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Regras serão conhecidas hoje, com a publicação de 
decreto do governador João Doria. A nova medida para 
os ônibus suburbanos está alinhada com as ações que 
o Governo do Estado vem tomando para frear o ritmo 
de contaminação da COVID-19.                    Pág. A3

COVID ATACA OUTROS ÓRGÃOS ALÉM DO PULMÃO

Semae endurece 
medidas de 

proteção contra 
o coronavírus 

Portaria do Serviço Munici-
pal Autônomo de Água e Es-
goto de Rio Preto determina a 
obrigação do uso de máscaras 
por parte dos servidores e dos 
terceirizados. A norma con-
templa tanto os que trabalham 
dentro da autarquia quanto os 
que executam tarefas externas. 

                            Pág. A3   

Cláudio LAHOS

Máscaras passam
a ser obrigatórias 

nos intermunicipais

Passageiros de ônibus suburbanos terão que usar o acessório a partir do próximo dia 4

Servidores vão 
receber 1ª 

parcela do 13º 
no aniversário
Liminar obtida pelo Sindica-

to dos Servidores suspendeu 
trecho de decreto municipal 
que cortava pagamento da pri-
meira parcela do 13º durante 
o isolamento social. Prefeitura 
alegou contenção de despesas. 
Com decisão judicial, funciona-
lismo deve receber benefício.  
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Monitorar curados pode ajudar 
médicos a decifrar ação do vírus
Há relatos de pacientes que tiveram conjuntivite, trombose e até inflamação no músculo do coração. Sobre imu-

nidade para curados, especialistas afirmam que sem vacina ela deve ser temporária.  Pág. A5

Costureiras do Senai trabalham na produção de EPIs para o HB

Cláudio LAHOS

Profissionais do HB 
vão receber EPIs 
feitos em carreta

ESCOLA MÓVEL

A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) trouxe 
para Rio Preto, ontem, uma escola móvel de confecção industrial para 
produzir máscaras e uniformes para os profissionais do Hospital de Base. 
A escola ficará instalada em frente ao HB nos próximos dias e funcionará 
dentro de uma carreta.                                                         Pág. A3

Prefeitura de 
Olímpia recebe 

doações do 
comércio

Pág. A4

Acidente 
doméstico mata 
bebê em Bady 

Bassitt
Pág. A5

Responsabilidade 
será pessoal 

para padre que 
celebrar missa, 
adverte bispo  
Em carta, Dom Tomé ad-

verte que em municípios que 
tiveram alguma flexibilização na 
quarentena padres assumirão  
pessoalmente qualquer tipo de 
condenação ou multa imposta 
pelas autoridades.  Pág. A4

Caminhoneiro 
é assaltado e 
mantido refém 

em rodovia 
Pág. A5

Divulgação

Carros batem e 
mulheres brigam 
em condomínio

Pág. A5
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É de conhecimento pú-
blico que o hábito de fumar 
está associado a maiores 
chances de uma pessoa 
desenvolver complicações 
em seu sistema circulatório. 
Nossa circulação é com-
posta por artérias e veias, 
que caracterizam-se pela 
fragilidade frente aos efeitos 
sistêmicos da nicotina.

O fumo aumenta a vis-
cosidade do sangue, o que 
significa que o sangue dos 
fumantes é mais “grosso” 
em relação aos não fuman-
tes. Esta viscosidade predis-
põe à formação de coágulos 
tanto nas veias quanto nas 
artérias do nosso corpo.

Em resumo, o hábito 
de fumar está associado a 
presença de trombos em 
nosso sistema circulatório. 
Infelizmente, a infecção pelo 
novo Coronavírus demons-
trou importante associação 
com alterações no sistema 
de coagulação sanguínea, 
fato que também eleva o 
risco de uma pessoa infec-
tada desenvolver coágulos e 
trombos nas artérias e veias 
do corpo.

Portanto, a associação 

O papel do fumo na circulação 
em época de Covid-19

Divulgação

de infecção pelo novo Coro-
navírus e o tabagismo piora 
o quadro circulatório, assim 
como recentemente ocorreu 
com o ator da Broadway Nick 
Cordero, que foi submetido 
a amputação da sua perna 
devido a complicações circu-
latórias associadas ao novo 
Coronavírus.

