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O governador João Doria comandou, ontem, reunião online com prefeitos paulistas 
para tratar da pandemia. Está em estudo a flexibilização do decreto, após o dia 10 
de maio, conforme a realidade epidemiológica de cada município.      
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Edinho debate ações anticovid
em reunião virtual com Doria

Divulgação

PÓS ISOLAMENTO

O prefeito Edinho Araújo falou do cenário epidemiológico na cidade durante a teleconferência 

O volume de recicláveis aumentou 14 toneladas em março e deve ser ainda maior em abril Pág. A5

Hackers e 
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por aplicativos 
e redes sociais 
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Classe artística
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poder público 

para sobreviver 
durante pandemia
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Câmara discute 
situação de 

aprovados em 
concurso da 
Educação 
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Quarentena gera mais lixo e 
aumenta renda para coletores

Cláudio LAHOS

Educação Digital 
tem 124 mil 

acessos e 64% 
por celulares 

No portal da Prefeitura e Rio 
Preto estão disponibilizados os 
materiais de rotina de estudo 
para os alunos da rede munici-
pal de ensino da cidade. Aulas 
presenciais foram suspensas 
por causa da quarentena im-
posta pelo novo coronavírus.

                             Pág. A4

Isolamento na 
cidade é de 

40%, abaixo da 
média no Estado

Pág. A4

Auxílio emergência de dona de casa é sacado 
por terceiros na boca do caixa e furto vira BO

Pág. A5

Planejamento 
prevê queda no 
Orçamento para 
o ano que vem  

Pág. A4

Sergio SAMPAIO

Scanner revela 
maconha em 

estômago de preso
Pág. A5



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447
Redação: (17) 3011.6360

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
29 de abril de 2020        SAÚDE/OPINIÃO

*
 ARTIGO  

Paiva NETTO*

Superar crises

Só há uma respos-
ta para a dificuldade: 
suplantá-la sobrancei-
ramente. O que nos faz 
vencedores ou derrotados 
é o nosso estado de es-
pírito. Quantas cadeias 
e torturas sofreram os 
adeptos de Jesus, mar-
cantemente no início 
do Cristianismo!... No 
entanto, com isso, salvo 
as exceções de praxe, 
eles cada vez mais se 
fortaleciam. 

A História registra: Be-
nito Juárez (1806-1872), 
um dos personagens cen-
trais na unificação mexi-
cana, lutou para integrar 
a população indígena e 
mestiça à vida nacional 
e defendeu os interesses 
das classes pobres. 

A fim de motivar o 
povo contra as tropas 
francesas de Napoleão 

III (1808-1873) — man-
dadas em apoio ao mo-
narca do segundo Império 
do México, Maximiliano 
I (1832-1867) —, que 
pretendiam o domínio to-
tal do seu país, declarou 
aquele que seria o primei-
ro indígena a presidi-lo: 
“Por causa da nossa tei-
mosia em não nos deixar 
subjugar, eles lutam sem 
futuro, sem esperança 
de vencer... Aquele que 
não espera vencer já está 
derrotado”.

Vale aqui outra oportu-
na reflexão do respeitado 
clínico e político brasi-
leiro dr. Adolfo Bezerra 
de Menezes Cavalcanti 
(Espírito): “Os celeiros dos 
seres de Boa Vontade são 
abastecidos em plenitude 
pelo processo de ligação 
íntima das criaturas com 
o Criador, sobretudo pela 
Oração e pela Vigilância. 
Portanto, quanto mais 

Segundo as leis da física, 
a pressão é uma grandeza 
que representa o impacto de 
uma força aplicada sobre de-
terminada superfície. Quanto 
maior a força aplicada, maior 
será a pressão. Quanto me-
nor a superfície, uma força 
aplicada gera maior pressão.

Estes conceitos são fun-
damentais na compreen-
são da hipertensão arterial, 
um dos mais frequentes 
e importantes problemas 
que afetam o equilíbrio car-
diovascular. Isto porque a 
pressão arterial pode subir 
a níveis não fisiológicos em 
decorrência do aumento da 
tensão na parede do miocár-
dio e dos vasos sanguíneos e 
em decorrência da redução 
do tamanho dos vasos san-
guíneos.

Quando praticamos exer-
cícios físicos de forma não 
orientada e com intensidade 
muito exagerada, o trabalho 
cardíaco aumenta substan-
cialmente tal como a tensão 
no miocárdio. 

Com o passar do tempo, 
a pressão arterial começa 
a subir e torna-se despro-
porcional aos limites do 
organismo, podendo ocorrer 
infarto do coração ou até um 
derrame cerebral. Pessoas 
muito obesas, em virtude da 
expressiva massa corpórea, 

Hipertensão arterial pode causar 
derrame cerebral e infarto do coração

Divulgação

proclamarmos o Reino de 
Deus, certamente os silos 
da Eternidade socorrerão 
as despensas do Espírito 
encarnado. A Lei de Causa 
e Efeito permanece sem-
pre em plena atividade, 
apesar da distração hu-
mana quanto à Perfeita 
Justiça das Leis Divinas. 
Pensemos e repensemos 
constantemente sobre a 
Estratégia de Deus acer-
ca de nossas vidas. Todo 
esforço empreendido, de-
certo, tem a sua útil peleja 
em prol da vitória”. 

Exato, dr. Bezerra! De 
pleno acordo com o ínclito 
Benfeitor Espiritual, que 
ainda hoje é carinhosa-
mente chamado de “o 
Médico dos Pobres”.

* Jornalista, radialis-
ta e escritor.

paivanetto@lbv.org.
br — www.boavontade.
com 

passam a apresentar níveis 
pressóricos muito altos, pois a 
tensão do miocárdio torna-se 
maior do que o normal. 

O mesmo pode aconte-
cer quando uma válvula do 
coração enrijece, calcifica e 
começa a funcionar como 
uma rolha, restringindo o fluxo 
e exigindo que as paredes do 
coração contraiam até a fadiga 
completa. A tensão do miocár-
dio, nestes casos de calcifica-
ção obstrutiva de uma válvula 
cardíaca, aumenta progressi-
vamente; o miocárdio torna-
-se hipertrófico e a pressão 
arterial, consequentemente, 
atinge níveis suprafisiológicos.

O consumo de alimentos 
e bebidas, ricas em sal, con-
dimentos e substâncias esti-
mulantes pode desencadear 
aumento da pressão arterial, 
uma vez que ocorre aumento 
da tensão na parede dos vasos 
sanguíneos como também re-
dução do calibre dos mesmos. 

Cafeína, xantinas e drogas 
ilícitas são causadoras destes 
efeitos. A cafeína está pre-
sente no café e em muitos 
suplementos termogênicos, 
usados para emagrecimento. 
As xantinas estão presentes 
em alguns tipos de chá e 
chocolates. 

As pessoas que apresen-
tam elevações da pressão 
arterial podem ser completa-

        AS PESSOAS QUE APRESENTAM ELEVAÇÕES DA PRESSÃO AR-
TERIAL PODEM SER COMPLETAMENTE ASSINTOMÁTICAS, SENDO 
MUITAS VEZES A PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO CLÍNICA UM EVENTO 

GRAVE COMO INFARTO OU DERRAME

   “
”
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mente assintomáticas, sendo 
muitas vezes a primeira ma-
nifestação clínica um evento 
grave como infarto ou derra-
me. Em uma parcela menor 
de pessoas, os sintomas mais 
presentes são dor de cabeça 
e sangramento nasal. 

A existência de dor de ca-
beça (cefaleia) na parte pos-
terior da cabeça, dando uma 
sensação de carga sobre o 
corpo, com limitação das ati-
vidades diárias, é a manifesta-
ção clínica mais típica de uma 
crise hipertensiva e, neste 
caso, a primeira conduta deve 
ser medir a pressão, tomar al-
gum medicamento apropriado 
e restringir a ingestão de café, 
sal e condimentos. 

Se houver dúvida, pro-
curar um serviço de urgên-
cia cardiológica é conduta 
prudente, pois será possível 
fazer exames e tomar algum 
medicamento que controle a 
pressão. A questão mais críti-
ca é permanecer inerte diante 
dos sintomas, pois a qualquer 
momento, um desfecho grave 

pode ocorrer.
Em muitos casos, as pes-

soas mantêm hábitos de vida 
absolutamente saudáveis, 
com a prática orientada de 
exercícios físicos e alimen-
tação balanceada e, mesmo 
assim, seus níveis pressóricos 
são elevados. 

Este contexto engloba o 
conjunto de fatores genéticos 
que herdamos de nossos 
familiares. Isto significa que 
a pressão arterial pode subir 
mesmo fazendo tudo certo, 
em termos de hábitos de 
vida, tudo causado por uma 
propensão de origem familiar. 

Quando a influência dos 
fatores genéticos é proemi-
nente, até crianças e ado-
lescentes podem apresentar 
precocemente elevações dos 
níveis pressóricos.

A hipertensão arterial é 
responsável por altas taxas 
de mortalidade e a população 
em geral ainda desconhece 
seus efeitos deletérios para a 
saúde cardiovascular. Diante 
de história familiar expressiva 

ou diante da existência de 
sintomas suspeitos, deve-se 
procurar orientação cardio-
lógica com um especialista, 
executar todas as medidas 
de prevenção, realizar exa-
mes periódicos e tomar as 
medicações de forma correta. 
Violar esta regra pode implicar 
em risco aumentado para 
infarto do coração e derrame 

cerebral.

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago.

www.drgabrielcardio.
com.br
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O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB), junto 
com outros 30 prefeitos 
do Estado atenderam um 
pedido do governador João 
Doria (PSDB) e participaram 
de uma reunião virtual nesta 
terça-feira (28), onde foi de-
batida a reabertura gradual 
do comércio e serviços não 
essenciais após o dia 10 de 
maio.

Em nota, o prefeito Edi-
nho reafirmou seu pedido de 
regionalização do isolamento 
social, condicionado ao nú-
mero de casos de Covid-19 
que a região tenha registrado. 

“Estamos juntos nessa 
que é a pior crise de saúde, 
econômica e social do país. 
Em São Paulo, não tomamos 
decisões de ordem política 
ou personalista. Tomamos 
decisões sempre amparadas 
na ciência e na medicina e 
é por isso que conseguimos 
o achatamento da curva. 
Estamos conseguindo salvar 
vidas aqui em São Paulo com 
a ajuda de vocês [prefeitos] e 
faço um agradecimento pelo 
apoio, consciência e atitude 
de todos nas suas cidades e 
regiões”, disse o governador 
na abertura da teleconfe-

rência.
Em Rio Preto, diversos se-

tores pedem a ampliação da 
flexibilização das atividades 
comerciais após do dia 10 de 
maio quando termina o atual 
decreto estadual que está em 
vigência. 

Ao longo da reunião, pre-
feitos de cidades com mais 
de 200 mil habitantes, in-
cluindo as sedes das regiões 
administrativas do Estado, 
receberam informações por 

parte do governo do Estado 
sobre a situação geral de 
infecções e óbitos pelo co-
ronavírus. Em seguida, Doria 
e a equipe técnica apresen-
taram um detalhamento dos 
regramentos que vão nortear 
a flexibilização da quarentena 
em São Paulo.

Participaram da reunião os 
secretários de Estado Marco 
Vinholi (Desenvolvimento Re-
gional), Patrícia Ellen (Desen-
volvimento Econômico), José 

Henrique Germann (Saúde) e 
Célia Parnes (Desenvolvimento 
Social), além do coordenador 
do Centro de Contingencia-
mento do coronavírus, David 
Uip.

