOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 00423/20 AIF-S-F 000100 
MENDES E MENDES DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 
LTDA 00428/20 AIF-S-V 000026 

PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A 00427/20 AIF-A-LF 000030 
RENATA DO NASCIMENTO AMORIM 10291538843 00433/20 AIF-S-D 000132 
S A RIO PRETO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME 00429/20 AIF-S-D 000128 
SUPERMERCADO PIROTTA LTDA EPP 00424/20 AIF-A-N 000174 
VILMA F F AMARAL EMBALAGENS ME 00430/20 AIF-S-D 000127 

São José do Rio Preto, 03 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº 06/2020 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2020 – CONTRATO Nº 05/2020 
CONTRATADA: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, com 
entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e 
quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Valor Global: R$7.338,88 (sete mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito 
centavos). Vigência do contrato: 09 de abril de 2020 a 09 de abril de 2021. Data da 
assinatura do contrato: 01 de abril de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.30 – 
Material de consumo. Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos 
Municipais nº 13.552/07 e nº 16.427/12 e Resolução nº 1056/06. São José do Rio 
Preto, 02 de abril de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº 06/2020 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2020 – CONTRATO Nº 06/2020 
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836. 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, com 
entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e 
quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Valor Global: R$3.505,68 (três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito 
centavos). Vigência do contrato: 09 de abril de 2020 a 09 de abril de 2021. Data da 
assinatura do contrato: 01 de abril de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.30 – 
Material de consumo. Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos 
Municipais nº 13.552/07 e nº 16.427/12 e Resolução nº 1056/06. São José do Rio 
Preto, 02 de abril de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – PROCESSO Nº 06/2020 – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01/2020 – CONTRATO Nº 04/2020 
CONTRATADA: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza, com 
entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição e 
quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Valor Global: R$ 28.135,54 (vinte e oito mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e 
quatro centavos). Vigência do contrato: 09 de abril de 2020 a 09 de abril de 2021. 
Data da assinatura do contrato: 01 de abril de 2020. Recursos orçamentários nº 
3390.30 – Material de consumo. Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 
8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 02 de abril de 2020. Ver. Paulo Roberto Ambrósio – 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – SP. 
 
 
 

Portaria n. 2.949, de 01 de abril de 2020. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe 
são atribuídas por Lei, resolve baixar o seguinte: 
PORTARIA: 
Art. 1º.Fica o Sr. SILVIO ANTONIO POLETO, portador do RG n. 
33.096.291-7, inscrito no CPF/MF sob o n.272.259.458-74, EXO-
NERADO do cargo de provimento em comissão de Coordenador 
Municipal da Agricultura.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 
n.2.709, de 24 de janeiro de 2017. 
Cedral, 01 de abril de 2020; 90º ano de Emancipação Político-Ad-
ministrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal 
Registrada em livro próprio e publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume.
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária
Aditamento Contrato n.º 21/2019
KELE FERNANDA MIQUELETI DE SOUZA
Processo n.º 709/2019   
Objeto: Locação de imóvel localizado na Avenida Heitor Lucato, n.º 
740, Jardim Galante, Cedral/SP.
Vigência: 12 meses, contados a partir de 12/04/2020
Valor Global: R$ 18.000,00
Data da assinatura: 02/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
025/2020, objeto do Processo Licitatório nº 026/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para execução de serviços de limpeza e restauração das pedras e toboágua do Ginásio de Esporte Maurício Tadini, com 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme termo de referência anexo ao edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17 de abril de 2020, às 10:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 03/04/2020, das 08:00 horas às 17:00 
horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 02/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MIRASSOL
FORO DE MIRASSOL
1ª VARA
Rua Floriano Peixoto, 1750, ., Nossa Senhora Aparecida - CEP
15130-000, Fone: (17) 3242-3001, Mirassol-SP - E-mail:
mirassol1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL - ARTIGO 34 DO DECRETO LEI Nº 3365/41

Processo Físico nº: 0007621-56.2014.8.26.0358
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: Triangulo Mineiro Transmissora S/A
Requerido: ESPÓLIO DE JOSÉ TAPPARO e outro