As dores nas pernas re-
presentam o primeiro indício 
de alterações nas veias e ar-
térias do corpo. Valorize este 
sintoma. Na dúvida, procure 
o cirurgião vascular. Se possí-
vel, diminua a quantidade de 
cigarros consumidos por dia. 

Cuide-se! É importante 
seguir as orientações do Mi-
nistério da Saúde para evitar 
a proliferação do novo Coro-
navírus.

Prof. Dr. Sthefano Atique 
Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especia-
lista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medicina 
da União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago).

      O fumo aumenta a viscosidade do sangue, o que 
significa que o sangue dos fumantes é mais “grosso” em 

relação aos não fumantes“   ”

ARTIGO  

Raquel Kobashi GALLINATI

Um 1º de Maio diferente e histórico

Esse Dia do Trabalho será 
diferente para todos. As gran-
des centrais sindicais não fa-
rão suas festas e o descanso 
do feriado não terá o mesmo 
sentido de anos anteriores.

Uma grande parte dos tra-
balhadores passará o feriado 
em casa, em quarentena. 
São funcionários de empresas 
consideradas não-essenciais.

Para eles, o Dia do Tra-
balho será de apreensão por 
não saber se ainda terão em-
prego quando essa pandemia 
acabar. 

Mais ainda, eles sequer 
têm a certeza de que irão re-
ceber seus salários para pagar 
as contas mensais e muitos já 
foram informados de que seus 
empregadores não suportarão 
essa inatividade.

Esse é o segundo grupo. 
Os pequenos empresários, 
comerciantes, profissionais 
liberais e autônomos. Há um 
mês sem poder trabalhar, ou 
com atividade reduzida ao 
mínimo, não sabem o que 

será do futuro e a falência é 
uma realidade cada vez mais 
próxima.

Há, ainda, um terceiro 
grupo. Os considerados es-
senciais. Os que estão man-
tendo nossa sociedade ativa, 
mesmo com o temor de uma 
contaminação.

São os profissionais da 
saúde, os agentes de seguran-
ça pública e funcionários de 
supermercados e farmácias, 
por exemplo.

Esses profissionais todos 
os dias saem para trabalhar 
e, ao voltar, fazem o possível 
para não levar o Covid-19 para 
dentro de suas casas.

Nós, policiais civis, vamos 
para as ruas todos os dias, 
agora armados também de 
máscaras, luvas e álcool em 
gel.

Mas se engana quem pen-
sa que essas novas armas 
foram fornecidas pelo Estado. 
Salvo raríssimas delegacias 
onde o Governo distribuiu uma 
quantidade mínima de produ-
tos para proteção dos policiais 
e do público, cada agente de 

segurança está tendo que se 
proteger por conta própria.

O Governo também não 
estabeleceu protocolos de 
atendimento, reduzindo o uso 
das delegacias aos boletins de 
ocorrência essenciais.

O Estado se limitou a pe-
dir que a população utilize 
mais o boletim de ocorrência 
eletrônico, feito via internet, 
mas as delegacias continuam 
de portas abertas para todos, 
ambiente perfeito para a con-
taminação pelo Covid-19.

Nesse 1º de maio, pro-
blemas históricos persistem, 
como o déficit de policiais 
civis, que chega a 13.500 
no estado, a falta de equipa-
mentos e sucateamento dos 
distritos.

Agora, além da missão de 
combater a criminalidade, os 
policiais precisam defender a 
própria vida e a vida de suas 
famílias, expostas ao Covid-19 
pela falta de capacidade do 
Governo do Estado de preser-
var a saúde dos servidores da 
Segurança Pública paulista.

Após mais de um mês em 

quarentena, nosso dever é 
seguir as recomendações das 
autoridades de saúde. Quem 
puder, fique em casa. Não é 
o momento de passeios pelos 
parques ou confraternizações 
com amigos.

Para aqueles vivendo si-
tuação insustentável, tomem 
todos os cuidados possíveis e 
trabalhem de forma criteriosa, 
com todas as precauções.

Quanto mais ficarmos em 
casa, mais rápido essa pan-
demia vai acabar.

