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Sem cravar data, 
FPF confirma 

Paulistão feminino 
em 2020

Em videoconferência com 
representantes de 16 equipes, 
a Federação Paulista de Futebol 
(FPF) garantiu a realização do 
Campeonato Paulista feminino 
em 2020, mas não definiu data 
de início.                   Pág. A4 Na última edição, o Realidade Jovem atuou com o uniforme da Ponte Preta de Campinas

Moro sai atirando, Bolsonaro 
reage e PGR abre investigação

EX-MINISTRO E PRESIDENTE EM ROTA DE COLISÃO

Pág. A3

Assim como diversos serviços considerados não essenciais, as academias de ginástica estão proibidas de 
funcionarem por causa da quarentena para reduzir a transmissão do novo coronavírus                     Pág. A4

Donos de academias pedem a Edinho 
que flexibilize abertura a partir do dia 10

Vereadores 
sentam com 
Edinho para 

debater decreto
Pág. A3

Caixa da 
Andaló abre 
hoje das 8h 
ao meio-dia

Pág. A4

Cláudio LAHOS

Doria planeja 
retomada 

gradual das 
aulas em julho 
As aulas presenciais nas 

escolas das redes públicas 
estadual e municipais serão 
retomadas de forma gradual e 
regionalizada a partir de julho. 
O anúncio foi feito, nesta sex-
ta-feira, pelo governador João 
Doria. 
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Alvará em 
capacete ajuda 
PM a prender 

dupla de ladras
Duas mulheres foram presas 

em um hipermercado no Cristo Rei, 
em Rio Preto. Elas são acusadas 
de terem cometido vários furtos de 
carnes nobres em supermercados, 
além de uma ótica. Segundo a po-
lícia, a mototaxista dava cobertura 
para a cúmplice.           Pág. A5

Sergio SAMPAIO

Sindicato obtém 
liminar que 

obriga Prefeitura 
a fornecer EPIs

Pág. A3

"Não temos 
autonomia para 
abrir shoppings", 

afirma Borim
Pág. A4

Divulgação

Síndromes gripais matam quase quatro 
vezes mais do que novo coronavírus

NÚMEROS DA SAÚDE EM RIO PRETO
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Um paciente acamado 
e com problemas respira-
tórios graves pode ficar 
com muitas desordens 
em todo seu corpo físico 
e mental. É necessário 
um acompanhamento 
profissional durante e 
após o internação. 

A covid 19 parece ser 
uma doença que deses-
trutura emocionalmente 
as pessoas antes, du-
rante e depois, devido ao 
alto grau de ansiedade 
por ser uma patologia 
ainda desconhecida. 

A insegurança, mesmo 
diante dos médicos que 
seriam o porto seguro 
neste momento, deixa 
sequelas emocionais ca-
bíveis de tratamentos 
psicológicos. É natural a 
pessoa mudar seu com-
portamento, postura e 
até a maneira de viver 
dia a dia, após atravessar 
situações em que a vida 
está em risco. 

Neste momento o 
apoio da família é ex-
tremamente importante 
e saber como lidar com 
este paciente é mais 
importante ainda. A ali-

Fisioterapia recupera declínio funcional 
em pacientes críticos de Covid 19 

Divulgação
mentação de fácil digestão 
e bem nutritiva é o ideal, 
um local que traga tranqui-
lidade e paz para a pessoa 
se recompor mentalmente. 

A grande preocupação 
é por a máquina do cor-
po para funcionar nova-
mente, assim como um 
carro o corpo precisa se 
movimentar para que não 
enferrujem as peças! Pois, 
o sistema musculoesque-
lético é projetado para se 
manter em movimento. 

São necessários apenas 
sete dias de repouso no 
leito para reduzir a força 
muscular em 30%, com 
uma perda adicional de 
20% da força restante a 
cada semana. A síndrome 
do imobilismo define-se 
como redução da capaci-
dade funcional dos siste-
mas osteomusculares, te-
cido conjuntivo e articular, 
sistema respiratório, me-
tabólico, gastrointestinais 
e outros, podendo levar a 
diversas desordens.

O declínio funcional 
relacionado ao paciente 
crítico é uma complica-
ção significante e comum 
em muitos indivíduos ad-
mitidos em uma Unida-
de de Terapia Intensiva 
(UTI), principalmente os 
submetidos à ventilação 
mecânica prolongada, 
que são freqüentemente 

descondiciona dos e limi-
tados do ponto de vista 
cinético-funcional.  

Por isso após uma inter-
nação o profissional que vai 
introduzir a pessoa nova-
mente em suas atividades 
diárias é um fisioterapeuta, 
de extrema importância 
esse momento de transi-
ção do paciente acamado 
para uma normalidade nos 
afazeres domésticos e até 
nos negócios. Este pacien-
te precisa se equilibrar em 
todos os aspectos, caso 
tenha declínio funcional  
em qualquer área que in-
terfira em seu bem-estar e 
atividades diárias. 

O fisioterapeuta é um 
profissional independente 
e pode ser chamado dire-
tamente pelo paciente sem 
necessidade de nenhuma 
solicitação prévia por al-
gum médico.

Uma avaliação com-
pleta 

Como alternativa de 
prevenção e tratamento 
de comorbidades associa-
das ao imobilismo, para a 
melhor estratégia de recu-
peração se faz necessária 
neste momento o paciente 
pode solicitar diretamente 
um fisioterapeuta para 
avaliar e este solicitar exa-
mes caso ache necessário 
para esclarecimentos de 
diagnósticos e condutas 

fisioterapeutas e encami-
nhar para um tratamento 
de reabilitação física com o 
educador físico ou em ca-
sos de algum achado pa-
tológico o médico especia-
lista, para uma reabilitação 
o próprio fisioterapeuta se 
encarregará de realizar. 

O importante é neste 
momento de fragilidade 
pós hospitalar não deixar 
para depois, alguns trata-
mentos conservadores que 
podem ser decisivos para 
cessar algum processo 
degenerativo do organismo 
que levam a  complicações 

maiores e irreversíveis no 
futuro.

Dra Silvia Batista 
Fis ioterapeuta e 

educadora física.
@silviabatistafisio-

dancer
Email: silviafisiote-

rapia@icloud.com
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 ARTIGO

Antonio TUCCÍLIO*

'PEC do Orçamento de Guerra' entrega cheque em branco nas mãos de políticos
É justificável que em mo-

mentos de crise tenhamos 
de melhorar os processos e 
diminuir a burocracia, mas 
há que se pensar melhor no 
“como fazer”.

O Senado aprovou o 
texto substitutivo à PEC 
10/2020, mais conhecida 
como ‘PEC do Orçamento 
de Guerra’. 

Idealizada pelo presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM/RJ), a proposta 
tem como um dos seus 
objetivos a autorização para 
o governo fazer gastos rela-
cionados à pandemia, des-
considerando as limitações 
impostas pela chamada 
‘regra de ouro’, que proíbe 
a União de gerar dívidas 
que não tenham previsão 
orçamentária. 

A proposta institui um 
regime extraordinário de con-
tratações e de despesas com 
pessoal, obras, serviços e 
compras do governo durante 
o estado de calamidade pú-
blica. Também não será mais 
necessário fazer licitações, o 
que, sem fiscalização, pode 
gerar uma enorme farra com 
dinheiro público.

O governo federal poderá, 
portanto, liberar recursos 
para a saúde sem correr o 
risco de cometer crime de 
responsabilidade fiscal. 

Além disso, governadores 
não precisarão se preocupar 
com as receitas dos seus 
respectivos estados, pois 
tudo o que foi arrecadado 
em 2019, que e não será 
arrecadado em 2020, será 
transferido pela União.

A PEC também autoriza 
o Banco Central a injetar 

recursos em empresas que 
enfrentam dificuldades fi-
nanceiras, já que poderá 
comprar títulos das com-
panhias e emprestar esses 
ativos a elas sem passar pelo 
sistema bancário.

O texto voltará à Câmara 
dos Deputados para segunda 
votação, pois o relator no 
Senado, Antonio Anastasia 
(PSD/MG), fez mudanças no 
conteúdo do projeto. Porém, 
sua aprovação é quase certa 
e será rápida.

O propósito pode ser po-
sitivo – acelerar o combate 
ao coronavírus –, porém, na 
prática a ‘PEC do Orçamen-
to de Guerra’ poderá ser 
utilizada por oportunistas e 
mal intencionados. O texto 
permite, por exemplo, que 
empresas que não estejam 
em dia com a Previdência 
Social de seus empregados 

recebam os benefícios fis-
cais.

Recentemente, o próprio 
Congresso Nacional aprovou 
o decreto de calamidade 
pública que deu liberdade 
para o governo agir durante 
a pandemia. Se aprovada 
essa PEC, haverá mais um 
mecanismo para se gastar 
mais e com muita facilidade. 

Esse é justamente o pon-
to mais crítico: a entrega de 
um cheque em branco nas 
mãos de políticos. A dívida 
pública irá aumentar signifi-
cativamente e todo mundo 
sabe que dinheiro não brota 
da terra e alguém terá de 
pagar a conta no futuro. E 
eu tenho certeza que não 
serão eles. 

* Presidente da Confe-
deração Nacional dos Ser-
vidores Públicos (CNSP).
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Esta sexta-feira, dia 24, 
poderia ser sexta-feira 13 para 
os mais supersticiosos por 
conta de tudo que aconteceu e 
agitou a política nacional com 
a confirmação do pedido de 
demissão do ministro da Justi-
ça, Sérgio Moro. A gota d’água 
para o pedido feito pelo agora 
ex-ministro foi a exoneração 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
do então diretor-geral da Polícia 
Federal, Maurício Leite Valeixo. 

Moro afirmou durante entre-
vista coletiva que o presidente 
Bolsonaro o informou que have-
ria uma “interferência política” 
na PF e que a partir daquele 
momento ele (Bolsonaro) que-
ria ter acesso a relatórios de 
inteligência de investigações e 
um canal direto com os policiais 
federais. 

Moro ainda declarou que 
não concordava com a troca na 
direção da PF se não houvesse 
uma “causa”, e que a decisão 

seria uma interferência política.
Além disso, o ex-juiz da La-

va-Jato afirmou em seu discurso 
que o presidente afirmou que 
“tinha preocupação com in-
quéritos em curso no Supremo 
Tribunal Federal”.

No final da tarde desta 
sexta, o presidente da Repú-
blica convocou todos os seus 
ministros e a imprensa para 
fazer um pronunciamento para 
rebater as críticas feitas pelo 
seu ex-ministro. Bolsonaro afir-
mou que o Sérgio Moro pediu a 
ele uma vaga no STF (Supremo 
Tribunal Federal) antes de ser 
exonerado. 

Moro em uma de suas re-
des sociais rebateu a fala do 
presidente afirmando que “A 
permanência do diretor da 
PF, Maurício Valeixo nunca foi 
utilizada como moeda de troca 
para minha nomeação para 
o STF. Aliás, se fosse esse o 
meu objetivo, tinha concordado 
ontem com a substituição do 

Da REPORTAGEM

CRISE POLÍTICA

Autoridades repercutem saída de Sérgio Moro do governo Bolsonaro

Diversas autoridades do 
poder público e da justiça 
local repercutiram o pedido 
de demissão de Sérgio Moro 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública nesta sex-
ta-feira (24). 

 “Lamento que em pleno 
combate à pandemia o Brasil 
tenha que lidar com uma crise 
política dessa gravidade. O 
momento exige serenidade e 
diálogo”, declarou o prefeito 
Edinho Araújo (MDB).

Já o presidente da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Pauléra 
(Progressistas), também divul-
gou nota lamentando a saída 
de Sérgio Moro. 

“Juiz responsável pela ope-

ração Lava Jato, mandou 
para a cadeia dezenas de 
corruptos que há anos san-
gravam o Brasil. Trouxe de 
volta a esperança de tempos 
melhores. Abdicou da carrei-
ra de juiz para contribuir de 
maneira mais efetiva com o 
Brasil. Infelizmente, não teve 
autonomia para tão nobre 
missão” salientou em nota o 
presidente da Câmara.

O deputado federal Geni-
nho Zuliani (DEM) em nota 
afirmou que “Eu pergunto: 
sem um nome forte na Saú-
de, como Mandetta, e com a 
ausência de alguém íntegro e 
probo como Moro, no Minis-
tério da Justiça, o que será da 
democracia, daqui pra frente 
no Brasil? O pedido de exone-

Sérgio SAMPAIO

JUSTIÇA

 Moro pede demissão e 
Bolsonaro reage a ataques

O juiz Rinaldo Soldan 
Joazeiro, da 3ª Vara da 
Justiça do Trabalho, con-
cedeu liminar ao Sin-
dicato dos Servidores 
Municipais em ação que 
pede o fornecimento de 
EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) aos 
servidores municipais 
que estão na linha de 
frente de combate ao 
coronavírus (Covid-19). 

Segundo Sanny Lima 
Braga, presidente do sin-
dicato, na ação eles bus-
cavam o fornecimento 
das EPIs para todos os 
servidores, mas a jus-
tiça do trabalho no seu 
entendimento salientou 
que pode somente tomar 
decisões que afetem os 
servidores celetistas. 