EDITAL ARTIGO 34 DO DECRETO LEI Nº 3365/41 - PRAZO DE 10 DIAS.
PROCESSO Nº 0007621-56.2014.8.26.0358

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr(a).
MARCELO HAGGI ANDREOTTI, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE JOSÉ TAPPARO, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG
4478694, CPF 041.206.638-68 e JUDITH ZUCARELLI TAPPARO, RG 5506048, representado
por seus sucessores Celso José Tapparo, CPF 328.706.209-34, Washington Eduardo Piau
Tapparo, CPF 907.554.308-59, Ademilson fernando Tapparo, CPF 018.631.878-20, Carlos
Alberto Tapparo, CPF 085.363.228-61, Luis Irineu Tapparo, CPF 736.237.848-34, Gisele Solange
Tapparo Ito, CPF 202.660.808-39. Faz saber também, a terceiros e eventuais interessados, que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Triangulo Mineiro
Transmissora S/A, para obtenção de imissão na posse em caráter definitivo e constituição de
Servidão Administrativa de um imóvel Rural, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de
Mirassol/SP, sob a matrícula nº 1525, do livro 02, zona Rural de Mirassol, denominado Estância
Irmãos Coragem I, faixa I, com área de 4,0780 hectares (ha). Imóvel localizado a 2,27 KM a
partir do trevo de Mirassol/SP, sentido Monte Aprazível, encontra-se à direita, "Engenho
Tapparo". Sendo julgado Procedente o pedido por força da r. Sentença proferida em 16/09/2019,
transitada em julgado em 10/02/2020, O BEM imóvel foi imitido em favor de TRIANGULO
MINEIRO TRANSMISSORA S/A, CNPJ 17.261.505/0001-02, Avenida Rio Branco, 14, 13
andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, sendo direito dos sucessores o levantamento do valor
indenizatório no importe de R$ 95.191,92. Em cumprimento ao ordenamento jurídico, expede-se
o presente EDITAL , para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo fixado no
presente edital, apresente eventual requerimento e/ou manifestação. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Mirassol, aos 26 de fevereiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE POMPÉIA
FORO DE POMPÉIA
1ª VARA
Rua Clementino José de Paula, nº 387, ., Centro - CEP 17580-000, Fone:
(14) 3452-2022, Pompeia-SP - E-mail: pompeia@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000017-80.2015.8.26.0464 Ordem nº  0015/2015 - CV
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A
Requerido: ROBERTO BRASIL PELOI e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0000017-80.2015.8.26.0464 Ordem nº 0015/2015 - CV

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Pompéia, Estado de São Paulo, Dr(a).
Rodrigo Martins Marques, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) IDALINA SCANAVACCA, Brasileiro, Viúva, Pensionista, CPF
700.577.851-04, com endereço à Rua Sebastião Alves Santos, 152, Carlos Vendramini, CEP
17570-000, Oriente - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A, alegando em síntese: A autora é
concessionária do serviço de transmissão de energia elétrica e para execução do contrato
administrativo, foi editada a Resolução Autorizativa nº 4.663, de 13.05.2014, publicada no Diário
Oficial da União no dia 20.05.2014, que declarou a utilidade pública para fins de instituição de
servidão administrativa, em favor da autora, as áreas de terras situadas: 1) numa faixa de 60
(sessenta metros) de largura, necessária à implantação da Linha de Transmissão Marimbondo II –
Assis, circuito simples, em 500 KV, com 297 km (duzentos e noventa e sete quilometros) de
extensão, respectivamente, localizadas nos Estados de Minas Gerais e São Paulo. A autora
pretende constituir servidão de passagem de cabos elétricos em imóveis de propriedade do
Espólio de Maria Ruy Scanavacca, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Pompéia/SP,
conforme Matrícula nº 13.078, do livro 2, localizado em Oriente/SP. Encontrando-se a ré em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do deferimento da
imissão provisória na posse, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pompeia, aos 14 de janeiro de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
03 de abril de 2020