“Realizamos uma reunião 
de pactuação entre Estado e 
municípios. Pedimos empenho 
a todos os prefeitos para que 
possamos seguir melhorando 
as taxas de isolamento social 
até o dia 10. Na sequência, 
haverá um tratamento he-

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Doria tem reunião com prefeitos 
sobre regionalização da quarentena 

REABERTURA GRADUAL

O vereador Fábio Marcondes 
(PL) afirmou durante a sessão 
desta terça-feira (28), na Câma-
ra de Rio Preto, que o Comitê 
Gestor do Enfrentamento do 
Coronavírus está analisando um 
pedido feito pelo setor de lojas 
de cosméticos para que possam 
voltar a funcionar na cidade 
mesmo durante a quarentena.

Segundo Marcondes, esse 
tipo de comércio teria sido au-
torizado em outras cidades do 
Estado por vender diversos pro-
dutos que auxiliam na higiene 
pessoal (dando como exemplo 
a venda de sabonete e também 
álcool em gel). 

Informações passadas para 
o vereador por algumas empre-
sas do setor dizem que algumas 
farmácias da cidade estariam 
com falta de alguns produtos 
de higiene pessoal por conta 
da grande procura. E a abertu-
ra destas lojas de cosméticos 
poderia ser bem recebida neste 
momento.

Sobre a forma ou regramen-
to que essas lojas poderiam 
voltar a funcionar o vereador 
esclareceu que caso venha ser 
autorizada a abertura a defini-
ção ficará por conta do próprio 
Comitê.

Vereador diz que 
Comitê Gestor 

analisa abertura 
de lojas de 
cosméticos

COMÉRCIO

Tratativas
O presidente do Democracia Cristã, Adilson Feliciano, dis-

se que está fazendo tratativas com três partidos para definir 
o pré-candidato a vice-prefeito, na disputa pelas eleições 
majoritárias. A chapa será encabeçada pelo pré-candidato 
a prefeito, advogado Rogério Vinicius dos Santos (DC). “Até 
sexta-feira, acredito que vai dar para bater o martelo e divul-
gar o nome”, avisa. Feliciano não quis antecipar quais são 
os partidos e nem os nomes dos possíveis pré-candidatos a 
vice, alegando que poderia atrapalhar as tratativas.

Previsão
Mesmo com tudo parado devido a pandemia do corona-

vírus, a Prefeitura informou que as obras públicas seguem a 
todo vapor. A previsão é que a reforma do Calçadão deverá 
ser entregue até novembro pela empreiteira responsável 
pelas obras. A expectativa é que os prejuízos, causados 
pelo fechamento do comércio, deverão ser compensados 
no segundo semestre. O presidente da Acirp, Kelvin Kaiser, 
que até agora só descascou pepinos, está contando com 
essa alavancada. Quem mexe com negócios tem de acre-
ditar sempre.

1,5 bilhão
A diretora representante 

da UNESCO no Brasil, Mar-
lova Jovchelovitch Noleto, 
informou que 1,5 bilhão de 
alunos estão fora das salas 
de aulas no mundo. A crise 
do coronavírus, segundo 
ela, pegou o mundo des-
preparado para enfrentar a 
situação adversa na área da 
educação. No Brasil, a dire-
tora criticou o mecanismo 
diferente aplicado em cada 
estado. Por estar treinando 
os professores durante a 
paralisação, o Estado de 
São Paulo foi o único que 
recebeu elogios da diretora. 
“Os professores vão voltar 
mais preparados”, disse.   

AI-5 
Renato Pupo (PSDB) disse que já perdeu 

muitos votos por defender a democracia. O 
tucano criticou a postura de grupos que estão 
defendendo a volta do AI-5 e também até fe-
char o Congresso e o STF. “Eu vou continuar 
na defesa da democracia, mas dentro da le-
galidade”, frisou. Marco Rillo disse que menos 
de 1% dos brasileiros leu a história do AI-5: 
“Quem defende não sabe do que se trata”, 
frisou. Acrescentou que pretende ficar ‘bem 
longe desse povo’ que defende a intervenção 
militar no sistema democrático do país.

Sessão 
remota

Marco Rillo (PSOL) parti-
cipou da sessão de ontem, 
de sua casa, no sistema 
online. Por ser idoso, por-
tador de diabetes e de 
hipertensão, o vereador 
está se resguardando a fim 
de não ser contaminado 
pelo coronavírus. “Como eu 
tenho problema de saúde, 
a família não deixa sair de 
casa”, contou. O presidente 
Paulo Pauléra (PP) lembrou 
que a participação de Rillo 
vai entrar para história por 
ter sido a primeira vez que 
um vereador participa de 
uma sessão remota. Rillo, 
que não é bobo, sabe que 
o coronavírus pode ser letal.    

A conferir...
O nome do novo ministro 

da Justiça, André Mendonça, 
por ter um currículo robus-
to, foi bem aceito no STF. 
Agora, se foi escolhido pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
para cumprir alguma missão, 
fora do que exige o cargo de 
ministro, a conferir no anda-
mento do seu desempenho 
frente à pasta. Já a escolha 
do diretor-geral da Polícia 
Federal, Alexandre Rama-
gem, está recebendo críticas 
contundentes, devido a sua 
ligação direta com os filhos 
do presidente. Um grupo de 
partidos já entrou na Justiça 
para impedir a posse dele.

Mensalistas
Zé da Academia (Patriota) reclamou que se o governo estadual não flexibilizar as me-

didas restritivas impostas para evitar a propagação do coronavírus, a partir do dia 11 de 
maio, inúmeras academias vão baixar suas portas porque não têm dinheiro para arcar 
com as despesas. O vereador, que é dono de uma academia, revelou que tem cerca de 
300 alunos, no entanto, não estão pagando por serem mensalistas. “As contas e o aluguel 
têm de ser pagos”, reclamou, acrescentando que cerca de duas mil famílias dependem 
dessa atividade.

Rumores
A Secretaria de Educação de Rio Preto, por meio 

da sua assessoria, informou que a convocação dos 
aprovados no concurso foi suspensa por causa do iso-
lamento social, como meio de controlar a propagação 
do coronavírus. A explicação foi feita para combater 
rumores, no meio político, de que o prazo para tomar 
posse termina amanhã, pondo em risco o futuro dos 
convocados. A pasta informou que o edital do concurso 
fica em vigor até janeiro de 2021, e assim que as aulas 
recomeçarem, todos vão tomar posse em seus cargos.

Divulgação

Edinho participou da reunião virtual desta terça-feira, com o governador, 
para definir os rumos das ações estratégicas contra a proliferação do 
novo coronavírus  

terogêneo, deixando muito 
claro para os prefeitos que é a 
ciência que vai definir de que 
forma vai se dar esse retorno 
gradual”, destacou Vinholi.

Agenda - Nesta quarta 
(29), Doria promove mais uma 
reunião de apresentação do 
Plano São Paulo com prefeitos 
da Região Metropolitana de 
São Paulo. Já na quinta-feira 
(30), participam os prefeitos 
de cidades com menos de 
200 mil habitantes.

Situação dos aprovados no concurso da Educação é alvo de debate na Câmara 
Diversos vereadores aprovei-

taram a sessão desta terça-feira 
(28) para falar sobre a situação 
dos 149 aprovados do concurso 
público da Educação na qual os 
educadores que iriam tomar pos-
se no dia 23 de março tiveram 
a posse suspensa por conta da 
interrupção das aulas da rede 
municipal em decorrência da 
pandemia do coronavírus (Co-
vid-19).

O primeiro a falar sobre o 
tema foi vereador Marco Rillo 
(Psol) que estava participando 

remotamente por conta de fazer 
parte do grupo de risco a ser 
contaminado pelo Covid-19. 
Ele afirmou que foi procurado 
por muitos dos aprovados que 
tiveram que pedir demissão dos 
seus empregos para assumir os 
cargos. O vereador afirmou que 
encaminhou um oficio para a pre-
feitura para que seja tomada uma 
atitude o mais rápido possível. 

Já o presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
disse que este tema dos profes-
sores foi amplamente debatido 
na reunião com o prefeito e al-

guns secretários na última segun-
da-feira (27). Segundo Pauléra, 
a ele e aos demais vereadores, 
o secretário de Administração, 
Luiz Roberto Thiese, informou que 
existem proibições e restrições do 
aumento de gastos com pessoal 
em ano eleitoral por conta da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

Por sua vez, o vereador Pedro 
Roberto (Patriota) salientou que 
mesmo que a administração 
quisesse não poderia convocar 
os aprovados agora, pois não está 
tendo aulas. Mas ele acredita que 
mesmo com as proibições impos-

tas pelo ano eleitoral no retorno 
das aulas a administração poderá 
convocar e contratar os educado-
res que estão angustiados. 

Em nota, a Secretaria de 
Educação ressaltou que “aguarda 
o retorno às aulas para definir 
com a Secretaria da Administra-
ção a posse dos aprovados no 
concurso”.

Sessão – na 11ª sessão 
ordinária dos sete projetos que 
estavam na pauta de votação 
seis foram aprovados por sua 
legalidade e um teve o pedido de 
vista por cinco sessões. 

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

POSSE ADIADA

Sergio SAMPAIO
Arquivo DHOJE
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A LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) de Rio Preto 
para o ano de 2021 terá uma 
previsão orçamentária menor 
em quase R$ 2 milhões se 
comparado com a previsão feita 
para este ano.

Os dados foram apresen-
tados pelo secretário de Pla-
nejamento, Israel Cestari, em 
audiência pública que aconte-
ceu nesta terça-feira (28), na 
Câmara de Rio Preto.

A previsão de Receita Lí-
quida (Direta e Indireta) na 
LDO para 2021 é de R$ 
2.010.654.700,00 contra R$ 
2.013.065.600,00 das pre-
visões da LDO para este ano 
de 2020. 

Isso se dá, segundo o se-
cretário, por conta do momento 
vivido no país, se referindo à 
pandemia do Covid-19 e suas 
consequências na própria eco-
nomia nacional.

Cautela é a palavra-chave 
colocada pela administração 
neste momento - esse número 
poderá e deverá ser alterado 
no mês de setembro quando 
deve ser apresentada a LOA (Lei 
Orçamentária Anual). 

“Em setembro, teremos 
uma radiografia melhor da situ-
ação”, salientou Cestari. 

No que diz respeito aos dois 
principais investimentos Educa-
ção e Saúde: a previsão para a 
Educação é o investimento de 
25,5% do orçamento com R$ 
279 milhões e a Saúde com 
23,65% chegando a R$ 258,8 
milhões.

A previsão de receita resul-
tante dos impostos é de R$ 
1,094 bilhão, sendo o maior 
montante oriundo da cota-parte 
do ICMS R$ 286,4 milhões, 
seguido pelo ISS R$ 240,7 mi-
lhões e IPTU R$ 190,5 milhões. 

As despesas consolidadas 
no setor de Infraestrutura para 
2021 na LDO serão de R$ 
583,8 milhões que serão uti-
lizados nas seguintes secreta-
rias, autarquias e empresas pú-
blicas: Obras, Serviços Gerais, 
Agricultura, Habitação, Meio 
Ambiente, Trânsito, Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto) e Emcop 
(Empresa Municipal de Casas 
Populares).

Já as despesas consolida-
das da área social as secreta-
rias municipais de Educação, 
Saúde, Assistência Social, 
Esporte, Cultura, Mulher e Tra-
balho terão R$ 870,7 milhões 
- sendo os maiores montan-
tes para Educação R$ 408,1 
milhões e Saúde R$ 471,4 
milhões.