“No que diz respeito 
aos estatutários, vamos 
entrar com uma ação nos 
mesmo moldes na justiça 
comum para atender to-
dos os servidores que es-
tão na linha de frente de 
combate ao Covid-19”, 
afirmou Sanny.

O juiz concedeu uma 
tutela de urgente obri-
gando a Prefeitura de 
forma imediata o forne-
cimento dos EPIs e caso 
não seja feita a adminis-
tração poder ser punida 
com uma multa diária no 
valor de R$ 5.000.

Em nota, a Prefeitura 
de Rio Preto afirmou que 
ainda não foi notificada 
da decisão e por conta 
disso não iria se pronun-
ciar. 

Sindicato dos 
Servidores 

consegue liminar 
que obriga 

Prefeitura o 
fornecer EPIs 

para todos 
os servidores 

celetistas 
Sergio SAMPAIO

Relaxamento
Os vereadores vão se reunir 

com o prefeito Edinho Araújo 
(MDB), na próxima segunda-
-feira, a fim de discutir possível 
relaxamento e flexibilização 
das medidas restritivas impos-
tas pelo poder público ao co-
mércio e em outras atividades 
por causa do coronavírus. O 
objetivo, segundo o presiden-
te da Câmara, Paulo Pauléra 
(PP), é reduzir os efeitos da 
crise econômica que acome-
teu as atividades em geral. 
Participam ainda da reunião, 
secretários e a equipe do Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
ao Covid-19. É obrigado usar 
máscara!

Facada 
Os filhos de Jair Bolsona-

ro, Flávio, Carlos e Eduardo, 
ficaram conhecidos depois 
que ele foi eleito presidente. 
O diabo é que ganhou popu-
laridade graças aos malfeitos 
e maldades praticadas na 
rede social, as fake news, 
rachadinhas e atitudes noci-
vas à democracia. No dia em 
que o então candidato levou 
a facada, em Minas Gerais, 
Eduardo fez declaração que 
chamou a atenção: “Meu pai 
acaba de ganhar a eleição”. 
O pai estava entre a vida e a 
morte e o filho faz esse tipo 
de previsão? O resultado 
está aí...miolo fraco!

Grupo de risco
Marinho das Bombas (Patriota) defende a flexibiliza-

ção das medidas restritivas para o comércio retomar as 
atividades. Só que ele demonstrou, na última sessão, 
que tem mais medo do coronavírus do que o diabo da 
cruz. Marinho está com os pés em duas canoas: defende 
a retomada do comércio, mas entende que o vírus que 
veio da China é perigoso e pode ser letal. “Eu pertenço 
ao grupo de risco”, diz. O vereador tem diabetes e é 
hipertenso, portanto, o medo faz sentido e é uma forma 
de preservar a vida.

Cortes
Ainda sobre a contenção de despesas, por causa da 

pandemia, Paulo Pauléra (PP) informou ainda que está 
em estudo a possibilidade da eventual corte de salários 
dos vereadores. O assunto será debatido com a Mesa 
Diretora e também com todos os vereadores. “Vamos 
decidir em conjunto todas as medidas necessárias para 
colaborar no combate a essa pandemia”, diz. Projeto de 
Gerson Furquim (Podemos) propõe a doação de 50% 
dos salários dos vereadores, prefeito e vice para ajudar 
no combate à covid-19.

Mais ousado
Depois que se filiou ao 

Podemos, Gerson Furquim, 
fugindo de suas carac-
terísticas de político de 
bastidor, está mais ou-
sado, inclusive, tem feito 
declarações polêmicas. Ao 
tecer comentários sobre o 
decreto do governador João 
Doria (PSDB), que impõe 
medidas restritivas para 
combater o coronavírus, o 
vereador falou agressivo: 
“O prefeito não é obrigado 
a seguir o decreto do Do-
ria”. Furquim é advogado, 
porém, se o prefeito não 
seguir o decreto e o núme-
ro de covid-19 aumentar, a 
bomba cairia no colo dele... 
ou não?

Aniquila  
Com a saída de Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, o governo de Jair Bolsonaro se 

aniquila, inclusive, vai influenciar negativamente na sua popularidade. Antes de assumir 
a pasta, Bolsonaro prometeu ‘carta branca’ ao futuro ministro, mas mudou de ideia e co-
meçou a influenciar politicamente na Polícia Federal. Moro, mostrando que tem dignidade, 
não aceitou a exoneração do diretor-geral Maurício Aleixo, na calada da madrugada, e não 
teve outra alternativa, a não ser pedir a exoneração. O país perde...

Suspende
Em função da crise provocada pela pandemia, o 

presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), informou que 
suspendeu as licitações consideradas não essenciais 
para o andamento dos trabalhos da Casa, a fim de re-
duzir despesas. A decisão, por exemplo, suspendeu a 
compra do terceiro lote de equipamentos para concluir 
o projeto de implantação do sistema de digitalização 
da TV Câmara, cujo investimento está estimado em R$ 
1,5 milhão. É o efeito do coronavírus que impacta de 
forma direta na economia.

Malfeitos
Informações reveladas pelo ex-ministro Moro comprometem Bolsonaro, por exemplo, a 

interferência política nas ações da Polícia Federal em inquéritos que investigam possíveis 
malfeitos envolvendo os três filhos do presidente. Cada um está metido num rolo, exemplo 
é o inquérito das fake news. Moro informou ainda que não tinha motivo para demitir o 
então diretor-geral da PF Maurício Aleixo, por isso não assinou a exoneração. Bolsonaro, 
portanto, cometeu crime de falsidade ideológica. Até tu, Brutus?

Embate entre presidente e ex-ministro foi parar na PGR

Divulgação

ração do Sérgio Moro reflete 
claramente o momento que a 
interferência política é um ato 
do chefe do Poder Executivo 
e se faz em detrimento dos 
interesses públicos e da de-
mocracia”.

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (DEM) usou suas redes 
sociais para se posicionar. 
“Sérgio Moro é um grande 
brasileiro. Mostrou que não 
barganha suas convicções. 
Perde muito o Brasil com 
sua saída do Ministério da 
Justiça”.

“A trajetória de grandes 
serviços prestados à Nação 
por Sérgio Moro tem de ser 
respeitada. Infelizmente, a 
forma em que se deu a sua 
saída do governo desconsi-

Relaxamento
Os vereadores vão se reunir 

com o prefeito Edinho Araújo 
(MDB), na próxima segunda-
-feira, a fim de discutir possível 
relaxamento e flexibilização 
das medidas restritivas impos-
tas pelo poder público ao co-
mércio e em outras atividades 
por causa do coronavírus. O 
objetivo, segundo o presiden-
te da Câmara, Paulo Pauléra 
(PP), é reduzir os efeitos da 
crise econômica que acome-
teu as atividades em geral. 
Participam ainda da reunião, 
secretários e a equipe do Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
ao Covid-19. É obrigado usar 

diretor do PF”. 
O presidente também sa-

lientou que nunca pediu acesso 
aos inquéritos. “Eu nunca pedi 
para ele o andamento de qual-
quer processo. Até porque, a 
inteligência na gestão dele, 
quase perdeu espaço”.

PGR - O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, pediu 
autorização ao STF, nesta sex-
ta-feira, para abrir um inquérito 
sobre os fatos narrados e as 
declarações feitas pelo agora 
ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro. Aras solicitou ao STF 
a oitiva de Moro em razão da 
abertura de inquérito.  

“A dimensão dos episódios 
narrados revela a declaração de 
Ministro de Estado de atos que 
revelariam a prática de ilícitos, 
imputando a sua prática ao Pre-
sidente da República, o que, de 
outra sorte, poderia caracterizar 
igualmente o crime de denun-
ciação caluniosa”, salientou o 
procurador-geral.

derou os seus trabalhos be-
néficos ao Brasil realizados à 
frente do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. É certo 
que as declarações feitas pelo 
agora ex-ministro anunciam 
sérios desdobramentos polí-
ticos para o governo federal. 
São revelações que exigem 
as devidas apurações”, diz 
trecho da nota do deputado 
Luiz Carlos Motta (PL).

O governador João Doria 
(PSDB) nas redes sociais tam-
bém se posicionou afirmando 
que “A saída de Sérgio Moro 
é um golpe na justiça, na 
liberdade e na democracia”.

Representantes do Mi-
nistério Público de Rio Preto 
também lamentaram a saída 
de Moro. 

Em nota, o promotor Car-
los Menezello Romani disse 
que “O Brasil perde e muito 
com sua saída por ser uma 
pessoa que defende e sem-
pre defendeu os princípios 
maiores da democracia, da 
liberdade e da impessoalidade 
no trato da coisa pública, que 
sempre fez e fará parte de seu 
caráter ilibado não só como 
magistrado que foi, mas como 
ministro”.

O também promotor Sér-
gio Clementino ressaltou que 
“Acho que há um grande 
prejuízo para o governo. Pela 
perda de um dos principais 
(talvez o principal) ministro, 
pelo prejuízo ao trabalho que 
vinha sendo feito, e pelos 
motivos da saída”. 
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O secretário de Saúde de Rio 
Preto, Aldenis Borim, afirmou na live 
desta sexta-feira (24) que não existe 
de momento nenhuma conversa 
sobre a reabertura dos shoppings da 
cidade. Segundo ele, o fechamento 
destes estabelecimentos foi definido 
pelo decreto estadual e São José do 
Rio Preto apenas seguiu.

Por conta disso, ele afirmou que 
“provavelmente iniciaremos qual-
quer tratativa a partir do momento 
que tenhamos autonomia para fazer 
essa tratativa. São José do Rio Preto 
até neste momento não tem nenhu-
ma autorização para fazer tratativas 
individuais”, finalizou Borim.

Delivery  – Desde que a qua-
rentena foi decretada no Estado, as 
lojas que operam nos shoppings de 
Rio Preto têm sofrido com a crise 
econômica. Para tentar minimizar 
o impacto financeiro, muitos ado-
taram o sistema de delivery. Outras, 
por serem enquadradas como 
serviços essenciais, estão atuando 
presencialmente, com restrições.

Borim diz que município
 não tem autonomia 

para reabrir shoppings

FPF garante Paulistão 
feminino em 2020

A Federação Paulista de Fu-
tebol (FPF) realizou nesta sema-
na uma videoconferência com 
representantes das 16 equipes 
que participam do Campeonato 
Paulista feminino. Na ocasião, 
a federação garantiu a realiza-
ção da competição ainda em 
2020, mas sem data definida 
de início.

O Realidade Jovem, time 
de Rio Preto, foi representado 
pela diretora Doroteia de Souza 
e Oliveira Inojo na reunião. “O 
presidente (Reinaldo Carneiro 
Bastos) confirmou que teremos 
o campeonato, mas a fórmula 
de disputa será alterada. Ainda 
não definimos como será o 
modelo, mas a competição terá 
menos datas”, afirmou. 

Uma nova reunião será feita 
nos próximos dias para ter uma 
definição.

Atualmente, as 16 equipes 
se enfrentam entre si em tur-
no único, avançando as oito 
melhores para as quartas de 

final. No mata-mata, os times 
realizam jogos de ida e volta até 
a final, onde é decidido o cam-
peão. Na temporada passada, 
o Corinthians levou o título ao 
bater o São Paulo na final.

Na última edição, o Realida-
de Jovem atuou com o uniforme 
da Ponte Preta de Campinas, 
mas nesse ano resolveu dispu-
tar Paulistão pela primeira vez 
como clube independente. 

“Conseguimos manter vá-
rias jogadoras e trouxemos 
algumas de fora. Também subi-
mos jogadoras da categoria de 
base. Com os treinos suspen-
sos, as atletas estão treinando 
em casa, com orientação do 
preparador físico, para manter 
o ritmo até a volta da competi-
ção”, explicou Doroteia.

O Realidade Jovem conquis-
tou os campeonatos paulistas 
de 2016 e 2017 e o Brasileirão 
de 2015 quando ainda tinha 
uma parceria com Rio Preto 
Esporte Clube. A estreia no 
Paulistão seria no dia 12 de 
abril, contra o Corinthians, fora 
de casa.

Vinícius LIMA

Realidade disputa pela primeira vez como time independente

“Nós estamos tendo um ajuda 
muito grande dos lojistas”, 
afirma secretário de Saúde

O secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, afir-
mou que lojistas estão fazendo 
a sua parte. 

“Nós estamos tendo uma 
ajuda muito grande dos lojis-
tas”, salientou, referindo-se 

aos cuidados exigidos para o 
combate à proliferação do co-
ronavírus (Covid-19) na cidade.

Segundo Borim, os lojistas 
de maneira geral se conscien-
tizaram no que diz respeito ao 
decreto municipal que regra a 
abertura dos estabelecimentos 
e têm realmente ajudando a 
organizar as filas e exigindo a 

Sergio SAMPAIO
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utilização das máscaras.
“A gente tem visto na cidade 

com muita satisfação, que tanto 
a população quanto os lojistas 
se conscientizaram e têm uti-
lizado bastante a máscara”, 
finalizou o secretário.