Editais de
BALANÇO

Empresa:

C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87

Folha: 0569

Emissão:

Hora:

31/03/2020

11:35:40

INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2019

Código Classificação Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

2018

31/12/2018

2019

31/12/2019

1000 1 ATIVO 1.530.023,59D 1.538.514,75D

1001 1.1 CIRCULANTE 680.032,97D 481.387,08D

1002 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 626.906,89D 415.179,77D

1005 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES 14.793,15D 45,50D

7006 1.1.1.02.000001 BANCO BRADESCO CC 5553-0 REC/DOAÇÕES 3.601,67D 45,50D

7009 1.1.1.02.000002 BANCO SANTANDER CC 6445-9 - RECURSOS PRÓPRIOS 200,00D 0,00

7008 1.1.1.02.000003 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 00000091-1 1.500,50D 0,00

1139 1.1.1.02.000004 BANCO SICREDI CC 20426-9 9.490,98D 0,00

1006 1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS COM RESTRIÇÕES 9,90D 0,73D

7011 1.1.1.03.000000 BANCO DO BRASIL CC 10609-7 0,00 0,38D

7013 1.1.1.03.000000 BANCO DO BRASIL CC 13129-6 0,05D 0,08D

7015 1.1.1.03.000000 BANCO DO BRASIL CC 23337-4 0,25D 0,00

7016 1.1.1.03.000000 BANCO DO BRASIL CC 23485-0 0,00 0,27D

1136 1.1.1.03.000000 BANCO DO BRASIL CC 23713-2 9,60D 0,00

1007 1.1.1.04 APLIC. FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA – RECURSOS LIVRE 361.139,48D 139.155,57D

7024 1.1.1.04.000001 BANCO BRADESCO CA FACIL 5553-0 REC/DOAÇÕES 0,00 4.831,20D

7021 1.1.1.04.000002 BANCO BRADESCO CDB CA 5553-0 REC/DOAÇÕES 0,00 570,38D

7022 1.1.1.04.000003 BANCO BRADESCO FIC CA 5553-0 REC/ DOAÇÕES 140.962,22D 107.567,90D

7028 1.1.1.04.000007 BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB / RD 103.183,96D 0,00

7027 1.1.1.04.000008 BANCO SANTANDER CA 6445-9 RECURSOS PRÓPRIOS 3.500,53D 18.990,47D

7026 1.1.1.04.000009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CA 00000091-1 0,30D 7.195,62D

7001 1.1.1.04.000010 BANCO SANTANDER CA 6445-9 CDB/RDB 5.150,06D 0,00

1138 1.1.1.04.000011 BANCO SANTANDER CA 6445-9 20.947,73D 0,00

1143 1.1.1.04.000014 BANCO DO BRADESCO CP 5553-0 275,61D 0,00

1145 1.1.1.04.000016 INVESTIMENTOS COTA SICREDI 280,00D 0,00

1146 1.1.1.04.000017 BANCO SICREDI CA 20426-9 - FI INSTUCIONAL RF IRF-M1 LP 86.839,07D 0,00

1008 1.1.1.05 APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RESTRIÇÕES250.964,36D 275.977,97D

7030 1.1.1.05.000001 BANCO DO BRASIL CA 10609-7 1.828,75D 0,00

7029 1.1.1.05.000004 BANCO DO BRASIL CA 21558-9 4.608,43D 0,55D

7039 1.1.1.05.000007 BANCO DO BRASIL CA 23712-4 387,26D 0,00

1137 1.1.1.05.000008 BANCO DO BRASIL CA 23713-2 478,20D 0,00

7036 1.1.1.05.000009 BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF AUT 22.650,74D 25.244,30D

7035 1.1.1.05.000010 BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - RF CP 0,00 210.733,12D

1118 1.1.1.05.000012 BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA 3826-1 0,00 40.000,00D

1141 1.1.1.05.000016 BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF LP 221.010,98D 0,00