LDO para 2021 continua na casa de 2 bilhões, mas 
tem queda na expectativa em quase 2 milhões

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Celular foi usado por 64% das pessoas 
em acessos ao portal da Educação

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto teve uma alta ex-
traordinária em seu site após 
lançar o programa Educ Ação 
no início do mês de abril. 

Segundo levantamento 
feito pela secretaria com 
dados desta terça-feira (28), 
foram mais de 124 mil aces-
sos ao portal da educação 
no link Educação Digital local 

onde estão disponibilizados os 
materiais de rotina de estudo 
para os alunos da rede munici-
pal de ensino da cidade. 

Os acessos se deram mais 
por meio de aparelhos celu-
lares que somaram 64% dos 
acessos, seguido pelo site (PC 
ou Notebook) 35,3% e por 
último os tabletes 0,7%. 

Aplicativo - estes resultados 
mostram que o uso do Smar-
tfone tem que ser mais bem 

aproveitado e a secretaria es-
tuda a criação de um aplicativo 
futuramente para atender esta 
demanda que foi apresentada.

Segundo a secretária de 
Educação, Sueli Costa, essa 
nova realidade imposta por 
conta da suspensão das aulas 
motivadas pelo Covid-19 e a 
utilização das mídias eletrô-
nicas mostra que mudanças 
deverão acontecer daqui para 
frente. 

“Teremos que ter um olhar 
mais apurado sobre a neces-
sidade do uso das mídias na 
Educação”, salientou Sueli.

Ela afirmou que por meio 
destas mídias pós-pandemia e 
mesmo com a volta das aulas 
presenciais o objetivo é conti-
nuar utilizando-as e atrair os 
pais, para que mesmo de fora 
das unidades de ensino, eles 
continuem participando da vida 
escolar dos filhos.

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

Durante exposição 
da situação orçamen-
tária do município, 
o  s e c r e t á r i o  d e 
Planejamento, Israel 
Cestari, revelou queda 
na arrecadação 

Escola móvel 
vai produzir 
EPIs para HB

A Funfarme receberá 
nesta quarta-feira, dia 
29, às 9h, a escola mó-
vel da Fiesp para produzir 
uniformes e máscaras 
que serão usados por 
profissionais do Hospital 
de Base e Hospital da 
Criança e Maternidade. 

Entidade também 
fará doação de 5 mil 
protetores de máscaras, 
que serão confeccio-
nados na unidade do 
Senai. 

Da REDAÇÃO

Cláudio LAHOS

Cidade está com índice de isolamento social menor do que a média no Estado de São Paulo

Sobre os casos de corona-
vírus (Covid-19), a Prefeitura 
de Mirassol informou na tarde 
desta terça-feira, dia 28, que 
o município contabiliza com 
121 notificados, sendo 11 
positivos, 93 negativos, 17 
aguardando resultado e oito 
curados.

Mirassol 
contabiliza 121 
notificações de 

Coronavírus

Balanço divulgado na manhã 
desta terça-feira, pela Secreta-
ria de Saúde de Rio Preto, revela 
que de cada dez pacientes com 
Covid-19 na cidade, seis estão 
curados da doença, que já fez 
86 vítimas até o momento. Isso 
significa que 48 pessoas estão 
livres do vírus.

Conforme a estatística, 
60,76% dos rio-pretenses infec-
tados já tiveram alta, 24,05% se 
encontram em monitoramento 
(após 14 dias); 10,13% vieram 
a óbito e 5,06% ainda apre-
sentam sintomas (após fim da 
quarentena).

PACIENTES JOVENS
De acordo com a Pasta, a 

cada quatro doentes, três têm 
menos de 59 anos (75,95% 
do total de casos confirmados).

A região do bairro São Fran-
cisco continua liderando a in-
cidência do novo coronavírus, 
com 11 casos positivos, seguida 
pelo São Deocleciano, com oito; 
Centro, Estoril e Santo Antônio, 
com sete cada.

Jardim Americano e Jaguaré 
têm seis registros; Parque In-
dustrial, Vila Elvira e Vila Mayor, 
quatro; Gabriela, Vetorazzo e 
Vila Toninho, dois cada; e os 
demais bairros Anchieta, Cida-
dania, Cidade Jardim, Eldorado, 

Lealdade, Maria Lúcia e Solo 
Sagrado, além dos distritos de 
Talhado e Engenheiro Schmitt, 
um caso por localidade.

Rio Preto tem oito mortes por 
Covid-19, até agora.

BOLETIM CORONAVÍRUS
Atualizado em: 28.04.2020 

– 10h

NOTIFICAÇÕES GERAIS, 
SRAG, SGL* E ÓBITOS

CONFIRMADOS COVID-19: 
86 ( sendo 7 sentinela)

NOTIFICADOS: 2.935
AGUARDANDO RESULTA-

DOS: 100
DESCARTADOS: 1.081

SRAG*
TOTAL: 305
CONFIRMADOS: 31
INTERNADOS: 47

ÓBITOS
CONFIRMADOS COVID-19: 8
INVESTIGAÇÃO: 0
DESCARTADOS COVID-19: 

33

CURADOS: 48

NOTIFICAÇÕES CASOS LE-
VES, SEM COLETAS DE EXAME: 
1.672

*SRAG – Síndrome Respira-
tória Aguda Grave

*SGL – Síndrome Gripal Leve

Mais de 60% dos 
pacientes com Covid-19 

estão curados
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

EM RIO PRETO

Isolamento volta a 
diminuir em Rio Preto
O Sistema de 
Monitoramento Inteligente 
(SIMI-SP) do Governo de 
São Paulo revelou que o 
percentual de isolamento 
social em Rio Preto foi de 
40%  nesta segunda-feira 
(27), abaixo da média do 
estado que é de 48%. 
Com isso, o município volta 
a ficar na média das duas 
últimas semanas, quando 
houve a flexibilização do 
comércio.
De acordo com o 
Coordenador do Centro 
de Contingência do 
coronavírus em São Paulo, 
o médico infectologista 
David Uip, a adesão 
ideal para controlar a 
disseminação da COVID-19 
é de 70%. Se a taxa 
continuar baixa, o número 

de leitos disponíveis no 
sistema de saúde não será 
suficiente para atender a 
população. Até o momento, 
nenhum município atingiu 
essa taxa.
A central de inteligência 
analisa os dados de 
telefonia móvel para 
indicar tendências de 
deslocamento e apontar 
a eficácia das medidas de 
isolamento social. Com 
isso, é possível apontar em 
quais regiões a adesão à 
quarentena é maior e em 
quais as campanhas de 
conscientização precisam 
ser intensificadas, inclusive 
com apoio das prefeituras.
O SIMI-SP é viabilizado 
por meio de acordo 
com as operadoras de 
telefonia Vivo, Claro, 

Oi e TIM para que o 
Estado possa consultar 
informações agregadas 
sobre deslocamento 
nos 645 municípios 
paulistas. As informações 
são aglutinadas sem 
desrespeitar a privacidade 
de cada usuário. Os dados 
de georreferenciamento 
servem para aprimorar as 
medidas de isolamento 
social para enfrentamento 
ao coronavírus.
A partir de segunda-feira 
(13), o índice de isolamento 
estará disponível para 
consulta no portal www.
saopaulo.sp.gov.br/
coronavirus.
No momento, há acesso 
a dados referentes a 40 
cidades. As informações 
estão em anexo. O sistema 
é atualizado diariamente 
para incluir informações 
de municípios com 
população a partir de 30 
mil habitantes.

MONITORAMENTO

Divulgação

11 POSITIVOS

Isabela MARTINS
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O isolamento social impos-
to pela pandemia do corona-
vírus fez com que o consumo 
e descarte de objetos aumen-
tasse dentro das casas. Con-
sequentemente, o acúmulo de 
lixo também cresceu, fazendo 
com que o trabalho dos cole-
tores de materiais recicláveis 
se tornasse essencial durante 
a quarentena.

“Nós temos, em média, 
cerca de 110 toneladas de 
materiais processados no 
mês, mas em março atingi-
mos 124 toneladas, o que 
representa um aumento sig-
nificativo. A expectativa é de 
o mês de abril se encerre com 
um número ainda maior”, 
comentou Tereza Marta Pa-
gliotto, coordenadora da Co-
operlagos (Cooperativa Social 
de Coleta Seletiva, Beneficia-
mento e Transformação de 
Materiais Recicláveis em São 
José do Rio Preto).

Tereza também afirmou 
que algumas medidas foram 
adotadas para minimizar os 
riscos para a saúde dos ca-
tadores. “Diminuímos o fluxo 
de pessoas no barracão, divi-

Coleta de material reciclável 
aumenta durante a quarentena
Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

dindo os funcionários em dois 
turnos. Também substituímos 
as toalhas de pano por toalhas 
de papel e entregamos másca-
ras de proteção”, disse. 

O aumento de resíduos 
também gerou impacto na 
renda dos coletores. “O que 
mais pegamos é caixinha de 
leite e pote de extrato de toma-
te. Felizmente o pessoal está 
ficando em casa, consumindo 
mais, e acaba ajudando a 
gente que trabalha com isso. 
Estamos tomando também 
todos os cuidados, ainda mais 
que nem eu que vou sempre 
no caminhão fazer as coletas”, 
afirmou a catadora Aline Silva 
Costa, de 28 anos. 

Demanda para catadores 
de recicláveis aumentou 
durante o período de iso-
lamento social 

Ao todo, a Cooperlagos 
conta com 50 catadores.

A Cooperlagos é uma ins-
tituição sem fins lucrativos e 
tem um termo de colaboração 
firmado com a Prefeitura de 
Rio Preto, por meio da Secre-
taria do Trabalho e do Empre-
go, pelo qual recebe repasse 
mensal para manutenção do 
programa de geração de renda 
para pessoas em vulnerabilida-
de social por meio da coleta 
seletiva realizada no município.

Interessados em colaborar 
ou saber mais sobre coleta 
seletiva podem entrar em 
contato por meio do telefone 
3212-1530 e do site www.
cooperlagosrp.com.br .

Nós temos, em média, cerca de 110 
toneladas de materiais processados 

no mês, mas em março atingimos 124 
toneladas, o que representa um aumento 

significativo. A expectativa é de que o 
mês de abril se encerre com um número 

ainda maior

“

”Tereza Marta Pagliotto, coordenadora da Cooperlagos 

HELENA JÚLIA BAER FERNANDEZ 
– Falecida no dia 28/04/2020 aos 94 
anos de idade. Era viúva de Florencio 
Fernandez Alonso. Sepultamento ocor-
reu no dia 28/04/2020 às 17h, saindo 
do velório Ercília para o cemitério da 
Ressurreição.

JOANNA GONÇALEZ CRIVELIN – 
Falecida no dia 28/04/2020 aos 93 anos 
de idade. Era casada com João Batista 
Crivelin, deixando os filhos: Vera, 
Marcia, Sérgio e Maria. Sepultamento 
ocorre no dia 29/04/2020 às 10h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério da Ressurreição.

JOSÉ JUSSIER FREIRE – Falecido 
no dia 28/04/2020 aos 79 anos de idade. 
Era casado com Dolores Gimenes Freire, 
deixando os fi lhos: Gerson e Luciane. 
Sepultamento ocorre no dia 29/04/2020 
às 11h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

LUCIDIO CAVALCANTI – Falecido 
no dia 28/04/2020 aos 91 anos de 
idade. Era viúvo de Eva Aparecida 
Menezes Cavalcanti, deixando os 
filhos: Jesus, Geracina, Manoela e 
Jairo (falecido). Sepultamento ocorreu 
no dia 28/04/2020 às 11h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Um criminoso, que se pas-
sou por um policial militar de Li-
meira (SP), clonou um anúncio 
no site OLX e passou a negociar 
uma Honda Biz por valor abaixo 
do praticado no mercado.

