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Boletim revela 
que cidade tem 
43 pacientes 
internados por 
causa de SRAG 
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Saude vai fazer 
1,2 mil testes 
em casos leves 
de síndromes
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Com cinco pacientes e 66 leitos de UTI, 
HB e Santa Casa operam com folga 

VAGAS DO SUS PARA COVID-19 

Rio Preto tem, hoje, cinco pacientes internados em UTIs por causa do novo coronavírus para 66 vagas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esses leitos estão distribu-
ídos entre o Hospital de Base e Santa Casa. A taxa de ocupação revela que a situação é bastante tranquila na cidade, conforme admitiu o diretor do HB, Jorge Fares.          Pág. A5

A estudante Ana Luiza tem 13 anos e adora estampas nas máscaras que usa ao sair de casa

Máscaras coloridas e com estampas 
conquistam preferência de rio-pretenses
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Aeroporto rio-pretense encabeça lote 
de concessão anunciado pelo Estado
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Governador prorroga quarentena até dia 
10 e Edinho decide na próxima segunda
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Prefeitura 
corta despesas 

e suspende 
concursos

Decreto do prefeito de Rio 
Preto, Edinho Araújo, impôs 
uma série de restrições e cortes 
orçamentários com a finalida-
de de adequar as despesas e 
receitas diante da queda de 
arrecadação no município por 
causa da pandemia. 
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Grupo de 
empresários 

envia ofício para 
reabrir comércio

Integrantes do movimento 
‘Volta Já, o Brasil não pode 
parar’ enviaram um ofício nesta 
sexta-feira (17) para o Sinco-
mércio, Fiesp, OAB, Câmara e 
Prefeitura de Rio Preto pedindo 
a reabertura do comércio no 
município. 
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Prefeitura 
interdita duas

pistas de 
caminhada
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Sistema delivery  
vira alternativa 
para shoppings 
driblarem crise 
gerada por vírus
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Ônibus reservas 
vão circular 
para que 

passageiros não 
fiquem de pé
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
18 de abril de 2020               SAÚDE/OPINIÃO

Nesta época de pande-
mia, pelo Coronavirus que 
causa a Covid-19, a coluna 
saúde fisio traz informações 
sobre o quarto pilar para 
manter o corpo com alta 
imunidade. Último item da 
nossa série dos quatro pila-
res. Nas três últimas colunas 
falamos sobre: 

1- Praticar exercícios fí-
sicos

2- Dormir 8h por noite 
3- Não ter estresse
E hoje o quarto pilar: 
4- Boa alimentação 

 “Que seu remédio seja 
seu alimento, e que seu 
alimento seja seu remédio” 
(Hipócrates)

Nosso último pilar é ali-
mentação saudável. Deve-
mos apostar em alimentos 
que estimulem a imunidade, 
que defendam o organismo 
de vírus, bactérias e muitos 
outros agentes que deterio-
ram nossa saúde. 

Fortalecer  a barreira da 
imunização para manter fora 
do organismo os agentes 
invasores que nos trazem 
malefícios ao corpo saudá-
vel, este é um dos papéis da 
alimentação saudável. 

Comer bem, com objetivo 

Dificulte a Covid-19 e outros vírus através da alimentação 
direcionada. Fortaleça seu sistema imunológico 

Divulgação
de saúde, é comer com inte-
ligência, usar os alimentos a 
favor e saber diferenciar comi-
das que dão prazer e comida 
que realmente alimentam e 
são necessárias no dia a dia.

Neste momento de Co-
vid-19, devemos apostar em 
nutrientes que estimulam os 
glóbulos brancos responsáveis 
pela defesa do nosso organis-
mo e melhorem o transporte 
de nutrientes até as células 
que levam aos órgãos internos 
do corpo que são os glóbulos 
vermelhos tão importantes 
quanto os brancos com fun-
ções diferenciadas que se 
complementam.

Também devemos dosar 
a imunidade, pois muito alta 
pode causar as doenças au-
to-imunes. Está mais do que 
provado com isso que ter 
moderação e equilíbrio em 
todas as áreas da nossa vida, 
inclusive alimentar, é um fator 
definitivo para uma vida sau-
dável e longe de doenças.

Nada melhor que uma 
especialista para falar sobre 
alimentos essenciais que me-
lhoram nossa imunidade com 
equilíbrio de forma esclarecida 
e completa. Recebemos em 
nossa coluna saúde e fisio, 
a nutricionista Dra Nathalia 
Pezati. 

Leia as informações exclu-
sivas para nossa coluna: 

Alimentação e Imuni-
dade

No quesito alimentação e 
imunidade, para que se tenha 
um fortalecimento do sistema 
imunológico é importante 
uma alimentação equilibrada 
e nutritiva, sem dietas com 
restrição calórica severa e com 
alimentos que irão fornecer as 
vitaminas e minerais neces-
sários ao organismo. Sendo 
assim, as principais vitaminas 
associadas ao sistema imu-
nológico são as Vitamina A, 
Vitamina C, Vitamina D, Zinco 
e Selênio.

• Fontes de Vitamina A: 
Carotenos presentes em Fru-
tas e Hortaliç as verdes, laran-
ja, amarelas e vermelhas.

• Fontes de Vitamina C: 
Acerola, Goiaba, Laranja, Li-
mão, Kiwi, Mamão, Morango 
e Tangerina.

• Fontes de Vitamina D: 
Peixes de água salgada como 
Atum, Caç ã o, Bacalhau, Sal-
mã o, Sardinha. E também a 
exposição ao Sol por 15 a 20 
minutos todos os dias.

• Fontes de Zinco: Carnes 
vermelhas, Cereais integrais, 
Castanhas, Leguminosas, 
Peixes, Ovos e Vísceras.

• Fontes de Selênio: Cas-
tanha do Brasil (2 unidades 
por dia), Frutas e Hortaliças.

Além disso, é muito impor-
tante que se tenha uma boa 
saúde intestinal, órgão que 
atua como modulador imu-
nológico. Então consuma ali-
mentos ricos em fibras como 
as frutas, verduras, legumes e 

cereais integrais.
Outros aliados da nutrição 

são os alimentos funcionais, 
que possuem propriedades 
antioxidantes e anti-inflamató-
rias como: Alecrim, Amêndo-
as, Cúrcuma, Cacau, Canela, 
Chia, Castanhas, Gengibre, 
Gergelim, Nozes e Tomilho.

Então a minha dica para 
melhorar a sua imunidade 
com a alimentação é: utilize 
diariamente pelo menos três 
dos alimentos e grupos ali-
mentares citados acima, seja 
como preparação ou tempero 
e beba, no mínimo, 2 Litros de 
água por dia.

 
Opções de Receitas:
Shot de imunidade – 1 

colher de café de Cúrcuma + 
1 limão espremido + 15 gotas 
de própolis alcoólico. Beba 
pela manhã em jejum.  

Chá de imunidade - Ferva 
300 ml de á gua com 1 pedaç o 
de gengibre + 1 canela em 
pau. Depois que a água ferveu 
adicione 2 colheres de chá  
de mel e 1 limã o espremido. 
(se quiser pode adicionar 10 
gotas de pró polis alcoó lico).

 
Dra. Nathália Reigado Pe-

zati
Nutricionista
CRN-3 61759
@nutri.nathaliareigado
Email: nutrinathaliareiga-

do@gmail.com

Nossa coluna saúde e fisio, 

Dra Silvia Batista e o jornal 
Dhoje estamos agradecidos 
pela sua participação Dra 
Nathália.

Agradecemos aos  leitores 
e leitoras que estão todos os 
sábados lendo esta coluna. 
Se quiser dar opinião, par-
ticipar chame no direct @

silviabatistafisiodancer, será 
um grande prazer responder 
a vocês. Abraços!

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodan-

cer
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Fábio de Salles MEIRELLES*

A prioritária atenção à saúde do agricultor na luta pela vida
As medidas adotadas 

pelo Governo Federal para 
atenuar o abalo econômico 
provocado pela Covid-19 são 
bem-vindas, pois socorrem 
minimamente empresas e 
trabalhadores. 

Parcela expressiva dos se-
tores produtivos e seus recur-
sos humanos será abrangida, 
podendo, portanto, negociar 
suspensão dos contratos 
de trabalho ou redução dos 
salários e jornadas. 

São relevantes, ainda, o 
auxílio mensal de seiscentos 
reais aos informais e linha 
de crédito com juros baixos 
para empresas pagarem seus 
funcionários.

Espera-se que tudo seja 
colocado em prática com 
agilidade e eficácia, de modo 
que tenhamos condições de 
manter a economia respi-
rando durante o necessário 
isolamento. Este cuidado, 

como afirmam autoridades da 
saúde e especialistas do Brasil 
e de todo o mundo, é funda-
mental para conter a pande-
mia e evitar picos de pessoas 
infectadas, cujo atendimento 
não seria suportado pelos 
sistemas público e particular. 
É hora, portanto, de proativi-
dade, resiliência, solidariedade 
e sinergia dos Três Poderes e 
toda a sociedade.

A vida é prioritária! Exa-
tamente para garantir esse 
direito original dos seres hu-
manos, há setores que não 
têm o direito de parar ou atuar 
em home office. 

Refiro-me aos profissionais 
e empresas da saúde, da 
coleta do lixo, da infraestru-
tura, da segurança pública, 
da indústria de equipamentos 
médico-hospitalares e artigos 
essenciais e, em especial, à 
cadeia produtiva do agrone-
gócio e abastecimento, desde 
o produtor rural, de todos os 
portes, passando pelos trans-

portadores, distribuidores, 
supermercados, feirantes, va-
rejistas de alimentos em geral, 
entrepostos de hortifrutigran-
jeiros e os serviços de apoio 
para que continuem operando.

Nunca é demais aplaudir e 
reverenciar esses heróis bra-
sileiros, contingente anônimo 
das pessoas físicas e jurídicas 
que estão lutando de modo 
corajoso por todos nós na 
guerra da humanidade contra 
o novo coronavírus. 

Cabe, também, uma refle-
xão sobre o apoio que o Estado 
está dando a essas atividades. 
Infelizmente, é pouco ante a 
gravidade da situação. 

No caso da cadeia de su-
primentos do agronegócio, 
é verdade que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento instituiu um 
comitê de crise para monito-
rar impactos da pandemia e 
propor estratégias, conforme 
decisão publicada na edição 
de 31 de março do Diário 

Oficial da União. Entretanto, 
é preciso ação assertiva. Uma 
sugestão seria linha de crédito 
específica, com juros próximos 
de zero, para que a produção 
agropecuária e toda a rede 
de abastecimento tivessem 
acesso a capital rápido, se 
necessário.

Nosso setor não fará acor-
dos de redução de jornada e 
suspensão de contratos de 
trabalho. Afinal, não podemos, 
não queremos e não vamos 
parar, pois temos imenso 
compromisso com os brasi-
leiros. Nossa força de trabalho 
está mobilizada. 

Entretanto, em situação 
grave como a que vivemos, 
podem faltar recursos para 
manter as operações. 

Sabemos que estamos 
numa economia de guerra 
e continuaremos travando o 
bom combate, a qualquer cus-
to, mas um apoio mais efetivo 
seria importante. Incluo aqui 
organizações também “sem 

direito” à paralisação, citadas 
anteriormente.

Questões financeiras à 
parte, há um aspecto muito 
relevante que está sendo des-
considerado em todas as aná-
lises até agora: assim como os 
profissionais da saúde, embora 
em proporção menor, os traba-
lhadores do campo, de toda 
a cadeia de abastecimento e 
os que lhes dão apoio, como 
transportadores, por exemplo, 
são hoje o contingente de 
brasileiros mais expostos ao 
contágio. 

