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Com a finalidade de atender exigências das autori-
dades de saúde de Rio Preto, comerciantes de serviços 
não essenciais, da área central da cidade, fizeram 
adaptações para passarem a atender pelo sistema de 
drive thru.     Pág. A5

CPFL avisa que 
consumidor deve 

evitar contas 
acumuladas por 
causa de juros

Pág. A6

Edinho libera algumas atividades e comércio 
tem reabertura gradual a partir de hoje

FLEXIBILIZAÇÃO EM RIO PRETO

A decisão foi tomada depois de uma ampla discussão com os membros do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavirus. Prefeito disse 
que isolamento surtiu resultado e deu tempo para que os equipamentos de saúde se preparassem.                                               Pág. A3

Material on-line 
é disponibilizado  

e Educação 
entrega impresso

A partir de hoje, a Secreta-
ria de Educação disponibiliza 
material impresso didático 
que será utilizado pelos alunos 
matriculados na rede munici-
pal durante o período que os 
alunos estiverem sem aulas 
por conta da pandemia de 
Covid-19. Conteúdo também 
pode ser acessado on-line.

                          Pág. A4

Sergio SAMPAIO
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Comerciantes 
implantam 
drive thru 
no centro

Economia de Cedral ganha fôlego com 
cartão-merenda para 1,7 mil alunos

Concessionárias 
de água e esgoto 

suspendem 
cobrança de 
tarifa social 
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Toneladas 
de soja se 

espalham em 
rodovia após 
tombamento
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Estabelecimentos comerciais fizeram alterações para atender exigências 

Divulgação

Cultura e artistas 
fazem reunião e 
impasse sobre 
ajuda continua
Representantes de mo-

dalidades artísticas (música, 
teatro, literatura, dança, artes 
plásticas, entre outros) rea-
lizaram uma reunião online, 
ontem,  a Secretaria de Cul-
tura de Rio Peto. É a sexta vez 
que as partes debatem ajuda 
financeira para a categoria por 
causa da quarentena. 

                             Pág. A3

Quase metade 
dos pacientes 
com Covid-19 
foram curados
Vinte e seis pacientes diag-

nosticados com o novo coro-
navírus já receberam alta após 
o isolamento, número que 
representa 45% dos casos. A 
informação é da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Rio Preto e 
foi divulgada nesta quarta-feira. 

Cidade tem 58 casos con-
firmados da doença até o 
momento. 
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FPF afirma que 
Paulistão será 

concluído dentro 
do campo

Não há data para a retoma-
da, que somente será definida 
em nova videoconferência a 
ser agendada, seguindo as 
determinações das autoridades 
públicas de saúde.

Antes do Paulistão ser inter-
rompido, o Leão era vice-líder 
do grupo B. Já o Novorizontino, 
estava fora da zona de classi-
ficação. 
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As doenças que acometem 
o sistema circulatório não 
podem ser ignoradas, mesmo 
no período da quarentena. 
Devemos estar sempre alertas 
a sintomas que podem sugerir 
doenças que prejudiquem 
o bom funcionamento das 
artérias e das veias do nosso 
corpo.

Em meio a tantos sintomas 
respiratórios, as dores nas 
pernas e o inchaço devem ser 
valorizados. Queixas habituais 
entre as pessoas e durante as 
consultas ambulatoriais, mas 
repletas de profundo signi-
ficado médico, a avaliação 
imediata da dor nas pernas 
e do inchaço permite ao mé-
dico diagnosticar a doença e 
oferecer o melhor tratamento 
ao paciente.

A nossa grande preocu-
pação quando uma pessoa 
desenvolve dor nas pernas 
e inchaço é a possibilidade 
de trombose venosa profun-
da. Apesar do tratamento 
medicamentoso, a trombose 
pode evoluir para embolia 
pulmonar que caracteriza-se 
pelo entupimento da circula-
ção pulmonar. Se não chegar 
sangue ao pulmão, não ocor-
re oxigenação. Portanto, a 

Trombose e Covid-19

Divulgação

falta de ar e a dificuldade para 
respirar serão consequências 
naturais da evolução da doença.

Em época de quarentena 
e com a constante ameaça 
da infecção respiratória pelo 
novo Coronavírus, não é dese-
jável que ninguém precise ser 
internado graças ao compro-
metimento dos pulmões por 
um quadro clínico de embolia 
pulmonar. 

Alguns estudos, mais espe-
cificamente relatos de caso, já 
demonstraram a piora significa-
tiva do quadro respiratório do 
paciente quando existe associa-
ção entre a infecção pulmonar 
pelo novo Coronavírus e a obs-
trução da circulação pulmonar 
após a embolia pulmonar.

Por isso, na presença de 
dores e inchaço nas pernas, 
procure o cirurgião vascular. 

 
Prof. Dr. Sthefano Atique 

Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da San-
ta Casa de São Paulo, espe-
cialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medici-
na da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago).

Em época de quarentena e com a constante ameaça da infecção 
respiratória pelo novo Coronavírus, não é desejável que ninguém 

precise ser internado graças ao comprometimento dos pulmões 
por um quadro clínico de embolia pulmonar

“  
”

ARTIGO  

Frente FEMINISTA 

Frente Feminista denuncia aumento da Violência contra Mulher 
A Frente Feminista de 

São José do Rio Preto vem 
denunciar a violência contra 
a mulher que, infelizmente, 
está aumentando e que, 
apenas neste final de se-
mana, vitimou fortemente 
três meninas e mulheres, 
tirando a vida de tantas ou-
tras que não temos conhe-
cimento ou nem ao menos 
saberemos por conta da 
vedação que há nesse tipo 
de violência tão naturalizada 
na sociedade. 

Dois casos de rapto e 
estupro, além de um caso 
de feminicídio, estamparam 
as manchetes dos jornais 
locais nesta segunda-feira, 
dia 13 de abril de 2020. 
Não podemos aceitar ou 
achar normal que esse tipo 
de ocorrência continue se 
avolumando e que junto 
delas e com o número de 
denúncias que cresceram 
nessa quarentena, venham 
declarações de nossos re-

presentantes governamen-
tais de que “isso é apenas 
um tipo de reação ao mo-
mento econômico difícil”. 
Tal pronúncia é inadmissível!

Ainda que estejamos 
todos em quarentena, não 
é tempo de desistir dos 
nossos sonhos, é tempo de 
ressignificar o nosso jeito de 
lutar. Ficaremos em casa, 
mas não ficaremos em si-
lêncio.

Não podemos deixar que 
o machismo, que mata 
milhares de mulheres no 
Brasil e no mundo, seja des-
merecido ou ocultado por 
esta conjuntura. A crise que 
chegou se soma às crises já 
existentes em nosso país e 
todas demandam cada vez 
mais atenção e luta pelo seu 
combate. 

Somos solidárias às mu-
lheres e às crianças vio-
lentadas. Sabemos que as 
Medidas Protetivas estão 
sendo expedidas na data 
seguinte ao registro do Bo-
letim de Ocorrência (B.O.) e 

os Oficiais de Justiça estão 
indo pessoalmente fazer as 
citações (ou via Whatsapp), 
para que o mandado che-
gue nas mãos das vítimas o 
quanto antes.

O CRAM – Centro de 
Referência e Atendimento 
à Mulher - também tem 
desempenhado papel ímpar, 
pois mesmo com a pande-
mia pelo COVID-19, está 
atendendo todos os pedidos 
da Patrulha Maria da Penha 
que tem trabalhado sete 
dias da semana, assistindo 
as vítimas, fazendo visi-
tas às mesmas, realizando 
patrulhamento preventivo 
e seguindo as normas de 
prevenção e distanciamento 
de segurança. 

Todo este trabalho contí-
nuo e que demanda enorme 
esforço e empenho, não 
é suficiente se não mu-
darmos o modo de pensar 
sobre a relação de homens 
e mulheres socialmente, 
ou seja, sobre os papéis 
e estereótipos. Enquanto 

a sociedade não for mais 
justa e igualitária em todos 
os seus campos, nenhuma 
lei, prevenção ou auxílio 
será suficiente, infelizmente 
(embora necessários). Pre-
cisamos mudar nosso modo 
de pensar, nosso modo de 
ser e o modelo econômico e 
social em que vivemos. 

Vivemos tempos que nos 
mostram a impossibilidade 
de melhorar as coisas sem 
mudanças extremas. Vive-
mos a época em que está 
mais do que claro o fato de 
que, ou mudamos nosso 
modo de viver, ou o acirra-
mento das desigualdades e 
reações da natureza não nos 
poupará! 

Sempre na luta por um 
mundo livre, igualitário e 
justo! Toda nossa solidarie-
dade às vítimas e às suas 
famílias!

13 de abril de 2020,

Frente Feminista de 
São José do Rio Preto/SP

Divulgação
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) anunciou nesta quar-
ta-feira (15) a flexibilização de 
21 atividades consideradas não 
essenciais que poderão voltar a 
funcionar tomando os devidos 
cuidados e restrições a partir 
desta quinta-feira (16). 

A decisão foi tomada de-
pois de uma ampla discussão 
com os membros do Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavirus afirmou o prefeito 
que salientou que as ativida-
des tomadas inicialmente de 
isolamento surtiram resultados 
e deram tempo para que os 
equipamentos de saúde se 
preparassem. 

O prefeito disse que o nú-
mero de pouco mais de 50 
casos em 34 dias demostra-
riam que as decisões tomadas 
foram corretas se considerar o 
porte de Rio Preto e por conta 
dessa participação considerável 
da população nestas primeiras 
semanas. 

Essa f lexibi l ização teve 
como foco ainda estabeleci-
mentos que não tenham aglo-
merações e, segundo Edinho, a 
orientação continua a mesma 
se possível, “Fique em Casa”. 

As novas atividades permi-

tidas são as seguintes:
•Óticas e lojas de produtos 

ortopédicos e similares;
•Bancas de revistas e jor-

nais;
•Escritórios de advocacia, 

contabilidade e imobiliárias 
(estas terão o acesso restrito);

•Lojas de materiais de cons-
trução;

•Lavanderias
•Barbearias e cabeleireiros 

com limitações (por meio de 
agendamento de clientes e uso 
obrigatório de máscaras espe-
ciais N 95 pelos atendentes);

•Todos os comércios de 
alimentos: bares, lanchonetes e 
restaurantes (com atendimento 
presidencial, mas sem consumo 
no local);

•Hotéis;
•Estacionamentos;
•Produtos Agropecuários;
•Consultórios e serviços 

odontológicos;
•Assistência Técnica de 

produtos eletrônicos;
•Comércio de peças e aces-

sórios para carros, motos e 
bicicletas.

Segundo o procurador geral 
do município, Adilson Vedroni, 
as empresas são obrigadas a 
abrirem a partir dessa nova 
decisão e a fornecer aos seus 
funcionários máscaras de teci-
do ou descartáveis, regrar os 

distanciamento das pessoas 
dentro do estabelecimento em 
1,5 metro dentre as pessoas, 
fornecer álcool em gel 70 para 
uso dos clientes e dos funcio-
nários e ainda assegurar que os 
clientes só adentrem os estabe-
lecimentos usando máscaras.

O decreto 18.586/2020 
será publicado na edição desta 
quinta (16) no Diário Oficial 
(Jornal Dhoje) trazendo o de-
talhamento de todas as novas 
normas.

O secretário de Saúde e 
presidente do Comitê, Aldenis 
Borim, afirma que a decisão de 
possibilitar a abertura gradual 
de algumas atividades está 
embasada em critérios técnicos 
e nas informações conhecidas 
mundialmente do comporta-
mento do vírus no mundo. “A 
alteração só está acontecendo 
porque a prefeitura e a popula-
ção estão fazendo o dever de 
casa. Ou seja, levando a sério 
o isolamento social”, salientou 
Borim

Ele destacou ainda que o 
isolamento social não é uma 
coisa estática e que leva em 
conta a curva de casos positivos 
do Covid-19, considerando o 
número de casos e se o sistema 
de saúde já está pronto para 
absorver estes casos.

Borim voltou a rebater quem 

criticou o porquê do isolamento 
já que os casos de Rio Preto 
são pequenos afirmando que 
em 34 dias a cidade tem pouco 
mais de 50 casos (58 casos 
confirmados) porque houve 
o isolamento. “Eu digo que o 
baixo número de casos ocorreu 
porque o isolamento foi eficien-
te”,  afirmou o secretário. Que 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura flexibiliza 20 novas 
atividades a partir desta quinta 

RETORNO GRADUAL

O presidente do PDT Na-
cional, Carlos Lupi, conseguiu 
na Justiça Federal do Distrito 
Federal uma liminar contra o au-
mento de juros que estão sendo 
praticados pelos bancos no país.