Segundo o registro policial, 
um marceneiro, de 49 anos, 
morador no bairro Boa Vista, 
anunciou a motoneta por R$ 5 
mil, mas o bandido postou por 
R$ 3,5 mil, levando um funcio-
nário público municipal, de 37 
anos, residente em Mendonça, 
a se interessar.

Durante a negociação, que 
teve o estelionatário como 
intermediário, as vítimas des-
confiaram de que algo poderia 
estar errado e acionaram a PM.

O golpista, que tinha se 
apresentado como policial para 
ganhar a confiança do compra-
dor e do vendedor, bloqueou o 
telefone assim que percebeu 
que a chamada tinha sido 
feita por integrantes de uma 
guarnição da Polícia Militar. DJ

Bandido usa 
nome de pm para 

aplicar golpe
Representante comercial 
perde R$ 25,7 mil ao dar 

lance em site falso de leilão

Morador no Jardim San-
ta Lúcia, em Rio Preto, um 
representante comercial, de 
57 anos, caiu num golpe es-
telionato e teve R$ 25,7 mil 
de prejuízo.

Conforme o boletim de 
ocorrência, no último dia 21, 
se cadastrou em um site para 
fazer uma oferta por um Che-
vrolet Onix, ano 2017.

Após ter a confirmação de 
que seus dados haviam sido 
aceitos, ele deu um lance e 
posteriormente foi comunicado 
de que tinha sido o vencedor, 
devendo pagar R$ 23,9 mil 

pelo carro e mais 5% de comis-
são e taxa de frete, totalizando 
R$ 25.715,00.

A vítima foi até sua agência 
bancária e fez uma transfe-
rência para a conta indicada, 
que é de uma pessoa física, 
integrante da quadrilha.

Estranhando a demora na 
entrega do bem arrematado, o 
representante foi pesquisar a 
empresa e descobriu que havia 
sido baixada em 13 de abril, 
tendo contra ela várias queixas 
na internet.

O registro na Central de 
Flagrantes foi feito nesta se-
gunda-feira. A polícia ainda não 
tem pistas sobre os criminosos.

Daniele JAMMAL

Veterinária escapa de golpe de 
R$ 65,2 mil ao checar nota fiscal

Daniele JAMMAL

veterinária foi até 
uma loja da marca e 
descobriu que a nota 
fiscal era falsa

Ao pesquisar no site Mer-
cado Livre, uma veterinária, 
de 37 anos, moradora no 
Jardim Primavera, em Rio 
Preto, viu um anúncio de um 
Toyota Yaris abaixo do preço 
normal de tabela.

Ela entrou em contato 
com o suposto proprietário 
do veículo que alegou que era 
funcionário da concessionária 
e que por isso teria desconto 
na compra de automóveis.

Ficou combinado que có-
pias da nota fiscal e dos 
documentos do carro seriam 
enviados, via aplicativo, para 
a vítima, a qual deveria fazer 
um depósito de R$ 65,2 mil 
em conta corrente de pessoa 
física indicada pelo estelio-
natário.

Antes de realizar o paga-
mento, a veterinária foi até 
uma loja da marca e desco-
briu que a nota fiscal era falsa 
e que o chassi pertencia a 
outro veículo.

A denúncia de estelionato 
foi feita nesta segunda-feira, 
na Central de flagrantes, e 
segue sendo investigada pelo 
3º DP local. Vítima se livrou de prejuízo ao checar documentos

Divulgação

Um almoço de família 
quase terminou em tragédia 
no último sábado, no bairro 
Solo Sagrado, na Região 
Norte de Rio Preto.

Durante o encontro do-
méstico, um autônomo, de 
32 anos, se sentiu ofendido 
por comentários de paren-
tes, pegou um porrete e 
passou a bater no muro do 
imóvel onde mora, quebran-
do um pedaço.

Em seguida, pegou um 
punhal e apontou para o 
rosto de um irmão, um 
vendedor, de 47 anos, di-
zendo “você não vai ficar 
vivo”; “arma consigo fácil”; 
e “quero enterrar o punhal 

Autônomo ameaça matar 
o irmão no Solo Sagrado

ESTELIONATO

Cláudio LAHOS

SAQUE NA BOCA DO CAIXA Polícia investiga furto de auxílio emergencial em Rio Preto

Uma dona de casa, de 
51 anos, moradora no Solo 
Sagrado, na Região Norte 
de Rio Preto, procurou a 
Central de Flagrantes nesta 
segunda-feira para denun-
ciar o sumiço do seu auxílio 
emergencial de R$ 600.

Segundo a vítima, o 
pedido foi feito no dia 7 de 
abril e ao ir até sua agência, 
da Caixa na Avenida Miras-
solândia, no dia 21 deste 
mês, descobriu que alguém 
havia sacado o benefício na 
boca do caixa na mesma 
data em que ele caiu na 
sua conta.

Em seu depoimento, ela 
afirmou que o banco se 
recusou a fornecer as ima-
gens do circuito interno de 
segurança, alegando que só 
a polícia poderia ter acesso.

A instituição financeira 
teria ficado de dar um re-
torno à correntista em três 
dias, o que não ocorreu e 

a levou a procurar a dele-
gacia.

No Plantão, a dona de 
casa frisou que reside com 
três familiares de sua total 
confiança e que o cartão 
bancário fica sempre em 
sua bolsa e não tem a 
senha anotada em lugar 
nenhum.

Daniele JAMMAL

Polícia Civil investiga denúncia feita por correntista

Reeducando engole drogas e é 
barrado pelo scanner do CPP

Com várias passagens 
pela polícia, inclusive por 
tráfico de entorpecentes, 
um reeducando do Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto foi esca-
lado para trabalhar no Cen-
tro de Detenção Provisória 
(CDP) nesta segunda-feira 
e ao retornar, às 17h40, 
passou pelo scanner cor-
poral, que acusou objetos 
estranhos em seu estômago.

Antes que pudesse ser 
detido, o detento correu 
para o interior do presídio de 
regime semiaberto e pulou 
os alambrados que cercam 
a quadra, vomitando 46 
porções de maconha.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ele arremes-
sou os entorpecentes para 
fora da unidade prisional 
antes de ser alcançado pelos 
agentes de segurança. As 
porções foram localizadas e 
apresentadas na Central de 
Flagrantes.

Como havia a possibilida-
de do presidiário ter engolido 
mais drogas que não foram 
expelidas, ele foi levado até a 
UPA Jaguaré e de lá transfe-
rido para o Hospital de Base, 
onde ficou sob escolta.

Autuado pelo crime de 
tráfico, W.F.P., 28, que é de 
Catanduva, deve aguardar 
decisão judicial na carce-
ragem da DIG/Deic rio-pre-
tense.

Daniele JAMMAL

PRESO SOB ESCOLTA

Daniele JAMMAL em você”.
A PM foi chamada e a 

reunião familiar encerrada. 
No domingo, enquanto al-
moçava com uma irmã, a 
vítima ouviu novas ameaças, 
proferidas pelo acusado, pelo 
muro que separa residências 
no mesmo terreno.

Segundo o registro po-
licial, o suspeito teria dito 
que “não ficaria preso muito 
tempo, pois tem advogado” 
e que “conhece muitos mo-
radores do João Paulo II para 
saber o endereço e fazer o 
serviço mais fácil”.

A denúncia foi registrada 
na Central de Flagrantes, na 
noite desta segunda-feira, e 
segue sendo investigada pelo 
6º DP rio-pretense.
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Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

Mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 178 -abril de 2020facebook.com/hrecreio

Professores criam canal com ideias pedagógicas 
Objetivo é apresentar brincadeiras, atividades e jogos para pais e professores

 Hoje vamos conhecer um grupo de professores que não se conhecem pessoalmente, 
mas que uniram forças para apresentarem ideias, brincadeiras, experiências, dicas literárias 
e atividades pedagógicas para orientar os pais e professores com as crianças, confinadas em 
casa devido a pandemia do coronavírus. 
 A idealizadora do projeto “Semanário em Casa”, Fernanda Miranda é uma entusiasta 
da ideia de compartilhar boas práticas e assim que a quarentena foi decretada, e as crianças 
ficaram em casa, ela reuniu um grupo de professores para criar vídeos e atividades para os  
pequenos neste momento tão delicado. Segundo  a professora Fernanda (que leciona na 
E.M. Maria Faria de Vasconcelos), muitos pais e professores tem acompanhado as sugestões 
e participando com comentários, sugestões, feedbacks e marcando amigos e professores. 
O isolamamento social, muito necessário para controle da pandemia do covid-19, segundo 
especialistas, obriga a nossa sociedade a modificar diversos hábitos e  muda radicalmente 
nossas relações sociais, de trabalho e  estudo. Muitas escolas estão recorrendo ao EAD 
(Educação a Distância), onde os docentes enviam materiais por e-mail ou uma plataforma 
on-line, e muitos professores estão tornando-se Youtuber, criando vídeos com contações de 
histórias, vídeoaulas e palestras. 
 No caso do Semanário em Casa, mesmo com o fim da quarentena, Fernanda Miranda 
deseja continuar este trabalho com valiosas sugestões para estudantes de pedagogia, pro-
fessores, pais e alunos. Para conhecer este projeto acesse: 
www.facebook.com/semanarioemcasa 
ou a página no Instagram: 
www.instagram.com/semanarioemcasa

Fernanda Miranda

Especialista em arte educação, 
educação especial e professora 
da rede municipal de São José 
do Rio Preto-SP. Idealizadora do 
Semanário em Casa.

Verônica Zanchini

Especialista em didática e 
professora da rede municipal 
de São José do Rio Preto-SP

Gislaine Amaral

Formada em Letras e 
Pedagogia, especialista em 
Alfabetização e Educação 
Especial.

Carolina Manzato

Diretora executiva da 
Casa de Criar e colu-
nista da CBN Grandes 
Lagos com o quadro 
“Educação em pauta”.

Paulo Carvalho

Pedagogo e professor de 
Educação Física, especia-
lista em psicomotricidade 
e educação física escolar. 

Ieda Lugli

Especialista em Educ-
ção Infantil e Mestre 
em Ensino e Processos 
Formativos. 

Claudia R.S. Prestes

Professora de artes visu-
ais, estudiosa da História, 
Arte e Cultura Afro-brasi-
leiras.

Confira  a equipe do Semanário em Casa.

Artistas usam redes sociais para cobrarem 
ajuda financeira durante isolamento

A classe artística rio-pre-
tense divulgou nesta terça-
-feira, 28, pelas redes sociais, 
uma carta e vídeo em repúdio 
ao prefeito Edinho Araújo. 
A motivação seria a falta de 
apoio da Prefeitura Municipal 
em não buscar alternativas 
para diminuir o impacto socio-
econômico gerado às catego-
rias em razão do isolamento 
social.

Na carta, os representan-
tes dos setores Artes Audio-
visuais, Artes Visuais/Artes 
Plásticas, Fotografia, Cultura 
Hip Hop, Cultura Negra, Circo, 
Dança, Escolas de Samba, 
Literatura, Música e Teatro, 
relatam que “a classe artística 
foi a primeira a ser impactada 
pela necessidade da quarente-
na para conter o contágio por 
Covid-19 e, provavelmente, 
seremos os últimos a poder-
mos retornar ao trabalho e 
termos condições mínimas 
de sobrevivência. Isto NÃO 
impede que, neste momento, 
sejam geradas oportunidades 
de trabalho e renda ao setor 
que está impossibilitado de 
exercer suas atividades”.