Assim, essa infantaria 
constitui segmento prioritário 
na realização de testes rápidos 
eficazes destinados ao diag-
nóstico e tratamento precoce. 

Para quem está na linha de 
frente, são essenciais exames 
capazes de identificar se a pes-
soa está com a doença ou se já 
teve, apresentando-se imune 
e/ou curada e portanto, apta a 
retornar ao trabalho. Proteger 
sua família e a sociedade.

A Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado de 
São Paulo (Faesp) produziu e 
encaminhou à rede sindical, 
para que chegue ao campo e 
à cadeia de suprimentos, um 
material consistente sobre 
prevenção e cuidados no tra-
balho, visando reduzir o risco 
de contágio. 

Porém, considerada a as-
sustadora capacidade de 
contaminação do novo coro-
navírus, é prioritário garantir 
a saúde de todas as pessoas 
que estão trabalhando, nos 
campos, nas estradas, na 
rede de abastecimento e nas 
ruas, para que os brasileiros 
tenham o direito à vida, cuja 
essência é o alimento.

*É empresário do setor agrí-
cola e presidente do Sistema 
FAESP-SENAR A.R./SP (Fede-
ração da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo / Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Rural, em São Paulo).
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O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
nesta sexta-feira (17) a pror-
rogação da quarentena até o 
dia 10 de maio, para todos os 
municípios do estado.

O estado tem 11.568 casos 
confirmados pelo coronavírus 
(Covid-19) e 853 mortes.

“Para evitar o colapso São 
Paulo acredita na ciência e acre-
dita nos médicos que salvam 
vidas”, salientou Dória.

Dados preliminares revelam 
que a participação da população 
na quarentena atinge apenas 
49%, número bem distante 
dos 70% recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde.

 “A atitude responsável do 
Governo do Estado de São Paulo 
é pela prorrogação desta qua-
rentena e evitar o colapso no 
atendimento da saúde pública 
e privada. São Paulo acredita 
na ciência e nos médicos”, 
afirmou Doria. 

“Para reabrir o comércio e 
os serviços, nós precisamos 
controlar melhor a contamina-
ção e ter o sistema de saúde 
em condições de atendimento 
para salvar vidas”, completou.

A restrição de acesso a es-
tabelecimentos comerciais e o 
veto a eventos públicos ou priva-
dos com aglomerações está em 
vigor desde o dia 24 de março. 

Esta é a segunda vez que o 
Governo de São Paulo determi-

na a prorrogação da quarentena 
para reduzir a velocidade de 
contágio do coronavírus e per-
mitir que o sistema de saúde 
mantenha a capacidade de 
atendimento nas redes pública 
e privada.

Decisão de Rio Preto é 
adiada - O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) em nota divulgada 
nesta sexta-feira (17) afirma 
que vai aguardar a publicação 
no Diário Oficial do Estado da 
prorrogação da quarentena até 
o dia 10 de maio anunciada 
pelo governador João Dória 
(PSDB) para depois se posi-
cionar. 

Ele agendou uma reunião 
na próxima segunda-feira (21) 
com o Comitê Gestor de En-
frentamento do Coronavírus de 
Rio Preto para depois anunciar 
quais serão as medidas adota-
das pelo município na luta de 
enfrentamento a pandemia do 
Covid-19.

Descontentamento do setor 
empresarial:

Acirp - O presidente da 
Acirp (Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto), Kelvin 
Kaiser, afirmou que entende 
a decisão do governador João 
Doria (PSDB) em prorrogar a 
quarentena até o dia 10 de 
maio em especial por conta dos 
indicadores apresentados na 
cidade de São Paulo, onde os 
índices de contaminação ainda 
não se estabilizaram. 

Em nota, a entidade conti-
nua na defesa que o governador 
edite posteriormente um decre-

to flexibilizando a abertura de for-
ma responsável e atendendo as 
peculiaridades de cada cidade.  

“Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio 
Preto (Acirp) recomenda atenção 
especial de toda a população 
para o uso de máscaras e os 
cuidados de higiene. E sempre 
que possível, em especial para 
aqueles que estão no grupo de 
risco, evite sair às ruas”, finalizou 
Kaiser. 

Ciesp - A direção da Ciesp 
Noroeste Paulista, por meio de 
nota, salientou que “As decisões 

estão sendo tomadas como se 
economia e saúde fossem lados 
opostos nessa luta, em um mo-
mento no qual precisamos de 
sinergia entre os setores para, 
ao mesmo tempo, preservar 
vidas e gerar o sustento das 
famílias. O nosso governador 
poderia contribuir com uma ação 
conjunta nesse sentido, envol-
vendo governo federal, estadual 
e municipal”.

Em outro trecho, a entidade 
defende que como houve o aval 
por parte do STF (Superior Tri-
bunal Federal) para municípios 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Doria prorroga quarentena até dia 10 de maio 
e Edinho adia decisão para segunda-feira

REFLEXO DA PANDEMIA

O diretório municipal do Psol 
encaminhou ao vereador e presi-
dente da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), um documento 
no qual requer que enquanto 
durar a quarentena imposta 
para combater a proliferação do 
Covid-19 as sessões ordinárias 
sejam feitas virtualmente.

O oficio salienta que a mu-
dança na forma de realização das 
sessões permitiria a participação 
de todos os parlamentares, ale-
gando que todos os vereadores 
foram eleitos e por conta disso 
teriam o direito de participar das 
sessões, mas que alguns estão 
impedidos por estarem no grupo 
de risco de contaminação do 
novo coronavírus. 

Além da sessão virtual, o par-
tido acredita que neste momento 
somente deveriam ser pautados 
projetos relacionados ao cono-
ravírus como está acontecendo 
na Assembleia Legislativa e no 
Congresso Nacional.  

Em nota, a presidente do 
partido, Luciana Fontes, salienta 
que caso seja necessário poderá 
ingressar na justiça para garantir 
a participação do vereador Marco 
Rillo (Psol)  que está enquadrado 
no grupo de risco.

O vereador Rillo esteve au-
sente das duas últimas sessões 
realizadas pós-recesso forçado 
por conta da quarentena. Em 
ambas o vereador apresentou 
justificava da ausência por ser 
do grupo de risco.

O presidente da Câmara 
afirmou que na próxima segun-
da-feira (21) vai ter uma reunião 
com o diretor geral e o diretor 
de comunicação para estudar a 
possibilidade no que diz respeito 
à questão de equipamento e 
transmissão. “Existem outras 
Câmara fazendo isso. Então va-
mos analisar toda essa questão. 
A questão é mais técnica do que 
outra coisa”, salientou Pauléra. 

Apesar deste pedido ele 
salienta que as sessões estão 
sendo feitas respeitando todas 
as orientações de segurança 
tanto para funcionários quanto 
para os vereadores. 

Psol cobra 
sessão apenas 

virtual na 
Câmara durante 

quarentena 

EMPRESÁRIOS

Ideia fixa
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua com 

sua ideia fixa contra o isolamento social, que tem o objeti-
vo de evitar a contaminação pelo vírus que veio da China. 
Bolsonaro desafiou os presidentes Rodrigo Maia (Câmara) e 
Davi Alcolumbre (Senado) para sair às ruas - como ele tem 
feito, contrariando as orientações das autoridades da área 
da saúde - com o objetivo de manter contato com o povo.  
Mas, não deveria ser ao contrário? Como autoridade, dar 
exemplo para acabar com as contaminações?

Prorroga
O governador João Doria (PSDB) divulgou decreto, ontem, 

que prorroga o isolamento social, em todo o Estado, até 
10 de maio. O decreto, que estava em vigor, se expirava 
no próximo dia 22 de abril. Como o número de casos da 
covid-19 está aumentando na Capital e região metropolita-
na, o govenador decidiu estender o isolamento como forma 
de tentar frear o crescimento vertical da doença. O prefeito 
Edinho Araújo (MDB)  ainda não decidiu, mas deverá seguir 
a determinação do governo do estado.

Questão 
técnica

Falando sobre o ofício do 
PSOL, o presidente Paulo 
Pauléra (PP) esclareceu 
que vai se reunir com o 
diretor geral da Câmara, na 
próxima segunda-feira, para 
analisar se existe ou não a 
possibilidade de atender a 
reivindicação do partido. “A 
questão maior é técnica”, 
diz, se referindo aos equi-
pamentos com o objetivo 
de fazer a transmissão das 
sessões. Pauléra, ressaltou, 
no entanto, que já adotou 
as medidas de segurança 
de acordo com a orientação 
da área da saúde para evitar 
contaminação pelo vírus.

Bloqueia 
O secretário de Saúde, Aldenis Bo-

rim, não está brincando em serviço, 
porque sabe que o vírus que veio da 
China não provoca ‘gripinha’ ou ‘resfria-
dinho’, que, dependendo do paciente, 
mata mesmo. Para frear aglomeração, 
Borim pediu para que fossem bloque-
ados os estacionamentos das pistas 
de caminhadas do lago 3 da represa e 
também da avenida Philadelpho Gou-
veia Neto.  Nos fins de tarde o pessoal 
estava exagerando, formando grupos, 
sem respeitar a distância recomendada 
pelas autoridades da saúde.

‘Boa sorte’
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) desejou boa sorte 
ao novo ministro da Saúde, 
Nelson Teich, que assumiu 
a pasta, ontem, em ce-
rimônia comandada pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). “Que tenha 
serenidade e trabalhe com 
empenho para diminuir o 
sofrimento dos brasileiros, 
neste momento de pande-
mia”, ponderou.  Em rela-
ção ao ex-ministro Luiz Hen-
rique Mandetta, o prefeito 
relatou: “Temos a certeza 
de que realizou um trabalho 
bem feito, cumprindo suas 
funções com profissionalis-
mo e ética”.

Sessão 
virtual

A direção do PSOL enviou 
ofício para o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (PP), 
para que as sessões sejam 
promovidas no sistema vir-
tual, enquanto permanecer 
o distanciamento social por 
causa do coronavírus. O 
objetivo, segundo o ofício, é 
garantir segurança aos vere-
adores que se enquadram no 
grupo de risco, por exemplo, 
idosos, hipertensos e dia-
béticos. O vereador Marco 
Rillo, que é do partido, se 
enquadra nesse grupo. Caso 
o presidente Pauléra não 
tome uma medida, o partido 
diz que vai recorrer à Justiça.

Vídeo
A Prefeitura está veiculando um vídeo na televisão falando da flexibilização de algumas 

atividades com o objetivo de, aos poucos, ir liberando a reabertura do comércio. Segundo 
o vídeo, os estabelecimentos são obrigados a disponibilizar álcool gel, manter distância de 
1,5 m entre as pessoas, além de uso de máscaras, tanto funcionários como os clientes. 
Se as regras forem quebradas, volta à estaca zero, diz o vídeo. Aliás, se não fossem as 
aglomerações, provavelmente tudo poderia estar funcionando.

Divulgação

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, deve anun-
ciar, no próximo dia 21, se 
haverá alguma mudança na 
forma como a quarentena 
vem sendo gerenciada na 
cidade 

teriam legitimidade para tomar 
decisões como, por exemplo, 
editar novos decretos baseados 
na realidade local, analisando 
ocupação de leitos hospitalares 
e registro de casos de coronaví-
rus (Covid-19). 

Para o diretor titular do Ciesp 
Noroeste Paulista, Luiz Fernando 
Lucas, que assina a nota, o 
governador deveria analisar de 
forma individualizada o Estado e 
não como um todo. 

“Na área econômica ou na 
saúde, estamos falando de vi-
das”, concluiu.