As empresas que reabriram 
são obrigadas a fornecer aos 
seus funcionários máscaras de 

tecido ou descartáveis, regrar 
o distanciamento das pessoas 
dentro do estabelecimento em 
1,5 metro dentre as pessoas, 
fornecer álcool em gel 70 
para uso dos clientes e dos 
funcionários e ainda assegurar 
que os clientes só adentrem 
os estabelecimentos usando 
máscaras.

Agência da Caixa na 
Andaló abre neste sábado

A Caixa abrirá 799 agências 
neste sábado (25), das 8h 
às 12h, para atendimento de 
serviços essenciais à população. 
Poderão ser realizados saques 
de pagamentos do Instituo 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) sem cartão; dos seguros 
desemprego e defeso sem 
cartão e senha; saque Bolsa 
Família e outros benefícios 
sociais sem cartão e senha; 
pagamento de abono salarial 
e Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) sem cartão 
e senha; saque de conta 
salário sem cartão e senha; e 
desbloqueio de cartão e senha 
de contas.
Em São José do Rio Preto, a 
única agência que vai funcionar 
é a da avenida Alberto Andaló. 
Vale ressaltar que as agências 
da rua Marechal Deodoro 

da Fonseca e da avenida 
Mirassolândia vão funcionar 
em horário especial durante 
a semana, sendo das 8h às 
14h. As agências de outros 
municípios que estarão abertas 
podem ser consultadas no site 
da Caixa.
Segundo o banco, as unidades 
terão fluxo de clientes 
controlado e nas salas de 
autoatendimento será permitida 
a entrada de um ou dois 
clientes por máquina, de acordo 
com o espaço físico disponível. 
De acordo com a Caixa, tais 
medidas visam manter o 
distanciamento mínimo de um 
metro entre as pessoas. Além 
disso, está sendo efetuada 
sinalização para delimitação 
nos pisos externos das 
agências para manutenção do 
afastamento social.

O banco informou também 
que reforçou seu protocolo 
de higienização das unidades 
priorizando a limpeza das 
superfícies de contato humano, 
portas de entrada, maçanetas 
e vidros do entorno, teclados 
dos caixas eletrônicos, 
balcões de caixa e torneiras 
e aparelhos sanitários com 
periodicidade mínima de seis 
vezes ao dia.

Auxílio emergencial
A Caixa esclarece que os 
beneficiários do auxílio 
emergencial que receberam 
o crédito em poupança do 
banco podem movimentar 
o valor digitalmente pelo 
Internet Banking ou mesmo 
utilizando o cartão de débito 
em suas compras. Aqueles 
que receberam o crédito por 
meio da poupança digital 
podem pagar boletos e contas 
de água, luz, telefone, entre 
outras, bem como fazer 
transferências para outros 
bancos por meio do aplicativo 

Governo planeja retomada gradual de aulas presenciais em julho

O governador João Doria 
anunciou nesta sexta (24) que 
as aulas presenciais nas redes 
públicas estadual e municipais 
serão retomadas de forma gra-
dual e regionalizada a partir de 
julho. Para alunos de creches e 
unidades de educação infantil, 
o retorno pode ser antecipado. 
Porém, o cronograma depende de 
aval do Centro de Contingência do 
coronavírus de São Paulo.

“O Governo de São Paulo 
planeja a retomada das aulas de 

acordo com orientação do Centro 
de Contingência da COVID-19 e do 
nosso comitê de saúde de forma 
integrada com a Secretaria da 
Educação”, afirmou Doria.

A Secretaria de Estado da Edu-
cação informou que a retomada 
será feita de maneira controlada 
e planejada, zelando pela saúde e 
segurança da comunidade escolar 
e da sociedade. As atividades na 
educação infantil só serão reto-
madas uma vez que as regiões 
estejam autorizadas pela Secretaria 
Estadual da Saúde.

“A educação infantil, que tem 

atendimento de creche, será prio-
rizada pensando especialmente 
nas mães que trabalham fora e nas 
demais configurações de famílias 
que necessitam de cuidados inte-
grais aos filhos, para que retornem 
ao trabalho”, disse o secretário 
Rossieli Soares.

Na primeira semana da retoma-
da, os alunos serão avaliados sobre 
eventuais prejuízos de aprendizado 
durante o período de suspensão 
das atividades presenciais. Na 
segunda semana, ainda de forma 
escalonada, as equipes darão prio-
ridade ao acolhimento dos alunos.

As primeiras semanas serão 
utilizadas também para que pro-
fessores planejem estratégias de 
reforço e recuperação. O plane-
jamento será baseado nos resul-
tados das avaliações realizadas 
durante a primeira semana do 
retorno às aulas.

As datas de retorno poderão 
ser diferentes entre as regiões do 
estado. As escolas municipais e 
particulares devem seguir a orien-
tações de retorno gradual, com 
foco em diagnóstico e estratégia 
de acolhimento, reforço e recu-
peração.

Da REDAÇÃO

Decreto estadual impede o funcionamento das 
academias de ginástica durante a quarentena 
do novo coronavírus

Donos de academias elaboram documento 
para pedir reabertura depois do dia 10

Seria a segunda reunião com esse grupo. 
A primeira aconteceu na última quarta-
feira (22), onde o prefeito recebeu um 
grupo formado por donos de academias. 
Na ocasião, segundo o vereador Zé da 
Academia, o prefeito afirmou que tem que 
seguir determinações do decreto estadual

Um grupo formado por do-
nos de academias e professo-
res se reuniu nesta sexta-feira 
(24) e elaborou um oficio que 
foi encaminhado ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) no qual 
eles querem debater estra-
tégias para a reabertura das 
academias da cidade.

Segundo o vereador Zé da 
Academia (Patriota), a reunião 
teve como foco tirar algumas 
propostas que serão apre-
sentadas ao prefeito em uma 
nova reunião para a próxima 
semana. 

Foi feito um plano de aten-
dimento aos alunos quando as 
academias puderem voltar a 
funcionar , com distanciamen-
tos necessários, higienização 
dos aparelhos e utilização de 
máscaras. 

Seria a segunda reunião 
com esse grupo. A primeira 
aconteceu na última quarta-
-feira (22), onde o prefeito 

recebeu um grupo formado 
por donos de academias. Na 
ocasião, segundo o vereador, 
o prefeito afirmou que tem que 
seguir o decreto estadual. 

“Vamos solicitar ao prefeito 
que esse impedimento não se 
prolongue mais do que o dia 
10”, salientou Zé da Acade-
mia.

Eles ainda afirmaram que 
caso seja feita a liberação irão 
se adequar às recomendações 
a mais que possam ver ser fei-
tas pela Secretaria de Saúde.

Abaixo-assinado – o grupo 
denominado ‘União das Acade-
mias de Rio Preto’ vai organizar 
um abaixo-assinado online 
para buscar o apoio de alunos, 
outros donos de academias e 
professores para a reabertura 
das academias na cidade.

A proposta atenderia di-
versos tipos de atividades 
esportivas: setor de atividade 
física, academias de muscu-
lação por sistema de trânsito 
livre podendo ser também por 
auxílio de personal trainer, ar-

Sergio SAMPAIO
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tes marciais, estúdios, escolas 
de natação dentre outras do 
mesmo segmento.

“Nós precisamos das aca-
demias funcionando para le-
var os nossos alunos para as 
academias. A maioria deles 
(proprietários) paga aluguel, 
paga funcionários e precisa tra-
balhar para ter renda”, finalizou 
o parlamentar. 

Sergio SAMPAIO

ESPORTE 

SERVIÇOS ESSENCIAIS

O presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (Progressistas), está con-
vocando todos os vereadores para 
uma nova reunião com o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e os membros 
do Comitê Gestor de Enfrentamento 
do Coronavírus para a próxima se-
gunda-feira (27), às 15 horas, no 9º 
andar da Prefeitura.

Segundo Pauléra, a reunião tem 
foco dialogar com o prefeito sobre a 
possibilidade do relaxamento para 
abertura de mais algumas ativida-
des como, por exemplo, academias 
e garagens de automóveis, dentre 
outros prestadores de serviço. “Sa-
bemos que o prefeito não pode ir 
além do decreto estadual”, salientou 
o presidente.

Os vereadores querem também 
ser atualizados sobre o quadro do 
Covid-19 na cidade e possíveis pro-
postas de abertura de mais alguns 
estabelecimentos comerciais na 
cidade.

Alguns parlamentares acreditam 
que o governo do Estado deve flexibi-
lizar regionalmente o decreto de qua-
rentena a partir do dia 11 de maio.

Sobre uma possível sinalização 
do prefeito para mudar algo já a partir 
da próxima semana Pauléra frisou 
que “na conversa com o prefeito que 
fiz por telefone ele (prefeito) não deu 
nenhuma sinalização. Ele está con-
versando com os técnicos”.

Vereadores voltam 
a se reunir com 

Edinho na segunda
Sergio SAMPAIO

Divulgação
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VALDOMIRO FIOCHI – Faleceu no 
dia 24/04/2020 aos 63 anos de idade. 
Era casado com Odila Soares Nas-
cimento Fiochi, deixando os fi lhos: 
Elaine Cristina e Elton Carlos. Sepul-
tamento ocorreu no dia 24/04/2020 
às 11h saindo do Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ALESSANDRO APRIGIO DE SOU-
ZA FERNANDES – Faleceu no dia 
24/04/2020 aos 26 anos de idade. 
Era solteiro, deixando a fi lha: Kim-
berlly Victória. Sepultamento ocorreu 
no dia 24/04/2020 às 10h30, saindo 
do Velório da Ressurreição ( Ercília) 
para o cemitério São João Batista.

JOSÉ CARLOS KOEI OCHIDO- 
Faleceu no dia 24/04/2020 aos 61 
anos de idade. Era solteiro, deixando 
os fi lhos: Claudio e Gabriel. Sepulta-
mento ocorreu no dia 24/04/2020 às 
14h00 saindo do Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

ERNANDO GOMES LUIZ – Fale-
cido no dia 24/04/2020 aos 69 anos 
de idade. Era divorciado de Maria de 
Lourdes Santana, deixando os fi lhos: 
Fernando, Eliana e Reginaldo. Sepul-
tamento ocorreu no dia 24/04/2020 
às 14h, saindo do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ADALBERTO FERNANDES – Fale-
cido no dia 24/04/2020 aos 74 anos 
de idade. Era casado, deixando os 
fi lhos: André, Ana Carolina e Ana 
Paula. Sepultamento ocorreu no dia 
24/04/2020 às 15h, saindo do veló-
rio Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ESTI DOS SANTOS – Falecido 
no dia 24/04/2020 aos 82 anos de 
idade. Era viúvo de Darcy dos Santos, 
deixando os fi lhos: Sandro, Luciano, 
Priscila e Nelson. Sepultamento 
ocorreu no dia 24/04/2020 às 16h, 
saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

LAURA PILHALARMI – Falecida 
no dia 24/04/2020 aos 98 anos de 
idade. Sepultamento ocorre no dia 
25/04/2020 às 10h30, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

NELSON ANTÔNIO DA SILVA 
– Falecido no dia 24/04/2020 aos 
61 anos de idade. Era casado com 
Jesus de Castro da Silva, deixando os 
fi lhos: Nelson e Tadeu. Sepultamento 
ocorreu no dia 25/04/2020 às 9h, 
saindo do velório Brasilândia – SP 
para o cemitério de Brasilândia.

  FALECIMENTOS

Número de alvará leva 
PM a prender ladras 
de supermercados

Duas mulheres foram pre-
sas em flagrante, às 13h30 
desta quinta-feira, no hiper-
mercado Carrefour, na Vila 
Toninho, em Rio Preto, onde 
pretendiam cometer mais um 
furto de carnes nobres.

A PM chegou até o local, 
após receber a informação de 
que uma mototaxista estava 
envolvida no furto de óculos, 
avaliado em R$ 400, de uma 
ótica, na rua Marechal Deodo-
ro, na área central da cidade.

Imagens da câmera de 
segurança revelaram que uma 
das criminosas estava em uma 
motocicleta e gravado no seu 
capacete havia o número do 
alvará.

Na Secretaria de Trânsito, 
foram descobertos o nome e o 
local de trabalho da acusada, 
um ponto na avenida Danilo 
Galeazzi.

A guarnição solicitou apoio 

de outras viaturas, acabando por 
surpreender I.S.A., 42, morado-
ra no Jardim Nunes, do lado de 
fora do hipermercado, com uma 
sacola contendo três peças de 
filé mignon, que haviam sido 
furtadas de outro estabeleci-
mento no mesmo bairro, e numa 
pochete R$ 2.028,85.

Sua cúmplice, a desempre-
gada R.A.M., 41, residente na 
CDHU de Guapiaçu, estava perto 
dos caixas quando foi vista e 
tentou fugir. Ela confessou que 
estavam há três dias fazendo 
furtos.

Na casa de I., os pms acha-
ram os óculos. Segundo R., as 
carnes furtadas eram vendidas 
para um receptador no João 
Paulo II e o dinheiro que estava 
em poder da comparsa era re-
sultado dessas vendas.

Após ter a prisão confirmada 
no Plantão, a dupla foi condu-
zida para a carceragem da DIG/
Deic, onde ficou à disposição 
da Justiça.