1009 1.1.2 CRÉDITOS 53.126,08D 66.207,31D

10001 1.1.2.01 CONTAS A RECEBER 700,00D 5.200,00D

10031 1.1.2.01.000001 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL 600,00D 1.200,00D

10032 1.1.2.01.000002 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA 0,00 1.600,00D

10043 1.1.2.01.000006 PREFEITURA MUNICIPAL SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 0,00 400,00D

10093 1.1.2.01.000010 SERVIÇO SOCIAL DO MERCIO SESC 0,00 2.000,00D

10102 1.1.2.01.000012 LH DE CASTILHO & CIA LTDA. 100,00D 0,00

1011 1.1.2.02 CRÉDITOS A RECEBER 47.589,83D 47.589,83D

1122 1.1.2.02.000004 CRÉDITOS CONTENCIOSOS 47.589,83D 47.589,83D

1018 1.1.2.06 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.172,31D 6.214,09D

1020 1.1.2.06.000002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.148,63D 6.190,41D

1123 1.1.2.06.000005 ADIANTAMENTO DE IR S/ FÉRIAS 23,68D 23,68D

1027 1.1.2.10 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 90,14D 90,14D

1130 1.1.2.10.000004 INSS A RECUPERAR 90,14D 90,14D

1032 1.1.2.12 DESPESAS ANTECIPADAS 3.573,80D 7.113,25D

1034 1.1.2.12.000002 PRÊMIO DE SEGURO 3.573,80D 7.113,25D

1048 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 849.990,62D 1.057.127,67D

1058 1.2.3 IMOBILIZADO 1.384.699,65D 1.488.979,65D

1059 1.2.3.01 IMOBILIZADO 1.384.699,65D 1.488.979,65D

1060 1.2.3.01.000001 IMÓVEIS DE USO 594.718,08D 594.718,08D

1061 1.2.3.01.000002 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 196.112,29D 196.112,29D

1062 1.2.3.01.000003 INSTALAÇÕES 82.909,14D 82.909,14D

1064 1.2.3.01.000005 VEÍCULOS 125.335,46D 229.615,46D

1121 1.2.3.01.000008 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 145.339,35D 145.339,35D

1125 1.2.3.01.000009 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.285,33D 225.285,33D

1126 1.2.3.01.000010 INSTRUMENTOS MUSICAIS 15.000,00D 15.000,00D

1067 1.2.4 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 534.709,03C 431.851,98C

1068 1.2.4.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 534.709,03C 431.851,98C

1069 1.2.4.01.000001 DEPREC. IMÓVEIS DE USO 95.145,60C 90.829,68C

1070 1.2.4.01.000002 DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS 78.199,27C 39.118,31C
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1071 1.2.4.01.000003 DEPREC. INSTALAÇÕES 51.125,12C 34.544,00C

1073 1.2.4.01.000005 DEPREC. VEÍCULOS 107.242,75C 118.468,32C

1127 1.2.4.01.000007 DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 90.002,07C 67.474,47C

1128 1.2.4.01.000008 DEPREC. INTRUMENTOS MUSICAIS 3.498,00C 1.998,00C

1129 1.2.4.01.000009 DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 109.496,22C 79.419,20C

2000 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.530.023,59C 1.538.514,75C

2001 2.1 CIRCULANTE 164.873,99C 104.969,69C

2002 2.1.1 CONTAS A PAGAR 32.915,78C 69.072,65C

2003 2.1.1.01 OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS20.358,29C 6.465,49C

10006 2.1.1.01.000006 TEMPO TELEFONIA LTDA 120,00C 0,00

10008 2.1.1.01.000008 ESCRITORIO CONTABIL JURKOVICH LTDA 1.147,00C 0,00

10010 2.1.1.01.000010 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 2.185,32C 0,00

10023 2.1.1.01.000023 VIZZACCARO AUTO MECANICA LTDA 41,00C 0,00

10029 2.1.1.01.000029 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A 283,08C 724,80C

10030 2.1.1.01.000030 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 0,00 3.212,25C