A Ação Popular ajuizada co-
bra da União e do Banco Central 
que exigem do setor financeiro o 
não aumento de juros, em con-
trapartida a injeção de liquidez 
da autoridade monetária que 
foi feita ao Sistema Financeiro 
Nacional durante a pandemia de 
coronavírus (Covid-19).

A liminar foi concedida pelo 
juiz Renato Coelho Borelli, da 9ª 
Vara Cível da Justiça Federal do 
DF. Acompanhe um trecho do 
despacho do magistrado com a 
concessão da liminar e o defe-
rimento feito:

 “DEFIRO o pedido de tutela 
de urgência, para determinar 
que todas as instituições do 
Sistema Financeiro Nacional 
se abstenham de aumentar a 
taxa de juros ou intensificar as 
exigências para a concessão de 
crédito”.

“DETERMINO, também, que 
a parte ré adote medidas a 
fim de condicionar a conces-
são dos benefícios de liquidez, 
provenientes da redução do 
percentual dos recolhimentos 
compulsórios, à efetiva apresen-
tação de novas linhas e carteiras 
de créditos a favor do mercado 
produtivo interno por parte dos 
bancos a serem beneficiados”.

PDT Nacional 
consegue liminar 
contra aumento 

de juros dos 
bancos

JUSTIÇA

Ação rápida
Projeto determina a prorrogação 

do prazo de filiação partidária para 
candidatura eleitoral durante estado 
de calamidade pública. Devido à pan-
demia, o Congresso reconheceu estado 
de calamidade pública com vigência 
até 31 de dezembro. “A quarentena 
dificulta as atividades relacionadas à 
política”, disse o autor, deputado Mario 
Heringer, PDT-MG. A proposta pede 
que o prazo de filiação seja prorrogado 
pelo partido ou pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. Quando é de interesse deles, 
a ação é rápida...

Cientistas
Cientistas brasileiros ra-

dicados nos Estados Unidos 
abriram a caixa de ferramen-
tas para criticar o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
que tem incentivado a popula-
ção, de forma indireta, a des-
cumprir as medidas restritivas 
impostas por governadores e 
prefeitos como meio eficaz 
de segurar o avanço da pan-
demia. O cientista Miguel Ni-
colelis disse que o povo pode 
pagar um preço elevado por 
causa da influência negativa 
do governo central, sem citar 
nome, lógico que se referiu ao 
presidente Bolsonaro.

Emenda
Zé da Academia vai apre-

sentar uma emenda ao seu 
projeto que dá suporte legal 
para que a Secretaria de Es-
portes faça o pagamento do 
programa Auxílio Atleta aos 
professores, técnicos e atle-
tas. Por causa da pandemia 
provocada pelo coronavírus, 
as atividades foram sus-
pensas, em função disso, 
também o pagamento dos 
salários. A emenda, segun-
do o vereador, permite que 
os professores deem aulas 
on-line aos alunos. Cerca 
de 250 profissionais estão 
sem receber salário desde 
a suspensão das aulas.

Cestas básicas
Como as aulas estão suspensas por causa da 

pandemia do vírus chinês, o projeto social Aquário 
da Vila Toninho está fazendo campanha com o 
objetivo de arrecadar cestas básicas para serem 
distribuídas às famílias de baixa renda. O vereador 
Celso Peixão (MDB), que atua no projeto, disse 
que são distribuídas entre 100 e 150 cestas de 
alimentos por mês. “O projeto está pedindo ajuda 
aos empresários, porque a procura aumentou”, 
disse. O projeto desenvolve atividades como karatê, 
jiu jitsu, capoeira e balé.

Socorro!
“Quero minha vida de 

volta, não quero usar más-
cara e nem álcool gel... 
socorro! Isso é que muitas 
pessoas estão dizendo, 
reclamando da ‘carga’ im-
posta pelo vírus chinês que 
vem provocando, inclusive, 
desentendimento na rede 
social, entre os que querem 
trabalhar e aqueles que de-
fendem o isolamento social 
para evitar a propagação do 
coronavírus. Agora, os nú-
meros mostram que, além 
da higienização correta, 
todo cuidado é pouco para 
evitar a contaminação... 
fique em casa!

Digladiam
Brasileiros favoráveis ou 

não ao isolamento social 
se digladiam na rede social, 
porém, são poucos que 
criticam o governo chinês, 
responsável pela pandemia, 
por não ter adotado medi-
das sanitárias. O presidente 
chinês, Xi Jinping, ainda não 
pediu desculpas por ter sido 
omisso, quando do surgi-
mento do novo coronavírus 
contraído por humano. O 
presidente Donald Trump, 
inclusive, cortou repasses 
destinados à OMS por não 
ter alertado sobre gravidade 
do vírus. A OMS comeu na 
mão do Jinping?   

Limpando
Com expectativa de que o comércio será reaberto no próximo dia 23 de abril, comer-

ciantes começam a limpar suas lojas. O decreto do governador João Doria (PSDB), seguido 
pelo prefeito Edinho Araújo (MDB), com algumas adaptações à realidade local, se expira 
no dia 22 de abril. “Eu vou limpar a loja que deve estar empoeirada”, disse, animada, 
uma funcionária de uma loja que funciona em um shopping da cidade. “Estou cansada 
de ficar parada”, acrescentou. Tomara que sua previsão esteja correta...

Exoneração
O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson 

de Oliveira, do Ministério da Saúde, pediu demissão, 
ontem, por discordar da política defendida pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus. 
Wanderson, ligado ao ministro Luiz Henrique Mandetta, 
que negou a solicitação. Bolsonaro, segundo a mídia 
nacional, já está procurando um substituto para Man-
detta. Como o ministro ganhou notoriedade na defesa 
da quarentena, Bolsonaro só vai se acalmar quando 
assinar a sua exoneração.  

Divulgação

O prefeito Edinho Araújo autorizou a 
flexibilização, após reunião com Comitê

disse ainda que essa decisão 
tomada agora não é decisiva e 
que continuarão analisando a 
curva diariamente e as medi-
das serão domadas conforme 
for a necessidade podendo ser 
a ampliação da flexibilização 
ou até mesmo o aumento da 
restrição isso vai depender do 
que a realidade mostrar.

Reunião entre artistas e Secretaria 
de Cultura segue sem definição

Representantes de modali-
dades artísticas (música, teatro, 
literatura, dança, artes plásticas, 
entre outros) realizaram uma 
reunião on-line, na manhã desta 
quarta-feira (15), com a Secre-
taria de Cultura de Rio Peto. 
De acordo com a assessoria 
da secretaria, esta foi a sexta 
reunião realizada com o grupo, 
mas as tratativas ainda estão 
em processo.

Segundo o delegado regional 
do Sindicato dos Artistas e Técni-
cos de Espetáculos e Diversões 
do Estado de São Paulo (Sated), 
Jeovelino Lucas, os artistas co-

bram auxílio da prefeitura durante 
esse período de pandemia. 

“Muitos artistas estão sem 
poder exercer sua profissão, 
como quem trabalha com teatro, 
por exemplo. Então, estamos 
tendo esse diálogo com a Prefei-
tura para ver essa questão, além 
de outras, como prêmio Nelson 
Seixas”, comentou.

De acordo com Lawrence Gar-
cia, diretor da Cia. Apocalíptica e 
um dos articuladores do FLIGSP 
(Fórum de Políticas Públicas para 
o litoral, interior e Grande São 
Paulo), Rio Preto conta com mais 
de 200 artistas na área de teatro. 

“É difícil mensurar essa quan-
tidade porque tem muitos ar-

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

tistas que não são atendidos 
por nenhuma política pública, 
como os artistas de circo e os 
cantores sertanejos. Estimando 
por baixo, diria que são mais 
1.500 no município, talvez muito 
mais. Infelizmente, a Prefeitura 
não tem um censo sobre essa 
quantidade”, afirmou.

Enquanto nenhuma medida é 
tomada, a Sated está realizando 
uma campanha para a arrecada-
ção de alimentos. “A arrecadação 
está sendo feita na subsede da 
Sated, na rua Siqueira Campos, 
número 1794. A pessoa pode 
ir lá e deixa qualquer tipo de 
alimento ou produto de higiene 
pessoal”, explicou Lucas.

A ordem liminar de sus-
pensão da prestação de ser-
viços médicos envolve ele-
mento ligado ao mérito do 
ato administrativo, o que, 
em regra, está afastado da 
análise pelo Poder Judiciário.

Assim entendeu o presi-
dente do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, desembargador 
Geraldo Pinheiro Franco, ao 
acolher pedido do município 
de Bady Bassitt para que um 
centro médico de especiali-
dades retome a prestação de 
serviços à população.

Consta nos autos que, por 
possíveis irregularidades no 
credenciamento para contra-

TJ-SP cassa liminar que impedia 
centro médico de atuar em Bady

Da REDAÇÃO

Como as aulas estão suspensas por causa da 
pandemia do vírus chinês, o projeto social Aquário 
da Vila Toninho está fazendo campanha com o 
objetivo de arrecadar cestas básicas para serem 
distribuídas às famílias de baixa renda. O vereador 
Celso Peixão (MDB), que atua no projeto, disse 
que são distribuídas entre 100 e 150 cestas de 
alimentos por mês. “O projeto está pedindo ajuda 
aos empresários, porque a procura aumentou”, 
disse. O projeto desenvolve atividades como karatê, 

No PL 
Oscarzinho Pimentel havia 

pedido para não divulgar a sigla 
que está filiado, por causa de um 
acordo firmado com o vereador 
Fábio Marcondes. Depois de 
uma conversa entre ambos, o 
acordo foi quebrado. O ex-verea-
dor deverá disputar uma cadeira 
na Câmara pelo PL. A coluna, 
portanto, respeitou o pedido do 
ex-vereador.

Divulgação

Lawrence Garcia

tação de pessoas jurídicas, 
o juízo de primeira instância 
determinou a suspensão dos 
trabalhos no centro médico. 

Para o presidente, no en-
tanto, a medida pode acar-
retar sensíveis prejuízos à 
população, especialmente 
em se tratando de um ser-
viço essencial em época de 
pandemia.

“A situação se agrava — e 
muito — em períodos críticos 
e de calamidade, especial-
mente no cenário atual de 
pandemia da Covid-19 e da 
expressiva necessidade de 
profissionais médicos para 
atender à população, com o 
crescente ritmo de contágio 
pelo novo coronavírus”, disse.
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Educação libera material on-line e 
impresso será entregue nas escolas
Projeto lançado na semana passada propõe atividades a serem desenvolvidas com as crianças durante este período sem aulas

A Secretaria de Educação 
vai disponibilizar nesta quinta 
(16) e sexta-feira (17) o ma-
terial impresso didático que 
será utilizado pelas crianças 
matriculadas na rede munici-
pal durante o período que os 
alunos estiverem sem aulas 
por conta da pandemia de 
coronavírus (Covid-19). 

Este material é o mesmo 
que foi disponibilizado nesta 
quarta-feira (15) por meio do 
canal digital criado pela secre-
taria que faz parte do programa 
Rio Preto Educ Ação. (https://
digital.educacao.riopreto.br/).

O projeto lançado na sema-
na passada propõe atividades 
a serem desenvolvidas com as 
crianças durante este período 
sem aulas. 

No material tanto on-line 
quanto impresso há orien-
tações para atividades com 
crianças a partir de 4 anos de 
idade — quando tem início o 
ensino obrigatório — até o 9º 
ano do ensino fundamental.

A secretária de Educação, 
Sueli Costa, deixou bem claro 
na apresentação do projeto 
que a participação das famílias 
será fundamental para que o 
programa atinja seu objetivo, 
que é dar uma rotina de estu-
dos e atividades para os alunos 
durante este período, em espe-
cial para os estudantes da 1ª e 
2ª Etapa da Educação Infantil 
que abrange crianças entre 
quatro e seis anos. 

Já a partir do 1º ano do 
Ensino Fundamental a criança 
poderá ter mais autonomia, 
onde serão feitas indicações 
de leitura de diversos gêneros 

textuais.
A retirada do material im-

presso para os pais e responsá-
veis que não têm acesso à inter-
net poderá ser feita na unidade 
que o aluno estuda nestes dois 
dias 16 e 17 de abril.