Se cada um fizer sua parte, 
o Dia do Trabalho de 2021 
será um feriado festivo, onde 
poderemos celebrar principal-
mente os profissionais que 
arriscaram suas vidas nesse 
momento de crise.

Aos funcionários da saúde, 
policiais, coletores de lixo, 
caixas de supermercados e 
todos os que estão trabalhan-
do, nossos aplausos e nosso 
muito obrigado.

*Presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia do 
Estado de São Paulo.

Divulgação
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O governador João Do-
ria (PSDB) anunciou nesta 
quarta-feira (29) que o uso 
de máscaras de proteção 
passará a ser obrigatório 
para passageiros do Metrô, 
da CPTM, dos ônibus inter-
municipais da EMTU nas 
regiões metropolitanas e 
dos ônibus rodoviários fisca-
lizados pela Artesp (Agência 
de Transportes do Estado de 
São Paulo), dentre eles os 
ônibus intermunicipais que 
atendem os municípios no 
entorno de Rio Preto.

O decreto com as re-
gras será publicado nesta 
quinta-feira (30), no Diário 
Oficial, e a medida passa 
a valer a partir da próxima 
segunda-feira (4). 

“Tenho certeza que essa 
medida será seguida tam-

bém por decretos munici-
pais dos demais prefeitos 
do Estado de São Paulo 
para tornar obrigatório o uso 
de máscaras no transporte 
coletivo. A obrigatoriedade 
é válida também para táxis 
e aplicativos, e a especifica-
ção será feita pelas prefeitu-
ras municipais”, disse Doria. 

Em Rio Preto, desde a 
última segunda-feira (27) os 
usuários do transporte pú-
blico urbano são obrigados 
a usar máscaras nos ônibus 
e no terminal urbano.

A nova medida também 
para os ônibus intermuni-
cipais está alinhada com 
as ações que o Governo do 
Estado vem tomando para 
frear o ritmo de contami-
nação da COVID-19. “Usar 
máscara é uma medida de 
cuidado pessoal e um gesto 

Sérgio SAMPAIO

DECRETO DO GOVERNADOR

Motta pede apoio do governo 
para dentistas autônomos 

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) enviou ofício 
para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, solicitando apoio 
do governo federal para atender 
o segmento de trabalhadores 
formado por cirurgiões-dentis-
tas autônomos que por meio 
do Movimento Help-Odonto 
que reivindica políticas de apoio 
econômico e linhas de crédito 

para que os profissionais pos-
sam trabalhar com segurança 
e, assim, amenizar os impac-
tos sofridos em decorrência 
das medidas de isolamento e 
quarentena. 

Segundo nota divulgada 
pelo parlamentar, estes profis-
sionais não têm uma linha de 
crédito e também não se encai-
xam nos benefícios oferecidos 
pelo governo junto aos bancos 
credenciados. “Como em todas 

Sérgio SAMPAIO

Uso de máscara será obrigatório também nos 
ônibus intermunicipais a partir do dia 4 A superintendência do Se-

mae (Serviço Municipal Au-
tônomo de Água e Esgoto) 
editou uma portaria publicada 
nesta quinta-feira (29), no 
Diário Oficial (Jornal Dhoje), 
que determina a obrigação do 
uso de máscaras por parte dos 
servidores e os terceirizados 
que trabalham na autarquia.

Na justificativa, salienta 
que está seguindo orientações 
de outros decretos feitos pela 
Prefeitura no que diz respeito 
aos cuidados para a contenção 
do Covid-19 em Rio Preto.

A obrigação do uso de más-
caras será exigida nas depen-
dências do Semae e também 
por aqueles que estiverem a 
serviço nas ruas, e no caso 
destes trabalhadores serem 
terceirizados a empresa terá 
que fornecer as máscaras.

Dispensa de Licitação – 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto adquiriu 3130 másca-
ras com reservatório junto a 
empresa Cene Rio Preto Ltda 
que serão utilizadas para o 
enfrentamento da emergência 
de saúde pública durante a dis-
seminação do Covid-19 em Rio 
Preto. Serão 1350 máscaras 
para adultos e 1780 máscaras 
infantis. O valor da compra foi 
de R$ 63.539,00. 