10073 2.1.1.01.000063 ALLIANZ SEGUROS S/A 0,00 175,63C

10074 2.1.1.01.000064 HDI SEGUROS S.A. 286,83C 628,14C

10079 2.1.1.01.000068 UNISEG RIO PRETO PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP 0,00 1.218,00C

10081 2.1.1.01.000070 RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 506,67C

10082 2.1.1.01.000071 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 173,14C 0,00

10107 2.1.1.01.000086 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 313,77C 0,00

10108 2.1.1.01.000087 ROZENIDE MORAIS DE OLIVEIRA BORTOLI 07094615850 130,00C 0,00

10113 2.1.1.01.000090 A J BOZOLI TINTAS LTDA 10.063,20C 0,00

10114 2.1.1.01.000091 INACIO NASCIMENTO CARDOSO 1.200,00C 0,00

10115 2.1.1.01.000092 SANTOS E DAMASCENO MAT.ELETRICOS LTDA 4.354,95C 0,00

10116 2.1.1.01.000093 MAQUINAS URANO LTDA 60,00C 0,00

2010 2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS 33,44C 878,29C

2011 2.1.1.03.000001 CSLL – FONTE 2,99C 35,88C

2012 2.1.1.03.000002 PIS/PASEP – FONTE 1,94C 23,28C

2013 2.1.1.03.000003 COFINS – FONTE 8,97C 107,64C

2014 2.1.1.03.000004 ISSQN – FONTE 5,64C 21,49C

2015 2.1.1.03.000005 PREVIDÊNCIA SOCIAL – FONTE 0,00 690,00C

2121 2.1.1.03.000007 CRF A RECOLHER - FONTE 13,90C 0,00

2023 2.1.1.05 CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 4.757,08C 16.154,45C

2024 2.1.1.05.000001 PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS 0,00 6.596,48C

2025 2.1.1.05.000002 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS 3.213,20C 5.894,42C

2026 2.1.1.05.000003 SINDICAL – EMPREGADOS 40,08C 40,08C

2104 2.1.1.05.000007 CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL A RECOLHER 375,43C 375,43C

2107 2.1.1.05.000009 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS - EMPREGADOS 0,00 529,04C

2108 2.1.1.05.000010 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ RPA - EMPREGADOS 0,00 64,20C

2109 2.1.1.05.000011 CONT.ASSIST/CONFED/ASSOC. A REC. 1.128,37C 1.128,37C

2116 2.1.1.05.000013 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ 13º SALÁRIO 0,00 1.526,43C

2030 2.1.1.06 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 7.766,97C 45.574,42C

2031 2.1.1.06.000001 SALÁRIOS A PAGAR 7.766,97C 35.842,13C

2033 2.1.1.06.000003 FÉRIAS A PAGAR 0,00 717,65C

2034 2.1.1.06.000004 FGTS A RECOLHER 0,00 7.164,64C

2102 2.1.1.06.000005 RESCISÃO A PAGAR 0,00 1.850,00C

2049 2.1.2 PROVISÕES 119.424,22C 25.266,79C

2053 2.1.2.02 PROVISÕES TRABALHISTAS 119.424,22C 25.266,79C

2054 2.1.2.02.000001 RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 1.000,00C

2112 2.1.2.02.000003 PROVISÃO DE FÉRIAS 119.424,22C 24.266,79C

2059 2.1.3 RECURSOS DE PROJETOS 12.387,25C 6.877,10C

2060 2.1.3.01 RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL 6.877,10C 6.877,10C

2113 2.1.3.01.000900 PMSJRP/SEMAS/CONV.014/2015/RF 6.877,10C 6.877,10C

2063 2.1.3.03 RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA NACIONAL 5.510,15C 0,00

2122 2.1.3.03.000006 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº22/2019 - MUNICIPAL 4.608,43C 0,00

2123 2.1.3.03.000007 TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL 393,20C 0,00