De acordo com Alex Du-
arte, membro da Amurp (As-
sociação de Músicos Rio-pre-

tense), os representantes dos 
setores da cultura de Rio Preto 
vinham dialogando, há cerca 
de um mês, com a Secretaria 
Municipal de Cultura para 
discutir uma proposta de criar 
um Prêmio Nelson Seixas Ex-
traordinário. 

“A proposta seria de criar 
um edital de fomento com 
valores menores, cerca de 
200 editais de pesquisa, e 
em contrapartida a classe 
apresentaria essas pesquisas 
à sociedade. Queremos deixar 
claro que não estamos pedin-
do dinheiro extra, apenas os 
valores dos festivais que já 
estão no orçamento da Cultu-
ra”, afirma.

Ainda segundo Alex, depois 
de vários encontros com mem-
bros da Secretaria de Cultura, 
os trabalhadores da classe 
artística foram informados de 
que a Prefeitura não dispunha 
da verba dos festivais. Foi en-
tão que eles solicitaram uma 
reunião com o prefeito Edinho 
Araújo.

Na última sexta-feira, 24, 
os trabalhadores da classe ar-
tística se reuniram com Edinho 
que, segundo Alex, reafirmou o 
que a Secretaria de Cultura já 
havia comunicado. Participa-
ram da reunião também os se-
cretários da Fazenda, Angelo 
Bevilacqua; do Planejamento, 

Ingrid GUARESCHI
redacao@dhoje.com.br

Israel Cestari; e da Cultura, 
Pedro Ganga, além de técnicos 
da Secretaria de Cultura.

“Nós sabemos da dificul-
dade da Prefeitura de arreca-
dação de verba no momento. 
Somos a favor da quarentena, 
pois sabemos do momento crí-
tico que estamos vivendo, mas 
a gente precisa de um auxílio, 
uma negociação, procurar uma 
forma de ajudar a classe artís-
tica que está impossibilitada 
de exercer sua função nesse 
momento e têm pessoas que 
estão passando muita dificul-
dade mesmo”, disse Alex.

Em nota, a Prefeitura Mu-
nicipal de Rio Preto afirmou 
que “na reunião da última 
sexta-feira, 24, foi informado 
aos representantes da classe 
artística a impossibilidade de 
realização de novos editais, por 
indisponibilidade de recursos 
financeiros para a execução. 
A justificativa se dá diante 
da situação orçamentária da 
Prefeitura de Rio Preto, que 
até a data da reunião havia 
atingido apenas cerca de 40% 
do orçamento de arrecadação 
previsto para o mês de abril, 
além de acumular uma queda 
de arrecadação de cerca de 
R$ 50 milhões neste ano até 
o momento, e de ter sua obri-
gação em manter e aumen-
tar investimento em setores 

essenciais que estão com 
demanda aumentada, como 
Saúde e Assistência Social”.

Ainda segundo a nota: “Por 
se tratar de um momento atípi-
co como o atual, não há como 
garantir recurso para a execu-
ção de novas ações, bem como 
dos demais eventos previstos 
pela Cultura para o ano, como 
o FEM (Festival de MPB), FIT 
(Festival Internacional de Tea-
tro), Salão de Artes e Réveillon 
na Represa, mesmo sabendo 
da importância para a classe 

artística de nossa cidade”.
Por meio da nota, a Prefei-

tura também “reiterou o com-
promisso com a realização do 
Prêmio Nelson Seixas – edição 
2020, no valor de R$ 1,3 mi-
lhão, sendo R$ 1,1 milhão de 
recursos da Prefeitura”.

Na última sexta-feira, 24, a 
lista de projetos habilitados e 
inabilitados foi divulgada pela 
Prefeitura e a previsão para o 
anúncio dos vencedores é de 
30 dias, após recurso que é 
de cinco dias.

Classe artística foi 
uma das mais atingi-
das pelo isolamento 
social; Secretaria da 
Cultura alega falta de 
recursos financeiros 
para viabilizar ações 
em prol da categoria

Divulgação

SÉRIE

Os três primeiros episódios 
compõem a parte ‘Verão’ e 
contam a história de Sam 
(protagonizada por Jude Law), 
que chega a uma ilha miste-
riosa nos arredores da costa 
britânica, onde um grupo de 
moradores está empenhado 
em preservar suas tradições a 
qualquer custo. ‘Verão’ tem ro-
teiro de Dennis Kelly e direção 
de Marc Munden.

Na parte ‘Inverno’ temos os 
outros três episódios em que a 
protagonista Helen (interpre-
tada por Naomie Harris – indi-
cada aos Oscar por ‘Moonlight 
– Sob a luz do luar’) é uma 
mulher obstinada que chega 
à ilha em busca de respostas, 
mas acaba provocando uma 
batalha interminável que deci-
dirá seu destino. ‘Inverno’ tem 
roteiro de Kit de Waal, Dean 
O’Loughlin e Dennis Kelly, e 
direção de Philippa Lowthorpe.

Além de Jude Law e Naomie 
Harris, entre os protagonis-
tas de THE THIRD DAY, estão 
Katherine Waterston, Emily 
Watson (indicada ao Emmy e 
ao Globo de Ouro pela série 
CHERNOBYL, da HBO) e Paddy 
Considine (THE OUTSIDER, da 
HBO).

THE THIRD DAY é uma co-
produção da Sky e da HBO. É 
o primeiro drama original pro-
duzido pela Sky Studios, nova 
produtora da Sky, em conjunto 
com a Plan B Entertainment, 
a companhia de teatro Pun-
chdrunk e o escritor Dennis 
Kelly (‘Utopia’ e ‘Pulling’). Dede 
Gardner, Jeremy Kleiner, Felix 
Barrett e Dennis Kelly são os 
produtores executivos.

Acesse o site http://www.
HBOLApress.com para ver 
novidades e baixar materiais 
da HBO.

‘THE THIRD DAY’ 
estreia em maio na 
HBO e na HBO GO

Da REDAÇÃO

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: P C R DO AMARAL LTDA
EMPENHOS 22062/19, 22758/19, 22819/19, 22820/19, 22845/19, 
22846/19, 22848/19 E 23396/19
Diante informações prestadas pelo Dep. de Obras da Saúde, 
quanto às irregularidades nas instalações dos equipamentos 
pertencentes aos empenhos em epígrafe. Considerando MANUAL 
DE INSTALAÇÃO, na sua página 32, item 3, CERTIFICADO DE  
GARANTIA. Fica a empresa NOTIFICADA a PRESTAR ESCLA-
RECIMENTOS E REALIZAR AS CORREÇÕES no prazo máximo 
de 48 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA URGENTE
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
EMPENHOS 5995/20 E 6000/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
EMPENHO 7189/20
Notifi co 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 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: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES - ME
CONTRATO PRE/0150/18
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade 
fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, bem como 
previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4. Fica o representan-
te legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresen-
tar a CERTIDÃO MUNICIPAL NEGATIVA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, contados do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação das penalidades 
contratuais que podem, inclusive, culminar na rescisão unilateral do 
contrato. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: TUPA SOLDA EIRELI ME – CNPJ 
00.927.175/0001-49 - PROC. 15552/2019; EMPENHO 7872/2020; 
Notifi co o representante legal da empresa supramencionada para 
entregar no prazo de 05(cinco) dias, a contar do recebimento desta, 
a totalidade do Empenho em epígrafe. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas, bem como a suspensão do direito de licitar e contratar 
com esta administração pelo prazo de até 05 anos. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. - SMEL 
ERRATA
Publicação do dia 28-04-2020 ref. PE 707/2019
Onde se lê: Pregão Eletrônico nº 707/2020
 Leia-se: Pregão Eletrônico nº 707/2019
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020
CONTRATO PRE/0081/20
CONTRATADA: AGIL EIRELI ME
OBJETO: Aquisição de fornecimento de postos de serviços terceiri-
zados de recepcionista – Item 01 - SMAA – Antonio Pedro Pezzuto 
Junior – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$207.378,72.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0317/20
CONTRATADA: BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valor 
Unitário – Item 15 – R$98.800,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0318/20
CONTRATADA: L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-

COS LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valor Uni-
tário – Item 10 – R$1.170,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 599/2019
ATA Nº 0319/20
CONTRATADA: CREMER S/A
OBJETO: Fornecimento de material médico hospitalar – Valor Uni-
tário – Item 08 – R$3,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 708/2019
ATA Nº 0320/20
CONTRATADA: TERESA GAGLIARDI HARA EPP
OBJETO: Fornecimento de ração para alimentação dos cães e 
gatos (adultos e fi lhotes) do Centro de Controle de Zoonoses – 
Valores Unitários – Item 01 – R$3,45; Item 02 – R$3,45; Item 03 – 
R$7,00; Item 05 – R$9,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 726/2019
ATA Nº 0321/20
CONTRATADA: W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de mobiliário – Valor Unitário – Item 01 – 
R$931,65 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 726/2019
ATA Nº 0322/20
CONTRATADA: COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS 
MOGI MIRIM EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de mobiliário – Valores Unitários – Item 
08 – R$774,44; Item 11 – R$528,77 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020
ATA Nº 0323/20
CONTRATADA: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de insumos para exames – Valores Unitá-
rios – Item 18 – R$3,260; Item 19 – R$30,950 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020
ATA Nº 0324/20
CONTRATADA: ANDERSON JOSÉ DA SILVA CONSTRUÇÃO ME
OBJETO: Fornecimento de prestação de serviço de pintura – Lote 
1 – Valores Unitários – Item 01 – R$8,00; Item 02 – R$8,00; Item 03 
– R$6,00; Item 04 – R$6,00; Item 05 – R$3,00; Item 06 – R$7,00; 
Item 07 – R$7,00; Item 08 – R$6,00; Item 09 – R$6,70; Item 10 – 
R$3,00; Item 11 – R$4,89; Item 12 – R$5,00; Item 13 – R$10,00; 
Item 14 – R$7,00 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2019
CONTRATO Nº COC/0017/20
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de mate-
riais e equipamentos a construção de mini terminal de embarque de 
ônibus na Avenida Alfredo Antonio de Oliveira, rotatória com Antonio 
Antunes Junior (Linhão) – SMO – Sérgio Astolfo Issas - Prazo de 
vigência: 255 dias – Valor Total R$1.940.687,12.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 8292/2020
CONTRATO Nº: DPL/0021/20
CONTRATADA: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES
OBJETO: Prestação de serviço de implantação de sistema de mo-
nitoramento de alarme na divisão do Parque da Represa Municipal 
- SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro - Prazo de vigência: 12 
meses. Valor Total: R$708,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 8293/2020
CONTRATO Nº: DPL/0022/20
CONTRATADA: CARLOS ALEXANDRE TRIGILIO GOMES
OBJETO: Prestação de serviço de implantação de sistema de 
monitoramento de alarme para a sede da Secretária Municipal de 
Meio Ambiente e Urbanismo - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro 
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$708,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 04/2020 – Proc. 1993/2020
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 AD NORTE (RUA JOAQUIM ROSA 
DOS SANTOS, ESQ. AV. JAGUARÉ, VL. CLEMENTINA), CON-
FORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO 
FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTE EDI-
TAL – SEC. MUN. SAÚDE. Valor estimado: R$ 111.095,41 – Prazo 
de execução: 90 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 15/05/2020 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 18/05/2020 às 