A dispensa de licitação se 
deu baseada na da Lei Fede-
ral 13.979/20 artigo 4º “Fica 
dispensada a licitação para 
aquisição de bens, serviços 
e insumos de saúde desti-
nados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do coronavírus de 
que trata esta Lei”.

Semae determina 
uso de máscaras 
para servidores 
e terceirizados 
da autarquia

Sérgio SAMPAIO

No páreo
Os vereadores sabem que a 

reabertura do comércio só será 
possível a partir de 11 de maio, 
já que o prefeito não pretende 
desrespeitar o decreto estadual, 
devido ao vírus. Mesmo cientes 
disso, um grupo insiste em co-
brar a antecipação da retomada 
das atividades. Marinho das 
Bombas (Patriota) sugeriu para 
o prefeito antecipar a reabertura 
para 7 de maio, três dias antes 
do prazo estabelecido pelo de-
creto. Marinho não vai disputar 
a reeleição, porém, tem seus 
motivos para marcar território: 
o filho Bruno Marinho estará no 
páreo.

Fundo do baú
O presidente Jair Bolsonaro declarou, na campanha 

de 2018, que não pretendia disputar a reeleição. Ao 
chegar no poder, no entanto, já está pavimentando o 
caminho para concorrer no processo eleitoral em 2022. 
A declaração irônica, “e daí?”, por exemplo, macula a 
sua imagem e dá munição para os adversários políticos 
explorarem as recaídas dele na campanha eleitoral. 
Como é de praxe em qualquer campanha, pode ter cer-
teza que tudo o que o presidente fala, de forma negativa, 
está guardado no fundo do baú.

E daí?
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixa 

qualquer analista político em dúvida ao tentar entender 
o que realmente está querendo dizer. A última dessas 
confusões se deu quando comunicado do número de 
mortes no país, em razão do coronavírus, simplesmente 
respondeu: “E daí? Eu sou o Messias, mas não faço mi-
lagre”. Como líder da Nação, até parece que o assunto 
não interessa a ele. Bolsonaro deveria entender que são 
vidas que se perdem, famílias desesperadas e o medo 
espalhado por todo o país.

Estaca zero
As medidas restritivas 

adotadas para controlar a 
pandemia, de acordo com 
dados apresentados pela 
área da saúde, proporcio-
naram bons resultados no 
controle do coronavírus, 
inclusive, com número re-
duzido de mortes, oito, até 
o fechamento desta colu-
na. Se continuar assim até 
10 de maio, quando expira 
o decreto do governador 
João Doria (PSDB), o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
poderá ampliar a liberação 
da reabertura do comércio. 
Agora, a população tem de 
continuar colaborando para 
não voltar à estaca zero.

Vota hoje
A Assembleia Legislativa vota hoje, 

em sessões extraordinárias, projeto 
que corta despesas com o objetivo 
de economizar R$ 320 milhões. O 
recurso, que será repassado ao es-
tado, será destinado ao combate da 
covid-19. Pela proposta não sofrerão 
cortes os servidores que ganham 
até o teto do INSS, R$ 6.100 men-
sais. Servidores comissionados, que 
ganham até 10 salários mínimos, 
devem ter corte de 10%. Para quem 
ganha acima fica mantido o corte 
de 20%. 

PTC decide
A direção do PTC marcou reunião para a próxima 

terça-feira definir a pré-candidata a prefeita que irá 
disputar as eleições em outubro. Danila Cintia Azevedo, 
que atuava na formação da Aliança Pelo Brasil, partido 
que está sendo formado para abrigar o presidente Jair 
Bolsonaro, deverá ser confirmada como representante 
do PTC. A informação é do vice-presidente Adideus 
Cardoso, que está cotado para sair como vice na cha-
pa. Como não tem tempo de TV, Adideus disse que a 
campanha será focada na rede social.

que demonstra respeito a 
quem está ao seu lado. Se 
todos colaborarem, vamos 
juntos vencer o coronavírus 
e sair dessa crise”, salientou 
o secretário dos Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy.   

Caberá às empresas e 
aos prestadores de serviços 
fiscalizar e não permitir a 
entrada e a permanência de 
pessoas sem máscaras no 
interior no dentro dos ônibus 
e nos terminais ou rodoviá-
rias no caso dos municípios 
da região. 