Grupo envia ofício pedindo reabertura do comércio

Representantes do movi-
mento ‘Volta Já, o Brasil não 
pode parar’ encaminhou ofícios 
para diversas entidades e ór-
gãos públicos nesta sexta-feira 
(17) dentre eles o Sincomér-
cio (Sindicato do Comércio 
Varejista de Rio Preto), Fiesp 
(Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo), OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), Câmara Municipal e 
Prefeitura de Rio Preto pedindo 
a reabertura do comércio no 

município imediatamente. O 
grupo é composto por cerca de 
240 empresários de diversos 
setores.

Um dos representantes do 
movimento, Denílson César 
Marzocchi, falou sobre as rein-
vindicações que estão no docu-
mento entregue. 

“No nosso entendimento é 
injusto que o comércio de rua 
possa abrir com restrições e o 
do shopping não. Queremos 
voltar a trabalhar, claro, com as 
mesmas condições dos demais. 

Dentro da nossa proposta, in-
clusive, citamos que o trabalho 
seria facultativo para preservar 
principalmente quem está no 
grupo de risco”, explicou.

De acordo com Marzocchi, o 
ofício não foi entregue à Acirp. 
“Tentamos levar a proposta, 
mas ela não recebeu. É lamen-
tável que a entidade que deve-
ria representar os comerciantes 
se negue a ouvi-los”, afirmou.

Dentre as propostas no ofí-
cio estão o reestabelecimento 
do atendimento presencial, o 

respeito à limitação de pesso-
as, distância mínima de 1,5m 
entre os consumidores, controle 
rígido do acesso de pessoas, es-
calonamento de horários entre 
os comércios para evitar aglo-
merações e normatização do 
uso de máscaras por parte da 
população e dos funcionários.

Protesto – nesta sábado 
acontece mais uma carreata 
pedindo a reabertura do co-
mércio com concentração, às 
17 horas, no Centro Regional 
de Eventos. 

Vinicius LIMA 

Sergio SAMPAIO

Divulgação

Denílson Marzocchi

Frente é contra
Contrariando o desejo do presidente Jair Bolsonaro, 

a Frente Nacional de Prefeitos informou que é contra 
o fim do isolamento social, por achar que a restrição 
evita um colapso na rede pública de saúde, caso a pan-
demia do Covid-19 saia de controle. “As declarações 
do presidente são lamentáveis”, disse o prefeito de 
Campinas, Jonas Donizette, presidente da instituição. 
O prefeito declarou que a Frente só apoiará a iniciativa 
quando tiver garantia que a medida não colocará em 
risco a saúde da população.
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O governo do Estado de São 
Paulo lançou nesta sexta-feira 
(17) o segundo concessão de 
aeroportos regionais paulistas. 
Ao todo, serão 22 aeroportos 
distribuídos em dois lotes, 
incluindo os aeroportos de Rio 
Preto e Ribeirão Preto.

A proposta prevê investi-
mentos de R$ 700 milhões 
entre obras e operação pela 
iniciativa privada. Atualmente 
os aeroportos são operados 
e administrados pelo Daesp 
(Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo).

No que diz respeito ao 
aeroporto de Rio Preto estão 
previstas intervenções na ade-
quação da largura e inclinação 
da pista de pouso e decola-
gem, e medidas para mitigar 
o ruído aeronáutico.

São José do Rio Preto enca-
beça o Grupo Noroeste e está 
composto por 13 unidades: os 
aeroportos comerciais de Pre-
sidente Prudente, Araçatuba e 
Barretos, além dos Aeródromos 
com Vocação Executiva de 
Avaré-Arandu, Assis, Dracena, 
Votuporanga, Penápolis, Tupã, 
Andradina, Presidente Epitácio 
e São Manuel. 

Somente em obras, estão 
previstos investimentos de R$ 
177 milhões nesse lote, sendo 
que R$ 63 milhões terão de ser 
aplicados nos três primeiros 
anos de contrato.

Grupo Sudeste - O lote é 
composto por nove unidades, 
cuja principal é a de Ribeirão 
Preto. Também são aeroportos 
comerciais nesse grupo os de 
Marília, Bauru, Araraquara e 
Franca. Já os de aviação exe-
cutiva são os de São Carlos, 

Sorocaba, Guaratinguetá e 
Registro. Os investimentos a 
cargo da concessionária ven-
cedora ao longo do contrato 
serão de R$ 233 milhões, dos 
quais R$ 88 milhões serão 
desembolsados nos três pri-
meiros anos.

O processo licitatório será 
conduzido pela Secretaria de 
Governo, por meio da Artesp 
(Agência de Transporte do Es-
tado de São Paulo).  A Agência 
abriu abre consulta pública 
para a concessão de 22 aero-
portos. Uma audiência pública 
será realizada no dia 12 de 
maio em ambiente virtual por 
restrições impostas pelo novo 
Coronavírus.

Segundo o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM), a Procu-
radoria Geral do Estado permi-
tiu que as audiências públicas 
dos projetos de concessão 
sejam feitas virtualmente e não 
presencial como determina a 
regra.  

“O parecer nos dá seguran-
ça e inova para continuarmos 
o andamento de 21 projetos 
prioritários de concessões e 
PPPs”, salientou o vice-gover-
nador que é também presi-
dente do Conselho Gestor de 
Concessões do Estado.

A fase de consulta pública 
aos documentos que com-
põem a licitação foi aberta 
hoje (17) e o material está 
disponível no site www.artesp.
sp.gov.br .  

As contribuições para a 
fase de consulta poderão ser 
encaminhadas entre os dias 
17 de abril e 21 de maio. 
Já a audiência pública será 
realizada no dia 12 de maio, 
às 15 horas, totalmente em 
ambiente virtual.

Sergio SAMPAIO

Aeroporto de Rio Preto 
faz parte do segundo 

lote de concessão 
do Governo do Estado

Compras on-line crescem durante quarentena

Em função da quarentena e 
das recomendações de isolamento 
social da população em São Pau-
lo, para evitar a disseminação da 
Covid-19, as vendas on-line dos 
supermercados paulistas continu-
am sendo uma alternativa para os 
consumidores evitarem a compra 
presencial nas lojas físicas.

De acordo com o levanta-

mento da Associação Paulista de 
Supermercado (APAS), na última 
semana de Páscoa (6/4 até 12/4), 
o crescimento das vendas on-line 
foi de 81%.

Esse movimento tem se manti-
do desde a semana anterior, entre 
30/3 e 5/4, quando as vendas 
cresceram 74%, comparado à 
média dos últimos meses. No final 
de março, de 23/3 a 29/3, o mo-
vimento online chegou a crescer 

107%.
Segundo a APAS, apenas 15% 

dos supermercados registraram 
aumento no volume de compras, 
o que significa que os consumido-
res não estão fazendo estoque de 
mercadorias. 

Outros 37% responderam que 
os consumidores estão compran-
do dentro dos padrões e 48% 
informaram que os clientes estão 
comprando dentro dos limites das 

restrições estabelecidas.
A maioria dos supermercados 

pesquisados informou que não pre-
cisou suspender temporariamente o 
funcionamento dos sites. 

Esse volume foi de 85% dos 
pesquisados. Eles também respon-
deram nessa pesquisa que logística 
e operação continuam sendo os 
maiores desafios das vendas online, 
e a maioria, 56%, realocou mão de 
obra para atender a demanda.

Da REPORTAGEM

Vinicius LIMA 

Com a obrigação do uso de 
máscara para entrar em diver-
sos estabelecimentos durante a 
pandemia, a procura pelo item 
acabou crescendo. No entanto, 
a questão estética das másca-
ras também tem chamado a 
questão nos últimos dias.

Em Rio Preto, a assessora 
de imprensa Leda do Nasci-
mento contou que as estampas 
colaboraram para fazer a filha 
Ana Luiza, de 13 anos, usar a 
máscara. “Começamos a aderir 
a essas máscaras de tecidos 
por durarem mais que as más-
caras comuns. Minha filha tem 
conhecimento da importância 
de se prevenir, mas começou a 
utilizar com frequência mesmo 
só depois de comprarmos com 
as estampas. É mais legal e 
chamativa”, afirmou.

O vendedor de máscaras 
Sandro Souza Matos contou 

que começou a vender mais 
com a obrigação. “Como estou 
desempregado, estou aprovei-
tando para ter um ganho. Sigo 
todas as regras de higiene e en-
trego lacrado para os clientes”, 
comentou.

Com estampas ou não, a 
população concorda sobre a im-
portância de usar as máscaras. 
“Estou saindo de casa depois 
de duas semanas e descobri 
que para entrar no mercado 
tem que usar a máscara. Achei 
importante terem adotado essa 
medida”, elogiou o professor 
Marco Aurélio Valente da Costa. 

“Concordo com essa me-
dida. Ela é importante para a 
proteção individual”, comentou 
a auxiliar de cozinha Rosa Fran-
cisca da Silva. 

Desde esta sexta-feira (17), 
supermercados, bancos, lotéri-
cas, entre outros, só permitem 
a entrada de clientes com más-
caras e sem outros membros 
da família.

Máscaras com 
estampas viram 

tendência

A adolescente Ana Luiza curte máscaras com estampas

NOVO PANORAMA

R$ 700 MILHÕES81% NA PÁSCOA

PREVENÇÃO FASHION

Após reunião do gabinete 
de crise – criado para analisar 
os reflexos da pandemia nas 
contas municipais, e formado 
por secretários e assessores – 
ficou decidida a edição do de-
creto 18.590, a ser publicado 
no Diário Oficial (Jornal Dho-
je), reduzindo despesas com 
pessoal durante a vigência do 
estado de calamidade pública 
decorrente da Emergência em 
Saúde Pública Internacional, 
no contexto da pandemia da 

Prefeitura edita decreto para reduzir 
despesas com pessoal durante a pandemia

COVID-19 (Novo Coronavírus).
O decreto subscrito pelas 

secretarias municipais de Ad-
ministração, Saúde, Planeja-
mento, Fazenda e pela Procura-
doria Geral do Município dispõe 
ainda sobre os concursos pú-
blicos municipais. As medidas 
foram tomadas levando em 
consideração a queda na arre-
cadação municipal.

As principais decisões que 
afetam a Administração Direta 
e Autarquias são as seguintes:

Ficam suspensos: a an-
tecipação do pagamento da 
primeira parcela do décimo 

terceiro salário aos servidores 
públicos municipais; a con-
versão, em abono pecuniário, 
de um terço das férias dos 
servidores públicos, prevista 
em legislação vigente, salvo as 
requeridas e já deferidas antes 
da publicação deste Decreto, 
com início de gozo até 30 de 
abril de 2020; os concursos 
públicos em andamento e a 
admissão de novos estagiários; 
as nomeações para cargos 
públicos e as admissões em 
empregos públicos, ressalvados 
os casos de direção, chefia 
e assessoramento e nomea-

ções necessárias aos serviços 
definidos como essenciais no 
combate do COVID 19; horas 
extraordinárias, ressalvadas os 
casos emergenciais definidos 
por ato normativo das Secreta-
rias de Administração, Fazenda 
e Planejamento; o recebimento 
de remuneração por substi-
tuições de chefias, ficando a 
cargo do superior hierárquico a 
responsabilidade pela assunção 
dos serviços.

Para evitar prejuízos aos 
funcionários que adquiriram 
esse direito, a Secretaria de Ad-
ministração suspendeu a pres-

crição do período concessivo de 
licença prêmio para os servido-
res que estiverem lotados na 
Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Assistência Social, Defesa 
Civil, funcionários do SEESMT 
e Guarda Municipal.