2124 2.1.3.03.000008 TERMO DE COLAB.Nº02/2019-SEMAS ESTADUAL-REPR. 508,52C 0,00

2076 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES 146,74C 3.753,15C

2077 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 146,74C 3.753,15C

2103 2.1.5.01.000006 CHEQUES A COMPENSAR 0,00 1.090,61C

2106 2.1.5.01.000007 RECIBO DE PAGAMENTO AUTONÔMO A PAGAR 146,74C 1.462,54C

2119 2.1.5.01.000009 BOLSA ESTÁGIARIO A PAGAR 0,00 1.200,00C

2088 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.365.149,60C 1.433.545,06C

2089 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.156.091,27C 1.156.091,27C

2090 2.3.1.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.156.091,27C 1.156.091,27C
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2091 2.3.1.01.000001 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.156.091,27C 1.156.091,27C

2096 2.3.4 SUPERÁVIT OU DÉFICIT 209.058,33C 277.453,79C

2097 2.3.4.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT 209.058,33C 277.453,79C

2100 2.3.4.01.000004 SUPERÁVIT ACUMULADO 235.383,55C 450.539,57C

2101 2.3.4.01.000005 DÉFICIT ACUMULADO 26.325,22D 173.085,78D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
1.530.023,59 (um milhão quinhentos e trinta mil e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos)

_______________________________________
JOSE LONGO NETO
PRESIDENTE
CPF: 018.574.138-06

_______________________________________
LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53

CNPJ: 47.521.935/0001-87
Período 01/01/2019 a 31/12/2019

2019 2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.677.670,52  1.323.499,90   
ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS 830.800,99     907.065,88      
Contribuintes 312.433,88     376.536,97      
Créditos Nota Fiscal Paulista 79.169,67       50.040,81        
Doações 206.679,48     113.616,60      
Receitas c/ Eventos 76.917,31       83.946,44        
Projeto Criança Esperança -                  -                  
Doações Pessoas Jurídicas 90.664,94       224.115,64      
Prestações de Serviços 17.100,00       1.450,00         
Outras Receitas 47.835,71       57.359,42        
RECEITAS FINANCEIRAS 25.806,99       19.533,50        
Juros e Rendimentos de Aplicações Financeiras 25.806,99       19.533,50        
ORDINÁRIAS VINCULADAS 563.653,45     229.216,05      
Prefeitura Mun.S.J. do Rio Preto - TERMO DE COLAB.Nº22/2019 - SME MUNICIPAL 223.397,49     -                  
(-) Devolução - TERMO DE COLAB.Nº22/2019 - SME MUNICIPAL (23.754,21)      -                  
Prefeitura Mun.S.J. do Rio Preto - TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL 90.620,99       -                  
(-) Devolução - TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL (5.230,87)        -                  
Prefeitura Mun.S.J. do Rio Preto - TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS ESTADUAL REPR. 84.223,39       -                  
(-) Devolução - TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS ESTADUAL REPR. (2.483,34)        -                  
Prefeitura Mun.S.J. do Rio Preto - 2º Termo Aditivo Convênio SUS Nº 084/2015 196.880,00     227.684,85      
Prefeitura Mun.S.J. do Rio Preto - Convênio 014/15 - SEMAS - ESTADUAL -                  1.531,20         
CONVÊNIOS COM PREFEITURAS DA REGIÃO 257.409,09     167.684,47      
Prefeitura Municipal de Auriflama 12.000,00       -                  
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt 14.400,00       14.400,00        
Prefeitura Municipal de Icém 14.400,00       14.400,00        
Prefeitura Municipal de Mirassol 57.600,00       48.000,00        
Prefeitura Municipal de Nova Granada 18.000,00       17.500,00        
Prefeitura Municipal de Onda Verde 24.000,00       24.000,00        
(-) Devolução PM Onda Verde - (25,95)             
Prefeitura Municipal de Nova Aliança 18.000,00       -                  
Prefeitura Municipal de Tanabi 8.029,09         8.029,09         
(-) Devolução PM Tanabi - (398,67)           
Prefeitura Municipal de José Bonifácio 7.980,00         7.980,00         
Prefeitura Municipal de Severinia 10.400,00       8.400,00         
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível 7.800,00         3.600,00         
Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul 9.600,00         4.800,00         
Prefeitura Municipal de Balsamo 4.800,00         2.700,00         
Prefeitura Municipal de Lourdes 4.800,00         4.800,00         
Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista 6.000,00         -                  
Prefeitura Municipal de Jaci 4.500,00         1.500,00         
Prefeitura Municipal de Borborema 6.000,00         6.000,00         
Prefeitura Municipal de Jaborandi - 2.000,00         
P.M.São José do Rio Preto 7.500,00 -                  
Prefeitura Municipal de Guapiaçu 21.600,00 -                  
Prefeitura Municipal de Jaci 4.500,00 -                  
DESPESAS DE GRATUIDADE 1.703.995,74  1.496.585,68   
Despesas com Gratuidade com Assistência Social 371.654,32     -                  
TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS MUNICIPAL 87.677,90       -                  
Recursos Humanos e Encargos Sociais 61.974,17       -                  
Material de Consumo 5.931,73         -                  
Serviços de Terceiros 19.772,00       -                  
TERMO DE COLAB.Nº02/2019 - SEMAS ESTADUAL - REPROG. 87.560,57       -                  
Recursos Humanos e Encargos Sociais 71.716,60       -                  
Material de Consumo 7.353,97         -                  
Serviços de Terceiros 8.490,00         -                  
Convênio com Prefeituras Regionais/SP 196.415,85     177.828,95      
Recursos Humanos e Encargos Sociais 176.436,80     161.136,48      
Material de Consumo -                  2.130,21         
Serviços Prestados 19.979,05       14.562,26        
DESPESAS DE GRATUIDADE COM SAÚDE -                  277.940,78      
2º Termo Aditivo Convênio SUS Nº 084/2015 -                  277.940,78      
Recursos Humanos e Encargos Sociais -                  69.298,16        
Material de Consumo -                  165.254,24      
Serviços de Terceiros -                  43.388,38        
DESPESAS DE GRATUIDADE COM EDUCAÇÃO 201.456,11     -                  
TERMO DE COLAB.Nº22/2019 - SME MUNICIPAL 201.456,11     -                  
Recursos Humanos e Encargos Sociais 162.471,02     -                  
Material de Consumo 4.942,38         -                  
Serviços de Terceiros 34.042,71       -                  
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS - RECURSOS PRÓPRIOS 1.113.708,45  1.040.815,95   
Recursos Humanos e Encargos Sociais 704.787,85     711.180,30      
Despesas Administrativas 185.573,58     229.510,03      
Despesas Operacionais 59.770,04       44.905,03        
Despesas Tributárias 8.604,26         12.755,00        
Depreciações 154.972,72     27.445,00        
DESPESAS FINANCEIRAS 17.176,86       15.020,59        
  Despesas Financeiras 17.176,86       15.020,59        