Foi feita uma parceria do 
município com a Undime (União 
Nacional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação) que produziu 
matérias que foram adaptadas e 
ganharam novos conteúdos que 
se enquadram com a realidade 
do ensino desenvolvido pela 
rede municipal. Para a confec-
ção deste material, a Prefeitura 
fez uma parceria com o governo 
do Estado.

Segundo Leandra Justo He-
rerra, a chefe de coordenadoria 
pedagógica da Secretaria, a 
princípio não haverá aula on-line 
ou educação à distância. “São 
propostas de atividades realiza-
das com as famílias, orientadas 
pelos responsáveis, para que as 
crianças não fiquem tão distan-
tes da rotina escolar”, salientou 
Leandra.

O programa Educ Ação vai 
atender cerca de 30 mil crian-
ças e adolescentes da rede 
municipal de ensino, porém os 
materiais são de livre acesso 
por meio do site da Educação 
Digital. 

Em nota a Secretaria afir-
mou que neste primeiro mo-
mento não haverá contado 
entre professores e alunos pelos 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

DivulgaçãoO programa Educ Ação vai 
atender 30 mil crianças e 
adolescentes da rede mu-
nicipal de ensino, porém 
os materiais são de livre 
acesso por meio do site da 
Educação Digital

Cartão-merenda será entregue 
e vai injetar R$ 120 mil 

na economia local
O prefeito Paulo Ricardo Beolchi de Lucas (Janjão) afirmou que 
a medida foi tomada para atender uma demanda apresentada 
pelos alunos por conta da suspensão das aulas em decorrência da 
pandemia de coronavírus (Covid-19)

A Prefeitura de Cedral vai 
realizar a entrega do Cartão Ali-
mentação-Merenda no valor de 
R$ 70 para todos os alunos da 
rede municipal de ensino nesta 
quinta (16) e sexta-feira (17).

Ao todo, os responsáveis 
dos 1.704 alunos retirarão os 
cartões magnéticos durante 
estes dois dias de forma es-
calonada e com cronograma 
para a distribuição –  a retirada 
poderá ser feita na mesma 
unidade escolar onde está 

matriculado o aluno. A retirada 
se dará no mesmo período que 
a criança estuda.

As unidades escolares são 
EMEI Prefeito Irineu Beolchi, 
Lucia Novais Brandão, CEMEI 
Santo Antônio e Salas des-
centralizadas Bortoluzzo. Os 
os pais ou responsáveis devem 
comparecer aos locais muni-
dos de um documento pessoal 
deles e do aluno para retirar o 
Cartão-merenda.

O prefeito Paulo Ricardo 
Beolchi de Lucas (Janjão) afir-
mou que a medida foi tomada 
para atender uma demanda 

apresentada pelos alunos por 
conta da suspensão das aulas 
em decorrência da pandemia 
de coronavírus (Covid-19). 

 “Muitos estudantes de-
pendem da escola. Nós for-
necemos três alimentações 
completas para cada turno. 
Além disso, a situação atual 
é instável e quem não precisa 
hoje, pode precisar amanhã. 
Por isto estendemos o benefí-
cio a todos os alunos da rede 
municipal, independentemente 
de cadastramento”, salientou 
Janjão.

Segundo a coordenado-

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

CEDRAL

Cada estudante da rede municipal de Cedral terá direito a um crédito de R$ 70

Integrantes do CMDCA (Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), órgão 
da Secretaria de Assistência So-
cial (Semas) fizeram nesta terça, 
dia 14, sua primeira reunião 
ordinária mensal remota, por 
meio de webcam, sob a direção 
da presidente Camila Sparvoli. 

Todo mês, o CMDCA faz 
uma reunião ordinária com 
sua equipe, composta 50% de 
representantes da sociedade 
civil e 50% do Poder Público. A 
sociedade civil inclui as organi-
zações sociais civis, faculdades, 
associações de bairro, órgãos de 
classe, entre outros.

Pautas principais: prorroga-
ção do registro da Associação 
Renascer; devolutivas das co-
missões; e informes sobre todas 
as ações para crianças e adoles-
centes relacionadas ao covid-19.

Foi apresentado um cartaz 
que circula nas redes sociais e 
unidades da Semas informando 
que os Conselhos Tutelares 
Norte e Sul continuam em plena 
atividade, mesmo em tempos de 
pandemia, garantindo a prote-
ção das crianças e adolescen-
tes, além de trazer os números 
de telefones para contatos e 
denúncias. 

“Em períodos de quarentena, 
todo mundo dentro de casa, 
podem aumentar as situações 
de violência contra as crianças e 
adolescentes, por isso é preciso 
ficar sempre atentos. Nossos 
equipamentos continuam ativos 
para receber informações e de-
núncias,” disse Camila.

Outro assunto recorrente do 
CMDCA é a Destinação Solidária 
de parcela do Imposto de Renda 
que pode ser aplicada em obras 
e ações para crianças, adoles-
centes e idosos. Com a prorro-
gação da entrega da declaração 
do IR, o contribuinte tem agora 
até 30 de junho para fazer sua 
declaração e sua opção.

Conselho da 
Criança e 

Adolescente faz 
1ª reunião por 

videoconferência
Da REDAÇÃO

Divulgação

Secretaria de Assistência Social lança 
Boletim Informativo on-line para equipe

A Secretaria de Assistência 
Social (Semas) preparou um  
Boletim Informativo, com notas, 
textos, informes, comunicados e 
avisos. Um material produzido na 
própria secretaria.

O folheto circula em todos os 
departamentos e unidades da 
Semas, tanto para funcionários 
de gabinete, quanto para os que 
atendem nas unidades externas, 
como CRAS e CREAS. Em tem-
pos de coronavírus, que as notí-
cias se propagam rapidamente, 
nada mais útil do que disseminar 
informação verdadeira e funda-
mentada.

Esse número inaugural foi 

composto em sete páginas com 
os seguintes temas: Funciona-
mento das Unidades Públicas da 
Semas (CRAS,CREAS e Centro 
POP); Compra e doação de EPIs 
(Equipamentos de Proteção In-
dividual, como máscaras, luvas, 
etc); Acolhimento emergencial 
de pessoas em situação de 
rua devido ao covid-19; Cestas 
Básicas; Passe Gratidão; Auxílio 
Emergencial de R$ 600; e Tira 
Dúvidas.

Para a secretária Patrícia, 
essa era uma das metas de 
2020, comunicar-se mais ra-
pidamente com sua equipe. 
“Devido às constantes alterações 
na política de assistência social 

Da REDAÇÃO executada no município, causa-
das pelo covid-19, a Secretaria 
de Assistência Social sentiu a 
necessidade de informar seus 
trabalhadores sobre esse novo 
panorama. A Informação deveria 
chegar de uma forma mais efeti-
va que um simples e-mail, então 
decidimos elaborar o Informativo 
estilo jornal, explicando de ma-
neira direta e resumida as ativi-
dades desenvolvidas,” afirmou.

Os textos são elaborados 
pela servidora Laura Padilha, 
que coleta as notícias conforme 
vão acontecendo, acompanha 
as ações institucionais e entre-
vistas durante este período de 
pandemia.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

WEBCAM

Imunização para grupos prioritários 
volta a ser feita hoje em Rio Preto

Começa nesta quinta-feira, 
dia 16, em Rio Preto, a segunda 
etapa da campanha de vacina-
ção contra gripe. 

Na primeira etapa, iniciada 
em 24 de março, foram vaci-
nados idosos, profissionais de 
saúde e policiais civis e mili-
tares. Quem faz parte de um 

desses grupos e ainda não se 
imunizou pode procurar uma 
escola ou equipamento público 
até o fim da campanha, do dia 
22 de maio. 

Até agora 79.075 pessoas 
já foram imunizadas na cida-
de. “O principal objetivo da 
campanha é proteger pessoas 
que têm maior vulnerabilidade 
às complicações da Influenza, 

Da REDAÇÃO como as pneumonias, que 
levam às internações hospita-
lares. Por isso é tão importante 
se vacinar”, explicou a gerente 
de imunização de Rio Preto, 
Michela Barcelos.

Este ano, as doses estão 
sendo administradas em escolas 
e equipamentos públicos. Os 
locais estão disponíveis no portal 
da prefeitura rio-pretense. 

CAMPANHA NACIONAL
Mirassol inicia segunda etapa 

de vacinação nesta quinta-feira

A Vigilância Epidemiológica 
do Departamento de Saúde 
de Mirassol inicia, hoje (16), 
a segunda fase da vacinação 
contra a gripe.

A aplicação das doses será 
feita das 8h às 16h nas Escolas 
Municipais Cândido Brasil Es-

trela, Luís Carlos Matiel Pires e 
Darcy Amâncio, além do Centro 
de Saúde ‘Postão’ pela entrada 
em frente ao Fórum.

Nesta etapa, devem se 
vacinar portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis e 
outras condições clínicas espe-
ciais, profissionais das forças 
de segurança e salvamento, 

Da REDAÇÃO caminhoneiros e motoristas de 
transporte coletivo e portuário, 
funcionários do sistema prisio-
nal, adolescentes de 12 a 21 
anos que cumprem medidas 
socioeducativas e população 
privada de liberdade. 

A vacinação desse grupo 
prioritário segue até o dia 8 
de maio.

EM ESCOLAS E NO POSTÃO

ra de Ensino do município, 
Isabella Munhoz Facio, o car-
tão-merenda será concedido 
individualmente a cada aluno, 
possuindo um crédito de R$ 70, 
valor equivalente a um mês de 
merenda. 

O crédito será concedido 
mensalmente enquanto durar 
a suspensão das aulas, em 
decorrência da pandemia.

Cada cartão será intrans-
ferível e possui numerações 

individuais não podendo ser 
trocado ou vendido. A respon-
sabilidade do mesmo ficará a 
cargo dos pais ou responsáveis 
dos alunos. 

Fomento ao comércio lo-
cal – os cartões só poderão ser 
utilizados nos supermercados 
da cidade.  Com isso os cerca 
de R$ 120 mil investidos neste 
benefício provisório ficarão no 
próprio comércio local. A prefei-
tura repassou uma orientação a 

todos os comerciantes que os 
cartões só podem ser utiliza-
dos para compra de alimentos 
e nada mais. 

 Esta ação da Prefeitura de 
Cedral com a Coordenadoria 
de Educação é emergencial 
no sentido de garantir alimen-
tação aos estudantes matri-
culados na Rede Municipal de 
Ensino durante a suspensão 
de aulas, e visa reduzir os 
impactos da pandemia.
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No primeiro dia de funcio-
namento da flexibilização da 
abertura de lojas não conside-
radas essenciais e prestado-
res de serviços em Rio Preto, 
muitos comerciantes que só 
podem atender por drive-thru 
adaptaram o atendimento 
com cones e faixas utilizando 
a rua em frente ao seu esta-
belecimento comercial.

Funcionários das lojas es-
tão ficando na calçada e 
atendem os clientes que 
permanecem dentro de seus 
carros, cumprindo assim a 
nova determinação que não 
desrespeita o decreto esta-
dual referente às proibições 
da quarentena por conta da 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

A nova determinação foi 
anunciada na live feita pela 
Prefeitura nesta terça-feira 
(14) durante um pingue pon-
gue feito entre o presidente da 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 
Kelvin Kaiser, e a gerente da 
Vigilância Sanitária da Prefei-
tura, Miriam Wowk.

Segundo Miriam, “todo es-
tabelecimento que tiver esta-
cionamento mesmo que seja 
na via pública ele pode sim se 
organizar para o atendimento 
por drive-thru. É para qualquer 
tipo de comércio e não só para 
a alimentação”, esclareceu a 
gerente durante a live.

Lojas em geral atenden-
do a recomendação podem 
funcionar, por exemplo, se-
tor têxtil, eletroeletrônicos, 
acessórios, óticas, material 
de construção e restaurantes.

Atendimento inadequa-
do – a reportagem constatou 
que algumas lojas do Cal-
çadão e a área central que 
abriram estão atendendo os 
consumidores na porta das 
lojas. Bloqueios foram feitos 
para os clientes não entrarem 
na loja, mas mesmo com 
esta restrição de acesso as 
mesmas estão contrariando a 
nova determinação da Prefei-
tura, que possibilitou a abertu-
ra apenas para o atendimento 
drive thru (dentro dos carros).