Também foi suspenso o pa-
gamento do prêmio assiduidade 
(licença prêmio), sendo poster-
gada para o mês de aniversário 
do servidor do ano subsequente 
(2021) e também está proibido o 
pagamento em dinheiro do prêmio 
por assiduidade (licença prêmio).

“Os cortes são necessários, 
pois não temos nenhuma indi-

cação neste momento de que 
a economia irá se recuperar e, 
consequentemente, melhorar 
a arrecadação municipal”, 
afirmou o secretário de Admi-
nistração, Luis Roberto Thiesi. 

“A cautela é necessária. 
Além da arrecadação em bai-
xa, temos que direcionar a 
maioria dos recursos financei-
ros para atender a pandemia 
de Convid-19”, explicou o 
secretário Israel Cestari, do 
Planejamento.

As medidas poderão ser 
revistas se houver recuperação 
da arrecadação municipal.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Shoppings adotam sistema 
delivery para sair da crise

Desde que a quarentena foi 
decretada no estado de São 
Paulo, as lojas que operam nos 
shoppings de Rio Preto tem 
sofrido com a crise econômica. 
Para tentar minimizar o impacto 
financeiro, muitos adotaram 
o sistema de delivery. Outras, 
por serem enquadradas como 
serviços essenciais, estão atu-
ando presencialmente, com 
restrições. 

A reportagem do DHoje traz 
um balanço do que está e o 
que não está funcionando nos 
principais shoppings da cidade.

Praça Shopping: Passou 
a operar provisoriamente em 
sistema de delivery. O consumi-
dor pode fazer a solicitação via 
Whatsapp, escolher o produto 
através de fotos e vídeos e finali-
zar a compra, que será entregue 
em seguida em qualquer região 
da cidade. Vale lembrar que o 
setor de alimentação não faz 

parte desse modelo de atendi-
mento.

Shopping Cidade Norte: 
A Lotérica está funcionando de 
segunda a sábado, das 11h às 
20h. A Caixa Federal funciona 
de segunda a sexta das 10h às 
14h. As lojas Pernambucanas 
estão abertas, mas apenas 
para pagamento de boletos. As 
demais lojas estão operando no 
sistema de delivery.

Rio Preto Shopping: A C&C 
– Casa e Construção está com 
as portas abertas de segunda 
a sábado, das 9h às 20h. Aos 
domingos e feriados, o horário 
é das 14h às 20h. A Lotérica 
também está funcionando das 
9h às 18h de segunda à sábado 
e fica sem funcionamento aos 
domingos e feriados. O Carre-
four está operando das 8h às 
20h de segunda a sábado e no 
formato delivery pelo telefone 
3227-1335. 

As lojas que atendem por 
delivery são: Acqua It, Anacapri, 
Arezzo, Avatim, Base Concept 

Store, Bibi Calçados, Carrazone 
Joalheiros, Clube Melissa, Clube 
Mini Melissa, Colcci, Cris Ribeiro, 
Cristina Truzzi, Dani Fernandes, 
Drill, Elaine Nunes, Equus, Far-
mais, Happy New Shoes, Lessô, 
Lively, Magu Shoes, Micheli 
Martins, Moda Rauker, Mr Kits-
ch, New Era, Puket, Ophicina, 
Relicário, Reserva, Rouparia, 
Santa Lolla e Via Andrea.

As lojas de delivery no ramo 
de alimentação são: Baccio di 
Late, Cacau Show, Casa Bal-
ducco, Chocolates Brasil Cacau, 
Croasonho, Havanna, Icebery, 
Kopenhagen, Lugs All Time Gour-
met, Subway e Taco Bell.

Iguatemi: De acordo com a 
assessoria de imprensa, a clíni-
ca de vacinas e a farmácia são 
os únicos segmentos abertos 
no shopping. A Madero Steak 
House, Outback, Borelli, Empório 
Santa Terezinha, Cacau Show e 
Kopenhagen estão atendendo 
home office.

Plaza Avenida Shopping: O 
Centro Médico de Especialidades 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

da Prefeitura está operando de 
segunda a sexta das 7h às 19h 
e nos sábados das 7h às 13h. 
A Tenda Atacado está aberta de 
segunda a sábado das 7h às 22h 
e nos domingos das 8h às 18h. 
A Lotérica funciona de segunda a 
sexta, das 10h às 18h. A Odonto 
Company está funcionando de 
segunda a sexta das 8h às 18h 
e aos sábados das 8h às 12h. 
O Centro de Pediatria atende de 
segunda a sexta das 8h às 20h.

As lojas que vão funcionar em 
sistema de delivery são: Griletto, 
Montana, Pizza Hut, Paranynfa 
Calçados, Isis Lingerie, Ameri-
canflex, My Cookies, Kopenha-
gen, Cacau Show, Chocolateria 
Brasileira, Polishop, Metabolic, 
Amo Prata, L’or, Paper So, Surf 
Track, Vivo, Exclusiva Design, 
Manu Manu, Casa do Pão de 
Queijo, Morana, Clube Melissa, 
Torcidinho, The Pink Boutique, 
Imaginarium, Seu Moço, O Bo-
ticário, Lojas Lívia, Dama de Si, 
Maria Bacana, Kidstok, Casa da 
Bruxa e Route Tattoo.No Calçadão, Praça Shopping está operando com delivery

Divulgação
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Estacionamentos das pistas de 
caminhada são interditados

A Prefeitura de Rio Preto, 
como havia anunciado no início 
da semana, interditou nesta 
sexta-feira (17) os estaciona-
mentos de veículos que ficam 
próximos das pistas de cami-
nhada.

Essa nova estratégia, que 
tem como objetivo diminuir o 
número de pessoas que utilizam 
estes espaços, foi anunciada na 
última segunda-feira (13) pelo 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borim.

A nova decisão vem mais 
numa vez reforçar o combate 
à proliferação do coronavírus 
(Covid-19) na cidade.

Foram interditados os bol-
sões de estacionamento dos 
Parques da Represa e da pista 
da Avenida Philadelpho Gouveia 
Neto.

As interdições serão man-
tidas enquanto durar a pande-
mia, obedecendo as orienta-
ções e cuidados no distancia-
mento social.

Os locais serão monitorados 
pela Guarda Civil Municipal e 
os motoristas que descumpri-
rem a interdição poderão ser 
multados caso desrespeitem a 
interdição. A infração é grave, 
com perda de 5 pontos na CNH 
e multa no valor de R$ 195,23.

No início do mês, a Prefei-
tura interditou diversas acade-

Sérgio SAMPAIO

 Município tem 
43 pacientes 

hospitalizados 

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, atualizou nesta sexta-feira 
(17) o número de casos de 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) no município. 
São 227 pacientes notificados 
(12 a mais do que na quinta-

-feira), sendo que 27 também 
foram confirmados como posi-
tivos para o Covid-19. Destes 
casos confirmados, dois estão 
em enfermaria e cinco na UTI.

Rio Preto também registrou 
o aumento de mais sete inter-
nados por SRAG. Agora, são 43 
no total. A boa notícia é que 
até quinta-feira (16), cerca de 
83% dos pacientes já haviam 
sido curados.

Com relação aos casos 
de síndrome gripal na popu-
lação geral, o número saltou 
para 1.056. De acordo com 
o secretário de saúde, Aldenis 
Borim, estes casos com sin-
tomas leves e assintomáticos 
representam de 50% a 80% 
das notificações.

Vinicius LIMA 

SÍNDROME GRIPAL

REPRESA E AVENIDA PHILADELPHO

Divulgação

Segundo Borim, até 80% são casos leves de SRAG

“Pacientes curados 
criam imunidade”, diz 
secretário de saúde

Durante a live da Prefei-
tura de Rio Preto desta sex-
ta-feira (17), o secretário 
de saúde, Aldenis Borim, 
esclareceu uma dúvida de 
muitas pessoas em relação 
ao Covid-19: se as pessoas 
curadas podem pegar coro-
navírus novamente.

“Existem doenças que 
não mantém para sempre 
a imunidade contra a do-
ença e existem outras que 
sim. Como o coronavírus 
é uma doença nova, nós 
ainda não sabemos ao 
certo se a imunidade vai 
ocorrer definitivamente. O 

que nós sabemos, vindo de 
estudos de outros países, 
é que o individuo cria sim 
uma imunidade. Se vai ser 
pra sempre, não podemos 
confirmar”, explicou o se-
cretario.

Apesar dessa imunida-
de, a pessoa curada pode 
continuar sendo um trans-
missor indireto da doença. 
“Quem pega a doença não 
transmite mais o vírus que 
estava em seu organismo, 
mas pode transmitir ao 
tocar em um objeto conta-
minado e depois tocando 
em outra pessoa. Mas 
pela fala, por exemplo, não 
transmite mais”, concluiu.

Vinicius LIMA 

NOVO CORONAVÍRUS

L E I T O S  D E 
UTIs

A cidade tem 
66 leitos de 
Unidade de 
Terapia Inten-
siva pelo SUS. 
Até  ontem, 
cinco pacien-
tes estavam 
i n t e r n a d o s 
com Covid-19

No 36º dia do registro do 
primeiro caso confirmado do 
coronavírus (Covid-19) em Rio 
Preto tem confirmados até o 
último boletim divulgado nes-
ta sexta-feira (17) 66 casos 
dos quais cinco pacientes se 
encontram internados em UTIs 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
dos hospitais da cidade.

Atualmente, a rede pública 
de Saúde conta com 66 vagas 
em UTIs do SUS (Sistema 
Único de Saúde) divididas as 
vagas entre a Santa Casa de 
Rio Preto e o Hospital de Base 
(HB), sem contar com a rede 
particular. Estes números de-
monstram que existem neste 
momento da pandemia na 
cidade muitas vagas de UTIs 
sobrando. 

Na ú l t ima 
q u i n t a - f e i r a 
(16), o diretor 
do Hospital de 
Base, Jorge Fa-
res, em vídeo 
divulgado nas 
redes sociais 
afirmou que o 
HB tem apenas 
dois pacientes 
com Covid-19 confirmados 
internados em UTI.  Outro caso 
confirmado de internação está 
na UTI do Austa, conforme bo-
letim do próprio hospital (mas 
esse da rede particular).  So-
brando apenas dois pacientes 
internados com Covid-19 em 
UTIs da cidade onde os mesmo 
podem ou não estarem os dois 
na Santa Casa de Rio Preto. 

A reportagem tentou infor-
mações junto a própria Santa 
Casa que não quis se posicio-
nar sobre o real número de 
internados. Em contato com 
a assessoria do hospital Be-
neficência Portuguesa sobre 
possíveis internados, até o 
fechamento desta edição, não 

Rio Preto tem 66 vagas de UTIs do SUS 
para atender pacientes de Covid-19

Sérgio SAMPAIO 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Saúde vai realizar 1.200 
testes em casos gripais leves

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto anunciou 
nesta sexta-feira (17) que vai 
mudar a estratégia de realiza-
ção de testes de coronavírus na 
população. A partir da próxima 
quinta-feira (23), começarão a 
serem realizados os chamados 
testes PCR (Proteína C Reativa) 

em pessoas que apresentarem 
síndrome gripal leve.

“Mudamos a estratégia para 
ter uma abertura gradual. Para 
isso tenho que saber como a 
população está. Se for restringir 
(o comércio) mais, ou vou libe-
rar mais, porque os casos estão 
poucos”, afirmou o secretário 
de saúde, Aldenis Borim. 

De acordo com ele, serão 
realizados 1.200 testes neste 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

primeiro momento. O município 
conta com 1.118 notificações 
destes casos segundo os dados 
divulgados nesta sexta-feira 
(17).