Daniele JAMMAL

Síndromes gripais matam quase quatro 
vezes mais do que o Covid-19 em Rio Preto

As síndromes gripais mata-
ram, em Rio Preto, quatro vezes 
mais do que o novo coronavírus. 
Das 41 mortes registradas por 
doenças respiratórias, oito foram 
diagnosticadas por contami-
nação pelo Covid-19 e 33 por 
SRAG (Síndrome Respiratória 
Aguda Grave). As informações 
foram transmitidas durante 
live da Secretaria Municipal de 
Saúde de Rio Preto, na manhã 
desta sexta-feira.

A cidade contabiliza, hoje, 
271 notificações para essas sín-
dromes, sendo que 39 pacientes 
estão internados, dos quais 30 
em enfermarias e nove em UTIs.

A Secretaria de Saúde con-
sidera a SRAG fundamental, 
porque nela as pessoas infec-
tadas apresentam os mesmos 
sintomas presentes no quadro 
do coronavírus.

Conforme estatística da Pas-
ta, 71,62% dos pacientes com 
alta hospital com problemas 
respiratórios graves (74 no 
total) permaneceram oito dias 
internados. De nove a 15 dias, a 
porcentagem é de 18,92% e de 
16 a 21 dias atinge o patamar 
de 41%.

“Por que insist imos na 
SRAG? Porque sem o exame não 
sabemos se é Covid ou não. Tem 
que investigar, internar e isolar 
até que o exame sai porque 
ele tem os mesmos sintomas”, 
declarou o secretário de Saúde, 
Aldenis Borim.

De acordo com o secretário, 
“o tratamento para sintomas 
mais sérios envolvendo a Sín-
drome Respiratória Aguda Grave 
requer do sistema público de 
saúde maior suporte de equi-
pamentos e médicos. O tempo 
de permanência em UTI, por 
exemplo, até oito dias supera 
os 82% dos casos registrados”.

TAXA DE LETALIDADE
Segundo Borim, a taxa de 

letalidade em Rio Preto gira em 

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Três novos casos positivos 
para coronavírus (Covid-19) 
foram registrados em Rio Pre-
to nas últimas 24 horas. Com 
isso sobe para 72 o número 
de pessoas infectadas pela 
doença desde o início da pan-
demia na cidade, em março.

Rio Preto totaliza 2.732 
notificações, sendo que 935 
já foram descartadas, 125 
permanecem em investigação 
e outras 1.600 referem-se 
a pessoas com sintomas de 
síndrome gripal.

Vacinação Gripe

Durante a atualização dos 
casos de coronavírus nesta 
sexta-feira, dia 24, o secre-
tário de saúde comemorou 
os números referentes a co-
bertura vacinal da Campanha 
contra a Influenza. Foram 
um total de 101.637 doses 
aplicadas, sendo que para os 
grupos prioritários (trabalha-
dores da saúde e idosos) a 
porcentagem atingiu a meta. 
Para os idosos, 109% foram 
vacinados e para a classe de 
trabalhadores da saúde 99%.

Rio Preto chega 
a 72 casos 

positivos para 
coronavírus

Da REDAÇÃO

Sete das dez vítimas do vírus 
em Mirassol estão curadas

A maioria dos mirassolenses 
contaminados com o coronavírus 
já está curada e passa bem. Das 
10 pessoas que contraíram a 
Covid-19, sete já superaram a 
doença e retomaram suas roti-
nas diárias normais.

O primeiro caso de cura é de 
um homem de 49 anos de idade 
que apresentou os sintomas do 
coronavírus na segunda quinze-
na de março, após retornar de 
uma viagem a São Paulo. 

As outras vítimas que se livra-
ram da doença são um homem 
de 41 anos; um paciente de 57 
anos de idade que pertence ao 
grupo de risco por ser fumante, 
ter diabetes e problemas com a 
pressão arterial;  uma mulher de 
28 anos, profissional de saúde 
que mora em Mirassol, mas 

trabalha em São José do Rio 
Preto; um idoso de 81 anos de 
idade; um homem de 32 anos, 
profissional de saúde, que reside 
em Mirassol, mas trabalha em  
Rio Preto; e um jovem de 24 
anos de idade, que teve o caso 
confirmado por vínculo epidemio-
lógico devido ao contato com o 
pai, que foi o 1º caso confirmado 
na cidade. 

O município possui ainda dois 
casos confirmados em que as 
vítimas seguem internadas. São 
eles: uma mulher de 41 anos, 
que não tem histórico de viagens 
recentes para a capital. E um 
homem de 40 anos, que está 
no Hospital de Base. Ele possui 
algumas comorbidades.

O caso mais recente é o de 
uma mulher de 42 anos, profis-
sional da saúde, que mora em 
Mirassol, mas trabalha em Jaci. 

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o óbito do protético 
A.O.S.J., 59, ocorrido nesta 
quinta-feira, em sua residên-
cia, no bairro Higienópolis. O 
caso foi registrado no Plantão 
Policial como morte suspeita.

Quando os policiais civis 
chegaram no imóvel, no início 
da tarde, uma guarnição da PM 
fazia a preservação do local e a 
vítima estava deitada na cama 
de um dos quartos.

Segundo a esposa de J., 
ao chegar na residência foi 
informada pela cuidadora do 
marido que ele havia caído da 
cama e ela tinha colocado o 
protético no leito novamente.

Pouco depois, a aposenta-
da, de 62 anos, percebeu que 
havia uma mancha em um dos 
braços do esposo e que a pele 
dele estava muito fria. Ela no-
tou ainda que ele parecia não 
respirar mais.

O Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência) 
foi acionado e constatou o 
falecimento de J.

Peritos do Instituto de Cri-
minalística estiveram na re-
sidência. O cadáver passou 
por autópsia no IML (Instituto 
Médico Legal), que deve emitir 
laudo com as causas da morte.

Protético é 
encontrado 

morto em casa 
no Higienópolis

Daniele JAMMAL

Divulgação/PM

TIVERAM ALTA

NO CRISTO REI

Soldador viola medida 
protetiva, briga com vizinha, 
xinga e atira tijolos em pms

Uma guarnição da Polícia 
Militar foi acionada para atender 
uma briga entre vizinhos, na noi-
te desta quinta-feira, no Vale do 
Sol, e ao chegar no local acabou 
sendo recebida com ameaças, 
xingamentos e tijolos atirados 
na direção da viatura.

Conforme os policiais, o 
soldador A.P., 39, danificou 
parte do muro da casa ao lado, 
após se desentender com a 
moradora.

Quando a PM foi conversar 
com ele, o acusado admitiu que 
havia uma rixa entre as partes, 
frisando que iria continuar com 
essa briga.

Em seguida, teria passado 
a ofendê-los, jogando os tijolos 
para atingi-los sem, contudo, 

conseguir.
Foi solicitado reforço policial 

e P. tentou fugir, pulando muros 
de residências. Ao ser detido, en-
trou em luta corporal e precisou 
ser algemado.

Com medo, a vizinha disse 
que não iria dar queixa e a espo-
sa do soldador, uma cozinheira, 
de 38 anos, contou que já foi 
vítima de ameaça e violência do-
méstica, tendo solicitado medida 
protetiva judicial.

A mulher de P. declarou ain-
da que o casal se reconciliou, 
mas a ordem da Justiça não foi 
cancelada.

No Plantão, a prisão em 
flagrante por descumprimento 
de medida protetiva de urgência 
e resistência foi convertida em 
preventiva e o indiciado encami-
nhado à carceragem da DIG/Deic.

Daniele JAMMAL

Dinheiro e objetos apreendidos com as duas suspeitas

Secretaria de Saúde rio-pretense atendeu 271 notificações para síndromes gripais e 30 pacientes estão internados 

Araçatuba confirma 2ª morte 
e Olímpia monitora suspeitos  

A Prefeitura de Araça-
tuba divulgou nesta sex-
ta-feira, dia 24, a segunda 
morte ocasionada pela 
Covid-19. 

De acordo com as in-
formações, a paciente 
era uma idosa de 97 anos 
que realizou exame em um 
laboratório particular.

A primeira morte da 
cidade foi de uma mulher 
de 84 anos que esteve in-
ternada na Santa Casa de 
30 de março a 16 de abril.

OLÍMPIA 

A Secretaria de Saúde 
de Olímpia informou atra-

vés do boletim diário que 
recebeu, nesta sexta-feira, 
mais quatro exames ne-
gativos para Covid-19 no 
município. 

Os resultados são de 
três homens de 23, 25 
e 85 anos e uma mulher 
de 30.  

Destacando ainda que 
não ocorreu nenhuma nova 
notificação da doença nas 
últimas 24 horas. 

A Vigilância Epidemio-
lógica monitora seis pa-
cientes suspeitos, sendo 
três internados que são de 
cidades da região (dois de 
Severínia e um de Guara-
ci). Todos aguardam resul-
tados dos exames.

Isabela MARTINS 

COVID-19

PANDEMIA

Desconhecido furta 
R$ 2 mil e diversos 

objetos de carro 
usado por empresárias

Duas empresárias, de 30 
e 31 anos, tiveram dinheiro e 
vários objetos furtados de um 
Toyota Corolla, que estava es-
tacionado no bairro Cristo Rei.

Elas disseram à polícia 
que não havia sinal de ar-
rombamento no veículo, mas 
não souberam informar se o 
automóvel estava destrancado 
ou não.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, foram levados pelos 
bandidos documentos pessoais, 
67 folhas de cheques, 12 car-
tões bancários e de crédito, dois 
notebooks, óculos de sol e R$ 2 
mil em dinheiro.

O furto aconteceu na ma-
nhã desta quarta-feira, mas foi 
registrado 24 horas depois na 
Central de Flagrantes rio-preten-
se. Investigações do crime estão 
por conta do 7º DP.

Daniele JAMMAL

FLAGRANTE

VALE DO SOL

HIGIENÓPOLIS
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Endemia, epidemia, pandemia, pandemônio...Parece 
que a humanidade está longe de ter alguns momentos de sosse-
go. Livra-se um vírus e vem outro da China. Vocês sabem o que 
distingue endemia da epidemia? E a epidemia da pandemia? 
Vamos por etapa: a ‘endemia’ é definida pelo ‘Aurélio’ como 
“doença que existe constantemente em determinado lugar e 
ataca número maior ou menor de indivíduos”. A ‘epidemia’ 
como doença geralmente infecciosa, de caráter transitório, 
que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em 
uma determinada localidade. Em ‘pandemia’ encontra-se o 
elemento grego ‘pan-’, que significa ‘todos’, ‘tudo’, ‘cada um’, 
‘a totalidade’. É o caso que vivenciamos agora com o esse tal 
de malfadado ‘Coronavírus’ (Covid 19), originário de Wuhan, a 
maior cidade da província de Hubei na China. É a cidade mais 
populosa da China Central, com mais de 10 milhões de habi-
tantes e a sétima cidade mais populosa do país. A esta altura, 
alguém talvez já esteja pensando se há relação entre ‘pande-
mia’ e ‘pandemônio’. Será que há? Não há! Pandemônio é 
um termo criado por um escritor inglês de nome John Milton, 
que pretendia descrever o lugar onde todos os demônios se 
encontravam, sob comando de Satanás. Em sentido figurado, 
um substantivo masculino, usado como sinônimo de grande 
confusão ou balbúrdia, expressão criada no século 17 que não 
tem nada a ver com o atual momento. Feito isso, vamos ao 
que interessa. Convenhamos. Já vi, conheci e convivi com 
muitos secretários da prefeitura ao longo dos tempos (e bota 
tempo nisso), mas Ulisses Ramalho, secretário de Serviços 
Gerais, é ligado no que faz. E, até parece conectado numa 
tomada de 220 VOLTS. É uma espécie de construtor que não 
deixa a casa cair. O presidente do Patriota de Rio Preto e vice-
-presidente no Estado de São Paulo, trabalha sob o olhar do 
prefeito Edinho, que tem deixado a cidade com cara de limpa, 
cuidada, com obras importantes já concluídas e a concluir, 
num panorama político muito bem avaliado. Ulisses segue 
a mesma trilha e corrobora para a boa imagem da cidade e 
do prefeito. Entreouvido num ponto de ônibus (lembra o que é 
ponto de ônibus, né?) no terminal urbano “Que porra é essa 
de laives agora, véio?” Se já estava difícil entender o que é 
romiófice ou loquedau, de repente todo mundo passou a fazer 
laives em solidariedade a quem sofre com a pandemia. Cai o 
pano! Ponto e basta!

TEM GENTE QUE É TÃO INVEJOSA, QUE SE VOCÊ FALAR QUE VAI MORRER, É 
CAPAZ DELA SE MATAR PRIMEIRO. Sorria beba muita água e seja feliz!

A BONITA LOIRA Isabela, 
fi lha de Beatriz (Bia) Aliende, 
está completando 20 aninhos, 
bem vividos, ao lado dos fa-
miliares em clima de quaren-
tena. Aplausos.

SANATÓRIO GERAL: 
Moro numa hora dessas? 
Francamente! Nessa arenga 
do ministro da Justiça com 
o Bolsonaro, estou torcendo 
pelo Babu no Big Brother Bra-
sil 2020.