08:30 horas - Local: Diretoria 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
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 014/2020 – Proc. 11.003/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DA E.M. CARMEN 
NELITA ANSELMO VETTORAZZO (RODOVIA VICINAL VALDOMI-
RO LOPES DA SILVA S/Nº, NÚCLEO ALVORADA), CONFORME 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINAN-
CEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 322.622,63 – Prazo de 
execução: 180 dias - Data Limite para recebimento dos envelopes 
contendo a habilitação e a proposta: 18/05/2020 às 17:00 horas. 
Data da sessão pública de abertura dos envelopes: 19/05/2020 às 
08:30 horas - Local: Diretoria 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    
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 043/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS VISANDO A EXECU-
ÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA/READEQUAÇÃO DAS INS-
TALAÇÕES ELÉTRICAS DA E.M. CASTELO DO BOSQUE (RUA 
BOSQUE MUNICIPAL, 201, JARDIM CASTELINHO) – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações, por votação 
unânime, acolhe integralmente o parecer técnico da Secretaria 
Municipal de Educação, que é utilizado como razões de decidir e 
passa a fazer parte integrante desta decisão, e prolata o seguinte 
julgamento: 1º Colocado: CONHIDRO CONSTRUÇÃO EIRELI EPP 
R$ 119.894,62 - 2º Colocado: CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA 
ME R$ 122.028,06 - 3º Colocado: CONSTRUTORA POLACHINI 
LTDA R$ 123.185,65 - 4º Colocado: CONSTRUTORA RIO OBRAS 
COM. DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO EIRELI R$ 125.070,76 - 5º 
Colocado: COMERCIAL PRADELA LTDA R$ 146.320,29 - O inteiro 
teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo a 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 046/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a 
favor do vencedor: Madri Iski Construções Eireli. Aldenis A. Borim - 
Secretário Municipal de Saúde 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
712/2019 – PROCESSO Nº 15.811/2019. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar 
(algodão, atadura e outros) para a Secretaria Municipal de Saú-
de. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 30/04/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
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° 
130/2020, PROCESSO 11.389/2020, objetivando o registro de 
preços para aquisição de álcool gel em atendimento as Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino para combate ao Covid-19. 
Secretaria Municipal de Educação. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 07/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 
08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

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° 
138/2020, PROCESSO 11.382/2020, objetivando a aquisição de 
veículo tipo Van/Furgão zero quilometro. Secretaria Municipal de 
Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 13/05/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2020 
– PROCESSO Nº 1963/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de lixeira com pedal 
para a Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 30/04/2020 
às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
109/2020 – PROCESSO Nº 11.176/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de pallet plástico para 
atendimento ao Almoxarifado da Educação e Merenda Escolar. 
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Editais de
BALANÇO

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Secretaria Municipal de Educação. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 30/04/2020 
às 10:30hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
105/2020 – PROCESSO Nº 11.148/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de fraldas geriátrica para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. Fica desig-
nada a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 30/04/2020 às 11:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia 
Candida Faria - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2020 
– PROCESSO Nº 1961/2020. 
Objeto: Aquisição de mobiliário para estruturar a Diretoria de 
Compras e Contratos e Departamento de Recursos Humanos - RH. 
Secretaria Municipal de Administração. Fica designada a data da 
sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 30/04/2020 
às 11:30hs para continuidade dos trabalhos. Celia Candida Faria - 
Pregoeira.
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° 
141/2020, PROCESSO 11.387/2020, o registro de preços para 
aquisição de gêneros alimentícios (peixes) para abastecimento 
das unidades escolares da rede municipal e eventual compra por 
demais órgãos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimen-
to. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/05/2020, 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
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° 
122/2020, PROCESSO 11.350/2020, o registro de preços para 
aquisição de materiais odontológicos. Secretaria Municipal de 
Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 15/05/2020, 
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.

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 34.215 DE 28 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos 
do Processo n.º 1014164-44.2018.8.26.0576, da 1ª Vara da Fa-
zenda Pública do Município de São José do Rio Preto, a servidora 
THAIS LANCIA CARRAMONA GONÇALVES, Dentista, a 6ª (SEX-
TA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei 
Complementar n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 27/05/2011.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.596
DE 28 DE ABRIL DE 2020.

Excetua os servidores lotados na Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Assistência Social, Guarda municipal, Defesa Civil, SEESMT das 
medidas de redução de despesas com pessoal, durante a vigência 
do estado de calamidade pública decorrente da Emergência em 
Saúde Pública Internacional, no contexto da pandemia da CO-
VID-19 (Novo Coronavírus) e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;
Considerando a classifi cação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus;
Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo 
Decreto nº 18.571, de 24 de março de 2020 e que servidores de 
determinadas Secretarias devem trabalhar presencialmente no 
combate à pandemia provocada pela COVID-19; 

D E C R E T A:
Art. 1º Não se aplicam os incisos I, IV, VII, do artigo 1º e os artigos 
3º e 5º, todos do Decreto Municipal nº 18.590 de 17 de abril de 
2020 aos servidores lotados na Secretaria de Saúde, Assistência 
Social, Guarda Municipal, Defesa Civil e SEESMT, já excetuados 
nos outros decretos.
Art. 2º Os servidores lotados na Secretaria de Saúde, que apre-
sentem comorbidade comprovada pelo SEESMT e servidoras que 
apresentarem documentos comprobatórios de sua condição de 
gestante para a chefi a imediata, serão transferidos para outras uni-
dades da Secretaria que não atendam síndrome gripal/desconforto 
respiratório (Nota Técnica nº 26/2020 – 2ª retifi cação e posteriores 
alterações).
Parágrafo único: Os Agentes Comunitários de Saúde que se enqua-
drarem nas condições estabelecidas no caput, poderão ser remane-
jados em qualquer das unidades pertencentes à região da divisão 
geográfi ca do município, a qual faz parte.
Art. 3º Nos casos em que o profi ssional lotado na Secretaria de 
Saúde, Assistência Social, Guarda Municipal, Defesa Civil ou 
SEESMT conste do Atestado de Isolamento Domiciliar, este será 
afastado do trabalho quando apresentar sintomas de síndrome res-
piratória com apresentação do devido atestado médico emitido pela 
UBSF Lealdade e Amizade (Nota Técnica Nº 024/2020 – Retifi ca-
ção e posteriores alterações).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 17 de abril de 2020 e revogando expres-
samente o parágrafo único do artigo 5º do Decreto 18.590 de 17 de 
abril de 2020 e demais disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 28 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ALDENIS BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
044/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar 
Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 14 da 
Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, fi cam as pessoas 
jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES 
NACIONAL:
CNPJ: 36.689.213/0001-10
Razão Social: RIO CORTE DOBRA E SOLDA LTDA
Conforme processamento realizado, em 28 de Abril de 2020, pela 
Receita Federal do Brasil as empresas acima mencionadas incorre-
ram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregu-
lar. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Comple-
mentar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo 
SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do 
POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 28 de Abril de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal Chefe 
da Inspetoria Fiscal Tributária

 

 

 
 
 

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

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2019 
Órgão: Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto – RIOPRETOPREV. 
Processo 
Administrativo: 1106.00764/2019.23. 

Modalidade: Dispensa por valor nº 13/2019 (Cotação 13/2019). 

Objeto: 
Serviços Técnicos Contínuos Especializados em fornecimento de Sistema de 
Assinatura e Recorte Eletrônicos de Publicações Oficiais, com cobertura de 
seguro, compreendendo as atividades descritas no ANEXO I do contrato. 

Fornecedor: Grifon Brasil Assessoria Ltda. EPP. 
Documento (CNPJ): 21.129.497/0001-12. 
Valor Global Estimado: R$ 1.214,84 (um mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos). 
Vigência: 12 meses, de 02/05/2020 até 01/05/2021. 
Data de Assinatura: 28/04/2020. 
 
*** Publicado no Diário Oficial do Município, no site e afixado no mural da recepção da RIOPRETOPREV. 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

DROGA VICTOR RIO PRETO LTDA ME  00843/20 AIF-A-N 000181 
ECLIP ESCOLA DE CURSOS LIVRES IDIOMAS E 
PROFISSIONALIZANTES LTDA ME 00846/20 AIF-A-M 00230 

ELIAS PEREIRA SILVA 05122594880 00845/20 AIF-L-C 000057 
FABIO APARECIDO ZICATTI DE CAMPOS 00837/20 AIF-L-C 000055 
FERNANDA DA SILVA CALDEIRA EPP 00841/20 AIF-S-H 000052 
GEOMAQ TRATORPECAS LTDA 00833/20 AIF-A-S 00027 
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA 00847/20 AIF-S-H 000053 
JANAINA FERREIRA DA SILVA 35636638825 00832/20 AIF-S-E 000053 
JOSE DIORANDE VALADARES ME 00835/20 AIF-L-C 000056 
KARINY FERNANDA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO 00829/20 AIF-E-K 000018 
LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA 00844/20 AIF-A-M 00231 
LOJAS AMERICANAS S/A 00840/20 AIF-P-H 000007 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA 00838/20 AIF-A-LF 000034 
LUIZ CARLOS PARPINELLI DA SILVA 00831/20 AIF-S-V 000039 
MAITHE PINHO BARALDO & CIA LTDA ME 00836/20 AIF-A-N 000180 
SANTORINI EXCELENCIA EM BELEZA EIRELI ME 00830/20 AIF-S-V 000038 
SHOPPING DO PANIFICADOR EIRELI ME 00808/20 AIF-S-V 000036 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00849/20 AIF-S-H 000055 
SUPERMERCADO PORECATU LTDA 00848/20 AIF-S-H 000054 
THIAGO JOSE DE JESUS 35623038824 00839/20 AIF-A-LF 000035 
VALDIR DE ARAUJO COMBUSTÍVEIS EPP 00834/20 AIF-A-M 00229 

São José do Rio Preto, 29 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 009/2020
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 009/2020, 
referente à contratação de empresa especializada para execução 
indireta e pelo regime de empreitada por preços unitários, de um 
conjunto de serviços relativos à Limpeza Pública, pelo período de 
12 (doze) meses. O recebimento e abertura dos envelopes ocorre-
rão no dia 13 de maio de 2020 às 10:00 horas, na Coordenadoria 
Municipal de Saúde, situada à Rua Miguel Couto, 1543, Fundos, 
Bady Bassitt - SP. Edital completo e maiores informações poderão 
ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady 
Bassitt, em 28 de abril de 2020. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito 
Municipal.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO 

DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1000661-92.2019.8.26.0390. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Nova Granada, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fabiano Rodrigues Crepaldi, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) CIA DE 
SANEAMENTO 

BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP move uma ação de Desapropriação 
- Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 contra Cláudio Roque Pascutti 
e Jaci Silvade Oliveira Pascutti, objetivando a desapropriação de uma área de 93,16 
metros quadrados localizado na estrada para Jurupeba (esquina com Rua Pedro 
Álvares Cabral), Ingás, CEP15448-000, Nova Granada-SP, declarada de utilidade 
pública conforme Decreto Estadual nº51.796, datado de 09.05.07. As partes 
realizaram acordo, sendo este homologado por Sentençatransitada em julgado em 02 
de agosto de 2019. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foideterminada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no 
ÓrgãoOficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, 
será afixado epublicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Nova Granada, aos 12de setembro de 2019.

Água, cuide bem desse bem. Porque cada gota vale muito.

CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 59.974.154/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2019 E 2018 - EM REAIS 

ATIVO Ano Ano
CIRCULANTE 2.019 2.018

DISPONIBILIDADES
BENS NUMERARIOS 14.247,06R$                             9.717,18R$                               
BANCOS CONTA MOVIMENTO 674.124,60R$                            1.711.247,17R$                        
APLICAÇÃO FINANCEIRAS 5.524.328,44R$                         6.964.335,22R$                        

6.212.700,10R$                         8.685.299,57R$                        
CREDITOS

OUTROS CREDITOS 111.062,71R$                            4.082,22R$                               
CLIENTES 62.000,00R$                             124.000,00R$                           
ANTECIPACAO DE IMPOSTO -R$                                       11.174,71R$                             
TOTAL CRÉDITOS 173.062,71R$                           139.256,93R$                           

6.385.762,81R$                        8.824.556,50R$                        
ESTOQUE

MERCADORIAS EM REPOSICAO 1.365.093,40R$                         1.097.716,28R$                        
TOTAL DO ESTOQUE 1.365.093,40R$                         1.097.716,28R$                        

7.750.856,21R$                        9.922.272,78R$                        
NÃO CIRCULANTE 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CAPITAL A SER INTEGRALIZADO -R$                                       5.000.000,00R$                        
DEPOSITO RECURSAL PROC. CIVIL -R$                                       -R$                                      

-R$                                      5.000.000,00R$                        
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO 89.914.541,47R$                       80.272.960,18R$                       
(-) DEPRECIAÇÕES 

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 69.032.768,73-R$                       64.636.699,22-R$                       
20.881.772,74R$                      15.636.260,96R$                      

INVESTIMENTOS
OUTORGA CONCESSÃO TRANSPORTE 1.421.067,84R$                         2.131.267,80R$                        

1.421.067,84R$                         2.131.267,80R$                        
22.302.840,58R$                      17.767.528,76R$                      
30.053.696,79R$                      32.689.801,54R$                     

PASSIVO
CIRCULANTE

DEBITOS MERCANTIS
FORNECEDORES 904.197,65R$                            661.692,16R$                           

904.197,65R$                           661.692,16R$                           
OBRIGACOES DIVERSAS

ADIANTAMENTO DE CLIENTES -R$                                       38.000,00R$                             
BCOS. CHEQUE A COMPENSAR -R$                                       -R$                                      

-R$                                      38.000,00R$                            
EMP. BANCARIOS

FIN. VEICULOS-FINAME 3.010.690,45R$                         2.818.592,15R$                        
3.010.690,45R$                        2.818.592,15R$                        

OBRIGACOES TRABALHISTA 
ENCARGOS C/ PESSOAL A RECOLHER 2.505.905,08R$                         2.564.774,36R$                        

2.505.905,08R$                        2.564.774,36R$                        

OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 744.670,40R$                            795.349,12R$                           
IPOSTOS A RECOLHER 226.583,63R$                            177.670,01R$                           

971.254,03R$                           973.019,13R$                           

PROVISOES
PROVISAO IR E CSLL A RECOLHER 917.892,38R$                            655.783,70R$                           

917.892,38R$                           655.783,70R$                          
8.309.939,59R$                        7.711.861,50R$                        

NÃO CIRCULANTE 
EXIGIVEL LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS BANCARIO-FINAME 2.431.005,61R$                         1.590.332,40R$                        
NUMERARIOS CONSORCIO RP TRANS 31.000,00R$                             6.783.424,30R$                        

2.462.005,61R$                        8.373.756,70R$                        
2.462.005,61R$                        8.373.756,70R$                        

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 10.050.000,00R$                       10.050.000,00R$                       
10.050.000,00R$                      10.050.000,00R$                      

RESERVAS
RESERVAS DE CAPITAL -R$                                       5.000.000,00R$                        
CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL -R$                                       -R$                                      

-R$                                      5.000.000,00R$                        
LUCROS ACUMULADOS

RESULTADO ECONÔMICO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.554.183,34R$                         944.211,96R$                           
RESULTADO ECONÔMICO DO EXERCÍCIO 7.677.568,25R$                         609.971,38R$                           

9.231.751,59R$                         1.554.183,34R$                        
19.281.751,59R$                       16.604.183,34R$                      
30.053.696,79R$                      32.689.801,54R$                     

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

CONSOLIDADO

TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO
TOTAL PASSIVO NÃO  CIRCULANTE 

TOTAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

TOTAL DE RESERVAS

TOTAL DOS RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL DISPONIBILIDADES

TOTAL DISPONIVEL

TOTAL CIRCULANTE 

TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO

TOTAL IMOBILIZADO

TOTAL INVESTIMENTOS
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 

TOTAL DO ATIVO

TOTAL DÉBITOS MERCANTIS 

TOTAL OBRIGAÇÕES DIVERSAS

TOTAL OBRIGACOES SOCIAIS E FISCIAS 

TOTAL PROVISOES
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 

TOTAL DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

TOTAL OBRIGACOES TRABALHIES

CPF. 737.626.288-15
DIRETOR

TITO GARCIA SILVEIRA
CONTADOR - CRC 267.334/O-8

CPF. 325.066.158-90

PAULO ANTONIO VICENTIN

CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA - CNPJ: 59.974.154/0001-27
BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2019 E 2018 - EM REAIS 

CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA - CNPJ 59.974.154/0001-27
       DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Ano Ano
2.019 2.018

RESULTADO OPERACIONAL
RECEITA BRUTA DE VENDA E SERVIÇOS 69.846.842,10R$     59.154.354,19R$     

DEDUCAO RECEITA BRUTA 3.277.404,75-R$       2.957.717,69-R$       
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA 66.569.437,35R$    56.196.636,50R$    

DESPESAS GERAIS E ADM
DESPESAS COM FUNCIONARIOS 25.081.303,68R$     25.149.810,47R$     
DESPESAS OPERAÇÃO E FROTA 22.723.391,32R$     21.491.019,39R$     
DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO ADM. 2.518.076,24R$       2.536.046,60R$       
DESPESAS FINANCEIRAS 540.513,82R$          606.320,76R$         
DESPESAS TRIBUTÁRIAS 199.969,87R$          235.143,55R$         

TOTAL 51.063.254,93R$    50.018.340,77R$    

RESULTADO OPERACIONAL 15.506.182,42R$    6.178.295,73R$      

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
VENDA ATIVO IMOBILIZADO 576.200,00R$          2.053.500,00R$       
OUTRAS RECEITAS 453.505,15R$          558.645,92R$         

TOTAL 1.029.705,15R$      2.612.145,92R$      

RESULTADO BRUTO DO PERÍODO 16.535.887,57R$    8.790.441,65R$      

PROVISÃO IRPJ 3.027.299,97R$       2.180.169,66R$       
PROVISÃO CSLL 847.019,35R$          793.501,07R$         

TOTAL IR E CSLL 3.874.319,32R$      2.973.670,73R$     

RESULTADO ECONÔMICO DO PERÍODO 12.661.568,25R$    5.816.770,92R$      

PAULO ANTONIO VICENTIN
DIRETOR

CPF. 737.626.288-15

CONSOLIDADO

CPF. 325.066.158-90

TITO GARCIA SILVEIRA
CONTADOR - CRC 1SP-267.334/O-8



A-9Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
29 de abril de 2020

Balanço Patrimonial - Em R$ Notas Explicativas 2019 2018
ATIVO  3.064.812 2.286.728
Circulante  494.470 451.747
Caixa e equivalente caixa 3 219.608 289.772
Aluguéis à Receber 4 264.221 161.771
Impostos à recuperar  1.195 204
Outros créditos  9.446 -
Não Circulane  2.570.342 1.834.981
Imobilizado 5 2.570.342 1.834.981
Balanço Patrimonial - Em R$ Notas Explicativas 2019 2018
PASSIVO  3.064.812 2.286.728
Circulante  104.061 236.307
Fornecedores 6 2.275 5.715
Encargos sociais à recolher 7 14.616 13.803
Encargos com pessoal à pagar 7 3.622 2.670
Impostos à recolher 7 18.027 19.001
Demais contas à pagar 8 65.521 195.118
Patrimônio Líquido 9 2.960.751 2.050.421
Capital Social 9.1 1.841.956 1.841.956
Reservas de lucros 9.2 1.118.795 208.465

Demonstração de Resultado do Exercício - Em R$
Operações continuadas Notas Explicativas 2019 2018
Receita Líquida das Locações 10 1.249.832 301.109
Lucro Bruto  1.249.832 301.109
Despesas operacionais  - (64.643)
Despesas administrativas 11 (222.459) (64.477)
Despesas fi nanceiras  (1.143) (166)
Receitas fi nanceiras  1.292 -
Outras receitas  1.182 -
Lucro Operacional  1.028.704 236.466
Resultado antes do I.R. e Contribuição Social 1.028.704 236.466
Contribuição social 12 (37.687) (9.000)
Imposto de renda 12 (80.687) (19.001)
Lucro Líquido do Exercício  910.330 208.465
Quantidade de ações  1.841.956 1.841.956
Lucro líquido por ação R$  0,4942 0,1132
Lucro Líquido do Exercício  910.330 208.465
Lucro abrangente total do exercício  910.330 208.465

 Reservas de Lucros
 Capital Reser- Reservas Lucros
 Social va Legal Estatutárias Acumulados Total
Saldo 31.12.17 - - - - -
Capital social 
 integralizado 1.841.956 - -  (1.841.956)
Lucro líquido do exercício - - - 208.465 208.465
Destinação do 
 lucro do exercício - 10.369 198.096 (208.465) -
Saldo 31.12.18 1.841.956 10.369 198.096 - 2.050.421
Lucro líquido do exercício - - - 910.330 910.330
Destinação do
 lucro do exercício - 45.516 864.814 (910.330) -
Saldo 31.12.19 1.841.956 55.885 1.062.910 - 2.960.751

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - Em R$
Das Atividades Operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 910.330 208.465
Depreciação e amortização 383 -
Aumento (redução) dos
 ativos operacionais (112.887) (161.975)
Aluguéis à receber e outras (112.887) (161.975)
Aumento (redução) dos
 passivos operacionais (132.246) 52.917
Fornecedores (3.440) 5.715
Encargos sociais à recolher 813 13.803
Encargos com pessoal 952 2.670
Impostos à recolher (974) 19.001
Outras contas (129.597) 11.728
Das Atividades de Investimentos (735.744) (1.834.981)
Aquisição de imobilizado (735.744) (1.834.981)
Das Atividades de Financiamento - 2.025.346
Integralização de capital social - 1.842.006
Empréstimos de sócios - 183.340
Aumento (redução) de
 caixa e equivalentes (70.164) 289.772
No início do exercício 289.772 -
No fi nal do exercício 219.608 289.772
Variação de caixa e equivalente de caixa (70.164) 289.772

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido-Em R$ Robertelia Administradora de Imóveis S/A
CNPJ 31.749.579/0001-13

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações fi nanceiras 
relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, acompanhadas das notas explicativas. Colocamos-nos a disposição de V. Sas. 
para quaisquer esclarecimentos. São José do Rio Preto-SP, 31 de Março de 2020.