Durante a live, o secretário 
ainda explicou que não será 
toda a população que será 
testada. “Nós não testaremos 
todos os casos, apenas casos 
específicos para que esses da-
dos nos forneçam uma maneira 

de saber o que está acontecen-
do na cidade”, explicou.

O teste PCR é considerado 
a forma definitiva de deter-
minar a presença do vírus no 
organismo humano. O método 
funciona através da transfor-
mação do RNA do vírus em DNA 
complementar. Depois, o DNA 
é ampliado utilizando fitas de 
DNA simples e é observado se 
há sinais do vírus nas amostras.

Rio Preto também 
registrou o aumento de 
mais sete internados por 
SRAG. Agora, são 43 
no total. A boa notícia 
é que até quinta-feira 
(16), cerca de 83% dos 
pacientes já haviam sido 
curados

Divulgação

mias ao ar livre e os brinquedos 
dos parquinhos infantis, que 
ficam em parques da cidade e 
pistas de caminhada.

A atitude foi tomada porque 
os aparelhos para continuar 
sendo usados teriam que ser 
higienizados completamente 
entre uma pessoa usar e a 
outra, mas isso fica inviável por 
serem muitos e espalhados na 
cidade toda.

Nas pistas de caminhadas 
foram colocados diversos carta-
zes com as orientações como o 
distanciamento durante as práti-
cas deve ser de, no mínimo, 1,5 
metro entre uma e outra pessoa 
nas quatro direções (direita, es-
querda, frente e costas).

Leitura ajuda no desenvolvimento e 
traz lições para a vida inteira

O Dia Nacional do Livro Infantil 
é comemorado hoje, dia 18 de 
abril. A data foi escolhida por ser 
o nascimento de Monteiro Lobato, 
considerado por muitos como o 
pai da literatura infantil no Brasil. 
Presente na memória afetiva de 
muitos, especialmente com ‘O Sítio 
do Pica-pau Amarelo’.

Alguns especialistas apontam 
que sua obra não deve ser lida para 
as crianças hoje em dia por carregar 
teor racista. Já outros defendem a 
leitura de forma crítica, por meio de 
um mediador.

Mas, o fato é que as crianças 
devem tomar contato com debates 
sociais importantes, como racismo, 
homofobia, diferenças socioeconô-
micas. Os clássicos têm uma função 

nesse processo, mesmo que tragam 
mensagens inadequadas? Como 
os autores contemporâneos estão 
tratando esses temas?

Para a coordenadora de Enga-
jamento Social e Leitura do Itaú 
Social, Dianne Melo, o mediador 
tem um papel fundamental, seja ele 
um familiar ou um professor.

“Para formar um bom leitor, 
é preciso de um adulto mediador 
que fará a ponte entre o livro e a 
criança. Ele deve conhecer e refletir 
sobre a obra literária, para ajudar as 
crianças em seus questionamentos 
e inclusive problematizar com elas. 
Monteiro Lobato embalou gerações 
e fez toda a diferença nas narrativas 
das crianças, porém, é preciso saber 
qual o contexto da sua época e da 
sua vida que refletiu em suas obras. 
Hoje, com um olhar mais crítico 

Isabela MARTINS

DIA NACIONAL DO LIVRO INFANTIL

para a sociedade e considerando o 
racismo estrutural, de fato ficamos 
apreensivos ao ler suas histórias. 
Porém, não ler obras que tratam de 
temas sensíveis é uma tentativa frus-
trada de proteger as crianças destas 
temáticas e pode ser um desserviço 
à criança, pois não ajuda a formar 
leitores críticos e competentes”, 
explica.

Luciana Lucas Lopes, 45, é 
moradora de Olímpia e mãe de dois 
filhos, Pedro, 7 e Manuela 6, e uma 
grande incentivadora para que seus 
filhos sejam leitores.

“O Pedro aprendeu a ler com 
4 anos e hoje lê livros de estórias 
perfeitamente, adora ler. Já a Ma-
nuela está sendo alfabetizada agora 
e faz a leitura através de desenhos 
e reproduções das estórias que leio 
pra ela”, finaliza Luciana.

obteve resposta. 
Esses dados demonstram 

que as UTIs estão vazias neste 
momento atual e prontas para 
atender uma demanda que 
possa vir acontecer no futuro.

Esses números de leitos 
de UTI do SUS devem ganhar 
um reforço quando a nova ala 
anunciada pela Santa Casa de 
Rio Preto for entregue serão 
mais 24 leitos para atender a 
população totalizando 90 UTIs 
para os pacientes do Covid-19.

O secretário de Saúde, Al-
denis Borim, afirmou que esse 
período mais forte de isolamen-
to ajudou a Rede de Saúde se 
preparar e estar neste momento 
pronta para atender os casos 
que venham acontecer. “Hoje 
nós estamos com uma capa-
cidade instalada credenciada 
pelo Ministério da Saúde”, 
comunicou Borim. 

Isso se deu devido 
ao isolamento mais 
forte ocorrido na cida-
de desde o dia 23 de 
março passado, até a 
última terça-feira (14) 
onde foi anunciado 
o inicio de uma flexi-
bilização de algumas 
atividades comerciais 
consideradas não es-

senciais que puderam voltar 
a funcionar com restrições e 
regras para manter o controle 
de higiene e segurança tanto 
dos funcionários quanto dos 
clientes. 

“A abertura gradual ele é 
fundamental, fundamental por-
que senão  o isolamento se 
prolonga durante muito tempo”, 
salientou o secretário.

O secretario ainda salientou 
que o Comitê Gestor de Enfren-
tamento ao Coronavírus está de 
forma constante observando o 
número de casos e na curva e 
que a flexibilização que acon-
teceu nesta semana pode sem 
ampliada ou se for necessária 
diminuída. 

66
vagas de UTI
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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:

BRUNO BARTOLOMEU e PRISCILA GARUTTI RODRIGUES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Bebe-
douro, SP, no dia 22 de janeiro de 1989, fi lho de OLIMPIO BARTO-
LOMEU e de MARIA HELENA MARIANO BARTOLOMEU. Ela, de 
nacionalidade brasileira, operadora de caixa, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de janeiro de 1989, fi lha 
de WEBES ROBERTO HERNANDES RODRIGUES e de LUCIA 
HELENA GARUTTI RODRIGUES. 

. 

_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, 17 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 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

FERNANDO JOSÉ GARCIA e MARILENE SANTOS DE ABREU. 
Ele, de nacionalidade brasileira, compra e venda, divorciado, 
nascido em Araçatuba, SP, no dia 15 de outubro de 1973, residente 
e domiciliado a Roldão Zampierri, Nº 495, Higienópolis, São José 
do Rio Preto, SP, fi lho de SAMUEL GARCIA e de MARIA JOSÉ 
INOUE. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
Coroatá, MA, no dia 10 de novembro de 1983, residente e domi-
ciliada a Roldão Zampierri, Nº 495, Higienópolis, São José do Rio 
Preto, SP, fi lha de FRANCISCO SOUSA DE ABREU e de DEUSI-
MAR PEREIRA SANTOS DE ABREU.

. 

_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, 17 de Abril de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. MARCIO ALEXANDRE ZANATA e MAIRA MACEDO DE 
MAURO, sendo ELE fi lho de ANTÔNIO FERNANDES ZANATA e 
de IZABEL PERES DURAN ZANATA e ELA fi lha de JOÃO CARLOS 
DE MAURO e de MÁRCIA MARIA MACEDO DE MAURO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 16/04/2020.

Ônibus reservas serão 
usados para suprir demanda

A Secretaria de Trânsito, Trans-
portes e Segurança informou 
nesta sexta-feira (17) que está 
monitorando a quantidade de 
passageiros no transporte público 
de Rio Preto e que utilizará ônibus 
reservas (ao lado do terminal) para 
suprir a demanda. 

Com a flexibilização do comér-
cio em Rio Preto, a expectativa é 
de que o número de passageiros 
aumente.

Desde que a quarentena co-
meçou a vigorar no município, 
o número médio de passageiros 
caiu de quase 93 mil por dia útil 

para 34.574 na primeira semana. 
Já na primeira semana do mês de 
abril, o número reduziu ainda mais 
chegando a 29.265. O número só 
voltou a crescer na semana passa-
da quando atingiu 33.559. O último 
balanço feito pela Secretaria foi na 
segunda-feira (13), com 31.098 
passageiros contabilizados.

“Os ônibus reservas serão 
utilizados para garantir que não 
haja partidas do terminal com pas-
sageiros em pé. A orientação aos 
motoristas é de que comuniquem 
quando houver lotação, para que 
um veículo extra seja deslocado 
para a plataforma. A demanda 
está sendo monitorada para o de-
vido aumento gradativo da oferta”, 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br informou a Secretaria de Trânsito 

por meio de nota. 
Outra medida para evitar aglo-

merações e manter o isolamento 
da Prefeitura de Rio Preto foi a 
suspensão da passagem grátis para 
idosos no município durante os 
horários de pico, vigorando desde 
o dia 23 de março.

De acordo com o Sistema de 
Monitoramento Inteligente (SIMI-
-SP), o isolamento social em Rio 
Preto caiu para 42% na última 
quinta-feira (16). 

A média no estado de São 
Paulo é de 50%. Segundo o órgão, 
o ideal é de que o isolamento seja 
de 70% nas cidades com mais de 
70 mil habitantes. Com maior número de passageiros, ônibus reservas podem ser utilizados para evitar aglomeração

Guilherme BATISTA

Homem morre em banheiro 
de pensão na Boa Vista

Policiais civis de Rio Pre-
to buscam identificar o mo-
rador de uma pensão, na 
rua Pedro Amaral, no bairro 
Boa Vista, que morreu às 
2h20 desta sexta-feira.

Uma viatura do Samu 
(Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) foi acio-
nada por uma testemunha 
que reside no local. Ao che-
gar no endereço a equipe 
constatou o óbito da vítima.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o desconhe-
cido era chamado de João 

pelos outros pensionistas.
Um deles ouviu um ba-

rulho no banheiro e ao ve-
rificar encontrou o homem 
caído. Ele foi colocado em 
uma cama e solicitado so-
corro.

O cadáver foi removido 
para o IML (Instituto Médico 
Legal), onde passou por au-
tópsia e aguarda reconheci-
mento de parentes.

Policiais militares pre-
servaram o local até a che-
gada de peritos da Polícia 
Técnica. Caso segue sendo 
investigado pela Civil como 
morte suspeita.

Daniele JAMMAL

Jovem anuncia em site, tem celular invadido 
e vizinha ‘faz empréstimo’ para hacker

Depois de anunciar o Fiat 
Fiorino do padrasto na OLX, 
uma jovem de 21 anos, mo-
radora em um condomínio de 
prédios, na Região Leste de 
Rio Preto, recebeu uma men-
sagem para que passasse um 
código que supostamente 
validaria o anúncio.

Ao seguir a instrução do 
hacker, ela teve o celular clo-
nado e todos os seus contatos 
passaram a receber pedidos 
de empréstimo em seu nome.

Uma atendente, de 19 
anos, vizinha de apartamen-

to da vítima, acreditou que 
a solicitação era legítima e 
depositou R$ 350 em uma 
conta da Caixa Econômica 
Federal, agência de Franco 
da Rocha.

O estelionatário havia so-
licitado R$ 855, mas como 
não possuía essa quantia 
ela sacou o que tinha e fez o 
depósito de menor valor.

As duas amigas compa-
receram na Central de Fla-
grantes rio-pretense na tarde 
desta quinta-feira para regis-
trarem a queixa de esteliona-
to. Polícia investiga caso, mas 
não há pistas até agora.