MARIA FERNANDA Marti-
nelli Trabulsi, fi lha do médico 
requisitado João Trabulsi, 
da vizinha Mirassol, ganhou 
idade nova ontem. O médico 
Ricardo Zerati, Viviane Verdi 
Fleury, Beto Cocenza, Marli 
Arroyo dos Santos Antunes, 
Orlando José Cal e Marlene 
Cavenaghi também foram os 
aniversariantes de ontem. 
Parabéns!  

A UNIMED Rio Preto fará 
doação gratuitamente de 5 mil 
máscaras de tecidos para ins-
tituições que assistem idosos 
em Rio Preto e Mirassol.

IVETE SANGALO em casa. 
A cantora baiana ouriça seus 
fãs na noite de deste sábado, 
com LIVE SHOWZAÇO. Mas, 
antes, o Grupo de Pagode 
Sorriso Maroto vai realizar 
LIVE, a partir das 15 horas, 
deste sabadão. A apresenta-
ção será transmitida no canal 
do grupo no YouTube.

PARA CONTRIBUIR com a 
manutenção do trabalho reali-
zado pelo Instituto dos Cegos 
em Rio Preto, a Ocularium 
Óticas iniciou a campanha 
‘Olhar Solidário’, vaquinha 
On-line para arrecadar cerca 
de R$ 50 mil para a institui-
ção. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vendas em Tempos 
de Crise
Muitos empresários já 
passaram por situações 
adversas, grandes perdas 
e elevadas taxas de juros, 
especialmente no Brasil. 
“Apesar do momento 
crítico, não acredito que 
o ano de 2020 acabou, 
continuaremos remando. 
Uma nova era vai começar, 
com mais consciência 
corporativa e humanitária. 
Todos os mercados são 
capazes de se reinventar. 
Precisaremos solucionar 
os problemas materiais e 
emocionais dos clientes e 
esta é a missão do vendedor. 
Afinal, os vendedores 
são os protagonistas do 
progresso”, afirmou Marcelo 
Scharra, sócio-fundador da 
Consultoria de Aceleração 
de Vendas Inside BD, que 
abordou no último dia 14 de 
abril, ‘Vendas em Tempos 
de Crise’, no Programa Filtra 
Ação.

Gabriela Proença e Pedro Henrique Rodrigues 
em festa de lançamento de sua empresa Lupema 

Engenharia. Foto Arnaldo Mussi

Querida, Dalila Grisi
A estimada empresária e chef 
de cozinha Dalila Grisi (Buffet 
Dalila Grisi), no comando 
de sua filha Letícia Grisi e 
da neta Ana Carolina Grisi 
Queiroz, está comunicando 
aos seus clientes, amigos 
parceiros e fornecedores o 
encerramento de atividades 
do seu requisitado Buffet 
Dalila Grisi. Ultimamente 
comandava o Salão de 
Festas da Varanda do 
Quinta do Golfe. Durante 
mais de décadas brilharam 
um caminho de alegrias, 
sucessos e lindas histórias. 
Vai ficar na saudade. Que 
pena!

- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;
- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir com o 
cotovelo;
- Evite aglomerações se estiver doente;
- Mantenha os ambientes bem ventilados;
- Não compartilhe objetos pessoais.

Entre em contato conosco:
(17) 3225-2725 - WhatsApp

Mesmo quem não está no grupo de risco 
precisa seguir as recomendações. Jovens 
podem precisar de atendimento, assim 

como os idosos. Se não for necessário, não 
saia de casa #coronavirus #covid19

• Evitem passar as mãos nos olhos, bocas e mucosas após pegar em dinheiro, chave 
ou cartão do cliente e higienizar as mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando 
bem com água e sabão amarelo em barra e até a altura dos punhos;

• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas 
comuns como banheiros, maçanetas, puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de 
conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentista 
e funcionários das lojas de conveniência, deve ser higienizada em horários pré-defi nidos 
com álcool gel ou 70. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 

Dicas para você frentistas se proteger:

17 98200-0078

metros do cliente durante a comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta 
até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista 
passe novamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abasteci-
mento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho 
como regador e limpador de para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou difi culda-
de respiratória, o empregador deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública de 
saúde, evitando contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para atender via whatsapp os fren-
tistas de toda a base territorial 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA

CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTICA S/A
EMPENHO 6214/20
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
CONTRATADA: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM. E IND. DE 
PRODUTOS PARA BIOTECNOLIGA LTDA
EMPENHO 7782/20
 Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no pra-
zo 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 administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
EMPENHO 1.725/20, 1.732/20 E 1.747/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, o saldo em aberto 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
EXTRATO 
19º Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 484/17; Contrato nº PRE/0192/17
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
Nos termos do art. 65§ 1º, da LF 8666/93, fi ca acrescido em aproxi-
madamente 0,748582% do valor inicial do contrato supramenciona-
do. SMA. Luis Roberto Thiesi.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
ATA Nº 0303/20
CONTRATADA: RICARDO SANTORO DE CASTRO ME
OBJETO: Fornecimento de material esportivo – Valor Unitário – 
Item 08 – R$11,00 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
ATA Nº 0304/20
CONTRATADA: EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de material esportivo – Valores Unitários – 
Item 04 – R$1,90; Item 14 – R$95,00; Item 15 – R$14,19; Item 48 
– R$15,86; Item 49 – R$15,86; Item 50 – R$15,86 – SMEL – Cléa 
Márcia M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020
ATA Nº 0305/20
CONTRATADA: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS ME
OBJETO: Fornecimento de material esportivo – Valores Unitários 
– Item 31 – R$2,20; Item 35 – R$12,00 – SMEL – Cléa Márcia M. 
Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 699/2019
ATA Nº 0306/20
CONTRATADA: INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de agulhas e cateter intravenoso – Va-
lor Unitário – Item 06 – R$25,000 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020
ATA Nº 0307/20
CONTRATADA: LUCAS GUILHERME DA SILVA ME
OBJETO: Fornecimento de carros térmicos com 6 cubas – Valores 
Unitários – Item 01 – R$1.140,00; Item 02 – R$1.140,00; Item 03 – 
R$1.140,00 – SME – Sueli Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 
12 meses.  

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 35/2019
CONTRATO Nº COC/0016/20
CONTRATADA: MARIO D BARTOLOMEI RIO PRETO ME.
OBJETO: Venda e compra do imóvel constituído pelo lote 21, qua-
dra I, localizado no Minidistrito Industrial Professor Adail Vetorazzo, 
de propriedade do Município de São José do Rio Preto – Semplan 
– Israel Cestari Júnior - Prazo de vigência: 70 meses – Valor Total 
R$ 324.385,02.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE 
GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS. Recorrente: ELLIP-
SE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, contra a decisão que 
declarou classifi cada em 1º lugar a proposta fi nanceira apresenta-
da pela empresa MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI. Recebo 
o recurso eis que tempestivo. As contrarrazões no prazo legal. 
Oportunamente será informado, através de publicação na impren-
sa ofi cial, sobre o prosseguimento do processo. Publique-se para 
ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos 
e Presidente da C.M.L.  
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 015/2020 – Proc. 11.174/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO CENTRO REGIO-
NAL DE EVENTOS (AV. JOSÉ MUNIA 5650, NOVA REDENTORA), 
CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO 
EDITAL – SEC. MUN. ESPORTES. Valor estimado: R$ 576.783,13 
– Prazo de execução: 90 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 12/05/2020 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 
13/05/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras e con-
tratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. 
Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/
Visitante.action    
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 89/2020 – Processo n.º 
1966/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de LM, solupan e sham-
poo automotivo para limpeza dos veículos da frota municipal - Se-
cretaria Municipal de Administração. Sessão pública realizada on-li-
ne com início dia 06/04/2020, sendo adjudicado os itens à empresa 
declarada vencedora: WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS EPP 
itens 1, 2 e 3. 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. Luis Roberto Thiesi.- Secretário Municipal de 
Administração.
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° 
140/2020, PROCESSO 11.386/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios para as unidades es-
colares da Rede Municipal de Ensino e eventual compra por outros 
órgão públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen-
to. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 11/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – Proc. 1991/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DE OBRA DE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATEN-
ÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II SUL -BOM JARDIM – (RUA JOSÉ 
POLACHINI SOBRINHO 575), CONFORME PLANILHAS ORÇA-
MENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMO-
RIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. MUN. SAÚDE. 
Valor estimado: R$ 111.933,42 – Prazo de execução: 90 dias - Data 
Limite para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 13/05/2020 às 17:00 horas. Data da sessão pública de 
abertura dos envelopes: 14/05/2020 às 08:30 horas - Local: Dire-
toria de Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
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° 
99/2020, PROCESSO 11.092/2020, objetivando o registro de pre-
ços para aquisição de cartucho e refi l para impressora em garantia. 
Secretaria Municipal de Assistência Social. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 11/05/2020, 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 E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 93/2020 – Processo n.º 
11.014/2020
Objeto: Aquisição de notebook e software para o Gabinete da 
Secretaria Municipal da Fazenda. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 13/04/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI item 2 e MBM DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATICA E 
ELETRONICOS LTDA item 1. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Com-
pras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Angelo Bevilacqua Neto. - Secretário 
Municipal da Fazenda.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do 
Município de São José do Rio Preto

O Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), órgão superior de 
deliberação colegiada da RIOPRETOPREV, em conformidade com 
o §5º do art. 3º do Regimento Interno, faz saber que na reunião 
ordinária realizada no dia 24/04/2020, foi deliberado (a):
a) A aprovação da ata nº 250;
b) A aprovação das demonstrações contábeis dos meses de 
janeiro, fevereiro e março de 2020;
c) A aprovação das informações dos investimentos submeti-
das pelo Comitê de Investimentos em relatório próprio referente ao 
mês de março de 2020;
d) Pelo referendo das deliberações do Comitê de Investimen-
tos tomadas nas reuniões ordinárias de 03 e 17/04/2020;
São José do Rio Preto, 24 de abril de 2020.
EMÍLIA MARIA MARTINS DE TOLEDO LEME
Presidente do C.M.P.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

Extrato de Portaria nº 030 de 24/04/2020 – RESOLVE: Exonerar, 
a pedido, o servidor GABRIEL SILVA GIMENEZ, matrícula 881, do 
cargo de Agente de Saneamento, lotado na Gerencia de Operação 
e Manutenção - Água do SeMAE, criado pela Lei Complementar 
n° 375/2013, surtindo efeito a partir de 27 de abril de 2020. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EXTRATO DE PORTARIA n º 051 – 24.04.2020
RESOLVE:
Art. 1º Ficam todos os servidores do SeMAE obrigados à utilização 
de mascaras de proteção nas dependências do SeMAE.
§1º A obrigação prevista caput deste artigo estende-se aos servido-
res designados para atividades externas.
§2º Os colaboradores cedidos por empresas terceirizadas também 
deverão utilizar máscaras de proteção nos termos do parágrafo 
anterior e caput deste artigo, devendo a contratada disponibilizá-las 
conforme necessidade de seus empregados.
Art. 2º O descumprimento desta determinação poderá sujeitar o 
infrator às sanções disciplinares ou contratuais cabíveis.
Art. 3º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Rodrigo Leite Segantini – Diretor Jurídico
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 24.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CONVITE

LDO 2021
PROGRAMA DE METAS
Convidamos a população para assistir a transmissão da AUDIÊN-
CIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, pela TV 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto conforme abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2021, em atendimento ao artigo 
48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, em 
atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgânica do Muni-
cípio Nº 39.
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
Secretário Municipal de Planejamento 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 802 DE 22 DE MARÇO DE 2018

Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Aparecida Solange Canapi Carneiro
Resultado: Fica postergado até o término do Auxílio Doença o fi el 
cumprimento do resultado publicado em 28 de novembro de 2019, 
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a saber, aplicação do artigo 215, Inciso II, da Lei Complementar nº 
05/90, por infração aos incisos II, IX e XI do artigo 204, e ao inciso 
VI do artigo 205, todos da Lei Complementar nº 05/90, tendo em 
vista o Ofício nº 508/2020 – Riopretoprev.
Advogado:  Nilor Vieira de Souza - OAB/SP 54.328
São José do Rio Preto, 23 de abril de 2020.
REJANE C. C. GONÇALVES DA SILVA
Coordenadoria de Pessoal

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 

Município de São Jose do Rio Preto, CNPJ nº 46.588.950/0001-80 
- CEDENTE, e de outro lado a EMPRESA MUNICIPAL DE UR-
BANISMO - EMURB, empresa pública de São José do Rio Preto 
- CESSIONÁRIA, fi rmam o presente Termo de Cessão de Bens 
Móveis a Título Gratuito, com fulcro no art. 112 da Lei Orgânica 
do Município, cujo objeto do presente instrumento é a cessão dos 
bens móveis veículos da frota municipal, a partir de da presente 
publicação, no estado em que se encontram.
CEDENTE - MUNICÍPIO
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
CESSIONÁRIA -EMURB
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
PRESIDENTE DA EMURB