Prestadores de serviço 
– outra orientação diz respeito 
aos prestadores de serviço: 
serviços como de TI, banho e 
tosa de pets, manutenção de 
serviços de TV a cabo ou In-
ternet ou de outros eletrônicos 
podem ser feitos na residência 
ou empresa do cliente de 
forma individualizada. Dei-
xando claro que não pode 
haver atendimento aberto ao 
público.

A gerente da Vigilância 
alertou que estes atendimen-
tos podem ser feitos indivi-
dualizados e os profissionais 
devem seguir as regras de 
proteção individual para poder 
atender a população de forma 
individualizada no domicílio do 
cliente ou no estabelecimento 
que precisa da prestação de 
serviço.

Lojas não essenciais se adaptam para 
atender consumidor dentro dos carros

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

COMERCIANTES COLOCARAM CONES E FITAS DE ISOLAMENTO PARA SINALIZAR ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO SISTEMA DRIVE THRU

NILSON CONDE – Falecido no dia 
14/04/2020 aos 60 anos de idade. Era ca-
sado com Ivanir Moreira dos Santos Conde, 
deixando a fi lha: Juliana. Sepultamento 
ocorreu no dia 14/04/2020 às 16h, saindo 
do velório de Magda para o cemitério 
Municipal de Magda.

CONCEIÇÃO ALVES QUINQUIOLLI 
– Falecida no dia 14/04/2020 aos 87 
anos de idade. Era viúvo de Orlando 
Quinquiolli, deixando os fi lhos: Silvano, 
Wagner e Silvio. Sepultamento ocorreu no 
dia 15/04/2020 às 16h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

MARIA AMANCIO TOPASSI – Falecida 
no dia 15/04/2020 aos 84 anos de idade. 
Era viúva de João Topassi, deixando os 
fi lhos: Agnaldo, Benedito, Valdemir, Apa-
recido, João, Mereide, Antônia, José (fa-
lecido) e Cleuza (falecida). Sepultamento 
ocorreu no dia 15/04/2020 às 15h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

CARLOS ROBERTO APPOLONI – Fa-
lecido no dia 15/04/2020 aos 62 anos 
de idade. Era casado com Rosana Nico-
letti Appolini, deixando os fi lhos: Melina, 
Gustavo e Karla. Sepultamento ocorre no 
dia 16/04/2020 às 14h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Sérgio SAMPAIO

Caminhão tomba em 
rodovia em Ibirá

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) recebeu o chamado 
de um acidente na rodovia 
Roberto Mario Perosa (que 
faz cruzamento com a rodovia 
Washington Luiz) em Ibirá na 
noite desta terça-feira (14).

De acordo com a PRF, o 
caminhão estava carregado 
com 27 toneladas de soja, que 
ficaram espalhadas pela via 
após o acidente, mas não foi 
registrado saque. O motorista 
teve ferimentos leves e a polí-
cia investiga o caso. O tráfego 
segue normal na rodovia.

Vinicius LIMA

A Secretaria de Trânsi-
to, Transportes e Segurança 
(SMTTS) de Rio Preto dispo-
nibilizou sistema online para 
apresentação de recursos para 
multas. 

A ferramenta visa oferecer 
uma alternativa aos motoristas, 
uma vez que o Poupatempo 
está fechado em função da 
quarentena provocada pela 
pandemia do Corona Vírus.

Outra opção é o motorista 
autuado enviar o requerimento 
preenchido por correio para a 
secretaria no endereço avenida 
Artur Nonato, 1177, Jardim 
Santa Catarina – CEP 15080-
010. 

Nesse endereço também 
pode ser enviado o canhoto, 
devidamente preenchido, para 
identificação do condutor.

Recursos de multas 
podem ser apresentados 

por correio e internet

TRÊS GOLPES   FLAGRANTE

Cerca de 45% dos pacientes do 
Covid-19 já foram curados

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto atualizou 
nesta quarta-feira (15) os casos 
de coronavírus no município. 
Foram dois novos casos confir-
mados, chegando a 58 no total. 
Por outro lado, 26 pacientes já 
receberam alta após o isolamen-
to, número que representa 45% 
dos casos.

Dos outros 32 pacientes, 
23 estão dentro dos 14 dias 
de isolamento, quatro estão 
internados há mais de 14 dias e 

dois continuam com os sintomas 
mesmo após os 14 dias. Rio 
Preto também registra três óbi-
tos pela doença, sendo que um 
está sob investigação e outros 
21 foram descartados.

Durante a live, o secretário 
de saúde, Aldenis Borim, ainda 
informou que minutos antes da 
transmissão chegaram quatro 
novos casos, mas que precisa-
riam ser avaliados para verificar 
se realmente são de Rio Preto. 

O município registrou 59 
novas notificações, totalizando 
1.678 até o momento. Já foram 
666 casos descartados e 63 

Vinicius LIMA
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ainda estão sob investigação.
Em relação aos casos de 

Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), das 212 pessoas 
notificadas, 171 já tiveram alta 
hospitalar. Os outros 41 pacien-
tes estão internados, sendo 16 
na UTI e 25 na enfermaria. 

Dos 58 casos positivos de 
Covid-19, 25 foram diagnosti-
cados com SRAG, sendo que 
15 tiveram alta hospitalar, sete 
permanecem em enfermaria e 
três estão na UTI. Rio Preto tam-
bém registra 891 notificações 
de casos leves de SRAG, sem 
coletas de exame.

Dos outros 32 
pacientes, 23 estão 
dentro dos 14 dias 
de isolamento, 
quatro estão 
internados há mais 
de 14 dias e dois 
continuam com os 
sintomas mesmo 
após os 14 dias

Por fim, Borim elogiou a 
compreensão da população 
em relação a quarentena. “Se 
isso não tivesse acontecido, o 
sistema de saúde teria entrado 
em colapso. Quero ressaltar 
que sempre levamos em con-
sideração as consequências 
econômicas do isolamento. As 
alterações do decreto anun-
ciadas pelo prefeito só foram 
possíveis porque prefeitura e 
população levaram o isolamen-
to a sério. Os baixos números 
de casos decorrem de um 
isolamento eficiente e não o 
contrário”, afirmou.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

27 TONELADAS DE SOJA

Moradora de rua 
acusa ajudante de 

importunação sexual

Guardas civis municipais pa-
trulhavam a rua Pedro Amaral, 
na área central de Rio Preto, 
quando por volta da 0h50 des-
ta quarta-feira viram um grupo 
correndo atrás de um homem, 
na frente da rodoviária.

A guarnição decidiu fazer a 
abordagem e os desconheci-
dos fugiram. Apenas a pessoa 
que estava sendo perseguida, 
W.P.S., ajudante de pedreiro, de 
25 anos, permaneceu.

Em seguida, apareceu uma 

moradora de rua, de 42 anos, 
que acusou o jovem de ter 
“passado as mãos” em suas 
partes íntimas.

A suposta importunação 
sexual teria ocorrido na Praça 
Cívica. Uma testemunha ou-
vida pela GCM contou versão 
diferente da mulher.

O suspeito, que não tem 
antecedentes criminais, negou 
a prática do crime. Ele foi leva-
do até a Central de Flagrantes, 
onde foi ouvido e liberado. O 
caso deve ser investigado pela 
DDM (Delegacia de Defesa da 
Mulher) rio-pretense.

Daniele JAMMAL

NO CENTRO

Ladrão de banca de jornal fica 
‘enroscado’ em cerca do terminal

O desempregado E.R.G., 
33, morador na Boa Vista, 
em Rio Preto, foi preso em 
flagrante por furto quali-
ficado, por guardas civis 
municipais, à 0h12 desta 
quinta-feira.

Segundo o porta-voz da 
GCM, Roger Assis, a guarni-
ção fazia o patrulhamento de 
rotina na área central quando 
recebeu uma mensagem 
pela central de rádio da cor-
poração de que uma banca 
de jornais e revistas, no cru-
zamento das ruas Prudente 
de Moraes e Bernardino de 
Campos, tinha sido furtada.

Após arrombar a porta do 
local, o acusado teria fugido. 
Com a descrição das roupas 
usadas pelo suspeito (calça 
escura com listra branca e 
agasalho de cor preta) os 
guardas o localizaram quan-
do caminhava em direção à 
rodoviária.

Depois de cruzar a linha 
férrea, G. tentou pular o 
muro do novo terminal ur-
bano, mas acabou ficando 
enroscado em uma cerca 
de segurança (concertina). 
Como o equipamento é uma 
espécie de navalha, sofreu 
ferimentos em um dos braços 
e mão.

Durante a tentativa de 

Daniele JAMMAL

PRESO PELA GCM

Após sofrer uma tentativa 
de homicídio na rua Aparecida 
do Taboado, no Solo Sagrado, 
em São José do Rio Preto, 
onde levou três facadas de um 
desconhecido, a vítima R.S.T, 
de 43 anos, se encontra está-
vel no Hospital de Base de Rio 
Preto, onde foi internada nesta 
terça-feira.

De acordo com a assessoria 
de imprensa do HB, o paciente 
está na enfermaria, estável, 
consciente e orientado, mas 
ainda sem previsão de alta.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o homem foi atacado 
por um motociclista não identifi-
cado, que fugiu com uma moto 
Honda Titan vermelha.

As causas da tentativa de 
homicídio ainda são ignoradas. 
Polícia Civil segue investigando 
o caso.

Vítima esfaqueada 
no Solo continua 
internada no HB

fuga, o desempregado havia 
jogado no chão um porta-mo-
edas, que foi apreendido. No 
objeto havia R$ 13, oito chips 
para telefones e cartão de 
memória.

G. passou por atendimento 
médico na UPA Tangará e foi 
conduzido até a Central de Fla-
grantes, onde negou o crime, 
alegando que a porta já estava 
arrombada e que fugiu por 
medo de ser responsabilizado. 
Ele não justificou o fato de ter 
dispensado o porta-moedas.

O delegado de plantão con-
firmou a prisão e o indiciado 
foi transferido para a cadeia 
de trânsito da DIG/Deic, onde 
aguardará decisão judicial.

Um servente, de 31 anos, mora-
dor no Lealdade, que confessou dois 
furtos de veículos à PM, foi preso em 
flagrante, às 18h desta terça-feira, 
quando tentava levar mais um carro 
na rua Armindo Rodrigues Goulart, 
no Residencial Rio Preto I.

A dona de um VW Gol, ano 
1995, uma secretária, de 26, viu 
o bandido em ação e começou a 
gritar.

Ele fugiu usando um skate, mas 
acabou sendo localizado pouco 
tempo depois por uma equipe do 
Baep (Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia).

Com o acusado foi encontrada 
uma chave falsa. Conduzido pela 
guarnição até a Central de Fla-
grantes rio-pretense, D.D.C. teve a 
prisão confirmada, sendo encami-
nhado à carceragem da DIG/Deic, 
onde ficou à disposição da Justiça.

                  Daniele JAMMAL

Secretária grita e 
impede ladrão de 

furtar mais um carro
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A Iguá Saneamento, con-
troladora da Sanessol e Esap, 
concessionária de água e 
esgoto de Mirassol e de Pales-
tina, suspendeu, por um prazo 
inicial de 60 dias, a cobrança 
da tarifa social dos serviços 
de água e esgoto de todas 
as cidades em que opera. A 
medida beneficia até quatro 
mil famílias de baixa renda 
inscritas no programa em 
cinco estados.

“Se nossos clientes têm 
desafios, estaremos juntos 
para ajudá-los a superar. Te-
mos atuado para não deixar o 
coronavírus avançar e, apesar 
das incertezas e dúvidas do 
momento, continuaremos 
servindo a população com 
abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. Além 
disso, olharemos para os nos-
sos clientes mais vulneráveis”, 
declara Gustavo Guimarães, 
presidente da Iguá Sanea-
mento.

A isenção da tarifa social 
passou a vigorar a partir 1º 
de abril e será oferecida ape-
nas aos clientes já inscritos 
do programa até a data. Os 
clientes que se enquadram 
nessa categoria não precisa-
rão pagar as faturas emitidas 
em abril e maio, desde que 
o consumo de água não seja 
superior a 30 m3 por mês.