RESULTADO SUPERAVIT /DÉFICIT (26.325,22)      (173.085,78)    

José Longo Neto                                                                                      Abissair de Paula e Silva                             Cesar Augusto Pinto Neto
       Presidente                                                                                              1º - Tesoureiro                                        2º - Tesoureiro      
CPF: 018.574.138-06                                                                                CPF: 145.565.616-04                                CPF: 048.053.868-94    

     Tsugugo Toma                                                                         Demosthenes Santana S.Júnior                               Robson de Pádua Ribeiro 
   Conselho Fiscal                                                                                       Conselho Fiscal                                      Conselho Fiscal      
CPF: 021.680.498-15                                                                              CPF: 974.434.925-53                                   CPF:098.168.308-84    

                                                                                                                            Luiz Henrique Jurkovich 
                                                                                                                         Contabilista

                                                                                                                      TC.CRCSP: 1SP117234/O-1

                                                      DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCICIO                                                            FOLHA 0572

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

 INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES                                                                                                                                                                  

 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019

O Conselho Fiscal do Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após examinar as demosntrações Contábeis e 
Financeiras da entidade, relativas ao ano calendário de 2019, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, é de parecer que os mencionados documentos 
merecem integral aprovação por parte dos signatários.Atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em contas bancárias expecíficas, abertas em 

institução financeira oficial.