Secretaria de Cultura
PRÊMIO NELSON SEIXAS - EDIÇÃO 2020

PROJETOS HABILITADOS E INABILITADOS

ARTES AUDIOVISUAIS – EDITAL 01/2020
HABILITADOS (17):
- ARQUITETANDO O TEMPO - Maíra Pereira Casemiro
- O AVESSO DO ALTAR - Carolina Capelli
- UH, LÁ VEM O TREM, CHIC, CHIC, UH - Marli Aparecida Dias
- A ESQUINA DO PROFETA - Victor Vendramini Serroni
- CINE PRAÇA - Elissa Pomponio Renesto
- UMA VOZ; UMA CANÇÃO; UM CALÇADÃO MAIS ALEGRE - Gis-
laine de Souza David Silva
- DOCUMENTÁRIO O SACI - Mídia 2 Comunicação
- IDOSOS (IN)VISÍVEIS - Estevacine Filmes 
- MEU CINEMA É AQUI - AAF Produções 
- O QUE (AINDA) ESTÁ POR VIR - Janaina Spínola Calhado 
- O LIXO NOSSO DE CADA DIA - Casa Rosa Filmes – Fernanda 
Barbam
- PROJETO DE CIRCULAÇÃO DO FILME ESTRANHAS COTOVE-
LADAS - Paratodos
- CAMINHO DE FERRO, LINHA DA VIDA - Animmato Vídeos 
- ÁRVORE LUNAR - Leandro Marcondelli Salles
- ABISMO - Cassio Henrique Ferreira
- INICIATIVAS - Huracán Filmes 
- BALA PERDIDA – #HashtagFilmes - Mariana da Cruz Martins 
Bressan

INABILITADO: Não houve

ARTES VISUAIS - PLÁSTICAS – EDITAL 02/2020
HABILITADOS (11):
- EXPOSIÇÃO: O DESCARTE RENASCE - Omar Rosário Ismael
- O REINO DA MATA - Lucas Tadeu de Lima Gonçalves 
- OS OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS PROPOSTOS PELA ONU - 
Leandro Augusto Bellini
- MUNDO KP! NO ACERVO DA PINACOTECA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Juny Alessandro Biassi de Almeida
- TEOTWAWKI - Wagner Lima Orniz
- ÁGUA, RELIGIOSIDADE E SEU ENTORNO ATRAVÉS DA ÓTICA 
PRIMITIVISTA - Daniel Firmino da Silva
- ESSÊNCIA - Atelier Arte de Freitas 
- EXPOSIÇÃO: NAÏF A CÉU ABERTO - Gabrielle Pagliuso
- CACOS URBANOS - JUNTANDO OS CACOS - Carol Escabin
- DENTES DE(LEITE): NARRATIVAS VISUAIS - Invisível Colori-
do 
- REVITALIZARTE - Crowd  - Paulo Damas Plevnia
 
INABILITADO (01):
- TRANSBORDANDO - Regina Helene de Oliveira O’Reilly 
Projeto em desconformidade com o previsto no Art. VIII - item 1.2 – 
proponente residente em outro município.

ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA – EDITAL 03/2020 

HABILITADOS (15):
- CONTRASTE - João Perpétuo Pereira
- 29 ALMAS MAIS UMA - Santiago Naliato Garcia
- CIANÓTIPO: AZUL DA COR DO MAR - Caca Romani Fotogra-
fi a 
- FESTIVAL FOTOGRÁFICO: UM OLHAR SOBRE RIO PRETO - 
Priscila Beal Fotografi a
- IDENTIDADE - Marcos Santana Nogueira
- INVISÍVEIS - Robô Filmes 
- MEMÓRIA, AFETO E FEMININO: O QUE IDOSAS PODEM NOS 
FALAR A PARTIR DOS LIVROS DE RECEITAS - Di Curzio Produ-
ções Audiovisuais
- PALAVRAS PRO NASCER: DO PARTO AO MUNDO - Nathalie 
Gingold
- POÉTICA DA CIDADE; CAPÍTULO OITO: EM TRÂNSITO - Victor 
Natureza/Olhar Natural
- 20 RE-VER A CENA - Studio Fotográfi co Jorge Etecheber
- EU SOU - Milena Áurea Fotografi a 
- RE-MONTAR - Gabriel Lima Serviços de Comunicação
- SELFIE ANALÓGICA - Mililitros de Arte 
- TARÔ DISSIDENTE - 2dois 360 - Daniel Willian de Almeida 
Mariano Dos Santos 
- TRANSEUNTES - Guilherme Baffi  Fotografi as  

INABILITADO:  Não houve

CULTURA HIP HOP – EDITAL 04/2020
HABILITADOS (07):
- INTERVALO CULTURAL - Pedro Henrique Bergonsin Cardo-
zo  
- IMPRO-BRISA II - Bruno Gustavo de Macedo 
- HIP HOPE - Olho da Rua Produções
- CULTURA NA RUA - Bad´s Crew Dance Hip Hop Original
- HIP HOP NA KEBRADA - DJ Basim
- VEM PRA RUA - Pequim Produções  
- SONHOS DE PAZ NOS REFAZ - Família Universo

INABILITADO (01):
- HIP HOP EM AÇÃO - - Ricardo A. Galhardo - Laboratório de Ideias
Projeto inscrito em outra modalidade, simultaneamente, de acordo 
com Art V - item 4.

CULTURA NEGRA – EDITAL 05/2020
HABILITADOS (06):
- COM AÇÚCAR E ESTÓRIA - Lucas Henrique Ribeiro dos Santos
- LEI ÁUREA - Vladimir Miguel Rodrigues 
- LETRAS NEGRAS - Ivan dos Reis Miranda
- NEGRITUDE - Mayara Isis Rocha Guimaraes 

- PATUÁ DE PALAVRAS - Fernanda Kaltenbaher Duarte
- CARURU DE COSME - Afoxé Jeje Nagô 

INABILITADO (01):
- ORUN BEATS - DJ Krausz Eventos
Projeto inscrito em outra modalidade, simultaneamente, de acordo 
com Art V - item 4.

DANÇA – EDITAL 07/2020
HABILITADOS (10):
- BICHO PAPÃO - Luciano Aparecido Calixto  
- DIREITO AO DELÍRIO - Andrea Capelli 
- RAZÃO INADEQUADA - Adverso Coletivo Camila Dias
- CORPOMÁQUINA – Vinicius Francisco Silva
- UNIVERSO MISTRAL - Maria Zilda Viudes Arali 
- EM TRÂNSITO - Cia Território da Dança - Mariana da Cruz Mar-
tins Bressan 
- O JOGO DA AMARELINHA: HORÁCIO - Virtual Companhia de 
Dança 
- A CIGARRA E A FORMIGA PELAS RUAS DE RIO PRETO - Caro-
lina de Oliveira M. de Campos 
- BAÚ DE MEMÓRIAS - Companhia de Dança Guto Rodrigues 
- DANÇA NAS ESCOLAS - Cia dos Pés 
INABILITADO:  Não houve

FESTIVAIS E MOSTRAS INDEPENDENTES – EDITAL 08/2020
HABILITADOS (20):
- FAL - FESTIVAL AÇÕES LITERÁRIAS - EDIÇÃO 2 - Carolina 
Manzato
- 2ª MORDOC - MOSTRA RIO-PRETENSE DE DOCUMENTÁRIOS 
- Marli Aparecida Dias
- FESTIVAL DESCOBRINDO CAMINHOS - Kátia Martins da 
Silva 
- 2º OXENTE FEST RIO PRETO - Casa Produtora Cultural 
- MINI 2020 - 2º FESTIVAL DE TEATRO LAMBE-LAMBE DE RIO 
PRETO - Varanda Teatro
- CENA LATINOAMERICANA - Espagírica Produções 
- FESTIVAL CAPIVARA - Sete Selo 
- II WINCHESTER PERFORMANCE MOSTRA - Cassio Henrique 
Ferreira 
- MADRE- MOSTRA DE ARTES DA DIVERSIDADE E RESISTÊN-
CIA - 4ª EDIÇÃO - Murilo Gussi
- PERFOMÍDIA - Marcelo Santana Nogueira 
- FESTIVAL RIO-PRETENSE DE PERCUSSÃO - Aruana Serro-
ni 
- DESENGAVETAR - Celia Maria Hornis 
- DRIVE IN FESTIVAL - Cia Dos Pés  
- ARENA CLARICE - Ricardo Jose Matioli 
- 1º FESTIVAL DE ARTES DO FIM DO MUNDO - Carolina de Oli-
veira Machado de Campos
- MOVIMENTO FRUTÍFERO CERRADO - Ananda Volpi Borghi
- 15º FESTIVAL EM JANEIRO TEATRO PRA CRIANÇA É O MAIOR 
BARATO - Cia. Fábrica de Sonhos
- FESTIVAL "MAMÃE NATUREZA" - Livon - Instituto de Música 
- CONECTA RIO PRETO - ZM Produções 
- XV FIDESP – RECONFIGURAÇÕES - Virtual Companhia de 
Dança 

INABILITADOS (02):
- ORUN BEATS - DJ Krausz Eventos 
Projeto inscrito em outra modalidade, simultaneamente, de acordo 
com Art V - item 4.
- HIP HOP EM AÇÃO - Ricardo A. Galhardo - Laboratório de Ideias
Projeto inscrito em outra modalidade, simultaneamente, de acordo 
com Art V - item 4.

FORMAÇÃO ARTÍSTICA-CULTURAL – EDITAL 09/2020
HABILITADOS (16):
- CRI-ATIVA ESCRITA - Lucas Henrique Ribeiro dos Santos 
- MULHER NO GUNGA - Paula Aline de Castro 
- CULTURA POPULAR & CIDADANIA - Victor Vendramini Serro-
ni 
- PROJETO ATABAQUES - Ás de Paus Produtora & Logística Eire-
li 
- FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL: COLETIVO SOM BRASIL 
- Lilian Castilho Vieira 
- MULTIPLICA TEATRO LAMBE-LAMBE | FORMAÇÃO DE CAIXEI-
ROS - Varanda Teatro
- OFICINAS DE MANIPULAÇÃO DE ERVAS E CUIDADOS NATU-
RAIS - Espagírica Produções
- TERRITÓRIO CÊNICO - Cia. Cênica 
- ARTE PARA TODOS - Clayton Henrique Ferreira de Lima 
- EDUCAND'ARTE - Projeto de Incentivo ao Cooperativismo -  Bru-
no Ventura Frota
- POSITIVIDADE NA TERCEIRA IDADE - Koinonya Humanida-
des 
- VIVÊNCIAS APOCALÍPTICAS – INCUBADORA - Cia. Apocalípti-
ca 
- FORMAÇÃO INTENSIVA EM VISUAL CÊNICO: CENOGRAFIA E 
CONCEPÇÃO DE PERSONAGENS - Grupo Lígia Aydar
- NOVOS NÓS DE TODOS JUNTOS - Akila Moreira Produ-
ções  
- PROJETO IN FORMA AÇÃO - Centro Cultural Vasco
- ZONA DE CRIAÇÃO - Cia. Fábrica de Sonhos

INABILITADO: Não houve

LITERATURA – EDITAL 10/2020
HABILITADOS (34):
- POESIA: CHÃO MOVEDIÇO - Solimar Cristina Maritan
- EDIÇÃO ESPECIAL: LIVRO TESOUROS - Omar Rosário Ismael
- OSSOS PARA ELE - Angélica Medeiros Cunha
- DOSSIÊ DE CAUSOS MAL RESOLVIDOS - Lucas Pelegrino 
Bonalumi
- A LUA DE ALICE - Ana Carolina Petrolini André
- O MENINO INVISÍVEL - Gustavo Bazzi Guerreiro
- A CABANA ENCANTADA E A CAPOEIRA - Camila da Costa Sig-
norini
- A MENINA MAIS FORTE DO BAIRRO - Danilo Ferraz
- VOLÚPIA - A ERUPÇÃO DO FEMININO - Juliana Medeiros Pi-
nheiro
- CONTOS DE LÁ E DE CÁ, COM DANI BASSI - Danila Romero 
Bassi
- A FADA DO DENTE E SUA CAIXA COLORIDA - Alessandra Benic-
chio Muramatsu
- POESIAS ENGAVETADAS - Vicente Roberto Serroni
- AMA POÉTICA FEMININA - Lude Elim de Queiroz Borges 
- COMUNS  - Jose Alexandre Silva
- OVO - PUBLICAÇÃO DE ARTE INDEPENDENTE REGIONAL - 
Silas Irani de Alcântara
- BEATRIZ, A MENINA E OS MISTÉRIOS DESSA VIDA - Mário de 
Oliveira 
- O OLHAR DE SAMIRA - Janaína Leani Reis
- LETRAS NEGRAS - Ivan dos Reis Miranda
- O MENINO VIAJADOR - Fabiano dos Santos
- O CONTROLE DE PRAGAS - Breno de Carvalho Palhares Mazza 
da Silva
- AS AVENTURAS DE VOVÓ ODÉSIA - Evandro Luis Moreira 
- EM DEFESA DAS ÁRVORES - UM MANIFESTO À VIDA - Maria 
Fernanda Sanson

- ÉBANO - Felipe Nunes de Oliveira
- CIDADE POÉTICA - Raul Marques Cultura e Comunicação
- MERCADO CENTRAL - Ponto Z Comunicação Brasil Ltda. - Ed-
milson da Silva Zanetti 
- UM MUNDO DE CONTOS E SEGREDOS - Tiago Augusto de 
Lima 
- O ANIVERSÁRIO DA BRUXA - Espagírica Produções
- VOLÚPIA - A ERUPÇÃO DO FEMININO - Principia Projetos
- CONTOS FRIOS – Ricardo José Matioli
- CONTOS DO EDGAR - David Wilson da Silva Baltazar
- CARTÕES POÉTICOS - Shybaka Melo
- TODAS AS HISTÓRIAS DO FIM - Grupo Kahlos
- NUCLEARPUNK - Mufasa Space
- MEMÓRIAS DO ISOLAMENTO - Graziela Delalibera 

INABILITADOS (02):
- AS MULHERES QUE EM MIM HABITAM - Tathiane Pereira de 
Jesus Silva
Deixou de apresentar o projeto, conforme o Art. VIII - item 1.2 - 
letras “a” a “j”.
- TRÊS ANOS DE IDAS E VINDAS - Walter Merlotto 
Deixou de apresentar o projeto, conforme o Art. VIII - item 1.2 - 
letras “a” a “j”.