Caso o cliente já tenha efe-
tuado o pagamento da conta 
que vence em abril, ficará com 
crédito na concessionária para 

Concessionárias de água e esgoto de Mirassol e 
Palestina suspendem a cobrança da tarifa social
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quitar faturas com vencimento 
a partir de junho. Em Mirassol, 
cerca de 1850 pessoas serão 
beneficiadas pela medida e em 
Palestina, são 320 moradores. 
Para os demais clientes, a 
cobrança e o vencimento per-
manecem inalterados.

“Neste momento, também 
não estamos realizando a 
suspensão do fornecimento de 
água por falta de pagamento 
para nenhum dos nossos 
clientes, de acordo com os 
decretos municipais”, ressalta 
Antonio Hercules Neto, diretor 
operacional das concessio-
nárias.

Além da isenção da tarifa 
social e da suspensão do 
corte de água, a Iguá e suas 
concessionárias têm atuado 
de forma ativa no combate à 
Covid-19. No estado do Mato 
Grosso, a companhia vem rea-
lizando doações de hipoclorito 
de sódio (água sanitária) para 
auxiliar instituições públicas 
em ações de descontami-

Suspensão da cobrança 
deve vigorar por 60 dias

nação. Em São Paulo, tem 
auxiliado a desinfecção de 
ruas. Em Mirassol e Palestina 
também estão sendo feitas 
desinfecções pontuais em 
espaços públicos.

“Quem tiver dúvidas sobre 
os novos procedimentos ou 
com cadastro desatualizado 
deve procurar nossa equipe de 
atendimento pelo  0800 774 
0195, em Mirassol, e 0800 
771 7195, em Palestina, ou 
WhatsApp (17) 99641-3259 
nas duas cidades”, explica 
Hercules “O atendimento 
não presencial também foi 
intensificado para atender aos 
clientes remotamente e aju-
dar a evitar a propagação do 
vírus na nossa comunidade”, 
completa. Essenciais na pre-
venção à doença, o abasteci-
mento de água e o tratamento 
e esgoto continuam sendo 
oferecidos normalmente em 
Mirassol, Palestina e outros 
35 municípios atendidos pela 
Iguá.

   Se nossos clientes têm desafios, 
estaremos juntos para ajudá-los a 

superar. Temos atuado para não deixar 
o coronavírus avançar e, apesar das 
incertezas e dúvidas do momento, 

continuaremos servindo a população com 
abastecimento de água e esgotamento 

sanitário

“

”Gustavo Guimarães, presidente da Iguá Saneamento

O cantor votuporanguense 
Dárcio Henrique, conhecido 
em bares e baladas da cida-
de, vai entrar na moda dos 
shows ao vivo pela internet. 
Neste sábado, a partir das 13 
horas, ele fará a Live Solidária 
em prol de três entidades 
assistenciais: Associação 
Beneficente Irmão Mariano 
Dias, Caminho de Damasco 
e Lar São Vicente de Paulo.

Durante a transmissão, 
que será feita pelo canal 
da TV Unifev no Youtube, 
serão solicitadas doações 
de alimentos e em espécie 
para colaborar com as três 
instituições,  conhecidas em 
Votuporanga por atender a 
centenas de idosos e famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social.

As doações poderão ser 
entregues diretamente na 
Loja 775, entre 10h e 16 ho-
ras. Um número de whatsapp 
também já está disponível 
para coletar os mantimentos 
nas residências. É só pedir 
pelo (17) 997699407.

“Além de ser por um mo-
tivo nobre, prometemos a 
interpretação de grandes 
sucessos do samba, pagode 
e axé para animar o sábado 
da galera, mas cada um na 
sua casa, claro, respeitando 
a recomendações de saúde 
em relação ao Coronavírus”, 
diz o cantor Dárcio.

A ação tem o apoio de 
empresários de eventos da 
cidade, profissionais da im-
prensa e da Rádio e TV Unifev.

Para acompanhar a live, 
é só acessar www.youtube.
com.br/tvunifev2

Live Solidária 
vai colaborar 

com três 
entidades 
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CPFL alerta para acúmulo de 
contas após fim da pandemia

Depois da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL) 
determinar a suspenção do 
corte de energia por 90 dias 
por falta de pagamento, a CPFL 
Paulista alertou a população 

para os cuidados em relação ao 
acúmulo de contas. As medidas 
da ANEEL são temporárias, com 
prazo de término definido para 
22 de junho. 

No retorno das atividades, 
as cobranças de débitos terão 
incidências de juros e multas. 
Vale ressaltar que a suspensão 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

é apenas para clientes residen-
ciais urbanos e rurais (incluindo 
pessoas de baixa renda) e de 
serviços considerados essen-
ciais.

Outra definida pela ANEEL é 
a permissão para que distribui-
doras realizem leituras de con-
sumo em intervalos diferentes 

do usual. Nesse caso, será con-
siderada a média aritmética do 
consumo dos últimos 12 meses. 
Em nota, a CPFL recomenda que 
os clientes se cadastrarem por 
meio dos canais online www.
cpfl.com.br ou no aplicativo 
‘CPFL Energia’, já que os aten-
dimentos presenciais também 

foram suspensos.
Para facilitar o pagamento 

das contas de energia, a CPFL 
lançou na terça-feira (15) o 
pagamento por meio de cartão 
de crédito com bandeiras Visa e 
Mastercard. Os clientes que esti-
verem com uma ou mais contas 
em atraso, com valor acima de 

R$ 150, podem parcelar o valor 
em aberto em até seis vezes no 
cartão de crédito. “Para evitar 
acúmulo de contas e ter um 
bom planejamento financeiro, o 
cliente deve procurar pagar suas 
contas dentro do prazo, evitando 
assim multas e juros”, diz a nota 
da CPFL.

Unimed doa duas toneladas de 
alimentos em live sertaneja

No último domingo (12), 
a Unimed Rio Preto realizou 
uma ação social. Durante 
a live da dupla sertaneja Zé 
Neto & Cristiano, transmitida 
pela internet, a cooperativa 
médica doou duas toneladas 
de alimentos não perecíveis 
que são serão revertidas para 
instituições filantrópicas da 
cidade.

 “Estamos muito envolvidos 
e preocupados com relação 
à pandemia do novo corona-
vírus. Não poderíamos deixar 
de participar desta ação tão 
importante que certamente irá 
ajudar muitas pessoas”, afirma 
o presidente do Conselho de 

Administração da Unimed Rio 
Preto, Helencar Ignácio.

 Ao todo, a dupla arreca-
dou mais de 200 toneladas 
de alimentos, equipamentos 
de proteção individual como 
luvas e máscaras e R$ 400 
mil em dinheiro. O montante 
será doado a várias instituições 
e famílias de São José do Rio 
Preto (cidade de origem da 
dupla) e região.

A live foi vista por mais de 
14 milhões de pessoas, tendo 
atingindo o pico de 1,7 milhão 
de espectadores ao mesmo 
tempo. A dupla pretende fazer 
uma nova live, sem data defi-
nida, com a meta de arrecadar 
500 toneladas de alimentos 
dessa vez.

Da REDAÇÃO

14 MILHÕES DE VIEWS

Campanha da Defesa Civil e Rotary 
distribui 385 cestas básicas

A campanha realizada pela 
Defesa Civil de Rio Preto, em par-
ceria com o Rotary Club e Fundo 
Social de Solidariedade, arrecadou 
até agora recursos e alimentos 
suficientes para a distribuição 
de 385 cestas básicas – que já 
estão sendo entregue a famílias 
cadastradas no Fundo Social de 
Solidariedade.

No montante de cestas bási-
cas arrecadadas, há colaborações 
de empresas e doadores individu-
ais – que entregaram alimentos e 
produtos de higiene pessoal em 
horário agendado.

Desde o último dia 27, a 
campanha arrecada alimentos não 
perecíveis e produtos de higiene 
e limpeza, assim como doações 
em dinheiro, por meio de conta 

corrente do Rotary. Ambas as 
arrecadações visam atender às 
10 mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social durante a 
quarentena.

O objetivo é oferecer cestas 
básicas e kits de higiene às famí-
lias carentes da cidade atingidas 
pelo isolamento, medida adotada 
mundialmente como estratégia 
de prevenção à disseminação do 
Corona Vírus.

Para entregar os donativos, a 
população e as entidade interes-
sadas em participar da campanha 
devem fazer contato prévio com a 
Defesa Civil, por meio do telefone 
(17) 3211-1730, para o agenda-
mento da entrega. A medida é ne-
cessária para evitar aglomerações. 
No caso de doações de grande vo-
lume, a equipe da Defesa Civil vai 
até o local fazer o recolhimento.

Da REDAÇÃO

QUARENTENA

Famerp vai estudar os 
efeitos do novo coronavírus

A Faculdade de Medicina de Rio 
Preto – Famerp, por meio de seu La-
boratório de Virologia, vai estudar os 
efeitos da Covid-19 no organismo em 
busca de marcadores biológicos que 
indicam o agravamento da doença. A 
pesquisa é financiada pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp).

O objetivo do estudo, que terá 
duração de dois anos, é auxiliar na 
análise da extensão da propagação 
viral em residências, comunidades 
e hospitais, para que medidas de 
controle sejam tomadas.

A maioria dos pacientes com Co-
vid-19 tem a forma leve da doença, 
no entanto, aproximadamente 20% 
desenvolvem doença grave com alta 
taxa de mortalidade, que está associa-
da a idade avançada, comorbidades e 

imunossupressão.
A pesquisa, coordenada pelo 

professor Maurício Lacerda Nogueira, 
abrangerá a população do bairro Vila 
Toninho, que já participa de um estudo 
sobre dengue, e pacientes do Hospital 
de Base.

Os participantes terão monitora-
dos sintomas relacionados a Covid-19. 
Um número de telefone para acesso 
rápido com a equipe será disponi-
bilizado para o caso do surgimento 
de sinais agudos e, caso necessário, 
encaminhamento para o serviço de 
saúde da região.

Também será realizado um moni-
toramento dos pacientes hospitaliza-
dos no HB que apresentem suspeita 
ou confirmação de Covid-19. Amostras 
serão coletadas para posterior análise 
de citocinas pró-inflamatórias – pos-
síveis marcadores biológicos que indi-
cam agravamento da doença.

Da REDAÇÃO

COM APOIO DA FAPESP

FPF diz que Paulistão vai terminar dentro de campo

A Federação Paulista de Fute-
bol (FPF), através do presidente 
Reinaldo Carneiro Bastos, reali-
zou nesta quarta-feira (15), uma 
reunião online com os represen-
tantes dos 16 times da primeira 
divisão do Campeonato Paulista. 
As equipes da região, Mirassol e 
Novorizontino, foram representa-

das pelos presidentes Edson Er-
menegildo e Genílson da Rocha 
Santos, respectivamente. De 
acordo com nota publica no site 
da FPF, o restante do torneio, 
interrompido pela pandemia 
do coronavírus, será concluído 
dentro de campo, após decisão 
unânime dos dirigentes.

“Em respeito aos milhões 
de torcedores, parceiros comer-

ciais e Grupo Globo, detentor 
dos direitos de transmissão, 
o Campeonato Paulista Série 
A1 – 2020 será concluído em 
campo, conforme estabelece 
o regulamento da competição. 
Diante do cenário de Pandemia, 
não há data para a retomada, 
que somente será definida 
em nova videoconferência a 
ser agendada, seguindo as 

determinações das autoridades 
públicas de saúde”, diz a nota.

Outro ponto levantado foi 
a possibilidade de os jogos 
retomarem com os portões fe-
chados para evitar qualquer tipo 
de aglomeração. A FPF também 
trabalha com o desenvolvimento 
de um protocolo de segurança, 
para garantir a integridade dos 
atletas.

Vinicius LIMA 

Ricardo BONI

Divulgação

Antes de o Paulistão ser in-
terrompido, o Leão era vice-líder 
do grupo B e se encaminhava 
para enfrentar o São Paulo nas 
quartas de final. Já o Novori-
zontino, apesar de ser um único 
invicto na competição, estava 
fora da zona de classificação, 
atrás de Palmeiras e Santo An-
dré. Ainda restam duas rodadas 
para concluir a primeira fase.