Daniele JAMMAL

Motorista cai no ‘golpe do anúncio 
clonado’ e perde R$ 5 mil

Um motorista, de 57 
anos, morador na Vila Au-
rora, em Bálsamo, é a mais 
nova vítima do ‘golpe do 
anúncio clonado’ na OLX.

Ele esteve no Plantão 
Policial de Rio Preto na tar-
de desta quinta-feira para 
registrar a queixa.

Segundo sua versão, viu 
uma Honda CG 150 anun-
ciada no site por R$ 5 mil, 
valor abaixo do praticado 
pelo mercado, se interessou 
e passou a negociar a com-
pra com um estelionatário, 

que intermediou o negócio 
com o verdadeiro dono do 
veículo.

Após depositar o valor 
em conta indicada pelo 
golpista, a vítima foi até 
o cartório para transferir 
a documentação quando 
descobriu que o proprietário 
da motocicleta não havia 
recebido o dinheiro e que 
tinha sido lesado.

Quadrilhas especializa-
das neste tipo de golpe 
agem em todo o país, se-
gundo a polícia. Até o mo-
mento, não há pistas da 
autoria do crime.

Daniele JAMMAL
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
EMPENHOS 5995/20 E 6000/20
CONTRATADA: E. M. DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA EPP 
EMPENHO 6203/20
CONTRATADA: SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA 
EMPENHO 6208/20
CONTRATADA: PZ CASTELLO EPP
EMPENHO 6177/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP
EMPENHOS 6922/20 E 6923/20
CONTRATADA: PREVIX EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PRO-
FISSIONAL LTDA
EMPENHO 6861/20
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
CONTRATADA: MILTON SEBASTIÃO BARBOSA FILHO 
08814796670
C.N.P.J.: 29.064.473/0001-34
DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 11.321/2020
NOTA DE EMPENHO Nº 7.891/2020
Entregar no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas, e ainda implicará na declaração de ini-
doneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da punição, conforme 
disposto no Art. 87, Item IV da Lei 8.666/93. Fica concedido o prazo 
de 10 dias para a empresa em querendo apresentar contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 72/19; Contrato: PRE/0143/19
Contratada: Mara Silvia Pezinato
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SM-
DENT. Jorge Luis de Souza
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico nº 525/19; Contrato: PRE/0463/19
Contratada: Priori Serviços e Soluções, Contabilidade Eireli Me
Fica alterada a “Cláusula Quarta – Das condições de pagamento” 
do contrato supramencionado. Gab. Prefeito – José Roberto Morei-
ra
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020
CONTRATO PRE/0068/20
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
OBJETO: Prestação de serviço de telefonia móvel (celular) para 
atendimento de diversas secretarias municipais – Item 01 - SMA – 
Luís Roberto Thiesi e SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de 
vigência: 12 meses. Valor Total: R$29.348,40

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE COMPOSTAGEM 
INDUSTRIAL NO CENTRO DE PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA AGRICOLA, SITUADO NA RODOVIA DÉLCIO 
CUSTÓDIO DA SILVA, KM 4,5, CONJ. HAB. CAIC, CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. AGRICULTURA. Comunicamos que a sessão pública de 
abertura da proposta fi nanceira apresentada nos termos do § 3º do 
artigo 48 da LF 8666/93, será realizada no dia 22/04/2020 às 08:30 
horas, na Diretoria de Compras e Contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Publique-se para ciência 
dos interessados.
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 56/2020 – Processo n.º 
1568/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias para os 
veículos da Frota Municipal, Departamento de Transportes.  Secre-
taria Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 10/03/2020, sendo adjudicados os itens à empresa 
declarada vencedora: DISTAEL MERPAL BATERIAS LTDA. (itens 1, 
2, 3, 4, 6 e 7). O item 5 foi fracassado. 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. Luis Roberto Thiesi - Secretário Municipal de 
Administração.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 104/2020 - Processo 11.136/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos para adu-
bação orgânica do solo no Centro de Produção e Transferência de 
Tecnologia Agrícola. Secretaria Municipal de Agricultura e Abaste-
cimento. Fica redesignada a data de abertura da sessão, conforme 
segue: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/04/2020, 
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.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 98/2020 - Processo 11.091/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material esportivo 
para atender as competições municipais e eventos esportivos da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fica redesignada a data 
de abertura da sessão, conforme segue: O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 29/04/2020, 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.
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° 
116/2020, PROCESSO 11.291/2020, objetivando registro de preços 
para aquisição de materiais de expediente a serem utilizados pelas 
diversas secretarias e órgãos da administração direta do município. 
Secretaria Municipal de Administração. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 05/05/2020, 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.
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° 
112/2020, PROCESSO 11.271/2020, objetivando a aquisição 
de toners e refi l para impressoras dos Centros de referência de 
Assistência Social- CRAS e Cadastro Único. Secretaria Municipal 
de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 07/05/2020, 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.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 66/2020 – Processo Licitatório 
n.º 1826/2020 
Objeto: contratação de empresa para o fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados para condução de veículos escolares (ônibus) 
de acordo com as especifi cações do edital e seus anexos, para 
atendimento da Secretaria Municipal de Educação. Sessão públi-
ca realizada on-line com início dia 24/03/2020, sendo adjudicado 
o pregão à empresa declarada vencedora: STAFFS RECURSOS 
HUMANOS LTDA (item 1).  Houve manifestação de intenção de re-
curso pelas empresas C C O RIO PRETO LTDA ME; GF DA SILVA 
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA e SEC-
TOR SERVIÇOS E LICITAVET COMERCIAL LTDA. EPP.  Houve 
apresentação de razões recursais da empresa SECTOR SERVI-
ÇOS E LICITAVET COMERCIAL LTDA. EPP e houve apresentação 
de contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão prolatada na 
sessão. O processo foi encaminhado à autoridade superior que 
ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento as intenções 
e ao recurso. – Mariana Correa Pedroso Fernandes- pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico o pregão à empresa STAF-
FS RECURSOS HUMANOS LTDA, conforme proposta declarada 
vencedora.  Por não vislumbrar qualquer ilegalidade, homologo o 
certame. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Municipal de Educa-
ção. O inteiro teor encontra-se a disposição dos interessados no 
Portal de Compras e nos autos do processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 90/2020 – Processo n.º 
1968/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de utensílios para co-
zinha, em atendimento as Unidades Escolares. Secretaria Munici-
pal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 

08/04/2020, sendo adjudicados os itens às empresas declaradas 
vencedoras: CARLOS ALBERTO JOCARLI PORTO - CABANA 
ATACADO E VAREJO (itens 25, 69, 70, 72, 78), FZ DE CASTRO 
ME (itens 1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 24, 27, 35, 39, 40, 43, 44, 51, 
53, 55, 60, 61, 62, 63, 64),  LÓTUS COMÉRCIO DE MERCADO-
RIAS LTDA - EPP (itens 2, 3, 4, 12, 13,14, 20, 21, 29, 30, 33, 38, 
41, 42, 46, 57, 58, 59, 66, 67, 68), PONTO MIX COMERCIAL E 
SERVICOS EIRELI (itens 23, 26, 28, 31, 32, 34, 37, 47, 48, 49, 50, 
54, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80) e TERESINHA CAMARGO 
ME (itens 10, 11, 18, 19, 22, 36, 45, 52). O item 56 foi deserto. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pre-
goeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Munici-
pal de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 67/2020 – Processo n.º 
1857/2020
Objeto: registro de preços para prestação de serviços de correções 
pontuais asfálticas nas vias públicas do município. secretaria muni-
cipal de trânsito, transportes e segurança. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 27/03/2020, sendo adjudicado o lote à empre-
sa declarada vencedora: USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA 
lote 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana Correa 
Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Amaury Hernandes - Secretário Municipal de 
Trânsito Transportes e Segurança
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 102/2020 – Processo n.º 
11105/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de testes sorológicos 
para a dengue, com cessão de equipamentos em comodato para o 
Laboratório Municipal de Patologia Clinica. secretaria municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 13/04/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: CQC 
TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA item 1. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Mariana Correa Pedroso 
Fernandes - 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 34.165 DE 13 DE ABRIL DE 2020

DESIGNA, FABIO GIOLI para substituir o(a) servidor(a) RUBENS 
CARUSO NETO - ocupante da função de confi ança gratifi cada – 
CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 
68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de 
férias, a partir de 06/04/2020, e de 16/04/2020.
PORTARIA N.º 858 DE 15 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, CLEINE 
ZAVANELLA CALVO MARIZ e LUIZ GUSTAVO DONA para sob a 
Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE SINDI-
CÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no Interno/SMS/GP/Nº 
0978/20.
PORTARIA N.º 34.166 DE 13 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, CHRISTIANE RENATA ABELAMA SENA SOMERA 
para substituir o(a) servidor(a) JOSE CARLOS GARCIA DOS 
SANTOS - ocupante da função de confi ança gratifi cada – CHEFE 
DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos termos do artigo 68, da Lei 
Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu período de férias, a 
partir de 13/04/2020.
PORTARIA N.º 836, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Josiane de Almeida
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complemen-
tar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
PORTARIA N.º 34.167 DE 13 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, MARLON TORQUATO MONTEIRO para substituir o(a) 
servidor(a) ANDERSON JOSE RODRIGUES DE MOURA - ocupan-
te da função de confi ança gratifi cada – ASSISTENTE TÉCNICO – 
FG.102.1, nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, 
enquanto durar seu período de férias, a partir de 16/04/2020.
PORTARIA N.º 845, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Ary Lainetti Junior
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complemen-
tar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: João Daniel de Caires – OAB/SP 89.886
PORTARIA N.º 34.168 DE 13 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, PAULO ESTEVAO ALVES DA SILVA para substituir o(a) 
servidor(a) ELIETE FATIMA DE MARQUES REIS - ocupante do 
cargo em comissão – CHEFE DE DIVISÃO – CD. 101.1, nos ter-
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mos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar 
seu período de licença prêmio, a partir de 13/04/2020.
PORTARIA N.º 850, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Josane Cristina Chiachio
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complemen-
tar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: Yan Lívio Nascimento – OAB/SP 424.122
PORTARIA N.º 34.169 DE 13 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, DOUGLAS SIQUEIRA GUEDES para substituir o(a) 
servidor(a) MARISTELA FRANCO ROMAO – ocupante do cargo 
em comissão – ASSESSOR ESPECIAL – CA.102.3, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de férias, a partir de 08/04/2020.
PORTARIA N.º 851, DE 03 DE JANEIRO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Alice Marques de Souza
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar 
n.º 05/90, por infração ao inciso 
Advogado:Lucas Davida Lara Carrera – OAB/SP 339.718
PORTARIA N.º 34.180 DE 17 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, LUCIANE BILIA DE MORAES para substituir o(a) 
servidor(a) FRANCIELE CRISTINA DAGA – ocupante da função de 
confi ança gratifi cada – GERENTE NÍVEL I – FG.101.2, nos termos 
do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu 
período de licença maternidade, a partir de 27/03/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.590
DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre medidas de redução de despesas com pessoal, 
durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da 
Emergência em Saúde Pública Internacional, no contexto da pande-
mia da COVID-19 (Novo Coronavírus).
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 classifi cação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus;
Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto nº 18.571, de 24 de março de 2020;
Considerando a necessidade de priorização de recursos para com-
bate à pandemia provocada pela COVID-19; e
Considerando, ainda, a deterioração do cenário econômico nacional 
e, como consequência, da arrecadação tributária;
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensos, até decisão ulterior, no âmbito da Adminis-
tração Direta e das Autarquias:
I - antecipação do pagamento da primeira parcela do décimo tercei-
ro salário aos servidores públicos municipais;
II - a conversão, em abono pecuniário, de um terço das férias dos 
servidores públicos, prevista em legislação vigente, salvo as reque-
ridas e já deferidas antes da publicação deste Decreto, com início 
de gozo até 30 de abril de 2020;
III - os concursos públicos em andamento; 
IV - a admissão de estagiários;
V - as nomeações para cargos públicos e as admissões em em-
pregos públicos, ressalvados os casos de direção, chefi a e asses-
soramento e nomeações necessárias aos serviços defi nidos como 
essenciais no combate do COVID 19;
VI - horas extraordinárias, ressalvadas os casos emergenciais defi -
nidos por ato normativo das Secretarias de Administração, Fazenda 
e Planejamento;
VII – o recebimento de remuneração por substituições de chefi as, 
fi cando a cargo do superior hierárquico a responsabilidade pela 
assunção dos serviços.
Art. 2º Fica vedada a abertura de novos concursos públicos en-
quanto durar a pandemia.
Art.3º O adicional de um terço de férias constitucional, gozadas 
a partir de 1º de maio de 2020, será pago concomitantemente ao 
décimo terceiro salário.
Art. 4º Fica suspensa a prescrição do período concessivo de licença 
prêmio para os servidores que estiverem lotados na Secretaria de 
Saúde, Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, funcionários 
do SEESMT e Guarda Municipal.
Art. 5º Fica suspenso o pagamento do prêmio assiduidade (licença 
prêmio), sendo postergada sua percepção para o mês de aniversá-
rio do servidor do ano subsequente.
Parágrafo único: Fica proibida a opção em pecúnia do prêmio por 
assiduidade (licença prêmio).
Art. 6ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 17 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 11/2019 – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 – PROC. Nº 16/2019
Contratada: VITTA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de execução do contrato com inclu-
são de novo cronograma físico-fi nanceiro para fornecimento 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.
Prazo: 2 meses  Assinatura: 17.04.2020 
Nicanor Batista Junior - Superintendente
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 – 
PROCESSO SICOM 362/2020
Objeto: aquisição de pipetas para utilização nos laboratórios da 
ETA/Palácio das Águas e ETE/Rio Preto.
Sessão pública realizada online no dia 23.03.2020, sendo adjudica-
dos os objetos às vencedoras BIO RESEARCH DO BRASIL INS-
TRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA LTDA para os itens 01, 02, 03 ,05, 
08 e 09 e HEXIS CIENTÍFICA S/A para os itens 04 e 07 e o item 06 
foi declarado FRACASSADO. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