MÚSICA - EDITAL 11/2020
HABILITADOS (41):
- TRIBUTO AO CANTOR ZÉ DO RANCHO - Silvano Lima dos 
Santos
- MÚSICA EMPODERA GAROTAS - UM TRIBUTO ÀS MULHERES 
DA MÚSICA - Talita Isabel de Campos
- RAÍZES DO BEM - Marta Regina Leite
- PARADIGMA - Ueslei de Almeida Dias
- SAMBA DE RODA NA VARANDA DO CAZUÁ - Paula Aline de 
Castro
- REALEJO 40 ANOS - Benedito Rosa Ferreira 
- DECODE ACÚSTICO - Katia Janaina Barboza da Silva 
- PERFIL - Marcia Ferreira Rocha
- RIO PRETO DE TODOS OS TEMPOS - Orivaldo Grandizoli
- SHOW: MARVIVO CONVIDA - Alex Duarte
- CAZUZA VIVE - Humberto Carlos Lapa 
- TOUR COLAB - Andressa Maria Talharo D Agostino
- LADEIRA ACIMA - Elias Paracatu de Araujo
- HERÓIS DO FAZ DE CONTA - Gislaine de Souza David Silva
- À SOMBRA DE UM BAOBÁ - Andrea Porzio Vernino
- MR. MAZE & ROCKGRASS - NOEL ROSA COM MR. MAZE - 
Sandro Takahashi
- BATUQUEIROS DA VILA - NOS BRAÇOS DO POVO - Guilherme 
Alves Cabral
- EVA LUNA - NOVA VELHA ROUPA COLORIDA - Lucas Carareto 
Macierinha
- A MÚSICA DE PAULO MOURA - ProArt Comunicação
- SUÍTE CABOCLA - Renato Luiz Gagliardi Arantes
- TURBILHÃO - Zeca Barreto Produção e Eventos
- CORAÇÃO AO PÉ DO OUVIDO – João Pedro Liossi - Coração 
Selvagem
- TOM DE A a Z - Raphael Pagliuso Netto
- ¡VIVA! KOMBINADOS - CANÇÕES INFANTIS DA AMÉRICA LATI-
NA - Matheus Ferrari
- VEM COM A GENTE – Ananda Volpi Borghi
- QUARTETO RIOPRETENSE- CONCERTO AIPÊ - Camila Schne-
ck Eventos
- LÉO CALDEIRA E CHÁ DE LUA - PRA TOCAR NO ROLÊ - Leo-
nardo Henrique Bernardo Caldeira 
- PERIFERIA CANTA - Paulo Brito 
- ORQUESTRA DOS BICHOS - UM FORMATO CLÁSSICO DAS 
CANTIGAS INFANTIS - Paulo Torres Eventos
- O INTERIOR TEM VOZ - DJ Basim
- SERRONI DA IMPÉRIO - 38 ANOS DE SAMBA - Aruana Serroni
- SAMBA DE CONSCIÊNCIA" - AS CHICAS - Cleusa Prado 
Sousa 
- SAMBA, DANÇA E PROSA: A HISTÓRIA DO SAMBA - MAES-
TRIA DO SAMBA - WJL Eventos
- SAI DO PLAY - MÚSICA PARA TODAS AS GERAÇÕES - Santa 
Cecília
- DIVAS - Livon - Instituto de Música
- 2CONTRA - VIDEOCLIPES EP - Humberto Produções
- LUAR DO SERTÃO - Arsenio Saucedo Nunez
- RIO PRETO - SONS DO BRASIL - Markinho Music
- CANTANDO NA CIDADE - Willyam de Mattos Brito - POCBIT 
- DIXIELAND BAND: SOM CONTAGIANTE E ITINERANTE AO 
ENCONTRO DE TODOS(AS) - Luis Fernando de Freitas
- O CANCIONEIRO DE LUA - VIDA E OBRA DO REI DO BAIÃO - 
Casa Produtora Cultural

INABILITADOS (02):
- PARALELAS - 5 ANOS DE MÚSICA & AMIZADE - Livia Regina 
Moretto
Em desconformidade com a letra “b” do item 1.1.2 do art. VIII – 
atividade incompatível com música/cultura.
- ORUN BEATS - DJ Krausz Eventos
Projeto inscrito em outra modalidade, simultaneamente, de acordo 
com Art V - item 4.

TEATRO/CIRCO – EDITAL 12/2020
HABILITADOS (44):
- O HOMEM NO CÍRCULO - Cia Só - Rodrigo Andrade 
- PERFORMANCES DE QUINTA - Fabiana Maria Abranches
- É HORA DE CASCUDO! - Cia da Boca - Luis Thiago da Mota 
- LONGOS ANOS - Cia Hecatombe - Homero Ferreira Kaneko
- E O PALHAÇO, O QUE É? - Cia Palhaçaria - Gisele Lançoni de 
Oliveira
- CHORANDO CEBOLAS - Asa de Borboleta Performance Art - 
Vanessa Aparecida Cornélio da Silva
- AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA - Sónois3 Cia Teatral-  Rodrigo 
Junio de Almeida
- O CORPO DA MULHER COMO CAMPO DE BATALHA - Cibele 
Sampaio
- A TRINCHEIRA - Cia. Amigos em Cena - Rosimeire Rossine Buzo
- REMIXSIRCHAPLIN - O GAROTO E O CIRCO - Grupo Só Riso - 
Daniel Neves da Silva
- RÁDIO OU NOVELA - Angélica Zignani – Cia dos Pés 
- SILÊNCIO - Núcleo Arcênico de Criações - Alexandre de Almeida 
Manchini Jr
- LACUNA - Cia Hecatombe - Homero Ferreira Kaneko
- COLCHA DE RETALHOS - Cia. Atalhos e Retalhos e Mídia Produ-
ções – Giovani Augusto Milani
- A LENDA DO NARIZ AZUL - Ákila Viviane Relke Kneube Moreira
- EM MEMÓRIA - Grupo Mono – Isaac de Faria Rui
- CIRCULAÇÃO [HISTÓRIAS ENCAIXOTADAS] TEATRO LAMBE-
-LAMBE - Varanda Teatro
- FLÚVIO E O MAR - Sávio D'Agostino
- AB URBE CONDITA - Cia. Apocalíptica
- O LOBO CONSCIENTE COM O MEIO AMBIENTE - Cia. Livre 
Produções 
- ABDUÇÃO - ENSAIOS SOBRE IDENTIDADE, INDUSTRIALIZA-
ÇÃO E VIDA ALIENÍGENA – Leonardo Bauab Aissa – Cia Imaginá-
ria
- TERRA ABAIXO, RIO ACIMA - Cia. Cênica
- OS PALHAÇOS TAMBÉM MORAM NA RUA - Cia O Que Será de 
Nós?!
- IAUARETÊ - Cia. Ir e Vir
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- HISTÓRIAS EXTRA-ORDINÁRIAS - David Wilson da Silva Balta-
zar
- ARREBENTADO! - Marcelo Santana Nogueira 
- MÃOS SUJAS - Walter Fermino Máximo
- DONA MIÚDA PARA MAIORES - Cia O Que Será de Nós?! 
- O RAPTO DA FANTASIA - Celia Eventos
- O MISTÉRIO DA ESTRELA- Roberta dos Santos Cunha  
- MÁFIA - LFL Produções 
- XSINDZIVXS (INDIZÍVEIS) - Murilo Gussi
- O CIRCO DO PANKEKA COM MIXIRICA - Cia Nabuco Neto En-
tretenimento 
- REFUGO - Suria Produções 
- VELHO, LOUCO, APAIXONADO – Danilo Sebastiano de Melo – 
Grupo Jabá com Jaca
- COMITIVA KAA-PIRA - BOIADEIRO SEM BOIADA - Cia. Fábrica 
de Sonhos
- CHÁ DAS 5 - Grupo Quitéria
- ZONA CONTAMINADA - Cia do Santo Forte
- ERA UMA VEZ...A CIGARRA E A FORMIGA - Cia. Fábrica de 
Sonhos
- KURTI, KOPIEI, KOLEI - Elizangela Gabriel
- PEQUENO - Fabiana dos Santos Pezzotti
- BARTLEBY - Fabiana dos Santos Pezzotti
- SAN VICENTE - Roberto Carlos de Brito
- FAVELA VAI AO MUNDO | CIRQUE VALKYRIÉ - Instituto As Val-
quírias 

INABILITADO (01):
- CHAPEUZINHO VERMELHO E OS ODS - Eloyna Fernandez 
Xavier da Silva
Projeto em desconformidade com o Art. VIII - itens “c” a “f” do Edital.

PRIMEIRAS OBRAS – EDITAL 13/2020
HABILITADOS (05):
- LOUCURA É CURA - Maria de Paula Barbeiro 
- ESPLÊNDIDA TRUPE - Adriano Augusto Ferreira
- HISTÓRIAS COMO VOCÊ NUNCA OUVIU! - Maria Aparecida de 
Oliveira Martins
- CLOWN 4X4 - Tau e Qual - Clayton Henrique Ferreira de Lima
- NO FUNDO DO MAR - Vivarte Estúdio de Dança 

INABILITADO (01):
- DOIS EM UM - TADZIO E TEM ALGUÉM QUE NOS ODEIA - Cia 
Palhaço Noturno - Ricardo José
Matioli
Projeto em desconformidade com os itens 1 e 2 do Art III do Edital 
(proponente e elenco possuem experiência anterior e já foram con-
templados em outros editais, comprovados por currículo). 

 

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 34.208 DE 23 DE ABRIL DE 2020 
RELOTA, a servidora JOEVANIA LOPIS DA SILVA da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento para a Secretaria Municipal de Assistência Social, retroagindo os efeitos desta a 20 de 
abril de 2020. 
PORTARIA N.º 34.209 DE 23 DE ABRIL DE 2020 
RELOTA, provisoriamente, os servidores adiante elencados, nos termos do artigo 16º, do Decreto nº 
18.564 de 24 de março de 2020, retroagindo os efeitos desta a 22 de abril de 2020: 
 

Nome Secretaria atual Relotação provisória  
Aparecido Donizeti da Silva S.M. de Administração S.M. de Saúde 
Artur Aparecido Mendonca S.M. de Esportes e Lazer S.M. de Saúde 
Carlos Donizeti Gazzola S.M. de Administração S.M. de Saúde 
Emerson Favarin S.M. de Administração S.M. de Saúde 
Leude Generoso de Andrade S.M. de Cultura S.M. de Saúde 
Sebastiao de Souza e Lima S.M. de Esportes e Lazer S.M. de Saúde 

Silvio Cesar Gasparo Said S.M. de Trânsito, 
Transportes e Segurança 

S.M. de Saúde 

Vauldelan Romao Nunes S.M. de Esportes e Lazer S.M. de Saúde 
PORTARIA N.º 844 DE 22 DE OUTUBRO DE 2018 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): Renata Margarida Beltran Felter 
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complementar nº 05/90 e o consequente 
arquivamento. 
PORTARIA N.º 34.211 DE 23 DE ABRIL DE 2020 
EXCLUI, o(a) servidor(a) listado(a) abaixo, da Portaria nº 34.058 de 26 de março de 2020, retroagindo 
os efeitos desta a 26 de março de 2020: 
Silvia Martins Costa 
PORTARIA N.º 34.212 DE 24 DE ABRIL DE 2020, 
RELOTA, o servidor LUCIANO LEONEL MARTINS da Secretaria Municipal de Administração para a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, retroagindo os efeitos desta a 01 de abril de 2020. 
PORTARIA N.º 859 DE 29 DE ABRIL DE 2019 
Extrato de Resultado de Processo Administrativo 
Indiciado(a): Gilson de Souza 
Resultado: aplicação do artigo 215, inciso II, da Lei Complementar n.º 05/90, por infração aos incisos I, II, 
III e VII do artigo 204 e inciso XVI do artigo 205, todos da Lei Complementar nº 05/90. 
Advogado:– OAB/SP  
Advogados: Eduardo de Freitas Peche Cazinhares – OAB/SP: 195.922, Davi Pereira Amaral – OAB/SP 
342.171 e Marina Eliza Moro Freitas – OAB/SP 203.111 
PORTARIA N.º 34.213 DE 24 DE ABRIL DE 2020, 
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RAFAEL HENRIQUE LOPES PEREIRA, Agente 
Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal de Administração, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, surtindo os efeitos desta a partir de 24/04/2020. 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de abril de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202069142 CELINA MARIA RODRIGUES PEREIRA SCAMARDI 