Reinaldo Carneiro Bastos
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA
EMPENHO 6307/20
CONTRATADA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 6910/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 6305/20, 6339/20 E 6330/20
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
EMPENHO 6338/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMPENHO 6277/20
CONTRATADA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO LTDA
EMPENHO 6333/20
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP 
EMPENHO 6327/20
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
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP 
EMPENHO 4277/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico Nº 70/19; Contrato: PRE/0137/19
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
04 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 738/2019
CONTRATO PRE/0066/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S.A.
OBJETO: Aquisição de medicamentos para atender as ações judi-
ciais – Itens 03 e 04 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor 
Total: R$186.501,600.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2020
ATA Nº 0285/20
CONTRATADA: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de areia grossa e média lavada e mistura-
da para atendimento das Unidades Escolares da Rede Municipal 
– Valor Unitário – Item 01 – R$85,50 – SME – Sueli Petronilia A. 
Costa – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0286/20
CONTRATADA: FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valor Uni-
tário – Item 10 – R$4,67 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0287/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valor Uni-
tário – Item 05 – R$0,24 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2020
ATA Nº 0288/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais de informática – Valores Uni-
tários – Item 01 – R$56,84; Item 02 – R$6,34; Item 03 – R$29,80; 
Item 06 – R$134,00; Item 09 – R$17,80 – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0289/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MA-
TEIRAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valores 

Unitários – Item 01 – R$10,76; Item 03 – R$0,87; Item 04 – R$1,16 
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2019
ATA Nº 0290/20
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso para as-
sistência do Departamento Administrativo - DADM – Valor Unitário 
– Item 04 – R$21,924 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0291/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA 
SAÚDE EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valores 
Unitários – Item 11 – R$107,60; Item 12 – R$103,68 – SMS – Prazo 
de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 32/2019
CONTRATO Nº COC/0012/20
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de mate-
riais e equipamentos a construção de mini terminal de embarque de 
ônibus na Avenida Potirendaba esquina com Avenida Marginal da 
Rodovia Transbrasiliana (BR 153) – SMO – Sérgio Astolfo Issas - 
Prazo de vigência: 225 dias – Valor Total R$ 2.545.905,30.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 26/2019
CONTRATO Nº COC/0013/20
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de ma-
teriais e equipamentos a execução das obras de implantação de 
ciclovia na Av. Bady Bassit, interligando a Av. Presidente Juscelino 
K. de Oliviera e a Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto – SMO – 
Sérgio Astolfo Issas - Prazo de vigência: 255 dias – Valor Total R$ 
1.968.716,36.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 23/2019
CONTRATO Nº COC/0014/20
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA.
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de mate-
riais e equipamentos a execução das obras de reforma e revitali-
zação da Estação Ferroviária de São José do Rio Preto (1ª etapa) 
– SEMDEC – Jorge Luis de Souza - Prazo de vigência: 285 dias – 
Valor Total R$ 1.517.027,91.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA Nº 03/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO E FRESAGEM EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E CAMADA DE ROLAMEN-
TO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER-SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS - Julgamento da Comissão Municipal de Licita-
ção: Em que pese o respeito pelos argumentos trazidos nas razões 
recursais, face o que consta do parecer técnico da Secretaria 
Municipal de Obras, a Comissão Municipal de Licitações acolhendo 
integralmente esse parecer, que é adotado como razões de decidir 
e passa a fazer parte integrante desta decisão, resolve manter os 
termos do que foi decidido no julgamento do dia 27/03/2020 (pu-
blicado na imprensa ofi cial no dia 28/03/2020). - DESPACHO DA 
AUTORIDADE SUPERIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as 
razões e as contrarrazões recursais, acolho e ratifi co integralmente 
o Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Obras (fl s. 1276/1277 
e 1355/1358) e a decisão da Comissão Municipal de Licitação 
utilizando os argumentos neles expostos como razões de decidir e 
nego provimento aos recursos interpostos pelas empresas CONS-
TROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA e NORO-
MIX CONCRETO S/A. 2- Posto isto, por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade ou ilegalidade HOMOLOGO este procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor da empresa vencedora: 
CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA. Às formalidades 
legais. Publique-se para ciência dos interessados. Sergio Astolfo 
Issas - Secretário Municipal de Obras 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
123/2020, PROCESSO 11.355/2020, objetivando a aquisição de 
medicamentos a base de canabidiol para atender ações judiciais. 
Secretaria Municipal da Saúde. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 04/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2020 
– PROCESSO Nº 1966/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de LM, solupan e 
shampoo automotivo para limpeza dos veículos da frota municipal. 
Secretaria Municipal de Administração. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/04/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Mariana Correa Pedro-
so Fernandes - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020 
– PROCESSO Nº 1961/2020. 
Objeto: Aquisição de mobiliário para estruturar a Diretoria de 
Compras e Contratos e Departamento de Recursos Humanos - RH. 
Secretaria Municipal de Administração. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 17/04/2020 
às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 60/2020 – Processo n.º 
1646/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de testes de PSA livre 
para o Laboratório de Patologia do Complexo Pró Saúde. Secreta-
ria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 25/03/2020, sendo adjudicados os itens à empresa declarada 
vencedora: ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA itens 2 e 3 . O 
item 1 foi deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. 
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Maria-
na Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 74/2020 – Processo n.º 
1.869/2020
Objeto – Registro de Preços para aquisição de material de emba-
lagem (sacos plásticos, fi lme e bobinas). Secretaria Municipal de 
Saúde Sessão pública realizada on-line com inicio dia 16/03/2020, 
sendo adjudicado os itens às empresas declaradas vencedoras:  
CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA ME (Itens: 4, 5); 
LUCIANA COELHO GOMES (itens: 8, 15, 16);  RIO PRETO PRIME 
NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI (itens 9, 10, 11,). Os itens: 1, 
2, 3, 6, 7, 14, 17, 18, 19 foram DESERTOS E OS ITENS 12 E 13 
foram declarados FRACASSADOS. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Celia Candida Faria-  Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim -  Secretário Munici-
pal de Saúde.

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 34.160 DE 09 DE ABRIL DE 2020

DISPENSA, GEIS DE OLIVEIRA BENEVIDES, da Função de Chefe 
de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - FG.101.1, 
no CRAS Centro da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada 
pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 
414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, 
retroagindo os efeitos desta a 30 de março de 2020.
PORTARIA N.º 34.161 DE 09 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, SILVANA APARECIDA DA ROCHA DELFINO, para 
exercer a Função de Chefe de Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS - FG.101.1, no CRAS Centro da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei Complementar 
n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares n.º 360/2012, 
363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 437/2014, 
456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e 
alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remuneratória cor-
respondente, retroagindo os efeitos desta a 30 de março de 2020.
PORTARIA N.º 34.162 DE 09 DE ABRIL DE 2020
REVOGA, a Portaria n.º 34.041 de 23 de março de 2020 do servi-
dor OSWALDO PINTO RAMIRO JUNIOR, retroagindo os efeitos 
desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 934 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Zava-
nella Calvo Mariz e Eliana Aparecida Najem Racaneli, para, sob a 
presidência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processan-
te, garantido o contraditório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em 
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no procedimento 
anexo ao Interno nº 45/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas, o servidor LUIZ ANTONIO DE MIRANDA FURQUIM, 
responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos 
I, III, IX e XI, do artigo 204; inciso XV, do artigo 205; e incisos V, 
VII e XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; e 
incisos I, II e IX, do artigo 46, da Lei Complementar nº 138/2001. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do servidor 
público, o qual será citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da 
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Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.170 DE 15 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ADRIANA ROMERO 
BARBOSA BENJAMIN, Agente Administrativo, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Obras, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 12/04/2020.
PORTARIA N.º 34.171 DE 15 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MANOEL DA SIL-
VA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
13/04/2020.
PORTARIA N.º 34.172 DE 15 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MATEUS JUNQUEIRA 
DE AZEVEDO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e Urbanismo, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 13/04/2020.
PORTARIA N.º 34.173 DE 15 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) NELCY APARECIDA 
RIBEIRO DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) na Procurado-
ria-Geral do Município, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 12/04/2020.
PORTARIA N.º 34.174 DE 15 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) REJANE CHAVES 
COSTA GONCALVES DA SILVA, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroa-
gindo os efeitos desta a 10/04/2020.
PORTARIA N.º 935 DE 01 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Luiz Gus-
tavo Dona e Eliana Aparecida Najem Racaneli, para, sob a presi-
dência do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, 
garantido o contraditório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em 
vista os fatos narrados nesta portaria, bem como no procedimento 
anexo ao Interno nº 49/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas, a servidora ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDERIO, 
responda como incursa nas penas atribuídas à violação dos incisos 
I I e III do artigo 204; incisos XV e XVII, do artigo 205; e inciso XIII, 
do artigo 220, todos da Lei Complementar n.º 05/90; e incisos I e 
VI, do artigo 46, da Lei Complementar nº 138/2001. O inteiro teor 
desta Portaria encontra-se a disposição da servidora pública, a qual 
será citada nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.175 DE 15 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SIMONE MARIA GOMES 
REGINO, PEB2 - Matemática, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
11/04/2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.586
DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Altera as disposições do Decreto n. 18.571, de 24 de março de 
2020.
 PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município,
Considerando a situação epidemiológica atual, sem prejuízos de 
novas restrições posteriores, 

D E C R E T A:
Art. 1º - Os artigos 4º e 5º, do Decreto n. 18.571, de 24 de março de 
2020, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 4º - Fica determinado até o dia 22 de abril de 2020:
I - a suspensão de eventos e o atendimento presencial ao públi-
co nos comércios e serviços do Município, especialmente casas 
noturnas, shopping centers, galerias, estabelecimentos congêneres, 
academias, centros de ginástica, o comércio ambulante, clinicas 
de estética, clubes, associações recreativas e similares, quaisquer 
outros serviços privados de atendimento ao público, ressalvadas as 
atividades internas, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde, compreendidos nesses, 
entre outros, os serviços de atendimento ao paciente, laboratórios, 
clínicas, consultórios e os serviços odontológicos;
b) farmácias,  drogarias e comércio de produtos para saúde, 
inclusive óticas;
c) estabelecimentos comerciais de venda de produtos 
alimentícios, fi cando vedado aos clientes o consumo de alimentos 
nestes locais;
d)  bares, lanchonetes, restaurantes, padarias e lojas de 
conveniência, sem consumo no local;
e) distribuidoras e revendedoras de gás; postos de combustí-
veis e derivados;
f) estabelecimentos de saúde animal, incluindo pets shops;
g) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento 
água e esgoto, e energia elétrica;
h) serviços de manutenção e guincho de veículos automoto-
res, motocicletas e bicicletas;
i) as atividades cuja natureza não exija atendimento ao pú-
blico, inclusive escritórios de advocacia, de contabilidade e imobiliá-
rias, com acesso restrito apenas aos clientes;
j) a prestação de serviços em sistema de trabalho home 
offi ce, como telecomunicação, imprensa e call center;
k)  os velórios, sendo apenas por 4 horas e no máximo 10 
pessoas por sala, com rotatividade e sem permanência nos seus 
espaços de convivência, fi cando fechado das 22 às 7 horas;
l) Bancos, unidades lotéricas e Atividades Religiosas de 
qualquer natureza;
m) empresas de segurança, pública e privada;
n) serviços de limpeza e lavanderias;
o) indústrias e construção civil, incluindo lojas de materiais 
para construção;
p) hotéis;
q) Transporte de passageiros, sendo que o transporte cole-
tivo deve operar sem admitir passageiros em pé, adotando-se as 
medidas de higienização a cada rodada;
r) Transporte e entregas de carga em geral;
s) Atividades da administração pública e órgãos que atuam 
por delegação do Estado;

t) Estacionamentos, Locação de veículos e bancas de jornal;

u) Mercado Municipal, sem consumo no local e limitado a 30 
clientes na área interna;
v)  Feiras Livres, respeitado o disposto nas alíneas “c” e “d”, 
sem consumo no local e restringindo o acesso pelas laterais e con-