10/2020 – PROCESSO SICOM 362/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 14.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO DE ENTREGA DOS ENVELOPES 
E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – CON-
CORRÊNCIA nº 02/2020 – PROC. nº 26/2020
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na Avenida Murchid 
Homsi – Margem Esquerda do Córrego Aterradinho no município de 
São José do Rio Preto, incluindo fornecimento de materiais, mão 
de obra, máquinas e equipamentos necessários à execução dos 
serviços.
As empresas CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA, MARIA SANTA 
LOCAÇÃO E OBRAS LTDA-EPP, PONTO FORTE CONSTRU-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, BMC ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA e ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI – EPP entregaram seus envelopes dentro do prazo 
legal. Foram abertos os envelopes de habilitação e a sessão foi 
encerrada para análise da documentação. Após o julgamento, a 
Comissão designará a data da sessão de abertura dos envelopes 
das propostas comerciais. 
S. J. Do Rio Preto, 17.04.2020 – Rafael S. Lopes – Presidente 
Interino da C.L.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o 
Pregão Eletrônico SeMAE nº 19/2020, Processo SICOM 389/2020 
objetivando a Contratação de empresa especializada para forne-
cimento e instalação de cinco disjuntores em caixa moldada dos 
painéis de acionamento e comunicação da ETE Rio Preto.
Prazo de entrega/execução: 60 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 06.05.2020, às 08h30 e abertura a partir das 
08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras. 
S.J.R.P., 03.04.2020 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de Opera-
ção e Manutenção - Esgoto.
S. J. Rio Preto 17.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

EXTRATO: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE CON-
CESSÃO ADMINISTRATIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E “ASSOCIAÇÃO 
ALBERTO ANDALÓ”.
OBJETO: CONCEDER A TÍTULO GRATUITO, IMÓVEL PÚBLICO 
MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTA, À ASSOCIA-
ÇÃO ALBERTO ANDALÓ.
PRAZO: 18 DE DEZEMBRO DE 2023
BASE LEGAL: LEI Nº 11.417, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.
DATA DA ASSINATURA: 17 DE ABRIL DE 2020.

SECRETARIA DE CULTURA
EDITAIS CULTURAIS 2020
PRÊMIO NELSON SEIXAS

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por meio da 
Secretaria de Cultura comunica que a Comissão Permanente do 
Programa Nelson Seixas de Fomento à Cultura - Lei Nelson Sei-
xas/Cultura Para Todos estará reunida para análise da DOCUMEN-
TAÇÃO dos inscritos nos Editais 2020, no dia 22 de abril de 2020, 
às 08:00h na Secretaria Municipal de Cultura.
Sendo assim, fi cam convidados os inscritos interessados, a partici-
par da referida análise.
São José do Rio Preto, 17de maio de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 15/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribui-
ções legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, 
ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa MARIA JOSÉ 
RESENDE DA SILVA 57358176634, inscrito no cadastro de pessoa 
jurídica sob nº 29.298.623/0001-74, ciente de que FOI LAVRADO 
O AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 21667 EM 
12/02/2020, EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNI-
CIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publica-
ção deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 
a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  

São José do Rio Preto, 17 de Abril de 2020.

Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS

EDITAL Nº 16/2020

O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribui-
ções legais, FAZ SABER, a todos que virem o presente EDITAL, 
ou dele tiverem conhecimento que, fi ca a empresa ROSIMEIRE 
APARECIDA PINHO, inscrito no cadastro de pessoa jurídica sob 
nº 29.298.623/0001-74, ciente de que FOI LAVRADO O AUTO DE 
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Nº 22078 EM 14/02/2020, 
EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO AS POSTURAS MUNICIPAIS. 
O prazo para impugnação é de 30 dias a partir do 5º dia da publica-
ção deste, conforme artigo 31 da Lei Complementar nº 588/2019.
O autuado que optar pelo não oferecimento de defesa será conce-
dido uma redução para recolhimento da multa de 50% (cinquenta 
por cento), para pagamento no prazo de 30 dias, contados a partir 
do 5º dia da publicação do presente EDITAL, conforme previsto no 
caput do artigo 24 da Lei Complementar nº 588/2019.
Para efetuar o pagamento do débito, o interessado deverá se dirigir 

a Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda 
para que seja emitida a guia de recolhimento do Auto de Infração 
e Imposição de Multa, cujo pagamento poderá ser efetivado nas 
Agências Bancárias conveniadas ou Casas Lotéricas.
Comunicamos que, em 30 (trinta) dias, o mesmo será lançado em 
dívida ativa, se não houver a quitação do débito ou apresentação 
de defesa administrativa.
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição 
do interessado na Inspetoria Fiscal de Posturas – Fazenda.
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que 
esse não possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado pela Imprensa local.  

São José do Rio Preto, 17 de Abril de 2020.

Pedro Oliva Filho
Inspetor Fiscal de Posturas
SEMFAZ/IFP

Extrato de Portaria n.º 002/2020 - CGM de 01 de abril de 2020: 
CONVOLA Sindicância Investigativa nº 036/2019 CGCM/SMTTS, 
na presente  Sindicância Administrativa Disciplinar, com escopo de 
apurar os atos indicadores de violação dos deveres e proibições 
funcionais, em tese praticados pelo servidor: ÁTILA LINCOLN 
MÁXIMO CUNHA, supedaneados no inciso LII do artigo 49; incisos 
III, XLII e LIX do artigo 51, todos da Lei Complementar Municipal 
331 de 30 de dezembro de 2010; inciso III e IX do artigo 204 da 
Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990; garantindo-lhe 
o direito ao contraditório e ampla defesa; nomeados os servidores 
estáveis: José Carlos Floriano, Osvaldir Fialho de Brito e Eziquiel 
de Andrade, para, sob a presidência do primeiro, comporem a 
Comissão Sindicante. 
O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição do referido 
servidor público, o qual será citado nos termos do artigo 254 e seus 
parágrafos da Lei Complementar 05 de 28 de dezembro de 1990.

SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/
CORREGEDORIA

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 15/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios por motivo de endereço insuficiente. 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que foi alterada a área de terreno do imóvel de cadastro 
imobiliário nº 01.02514/007, bem como foi recalculado o IPTU/2020. 
Informamos que os boletos para pagamento do imposto revisto encontram se disponíveis para retirada no Portal 
da Prefeitura de São José do Rio Preto (www.riopreto.sp.gov.br).  
Ademais ressaltamos que os boletos de IPTU que foram enviados anteriormente deverão ser desconsiderados, 
já que foram enviados com a área de terreno incorreta. 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
THE CITY SJRP DESENVOLVIMENTO 

IMOBILIÁRIO SPE LTDA 
 

2020000033161 
São José do Rio Preto (SP), 17 de abril de 2020. 

Luiz Carlos Basso 
Chefe - D.T.I. – SEMFAZ 
 

 

Nº do Documento 
31/2019 

Nome do Documento 
MDF 

 

AUTO DE INFRAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 
EDITAL 040/2020 

TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTO (TC-CONT) 
Identificação do Procedimento: 

 
Lavratura: 

Local de Lavratura: INSPETORI
A 

FISCA
L 

TRIBUTÁRIA Data: 15/04/2020 Hora: 09:12:03 

 
Sujeito Passivo: 

Razão Social: RIOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA CNPJ da Matriz: 53.216.339/0001-96 
Logradouro: RUA BERNARDINO DE CAMPOS Nº: 4133 Complemento: Telefone: (17) 

3232-4333 
Bairro: VILA REDENTORA Cidade: SAO JOSE 

DO RIO PRETO 
UF: SP CEP: 15015-300 

 
No exercício das atribuições do cargo de AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO MUNICIPAL, informamos a realização de 

procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo acima identificado, relativo aos tributos e contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional, períodos das infrações constantes nos documentos de lançamento abaixo discriminados. 

O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias resultando na lavratura 
dos documentos de lançamento abaixo especificados, onde constam o detalhamento do crédito tributário lançado de ofício, a 
intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos fatos, os demonstrativos de cálculos e o enquadramento 
legal das irregularidades observadas. 

Desta forma, fica o sujeito passivo supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os 
documentos de lançamento abaixo identificados, relativamente aos tributos e períodos das infrações neles 
discriminados: 

Nº Processo Comprot: 10.850.723.441/2020-88 Nº AINF: 04.9.0007097.00001.00031607.2020-08 
 

 
Fica o sujeito passivo acima indentificado intimado a recolher o débito lançado no referido AINF no prazo de 30 

dias ou apresentar defesa por escrito nesse mesmo prazo, na unidade da Secretaria Municipal da Fazenda localizada no 
Poupa Tempo – Rua Antonio de Godoy, 3033, centro CEP 15.015-100- São José Do Rio Preto – SP ou através do E-mail 
: semfaz.ift@riopreto.gov.br. 