202084318 GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA 

202084994 JOSE LUIZ ZILLI 

202087263 MONTE LIBANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

202088484 TATIANE PEREIRA DA SILVA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de Abril de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202035904   ADRIANA CHAVES DA SILVA 
2019428665   ALVARO JOSE ALMEIDA SIMÕES BRANCO 
202079476   ANDRE LUIZ SBRISSA DOS REIS 

 202031852  CONCEIÇÃO LOPES CUALHETE 
  202088567 ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA 
 202087031  EDERGILIAN EDUARDO RODRIGUES 
 202062092  ELIANA CLEMENTE TORRES BERTOLINI 

202032145   GUIDOTTI HADDAD EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

  2020104904 GUIOMAR APARECIDA DE BRITO 
VASCONCELOS 

  2020105335 GUIOMAR APARECIDA DE BRITO 
VASCONCELOS 

202051408   HAMELIN PAZOTTO RODRIGUES 
  202063192 JOAO VITOR DOS SANTOS FAGUNDES 

202088138   JOSE AUGUSTO FONTES 
  202053111 JOSE CAIRES JUNIOR 
 202087861 202088452 LUCAS FURLAN 

202037374   RICARDO CARNEIRO MENDES PRADO 
 202050812 202050811 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

202074009   RODRIGO MATTARAGGIA 
202032080   SANDRO MARTINS FERRETI 
202084707   VANESSA DE LIMA BELINI CALDANA 
202040521   KAKA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 
202055367   ALEANDRE GONÇALVES EUZEBIO 
202066822   VALTER RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 
2020104601   ALAN DA SILVA EUGENIO 
202088465   JULIANA DO NASCIMENTO FERREIRA 

FERRARI 
202077350   MARCELLO PERON ROSA 
202040515   KAKA ADMINSTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 
202055331 202055363  ALEANDRE GONÇALVES EUZEBIO 

 202064888  LEANDRO MARCHI 
 202041220  BIANCA DE OLIVEIRA MARTIM 
 202076594  JULIA GRACIELE DOS SANTOS GUERRERO 
  202083010 JOAO VICTOR FERREIRA 
  202088876 ALTUN SULEIMAN 
  202046466 REMONDY PARTICIPAÇOES LTDA 
  202081438 GABRIEL ARAUJO FURTADO 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 24 de Abril de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202071334   AUGUSTA E RESP LOJA SIMBOLICA FILHOS 

DE OSIRIS N 30 
202088869 202088872 202088874 CIRLEI LUCIANO 
202084584   JULIANA ALVES DA SILVA FERRARI 

 2019409349  LILIAN MARIA PENTEADO GUSSON 
202088589   NEUMA GOMES DA SILVA BEZERRA 
202088592   NEUMA GOMES DA SILVA BEZERRA 
202088640   PAULO SERGIO MINGORANCE 
2020104394   PLACA MAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO 

EIRELI 
202034363   SUSAN CRISTINA RIBEIRO SOARES 
202088135 202088139 202088159 JOSE RUBENS DE SOUZA 
202088144  202088152 JOSE RUBENS DE SOUZA 
202086234   LILIAMAURA GONÇALVES DE LIMA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

Decreto nº 3.281, de 22 de abril de 2020.

“Dispõe sobre novas medidas de prevenção para enfrentamento do 
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências”. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e;
Considerando os recentes desenvolvimentos da pandemia do 
novo Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/MS, que 
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo vírus; 
Considerando a necessidade de fl exibilização das determinações 
anteriormente editadas, bem como de cumprir as determinações 
do Ministério da Saúde, Ministério da Educação e do Governo do 
Estado de São Paulo, resolve baixar o seguinte: 

DECRETO
Art. 1º - Fica determinadaa prorrogação do prazo disposto no Art. 1º 
do Decreto n. 3.267/2020 até 10 de maio de 2020. 

Art. 2º.Os servidores terão suas atividades suspensas, devendo 
permanecer em sua residência, gerando-se um banco de horas não 
trabalhadas a serem compensadas em favor da administração; 

§1º. O disposto no artigo 2º aplica-se aos seguintes servidores: 

I –Àqueles pertencentes ao grupo de risco, conforme dispõem os 
incisos ‘I e II’ do artigo 1º do Decreto Municipal n. 3.249, de 20 de 
março de 2020. 

II - Motoristas responsáveis pelo transporte público escolar; monito-
res de transporte escolar; executor de serviços gerais lotados nas 
unidades escolares; inspetor de alunos; 

§2º. Excetuam-se do disposto no artigo 2º àqueles servidores ocu-
pantes do cargo de executor de serviços gerais lotados nas unida-
des escolares,que foram convocados pela Coordenadoria Municipal 
de Educação para retornarem às suas atividades. 

Art. 3º.Os professores de toda Rede Municipal de Ensino de Cedral, 
a partir do 22 de abril de 2020,deverão atuar em regime de tele-
trabalho, fi cando à disposição das unidades escolares, devendo 
elaborar atividades remotas que serão disponibilizadas aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino. 

Parágrafo único: As tratativas que objetivam o cumprimento das 
atividades previstas naspropostas pedagógicas deverão ser defi ni-
das mediante resolução editada pela Coordenadoria Municipal de 
Educação. 

Art. 4º.Os ocupantes dos cargos de tesoureiro e chefe do depar-
tamento de pessoal da Prefeitura Municipalcontinuarão com a 
obrigação de registro de ponto digital suspensa, devendo exercer 
suas atividades em regime de teletrabalho, fi cando cientes de que 
em havendo necessidade, comparecerão ao Paço Municipal em 
horários em que não haja atendimento ao público. 

Art. 5º. As servidoras municipais que encontram-se em período 
gestacional, continuarão com a obrigação de registro de ponto 
digital suspensa, assim como a obrigação de comparecimento para 
o exercício de suas atividades, com exceção de servidoras que ocu-
pam o cargo de professor na Rede Municipal de Ensino, as quais 
deverão atuar conforme o disposto no artigo 3º deste Decreto. 

Art. 6º- Os estagiários contratados pela Prefeitura Municipal, nível 
médio e ensino superior, independentemente do departamento 
onde exerça suas atividades, terão suas atividades suspensas, de-
vendo permanecer em sua residência, até o encerramento do prazo 
disposto no artigo 1º deste Decreto. 

Art. 7º. As empresas contratadas e entidades parceiras deverão 
seguir o disposto neste Decreto no que se refere à prorrogação da 
suspensão das atividades dos funcionários/colaboradores que se 
enquadrarem no grupo de risco, devendo, em caso de afastamento, 
realizar a substituição dos mesmos independemente do setor de 
lotação. 

Parágrafo único: Ficam as empresas contratadas e entidades par-
ceiras cientes de eventual responsabilização civil ou penal em que 
em caso de não cumprimento do disposto no caput do artigo 7º. 

Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário dispostas no Decreto Muni-
cipal n. 3.249, de 20 de março de 2020. 

Cedral, 22 de abril de 2020; 90º ano de Emancipação Político-Admi-
nistrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

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

Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

Decreto n.º 3.282, de 24 de abril de 2020.

“Dispõe sobre a contratação temporária de profi ssional para atender 
as necessidades do Município”. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito Municipal de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e,  
Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nais para atender à conveniência e interesse público do Município, 
Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 

poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:

DECRETO: 

Art. 1.º - Fica a Sra. APARECIDA CONCEIÇÃO DE CASTRO 
MAGALHÃES, brasileira, portadora do RG n. 30.336.194-3, inscrita 
no CPF/MF sob o n. 213.26338-62; contratada temporariamente, 
até 31 de dezembro de 2020, para ocupar o cargo de agente de 
inspeção de educação escolar, devendo cumprir jornada e receber 
seus vencimentos de acordo com as especifi cações e referência do 
cargo de provimento efetivo a ser ocupado. 

Parágrafo único: A contratação a que se refere o caput deste artigo 
terá início em 22 de abril de 2020. 

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 24 de abril de 2020; 90.º Ano de 
Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 031/2020, objeto do Processo Licitatório nº 034/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:A presente licitação tem como objeto 
a aquisição de fralda descartável para os Departamentos de Saúde e Assistência Social do Município de Guapiaçu, conforme as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA:11 de maio 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 27/04/2020, 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: 24/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020

Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 05/2020, com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, para a 
contratação de empresa para realização de reparos e constru-
ção de ponte na estrada municipal localizada nas coordenadas 
20º39’38.8”S e 49º45’53.0”W, para a empresa JERONIMO FARIA 
MONTE APRAZÍVEL – ME, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.380.119/0001-50, com sede à Rua 
Plácida Maria Maciel, 08, Nova Tanabi, Tanabi – SP, no VALOR 
GLOBAL R$ 64.926,41 (sessenta e quatro mil novecentos e vinte e 
seis reais e quarenta e um centavos).
Monte Aprazível, 23 de abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PRCESSO ADMINISTRATIVO 020/2020 – DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO 006/2020 – EXTRATO DE CONTRATO
Objeto:  Prestação de serviços na área da saúde para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do Corona vírus. Contratada: VIVAMEDIC NA-
CIONAL SAUDE EIRELI. Valor: R$ 212.161,32 (duzentos e doze 
mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos). Prazo: 
02 (dois) meses. Assinatura: 25 de março de 2020. Luiz Antonio 
Tobardini – Prefeito Municipal

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 – PROCESSO Nº 7217/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de instalação de rede óptica, com fornecimento de mate-
riais, no Centro Incubador de Empresas do complexo do Parque 
Tecnológico de São José do Rio Preto, de acordo com as especi-
fi cações técnicas contidas no Anexo I, Termo de Referência, deste 
edital.
Sessão pública realizada online no dia 17/04/2020, sendo adjudica-
do o objeto à empresa: Fibra Óptica Rio Preto Eireli.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernan-
do Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
007/2020 – PROCESSO Nº 7217/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 24 de abril de 2020 – João Pereira Curado 
Junior – Presidente.
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva 
Beneficiamento e Transformação de Materiais 

Recicláveis de São José do Rio Preto 
 

 

Av. Lecio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP  
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

 
 
A presidente da Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e 
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto – 
Cooperlagos, CNPJ.: 08.348.130/0001-21, no uso de suas atribuições, de 
acordo com o Estatuto Vigente, convoca todos os associados nº 50(cinquenta) 
cooperados fazendo uso obrigatório de mascaras para Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se á no dia 07/05/2020 – quinta-feira no barracão da 
CATI localizado a Av. Dr. Cenobelino de Barros Serra, 1580 – Parque 
Industrial – CEP.: 15030-000 - São José do Rio Preto /SP, no horário das 
13h00 de acordo com o estatuto da Entidade, Capítulo V, Artigo 23 incisos: I, II 
e III  para deliberar sobre a seguinte pauta do dia. A realização da assembleia 
geral extraordinária que acontecerá no endereço acima mencionado em função 
do espaço físico que permitirá a pratica do distanciamento social por ocasião 
da Pandemia do Covid 19. 
 
  
 
1 – Eleição e posse da diretoria para o período de 08/05/2020 a 07/05/2023.  
 
 
 
 
 

 
São José do Rio Preto, 24 de março 2020. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
     Laiane Vieira da Silva 
             Presidente 
 

 
CONVITE 

 

 

O Sinhores-Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares  
de São José do Rio Preto convida  os  Srs. contadores e empresários de 
SJRPreto e Região para uma reunião ( por vídeo conferência) dia 
27/04/2020 as 15h:00 com a finalidade de apresentar e discutir a 
presente CONVENÇÃO COLETIVA ESPECIAL DE TRABALHO 
COVID 2019. Os interessados deverão manifestar-se por  e-mail   
sinhoressjrp@terra.com.br, enviando o nome da empresa e do escritório  
com razão social e o  CNPJ. Contamos com a participação de todos os 
envolvidos nessa luta.  Atenciosamente – Presidente   - PAULO ROBERTO 
SILVA.   

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. ADEMIR CUSTODIO DA SILVA JUNIOR e JULIANA DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de ADEMIR CUSTODIO DA SILVA e de 
LUIZA DA CRUZ AVELINO e ELA fi lha de NATALINA DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 23/04/2020.

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

1. JEFFERSON APARECIDO DOS SANTOS e FABIANE TEIXEI-
RA MARQUES, sendo ELE fi lho de MARIA JULIA DOS SANTOS 
e ELA fi lha de GILSON DE SOUZA MARQUES e de ROSELI TEI-
XEIRA MARQUES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 24/04/2020.