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A sociedade Robertelia Adminis-
tradora de Imóveis S/A, foi constituída em 01/10/2018, tendo foro e sede no Muni-
cípio e comarca de São José do Rio Preto, SP. É uma sociedade constituída por capi-
tal 100% nacional, e tem por objeto a locação e administração de bens imóveis pró-
prios e compra e venda de imóveis próprios. 2. Resumo das Principais Políticas 
Contábeis: 2.1 As demonstrações contábeis da sociedade foram preparadas e es-
tão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluin-
do os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 
2.2 Os ativos fi nanceiros estão classifi cados por categorias e mantidos até o o ven-
cimento. 2.3 Os recebíveis inclusive contas a receber são mensurados pelo valor de 
custo. 2.4 Os fornecedores são obrigações à pagar por aquisição de bens e serviços. 
2.5 As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 2.6 a tri-
butação dos impostos e contribuições sociais são calculados com base nas leis tri-
butárias, sendo o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro calculados 
pelo regime do lucro presumido. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: O Saldo da 
conta “Caixa e equivalente de caixa” inclui bancos conta movimento e aplicações fi -

nanceiras como demonstrado a seguir: 2019 2018
Bancos conta movimento 151.539 1.279
Aplicações fi nanceiras 68.069 288.493
 219.608 289.772
4. Aluguéis a Receber: Corresponde a valores a receber de clientes a curto prazo 
pela locação de imóveis. 5. Imobilizado: O imobilizado é composto por Imóveis pró-
prios para locação à terceiros, originários de integralização de capital social e novas 
aquisições no valor R$ 2.568.425, bem como de outros bens. 6. Fornecedores: Cor-
responde a valores a pagar decorrentes de compras a curto prazo para despesas.
7. Encargos Sociais, com Pessoal e Impostos à Recolher 2019 2018
COFINS 2.554 3.183
PIS 553 690
CSSL 8.650 9.000
INSS 2.754 930
Outros 106 -
Folha de pagamento 3.622 2.670
Imposto de renda - Pessoa Jurídica 18.027 19.001
 36.266 35.474

8. Demais Contas à Pagar: 2019 2018
Débitos com sócios - 183.390
Valores em caução 35.315 -
Impostos e contribuições diferido 30.205 -
Valores à repassar - 11.728
 65.520 195.118
9. Capital Social e Reservas: 9.1 O Capital Social é composto por 1.841.956 ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal sendo 920.978 ações do acionista Rober-
to Tebar e 920.978 ações da acionista Elia Garcia Tebar. 9.2 Do lucro líquido foi cons-
tituído reserva legal de 5% e o saldo remanescente foi destinado a reserva estatu-
tária, fi cando à disposição dos acionistas, sendo obrigatório a distribuição de divi-
dendos mínimos de 25%. 10. Receita: As receitas da sociedade são constituídas 
por locações de imóveis do imobilizado, líquida dos impostos, devoluções, abatimen-
tos e descontos, e reconhecida pelo regime de competência mensalmente.
 2019 2018
Receita bruta locações 1.300.861 312.517
(-) impostos incidentes (51.029) (11.408)
Receita Líquida das Locações 1.249.832 301.109
11. Despesas Administrativas: 2019 2018
Ordenados e salários 7.978 -
Pró-labore 36.000 9.000
INSS 9.508 1.800
Água e energia - 3.040

 2019 2018
Publicações 7.563 11.414
Serviços profi ssionais - Pessoa Jurídica 30.702 22.000
IPTU 14.036 -
Taxas administração e comissões 113.177 17.168
Outras 3.494 55
 222.458 64.477
12. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a 
contribuição social foi calculado sobre o lucro presumido, considerando as atuais 
alíquotas conforme a legislação em vigor. 13. Eventos Subsequentes: A 
administração considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das 
demonstrações e a data da sua autorização para conclusão, não havendo eventos 
que requeiram ajustes em suas demonstrações contábeis.
Diretoria: Roberto Tebar - Diretor presidente, Sandra Regina Tebar - Diretora geral,
Silvana Tebar - Diretora adjunta. Wilian Takahashi Baldan - T.C. CRC 1SP 242.715/O-4

Editais de
PROCLAMAS

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MANUEL ALEXANDRE GUEDES RIBEIRO BORGES e HELICO-
LIOLANDA ALVES DOS SANTOS BORGES. Ele, de nacionalidade 
português, auditor bancário, divorciado, nascido em Sanhoane, 
Santa Marta de Penaguião, Portugal, EX, no dia 15 de janeiro de 
1952, fi lho de PORFIRIO SOARES BORGES e de MARIA GUEDES 
RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, enfermeira, divorcia-
da, nascida em São Paulo, SP, no dia 27 de maio de 1965, fi lha 
de DURVALTERCIO ALVES DOS SANTOS FILHO e de AMÁLIA 
ALVES CERQUEIRA. 

LEIRSON BARBOZA DARDENGO e ROBERTHA ALVES SANTO-
RO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de garantia, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de outubro de 
1980, fi lho de ARNALDO DARDENGO e de MARIA APARECIDA 
BARBOZA DARDENGO. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 03 de junho de 1980, fi -
lha de ROBERTO SANTORO e de ELISABETE ALVES SANTORO.

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 28 de Abril de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. O município de Guapiaçu/SP, torna público aos interessados a realização 
da Tomada de Preços nº 002/2020, objeto do Processo nº 036/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Constitui 
objeto da presente licitação aquisição de neuropediatra para o município de Guapiaçu/SP, conforme especificações no 
Termo de Referência. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 15 de maio de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu/SP. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 29/ABRIL/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – 
SP, CEP: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 28 de abril de 2020. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE: Edinilson Gaspar.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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“MENAS” I
Pela avaliação de muita gente expert em realização de festas, 
quando tudo voltar ao normal, difícil será acontecerem 
casamentos monumentais como eram realizados com frequência, 
reunindo em torno de 500, 600 e até ultrapassando mil 
convidados. Mesmo que as famílias sejam abastadas e tenham 
disponibilidade financeira, essas festas exuberantes e opulentas, 
com robustas listas de convidados, parecerão ostentação e muita 
gente convidada, mesmo que vá à festa, torcerá o nariz.

BUFFET DALILA IV  

Criado em 1972 pela veneranda D. Dalila Grisi, de tradicional 
família de nossa cidade, que resolveu usar os excepcionais 
dotes culinários para oferecer pratos de banqueteria para as 
residências, em ocasiões especiais como Natal, réveillon e 
aniversários, D.Dalila viu seu trabalho florescer e com a ajuda 
da filha, Letícia, que começou em 1974. Montou aos poucos 
um buffet que se tornou referência de qualidade e imprimiu um 
lastro de história com enorme cintilância por ocasião de festas 
entre as mais chiques da cidade. 

A executiva 
Rose 

Guarnieri, 
uma das 

mulheres 
mais 

dinâmicas de 
Rio Preto 

INAUGURAÇÃO 

Chegada numa festa, quando Cláudia Bassitt aperta o play, aperta 
o play. Não tem meio termo. Aniversariante do dia 17 de maio, 
Cláudia Bassitt só vai poder comemorar virtualmente. Além do 
isolamento social que as autoridades sanitárias estão exigindo, 
seu triplex está em obras e quando terminado terá um espaço 
de festas no último andar com uma grande piscina, para que 
seus filhos possam reunir os amigos. O término da obra deverá 
acontecer no final do ano, com uma festa para os íntimos de 
oliveira. Eu disse íntimos?

Guerman e Simarques Ferreira Carmona, nos salões sociais

São José do Rio Preto, quarta-feira 
29 de abril de 2020

“MENAS” II

Redesenhadas, as festas deverão determinar o declínio demográfico 
dos convidados. Acredito que deveremos nos adequar às festas de 
casamento como aquelas europeias reunindo apenas os familiares 
mais próximos e meia dúzia de amigos plus intimes, nada mais. 
Os europeus que passaram muita necessidade, durante e após as 
guerras, sabem a falta de mantimentos e dinheiro. Aprenderam 
suando sangue a economizar e não jogar dinheiro pela janela, 
coisa que até agora não havia acontecido no Novo Mundo. O 
mundo está mais frágil. Todo o vigor da Europa e sua economia 
devastada desmoronou como se tudo tivesse se transformado na 
penúria de uma Alemanha Oriental, pobre, difícil para a vida ou 
como Leningrado de 1942, em plena 2ª Grande Guerra expressa 
um extremo desalento em relação ao mundo.

BUFFET DALILA II 

O Varanda do Golfe, incrustado no condomínio Quinta do Golfe, 
deverá estudar um novo rumo para atender aos golfistas. O 
número de pessoas que utilizam aquele espaço é exíguo e a 
receita não vinha cobrindo as despesas. E as festas estão cada 
vez mais enxutas, daí a decisão. O prédio onde o Buffet Dalila 
funcionou durante muitos anos, ao lado do Clube de campo 
Monte Líbano, será vendido. Todos os móveis, talheres, uniformes 
de garçons e garçonetes, pratarias, réchauds, cristais, talheres, 
toalhas, enfim, aquele material necessário para um buffet 
também será vendido.

BUFFET DALILA I

Sem previsão para o aporte de uma série de receitas em 2020, 
em especial eventos sociais ou empresariais, Leticia Grisi e sua 
filha Carol resolveram encerrar as atividades de um dos mais 
antigos, tradicionais e incensados buffets de Rio Preto: o Buffet 
Dalila, desfazendo não apenas a parceria com o Varanda do Golfe 
como também o seu serviço de eventos.

BUFFET DALILA III 

Carol continuará suas atividades junto ao marido, nas lojas Perfil 
Home e Perfil Office, de móveis e decorações. Letícia enquanto 
descansa, pretende preparar um cardápio enxuto para daqui a 
pelo menos seis meses, poder oferecer para almoços e jantares 
em ocasiões especiais. Leticia lê muito e está estudando pratos 
da História, de reis e imperadores, para poder trabalhar no estilo 
banqueteria. Por enquanto, só quer descansar. 

CONTRATOS

O coronavírus começa a provocar estragos nas finanças dos 
clubes de futebol do país. Patrocinadores que respondem por 
R$ 3 milhões da receita mensal do Corinthians já avisaram que 
querem suspender seus contratos com o clube.

MENORES

Apesar de não deixarem de existir, as festas vão diminuir, muito 
tanto em quantidade, quanto em tamanho. Com certeza, a 
qualidade permanecerá entre os anfitriões que sempre souberam 
receber bem. E porque as festas vão rarear, nesses novos tempos, 
certos party-designers terão que repensar o estrelismo que 
adotam no tratamento dos funcionários de um buffet, na hora 
da montagem de uma festa. Talvez por falta de preparo e berço, 
chegavam tratando os proprietários e gerentes  de buffets, com 
soberba e arrogância, como se fossem a última bolacha do pacote, 
destratando e chicoteando com palavras ácidas os funcionários, 
imaginando-os escravos de um faraó. Além de exigir que os 
buffets tivessem a obrigação de serem capazes de realizar os 
malabarismos mentais que propuseram à noiva e sua mãe, ou à 
debutante. Além do momento de ressignificação da economia, que 
poderá não compensar à empresa um dos inconfessáveis motivos 
pelo qual o Buffet Dalila, o nosso mais emblemático buffet, tirou 
o time de campo depois de 48 anos, foi o cansaço em lidar com 
o estrelismo de certos party-designers, cujo atrevimento, afetação 
e arrogância os anfitriões sequer imaginavam que estivessem 
acontecendo, porque o tratamento na frente deles era outro. Afinal, 
dizem alguns donos de buffet: “Estamos aqui lutando há tantos 
anos e não merecemos esse tratamento por parte de pessoas que 
iniciaram sua trajetória ontem”. Mas prestem atenção: eu disse 
“certos”. Há profissionais de alta classe e afabilidade.

“MENAS” III 

As festas, é preciso que se faça uma ressalva, deverão ter 
o mesmo fausto, esmero e apurado acabamento, mas bem 
menores. Pela minha ótica, terão o desenho mais enxuto, 
como aquele da deliciosa comédia romântica britânica ‘Quatro 
casamentos e um funeral’, de Mike Nowill, com Hugh Grant, 
indicado ao Oscar na categoria de melhor filme e melhor 
roteiro. Faturou também o Bafta de melhor filme, melhor 
direção melhor ator e melhor atriz coadjuvante e o César de 
melhor filme estrangeiro. 