Informamos que cópia integral do processo administrativo também poderá ser solicitada através do email: 
semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br  

 
Cargo: AUDITOR FISCAL TRIBUTARIO MUNICIPAL 
Nome Matrícula Assinatura 
JOSE HENRIQUE GERALDES MARIANI 55712  
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALINE FERNANDES COLAZANTES MARQUES 34945732809 00828/20 AIF-S-H 000051 
FELIPE LEMOS MOREIRA ME 00827/20 AIF-S-H 000050 
LANCHES E CAFÉ CONTE LTDA ME 00420/20 AIF-P-F 000023 
LOJAS AMERICANAS S/A 00824/20 AIF-P-F 000024 
LOJAS AMERICANAS S/A 0823/20 AIF-A-LF 000033 
LR ROSALES CHOCOLATES FINOS LTDA 00826/20 AIF-S-H 000049 
MONICA FERREIRA DA PAIXÃO 22466718847 00825/20 AIF-S-H 000048 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DE ESTABELECIMENTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
LANCHES E CAFÉ CONTE LTDA ME 00420/20 AIP-A-LF 000108 

 
EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO ARQUIVADO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SABOR DUPLO COMÉRCIO DE SORVETES LTDA 00408/20 AIF-I-E 850 

São José do Rio Preto, 18 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 029/2020, objeto do Processo Licitatório nº 032/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:A presente licitação 
tem como objeto a aquisição de ração para o canil municipal de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo 
de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 05 de maio de 2020, às 09:00 horas, na 
Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 22/04/2020, 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: 17/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CETOCAN URBANISMO E APOIO ADMINISTRA-
TIVO LTDA
CNPJ sob nº 29.107.644/0001-65
OBJETOO presente contrato tem por objeto a Contração de empre-
sa para oferecimento de ofi cina no PAIF - corte e costura, beleza, 
culinária.
VALOR de R$36.900,00 (trinta e seis mil reais)
VIGENCIA: 01/04/2020 a 01/01/2021
Monte Aprazível, 01 de Abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CETOCAN URBANISMO E APOIO ADMINISTRA-
TIVO LTDA
CNPJ sob nº 29.107.644/0001-65
OBJETO O presente contrato tem por objeto Contratação de empre-
sa para oferta de ofi cia Circense.
VALOR R$25.470,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e setenta 
reais).
VIGENCIA: 01/04/2020 a 01/01/2021
Monte Aprazível, 01 de Abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM. 
17/2018
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 134/2017
CONCESSOR: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONCESSIONÁRIA: VERA LIGIA ZEITUNE PINATO 27646972878
CNPJ sob nº 29.278.295/0001-44
OBJETOProrrogação do prazo de vigência do contrato de Conces-
são Remunerado do Imóvel localizado na Praça São João de Monte 
Aprazível, ao lado da banca de revista (item6) para fi ns específi co 
de serviços de lanchonetes, casas de chá, 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

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020 - CONCORRÊNCIA Nº. 001/2020
A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, TORNA PÚBLICO a abertura do processo licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado a contratação de empresa do ramo pertinente ao seu objeto, para aquisição e for-
necimento de COMBUSTÍVEIS (ETANOL E GASOLINA), conforme especifi cações e quantidades constantes no Termo de Referência - Anexo I - par-
te integrante do Edital. A sessão realizar-se-á no dia 27 de maio de 2020, com o início do credenciamento a partir das 9h00m, na sede da Prefeitura 
Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 2º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470-000. 
O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do dia 22 de abril de 2020, no horário comercial em dias úteis, ou 
por telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 232, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço eletrônico licitaca-
opmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Con-
corrência 001/2020”, Processo Administrativo nº 024/2020 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, 
CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina - SP, 16 de abril de 2020. Fernando Luiz Semedo - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

EDITAL
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS – COMARCA DE PALESTINA – SP.
GIULIANO MARCUCCI COSTA - OFICIAL. Edital com prazo de 15 (quinze) dias. GIULIANO MARCUCCI COSTA, Ofi cial do Registro de Imóveis da Co-
marca de Palestina - SP, faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e possa interessar, que o MUNICÍPIO
DE PALESTINA, CNPJ N° 45.149.184/0001-94, com sede na Rua Siqueira Campos, 1.380, Bairro Centro, em Palestina/SP, depositou neste Ofi -
cial de Registro (protocolo 46.797 de 05.03.2020) todos os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da lei 6.766/79, para fi ns do regis-
tro do “Loteamento Palestina-D”, localizado na Rua Geraldo Calixto, quadra n° 129, lote n° 01, cadastro municipal n° 760000, desta cidade 
de Palestina, do imóvel urbano constante de uma área de 78.980,19 m2. devidamente matriculado sob o n° 7.633 livro n° 2, deste Ofi cial, em 
nome do MUNICÍPIO DE PALESTINA, CNPJ N° 45.149.184/0001-94, com sede na Rua Siqueira Campos, 1.380, Bairro Centro, em Palestina/SP.
O referido loteamento contém área de 78.980,19 m2, para a divisão em 160 lotes, 31.952,36 m2; para o sistema viário, 25.898,32 m2; para área 
institucional, 3.950,12 m2; para área verde, 12.196,57 m2; para sistema de lazer, 4.982,82 m2. O loteamento foi previamente aprovado pela mu-
nicipalidade de acordo com a autorização da municipalidade, obedecendo às disposições legais que regem os loteamentos, com CERTIFICADO 
GRAPROHAB n° 027/2020, e alvará de licença expedido pela Prefeitura Municipal de Palestina aos 17 de março de 2020. Para que chegue ao co-
nhecimento de todos os interessados expediu-se o presente edital com prazo de quinze (15) dias, que será publicado em jornal local, podendo 
ser impugnado o pedido, contando o prazo a partir da data da última publicação nos termos do art. 19 da lei 6.766/79, encontrando-se os docu-
mentos em autos próprios à disposição dos interessados (planta reduzida anexa). Palestina, (18) de abril de 2.020. Ofi cial Giuliano Marcucci Costa.
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Pacato cidadão. Todo cidadão que precisa romper o 

isolamento social deve se proteger e também proteger o pró-
ximo. Para acessar estabelecimentos comerciais, os clientes 
precisam usar o equipamento de proteção. Só desta maneira 
conseguiremos seguir com nossas atividades, sem colocar nós 
e os outros em perigo. A instrução é uma sugestão conjunta 
da ACIRP e Sociedade de Medicina, cujos presidentes são 
Kelvin Kaiser e Kassey Vasconcellos. Ditado popular. É melhor 
ser “paciente” em casa, do que “paciente em hospital”. A 
língua portuguesa é tão rica que a gente precisa não apenas 
conhecer o vocábulo, mas também o sentido das palavras 
quando são iguais. É dar pena! Sem assinatura chegou on-
tem ao colunista o texto que se segue. A quarentena imposta 
pelo Covic-19 está afetando a vida de milhares de famílias 
da nossa região. Muitas delas estão com dificuldades para 
conseguir o que comer nesse momento de incertezas. Deus 
tenha piedade de nós! Vai dar trabalho! Parcela do setor pro-
dutivo pós ‘Corona’ debaterá com as bases de trabalhadores 
novas relações e mudanças no mundo do trabalho. A criati-
vidade ganhará ênfase. O home office será alavancado. O 
empreendedorismo no campo dos pequenos negócios será 
impulsionado. Novas áreas serão abertas, principalmente no 
setor de serviços. Os sindicatos, para ganhar legitimidade, 
tenderão a oferecer serviços úteis às suas bases. O mundo 
do trabalho, como se vê hoje, absorverá muitas mudanças. 
Quem viver, verá! Ponto e basta!

AGRADEÇO A DEUS PELO QUE NÃO DEU CERTO, PELO QUE ESTÁ DANDO CERTO E 
PELO O QUE AINDA HÁ DE DAR. ELE É COMIGO, E TUDO É NO SEU TEMPO. Sorria 

beba muita água e seja feliz!

AS CUNHADAS Binha 
Casseb e Lena Casseb rece-
beram muitas mensagens dos 
amigos e familiares, ontem. 
Elas foram as aniversariantes 
desta sexta-feira, dia 17. Neste 
sábado, dia 18, Sandra Spotti 
e o doutor Paulo André Zerati 
Monteiro são os aniversarian-
tes. Parabéns!

NATHÁLIA GUARESCHI, 
fi lha do empresário e pecuaris-
ta Osmair Guareschi e Neide, 
lançou música nova, ontem. A 
cantora Nathália está cada vez 
mais conquistando seus fãs.

APÓS O DECRETO do 
prefeito Edson Araújo, a C&C 
– Casa e Construção do Rio-
preto Shopping está com as 
portas abertas para os clientes 
em horário especial, das 9h às 
20h. Aos domingos e feriados, 
o horário é das 14h às 20h.

O GRUPO DE PAGODE 
Sorriso Maroto vai realizar 
uma LIVE SHOW no próximo 
dia 25, um sabadão, a partir 
das 15 horas. A apresentação 
será transmitida no canal do 
grupo no YouTube. Já o can-
tor Thiaguinho fará sua LIVE 
SHOW no próximo dia 23, 
quinta-feira, às 18h. 

ELIANE LUCATO, João 
Carlos Anacleto e João Flávio 
Bassitt são os aniversariantes 
deste domingão.

O VOLUME de compras 
principalmente com produtos 
para higiene pessoal, limpe-
za e cuidados com a casa 
aumentou 25% na cidade de 
São Paulo, e os responsáveis 
por esta corrida para abasteci-
mento foram principalmente os 
mais jovens e as famílias de 
classe média, motivados pelo 
medo do risco de contágio.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Fiéis consumidores
Marcos Fernandes, superintendente do Praça Shopping, principal 
reduto comercial da região central de Rio Preto, manda avisar 
que o Praça Shopping passou a operar provisoriamente em 
sistema de delivery. O consumidor pode fazer a solicitação 
via Whatsapp, escolher o produto através de fotos e vídeos e 
finalizar a compra, que será entregue em seguida em qualquer 
região da cidade. Vale lembrar que o setor de alimentação 
não faz parte desse modelo de atendimento. Mais detalhes: 
pracashopping.com.br.

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Financiamentos disponíveis
Nelson de Souza, presidente da Desenvolve SP 
(Agência de Desenvolvimento Paulista), e Celso 
Mateus de Queiroz, superintendente-executivo 
da Rede Santander, foram os convidados da LIVE 
Rio Preto, que aconteceu quarta-feira passada. O 
encontro on-line, exclusivo para filiados, foi sobre 
‘Créditos e Financiamentos disponíveis para o 
enfrentamento do COVID-19’.

Parque da Represa
Foram interditados na madrugada desta sexta-
feira, dia 17, os estacionamentos dos Lagos II e 
III do Parque da Represa Municipal dos Parques 
da Represa e do Rio Preto (pista da Avenida 
Philadelpho Gouveia Neto). O objetivo é coibir 
as aglomerações e alto fluxo de pessoas nos 
parques, pistas de caminhada, ciclismo e demais 
equipamentos, para evitar a disseminação do 
coronavírus. A infração é grave, com perda de 5 
pontos na CNH e multa.

Liquido precioso
A liga Acadêmica de Hematologia, Transfusão e 
Transplante – LAHTT da FACERES lançou uma 
campanha inusitada para conscientizar a população 
da importância de doação de sangue de forma 
virtual para estimular as pessoas que podem ir aos 
hemocentros próximos de sua residência a doarem 
sangue e, assim, contribuir para o sistema de 
saúde neste momento tão delicado que estamos 
passando, conta a presidente da liga Brenna Fiorilli 
Assunção. A campanha será lançada no próximo dia 
20 de abril e vai até 30 de junho de 2020.

Tel. (17) 3233-4888

A empresária Sueli 
Noronha Kaiser em 
pose especial para 
nossa coluna neste 

sabadão