trolando o acesso de público, sendo obrigatório o distanciamento de 
2 metros entre bancas e 1,5m entre clientes;
w)  cadeia de abastecimento e logística da produção agrope-
cuária;
x)  os estabelecimentos de assistência técnica de produtos 
elétricos e eletrônicos;
y) Estabelecimentos comerciais de peças e acessórios para 
veículos automotores, motocicletas e bicicletas;
z) Barbearias e Cabelereiros, exclusivamente para atendi-
mento presencial individualizado, com agendamento e uso obrigató-
rio de máscara N95 pelos funcionários;
II – os estabelecimentos comerciais e serviços que não se enqua-
dram nas exceções do inciso deste artigo e que optarem exclusiva-
mente pelo sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou atendi-
mento domiciliar (delivery), poderão permanecer em atividade.
§ 1º - Em relação aos shopping centers, galerias e estabelecimen-
tos congêneres fi ca vedado o funcionando de qualquer atividade, 
excetuando-se as descritas na alínea “a” do inciso I deste artigo.
§ 2º - O drive-thru somente será permitido aos estabelecimentos 
que possuam área de estacionamento ou áreas para entradas/
saídas de veículos, fi cando proibido o acesso/parada de veículos 
sobre as calçadas, corredores de ônibus e demais locais proibidos 
pelas regras de trânsito, bem como utilizar-se de mesas, cadeiras 
ou cones ou similares para reservar vagas na via pública.
Art. 5º - Fica determinado aos Estabelecimentos e serviços que 
permanecerão em funcionamento no Município, a adoção das 
seguintes medidas:
I – Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos 
destinadas aos empregados/funcionários, a ocupação máxima de 
4 (quatro) pessoas por mesa e a distância mínima linear de 2 (dois) 
metros entre assentos de um conjunto de mesas a outro.
II –Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de dis-
tância entre cada pessoa nas fi las de espera, inclusive nas fi las de 
acesso ao estabelecimento, exceto serviços de hospitais;
III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação 
de pessoas, a permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de 
área livre (sem equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto 
serviços de hospitais.
IV - Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru 
ou atendimento domiciliar;
V – Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaborado-
res com sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e 
serviços, exceto serviços de saúde.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que desenvolvam as ativi-
dades previstas no caput deste artigo deverão adotar, além das 
medidas dos incisos I, II, III, IV e V deste artigo, no que couber, as 
seguintes medidas, cumulativamente:
I) – disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros luga-
res estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização 
de funcionários e clientes;
II) – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, 
durante o período de funcionamento, as superfícies de toque;
III) – higienizar, quando do início das atividades e durante o período 
de funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos 
e banheiros, preferencialmente com água sanitária;

IV) – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas 
de ar condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos 
uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo 
para a renovação do ar;
V) – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sani-
tários de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool 
em gel 70% e toalhas de papel não reciclado;
VI) – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro 
sistema efi caz, a fi m de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento aguardando atendimento;
VII) – garantir aos funcionários o uso de máscaras, de pano ou des-
cartáveis, devendo a troca ser realizada a cada período de trabalho 
ou sempre que tornar-se úmida ou apresentar sujidades;
VIII) – assegurar que os clientes somente adentrem o estabeleci-
mento com o uso de máscara. ” (NR)

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 15 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.587
DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 1º do Decreto nº 18.575, de 26 de 
março de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município

D E C R E T A:
Art. 1º - É estendido até 22 de abril o prazo fi xado no do artigo 1º 
do Decreto nº 18.575, de 26 de março de 2020.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 15 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 – 
PROCESSO SICOM 350/2020
Objeto: Aquisição de bombas dosadoras para utilização com solu-
ção de hipoclorito de sódio 12%(m/V) e solução de ácido fl uossilíci-
co 20% (m/V) para tratamento de água.
Sessão pública realizada online no dia 12.03.2020, com continu-
ação no dia 13.03.2020, sendo adjudicado o objeto à vencedora 
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA para o item. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
09/2020 – PROCESSO SICOM 350/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 

São José do Rio Preto, 15.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Su-
perintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 17/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
29/2020
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 760.000 
kg de Cloreto Férrico para tratamento de água para utilização na 
Estação de Tratamento de Água – Palácio das Águas do SeMAE 
de São José do Rio Preto.
Contratada: VITTA QUÍMICA IND. E COM. LTDA
Valor: R$ 1.200.800,00. Prazo de Execução: 12 meses. Data 
da assinatura: 15.04.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 15.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

São José do Rio Preto,15 de abril de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança.

Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº. 23/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da Secre-
taria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, NOTIFICA 
a Sra. Joana Teodoro de Paiva, proprietária do imóvel situado à 
Rua Generosa Bastos, nº. 3044, Redentora, tendo em vista a guia 
rebaixada em desacordo com o Art 10º da Lei Municipal 4290/88, 
apresentar no prazo de 30 dias o Projeto de Construção do imóvel 
aprovado pela Secretaria Municipal de Obras conforme descrito no 
Auto de Constatação e Notifi cação 18305.
.Atenciosamente,
ANA PAULA MASSA VASQUES
Agente Fiscal de Posturas

                                                                                         
                                                           Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992 
                                      Sede: Avenida Bady Bassitt, 3697 - Centro - CNPJ nº 46.588.950/0001-80 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
MANTENEDORA. ASSOCIAÇÃO RENASCER 
AV. AMÉLIA CURY GABRIEL, 4701 – JARDIM SORAIA. 
  DATA DA EXPEDIÇÃO: 14/04/2020                                                                      DATA DE VALIDADE: 13/06/2020 
CNPJ. 71.744.007/0001-66                                                                                                  Nº DO REGISTRO: 06 
Certifico que  a  Associação Renascer está registrada no CMDCA, conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CMDCA nº 394/2016, sendo inscrita: 
Regime de Apoio Socio-Educativo: Projeto de Oficinas de Aprendizagem para a vida I e II, Programa de Treinamento e Educação para 
o Trabalho  
Orientação e apoio sócio-familiar: Serviço de Proteção para pessoas com deficiência e suas famílias em Centro Dia. 

São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020.                          
Camila Pacifico Sparvoli                                               Paulo Jose Alves Marquette 

                                  Presidente do CMDCA                                                     1ª secretário CMDCA 
 

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
AMAURI PEDRO DA SILVA 05303606830 00806/20 AIF-I-E 1170 
BANCO SANTANDER BRASIL S/A  00810/20 AIF-S-V 000030 
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00811/20 AIF-S-V 000031 
CRISTIANE A CAVALETTI CAMPISI ME 00809/20 AIF-S-V 000035 
D BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 00805/20 AIF-S-H 000045 
D BURGER COMERCIO DE ALIMETNOS LTDA  00814/20 AIF-S-V 000034 
GILBERTO BORGES 35948989895 00803/20 AIF-A-N 000176 
IMOBILIARIA FIGUEIREDO LTDA 00815/20 AIF-P-C 000067 
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 00801/20 AIF-S-H 000047 
R&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS PARA 
FESTAS LTDA ME 00807/20 AIF-S-V 000037 

SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI ME 00808/20 AIF-S-V 000036 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00802/20 AIF-S-H 000046 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00813/20 AIF-S-V 000033 
VILLA DOS SALGADOS LANCHONETE E PIZZARIA LTDA ME 00804/20 AIF-A-N 000177 
ZILDA VECHIATO PRIETO EIRELI 00812/20 AIF-S-V 000032 

 
EDITAL DE DEFESA DE AUTOS DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
REPISO MERCEARIA LTDA ME 00403/20 202099100 AIF-I-E 000593 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

REPISO MERCEARIA LTDA ME 00403/20 215 UFESP AIP-P-F 000031 

São José do Rio Preto, 16 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Pregão Eletrônico nº 004/2020 

Processo nº 791/2020 
 
PROMITENTE COMPRADORA: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
FORNECEDORA: SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA – EPP 
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição de materiais de cabeamento 
metálico, racks e acessórios, destinados à ampliação e manutenção da rede lógica do município de São José do Rio 
Preto, conforme especificação técnica contida no Anexo I, do Pregão Eletrônico n.º 004 /2020, conforme a seguir: 

CABEAMENTO METÁLICO – LOTE 01 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA / MODELO 
VALORES REFERENCIAIS 

(R$) 
UNITÁRIO TOTAL 

01 Cabo de Rede U/UTP 
Categoria 5e (Indoor) Metro 12.200 Maxitelecom/ MAXI-

EUH04-MX1 R$ 2,43 R$ 29.646,00 

02 Cabo de Rede U/UTP 
Categoria 6 Metro 15.250 Maxitelecom/ MAXI-

6UCH204-CX1 R$ 4,21 R$ 64.202,50 

03 Conector RJ45 Fêmea 
Categoria 5e Peça 1.000 Maxitelecom/ MTK-1021 R$ 10,05 R$ 10.050,00 

04 Conector RJ45 Fêmea 
Categoria 6 Peça 1.000 Maxitetelecom/MTK-1121 R$ 17,26 R$ 17.260,00 

05 Conector RJ45 Macho 
Categoria 5e Peça 1.000 Maxitelecom/MTM-5088-

C5E R$ 1,10 R$ 1.100,00 

06 Conector RJ45 Macho 
Categoria 6 Peça 1.000 Maxitelecom/ MTM-5088-

C6-SL R$1,40 R$ 1.400,00 

07 Patch Cord Categoria 6 – 1,0 
metro Peça 1.000 Maxitelecom/ MTC-7160-

LSZH R$ 16,30 R$ 16.300,00 

08 Patch Cord Categoria 6 – 2,0 
metros Peça 1.000 Maxitelecom/ MTC-7160-

LSZH R$ 20,90 R$ 20.900,00 

09 Patch Cord Categoria 6 – 5,0 
metros Peça 500 Maxitelecom/ MTC-7160-

LSZH R$ 35,00 R$ 17.500,00 

10 Patch Panel 24 Portas 
Categoria 5e Peça 100 Maxitelecom/ MTP-1024 + 

GUIA R$ 259,00 R$ 25.900,00 

11 Patch Panel 24 Portas 
Categoria 6 Peça 120 Maxitelecom/ MTP-1124 + 

GUIA R$ 339,51 R$ 40.741,20 

RACKS E ACESSÓRIOS – LOTE 02 

IT
E

M
 

DESCRIÇÃO UNID QTDE MARCA / 
MODELO 

VALORES REFERENCIAIS 
(R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

12 Bandeja Frontal para Rack 19" 1U Peça 80 Fibersul/1U 
19” R$ 52,39 R$ 4.191,20 

13  Guia Cabos Fechado Horizontal 1U Peça 80 Fibersul/1U R$ 24,33 R$ 1.946,40 
14  Guia Cabos Fechado Horizontal 2U Peça 120 Fibersul/2U R$ 29,00 R$ 3.480,00 

15  Painel de Fechamento 1U Peça 500 Fibersul/1U 
19” R$ 8,27 R$ 4.135,00 

16  Rack Fechado de Parede 06U Peça 50 Fibersul/6U 
P470 R$ 435,56 R$ 21.778,00 

17  Rack Fechado de Parede 12U Peça 100 Fibersul/12U 
P470 R$ 674,22 R$ 67.422,00 

18  Rack Fechado com Guia de Cabos Vertical 42U Peça 8 Fibersul/42U 
L800 P1000 

R$ 
4.221,47 R$ 33.771,76 

19  Rack Aberto 36U Peça 10 Fibersul/36U 
19” 

R$ 
1.977,56 R$ 19.775,60 

VALOR GLOBAL: R$ 401.499,66 (quatrocentos e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis 
centavos) 
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 08 de abril de 2020. 
VIGÊNCIA: 12(doze) meses. 
São José do Rio Preto/SP, 15 de abril de 2020. 
João Pereira Curado Junior– Diretor-Presidente 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO – PROCESSO Nº 17/2020 – ADITIVO CONTRATUAL Nº 
07/2020 – CONTRATO Nº 07/2017. 
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO RIO PRETENSE DE PROMOÇÃO DO MENOR – 
ARPROM. 
OBJETO: Prorroga, por 12 (doze) meses, o prazo do contrato nº 07/2017, que tem 
como objeto a contratação de até 06 (seis) menores aprendizes com carga horária 
máxima de 06 (seis) horas diárias. 
Valor Global: R$ 86.995,92 (oitenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
noventa e dois centavos). Vigência do aditivo: 18 de abril de 2020 a 17 de abril de 
2021. Data da assinatura: 07 de abril de 2020. Recursos orçamentários nº 3390.39 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: artigos 57, II e 55, III, 
da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 15 de abril de 2020. Ver. Paulo 
Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto – 
SP. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 028/2020, 
Ata de Registro de Preço nº 010/2020,objeto do Processo Licitatório nº 031/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:A presente licitação tem como objeto 
o Registro de Preço para contratação de empresa para prestação de serviço de selagem, ensaio, recolhimento de guia e manutenção em aparelhos de 
tacógrafo dos veículos da frota municipal, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL 
DA SESSÃO PÚBLICA:30 de abril de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 16/04/2020, 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:15/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. 14/2018

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2017
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: CELIA MARTINS DA SILVEIRA ZAGUI 
07067272823
CNPJ sob nº 23.947.046/0001-18
OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Conces-
são Remunerado do Imóvel localizado na Praça São João de Monte 
Aprazível, ao lado do ponto do taxi (item 3) para fi ns específi co de 
serviços ambulantes de alimentação (CNAE 56.12-1-00), conforme 
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
VALOR: A Concessionaria pagará ao Concessor a remuneração 
mensal de 5 UFESP’S
VIGENCIA: 31/01/2020 a 01/02/2021.
Monte Aprazível, 31 de janeiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 
15/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2017
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: JOSÉ CARLOS FANTONI 16968162890
CNPJ sob nº 22.716.981/0001-00
OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Conces-
são Remunerado do Imóvel localizado na Praça São João de Monte 
Aprazível, ao lado do ponto do taxi (item 4) para fi ns específi co de 
serviços de lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (CNAE 
56.11-2-03), conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
VALOR: A Concessionaria pagará ao Concessor a remuneração 
mensal de 5 UFESP’S
VIGENCIA: 31/01/2020 a 01/02/2021.
Monte Aprazível, 31 de janeiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 
19/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2017
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: PATRICIA FERNANDA DE OLIVEIRA 
31262875811
CNPJ sob nº 29.228.424/0001-90
OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Con-
cessão Remunerado do Imóvel localizado na Praça São João de 
Monte Aprazível, em frente a escola Feliciano Sales Cunha (item 8) 
para fi ns específi co de serviços de lanchonetes, casas de chá, de 
sucos e similares (CNAE 56.11-2-03), conforme art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93.
VALOR: A Concessionaria pagará ao Concessor a remuneração 
mensal de 18 UFESP’S
VIGENCIA: 31/01/2020 a 01/02/2021.
Monte Aprazível, 31 de janeiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 
18/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2017
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: LUIZ CLAUDIO QUAREZEMIN 16979739816
CNPJ sob nº 29.249.350/0001-78
OBJETO Prorrogação do prazo de vigência do contrato de Con-
cessão Remunerado do Imóvel localizado na Praça São João de 
Monte Aprazível, em frente a escola Feliciano Sales Cunha (item 7) 
para fi ns específi co de serviços de lanchonetes, casas de chá, de 
sucos e similares (CNAE 56.11-2-03), conforme art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93.
VALOR: A Concessionaria pagará ao Concessor a remuneração 
mensal de 18 UFESP’S
VIGENCIA: 31/01/2020 a 01/02/2021.
Monte Aprazível, 31 de janeiro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi.

Tomada de Preços nº. 05/2020. Objeto: Realização de obras de 
infraestrutura de iluminação do Distrito Industrial e Comercial Diogo 
Alonso Soler - Tanabi/SP, conforme planilha e projeto anexos deste 
edital, Convênio Estadual nº 956/2019. Entrega dos Envelopes: 
04 de maio de 2020, às 09h15min. Abertura dos envelopes: 04 de 
maio de 2020, às 09h30min. O edital completo poderá ser obtido 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 15 de abril de 2020. Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO

EDITAL  ELEITORAL

Pelo presente Edital, a presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de São José do Rio Preto no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Estatuto Social da entidade e, em es-
pecial atenção, no desempenho da atribuição conferida pelo inciso 
I do artigo 104 e artigo 112 da Lei Complementar nº 139, de 28 de 
dezembro de 2001, modifi cado pela Lei Complementar nº 566, de 
28 de junho de 2018, com o objetivo de organizar o processo de 
escolha dos representantes dos servidores públicos municipais para 
o Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal da RIO-
PRETOPREV, informa que em função da pandemia causada pelo 
covid-19 o processo eleitoral será realizado nos dias 20, 21 e 22 de 
maio de 2020 e as inscrições de candidaturas para representantes 
dos servidores ativos e inativos nos dias 27 de abril a 01 de maio de 
2020, ambos através de plataforma virtual em link a ser disponibili-
zado pelo site www.sspm.org.br.
São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020, Sanny Lima Braga - 
Presidente

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

1. VALDENILSON RIBEIRO SIQUEIRA e NATHÁLIA CRIS-
TINA VILELA VIANA, sendo ELE fi lho de NILSON SIQUEIRA e de 
VALDEVINA RIBEIRO DA SILVA SIQUEIRA e ELA fi lha de EDUAR-
DO DE PAULA VIANA e de LUCIANA CRISTINA VILELA VIANA;, 
sendo ELE fi lho de e de e ELA fi lha de e de; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
14/04/2020.

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

1. RICHARD WENCESLAU DA SILVA e ANDRESSA DE 
CASTRO GOMES, sendo ELE fi lho de DIRCEU PEREIRA DA 
SILVA e de ROSÂNGELA CRISTINA WENCESLAU e ELA fi lha de 
OSVALDO GOMES DA SILVA e de LUCILVANI DA SILVA CASTRO 
GOMES;

2. KLEITON HERCÍLIO CURTTI REIS e LI KATIELLY COS-
TA E SILVA, sendo ELE fi lho de CEVERINO RAIMUNDO REIS 
DOS SANTOS e de MARIA MARGARIDA CURTTI REIS e ELA fi lha 
de AYRTON VIEIRA DA SILVA JUNIOR e de ROSANE PEREIRA 
DA COSTA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/04/2020.

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

PERICLES MIGUEL FINOTELLO e JÉSSICA FERREIRA RAMOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de dezembro de 
1989, fi lho de JESUS APARECIDO FINOTELLO e de ELISABETE 
CORRÊA MIGUEL FINOTELLO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, solteira, nascida em Monte Aprazível, SP, 
no dia 19 de maio de 1989, fi lha de MARCO ANTONIO FERREIRA 
RAMOS e de JANE CÉLIA SAGIONETTE FERREIRA RAMOS. 

RONALDO APARECIDO MARANHÃO e RAQUEL NOEMÍ DE 
ARAUJO REIS. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, viúvo, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de abril de 1971, 
fi lho de JOÃO RODRIGUES MARANHÃO e de MARIA MARQUES 
DOS SANTOS SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autono-
mo, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de 
dezembro de 1981, fi lha de MARINO JOSÉ DOS REIS e de EDNA 
NICCI DE ARAUJO REIS.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 15 de Abril de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

SILVIO FERREIRA PENHA e CLAUDIA LOURENÇO DA LUZ. Ele, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de cozinha, divorciado, nascido 
em Taiobeiras, MG, no dia 14 de agosto de 1967, fi lho de JOÃO 
FERREIRA PENHA e de ANA MARIA FERREIRA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de cozinha, solteira, nascida em Curitiba, 
PR, no dia 31 de julho de 1977, fi lha de ADIR LOURENÇO DA LUZ 
e de TEREZA VIANA DA LUZ. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 24 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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DiáriodoBob
Podem escrever. As eleições deste ano deverão ser 

adiadas mesmo. Haverá pouco espaço para sua organização. 
Devem ocorrer em novembro. E a componente crise estará 
no centro do processo decisório. Lembrando: as categorias 
que exercem serviços médios serão muito prestigiadas. Isto é 
fato! Pandemia muda costumes. O vírus avança no país, e 
o sistema de saúde vai entrando em colapso. Registro his-
tórico. As turmas do STF realizaram primeira vez na história 
sessões por videoconferência nesta semana. Elas puderam 
ser acompanhadas ao vivo pelo YouTube. Pergunta. Quando é 
que vão fazer um julgamento de ladrões do patrimônio público 
para a gente assistir em casa? Bispo mudo. Decisão do TRF-
3 que proibiu Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro, 
de conceder entrevistas é mantida pelo STF. Acredite se 
quiser. Quase 2.000 municípios já decretaram calamidade 
pública, por conta da pandemia. O levantamento foi divulgado 
ontem pela Confederação Nacional de Municípios. Decisão 
consciente. Todos os estabelecimentos comerciais de Rio 
Preto que quiserem poderão fazer atendimento no sistema 
drive thru em seus estacionamentos, desde que não usem 
a calçada e não atrapalhem a via pública. Que não é o caso 
dos Shoppings. Brincando com a pandemia. O erro foi 
terem colocado o nome desse vírus de “CORONA”. Se fosse 
“PALMEIRAS”, não seria mundial. Apertando a cinta. A maior 
loja de departamentos o Brasil, a Havan, vai suspender por 
dois meses o contrato de 11 mil funcionários. É a única saí-
da encontrada por Luciano Hang, o Capitão Brasil. A medida 
atinge principalmente as lojas que estão fechadas, como a 
de Rio Preto. Fluxo de caixa. Luiza Trajano, com comercial 
estrelado por Luciano Huck no ar, está renegociando todos os 
contratos com fornecedores da rede de lojas Magazine Luiza. 
Hoje, metade das vendas são feitas por internet o que reduz 
o impacto da crise sobre a empresa.  Que fique bem claro! 
No Brasil, o desafio é combater o vírus, o ódio, a intolerância e 
a idiotice. Tarefa árdua, sobretudo por contar com a militante 
e disciplinada oposição de alguns governantes que nunca 
dormiram com um barulho desse. Oremos!!! Ponto e basta!

TAVA AQUI PENSANDO COM OS MEUS BOTÕES NAQUELAS PESSOAS QUE TÊM MAU 
HÁLITO USANDO MÁSCARA. DEVEM ESTAR PROVANDO DO PRÓPRIO VENENO. 

Sorria beba muita água e seja feliz!

DIEGO NUNES MIR, em-
presário da moda, e Victoria 
Tavares estão cada vez mais 
apaixonados curtindo a qua-
rentena com seus familiares.

MARCINHO Silveira man-
da avisar que o 1º Expo Noi-
vas & Debuts Fashion vem 
aí, assim que a pandemia 
coronavírus Covid 19 fi car de 
bem com a vida da gente. 

OS MÉDICOS ROGER 
Renzo, Roberto Luiz Kaiser 
Junior e Olavo Amorin Jr. são 
os aniversariantes desta se-
mana. Aquele abraço!

FELIPE RISSI, da 
Workshow, anuncia o can-
celamento da edição 2020 
do Rodeio de Mirassol, que 
estava agendado para o pró-
ximo dia 30 de abril.

TEREOS AÇUCAR Guara-
ni fez doação de 5 toneladas 
de açúcar, durante LIVE 
SHOW da famosa dupla rio-
-pretense Zé Neto & Cristia-
no. Aplausos.

O TAMAREIRA Fábrica 
Bar, no comando de Marcelo 
Lima, informa que optou pela 
paralisação geral das ativida-
des até que seja determinado 
o fi m da quarentena. “Volta-
mos em breve!”

AÍ BARRETÃO! SERÁ? 
Após 65 anos, o maior rodeio 
da América Latina, a Festa 
do Peão de Barretos pode 
ser cancelada pela primeira 
vez. A pandemia Covid 19 
põe em risco a realização da 
festa. Já são centenas de 
festas, shows e rodeios can-
celados em todo o Brasil. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Valores na Engenharia
A Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Rio 
Preto realiza de hoje até sábado, 
o Ciclo de Palestras ‘Valores na 
Engenharia: um olhar ético sobre 
a tomada de decisões na profissão 
em 2020’, destinado a estudantes e 
profissionais da área de Agronomia. 
O evento será on-line. Mais detalhes 
na Associação dos Engenheiros de 
Rio Preto. 

A médica Fátima de Seta Badan ganhou idade 
nova ontem. Parabéns!  Foto Lilo Del Arco

Uma ação social
No último domingo, a Unimed Rio 
Preto realizou uma ação social. 
Durante a LIVE da dupla sertaneja 
Zé Neto & Cristiano, transmitida 
pela internet, a cooperativa 
médica doou duas toneladas de 
alimentos não perecíveis que são 
serão revertidas para instituições 
filantrópicas da cidade.

Adiada para 2021
A Movinter acaba de ser adiada para 
2021. Organizadores acham mais 
prudente a realização da feira no 
início do próximo ano. O anúncio foi 
feito oficialmente ontem. A feira que 
devia acontecer nos dias 10, 20 
e 21 de maio, no estacionamento 
coberto do shopping Iguatemi, 
estava com 80% dos espaços 
comercializados.

Tel. (17) 3233-4888

O advogado e contabilista Egberto Gonçalves 
Machado, ao lado da esposa Alessandra, 

assumiu idade nova, ontem. Abraço