“As empresas serão fis-
calizadas pelos órgãos es-
taduais e municipais e ad-
vertidas se identificarmos 
o não cumprimento desta 
determinação. Depois da 
advertência, serão multa-
das”, explicou o governador. A partir de segunda, embarque só será autorizado com o acessório

Cláudio LAHOS

as profissões, a pandemia vai 
trazer consequências negativas 
na economia. Os dentistas são 
expostos diariamente a agen-
tes infectantes e à radiação, e 
precisam de tranquilidade para 
continuar exercendo o seu tra-
balho”, salientou Motta.

Como a doença se propaga 
via gotículas respiratórias, os 
dentistas estão no topo de 
classificação de risco de con-
taminação pela Covid-19.O deputado federal Motta
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Liminar garante a servidores recebimento da 1ª parcela do 13º salário no mês de aniversário 

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais conseguiu 
liminar junto ao juiz da 1ª Vara 
da Fazenda de Rio Preto sus-
pendendo trecho do decreto 
municipal 18950/2020 que 
definiu contenção de gastos 
em diversos setores durante 
o período da pandemia do 
Covid-19 na cidade. 

O trecho revisto pelo juiz da 
1ª Vara, Adilson Araki Ribeiro, 

foi o que adiava a antecipação 
do pagamento da 1ª parcela 
do 13º salário dos servidores 
municipais.

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, o Estatuto da categoria 
garante que esse pagamento 
deve ser feito no mês de ani-
versário do servidor. Com a 
liminar a prefeitura terá que 
voltar atrás e fazer o que diz o 
regramento dos servidores de 
Rio Preto. 

Em trecho do despacho 

do juiz ele coloca que “Diante 
disto, em prevendo a lei que o 
13º salário deve ser pago em 
duas parcelas, evidente que 
deve ser cumprida, salvo se 
revogada por lei de iniciativa 
do Prefeito e aprovada pela 
Câmara. Com isto, ainda que 
sob fundamento legítimo, há 
flagrante ilegalidade do decreto 
a suprimir direito do servidor, 
deferindo a liminar para que 
seja suspensa tal conduta, 
sob pena de multa de dez mil 

reais por descumprimento no 
pagamento do servidor com 
direito”, salientou magistrado.

A liminar parcial conce-
dida nesta quarta-feira (29) 
determina uma multa contra 
a Prefeitura no valor de R$ 
10 mil por servidores que for 
prejudicado, caso a administra-
ção não efetive o pagamento 
conforme a regra do Estatuto 
do Servidor. 

Deste decreto é o mesmo 
que suspendeu: contratação 

Sérgio SAMPAIO de estagiários, nomeações 
para cargos públicos, concur-
sos públicos, pagamento de 
horas extras (com exceção de 
casos emergenciais), além de 
conter outras medidas para a 
contenção de gastos enquanto 
durar o estado de calamidade 
pública decretada em Rio Preto 
por conta do isolamento social.

Em nota, a Prefeitura, por 
meio da Procuradoria Geral, 
informou que ainda não foi 
notificada da decisão.

Tenebroso
Comentando sobre a coletiva de 

imprensa feita pelo governador João 
Doria e pelo prefeito da capital, Bruno 
Covas, ambos do PSDB, o deputado 
Paulo Fiorilo (PT) criticou as declara-
ções do prefeito. “A fala do prefeito 
foi mórbida, dizendo de quantas covas 
serão abertas, de quantos caixões se-
rão comprados, de quantas câmaras 
frigoríficas serão contratadas”, frisou. 
O assunto, quando fala em doença e 
morte, fica tenebroso. Agora, como 
fugir dessa situação latente provo-
cada pelo vírus que veio da China? 
Fique em casa!

Caminhoneiros
Projeto do deputado Vicentinho 

Júnior (TO) assegura a caminhonei-
ros autônomos e a profissionais do 
setor de transporte de cargas priori-
dade no acesso à vacinação durante 
a pandemia de covid-19. O texto 
está sendo analisado pela Câmara 
dos Deputados. O autor defende 
como essencial assegurar a saúde 
desses profissionais, a fim de que 
o País possa enfrentar a grave crise 
provocada pela pandemia do novo 
coronavírus. “Precisamos garantir a 
esses profissionais acesso facilitado 
à vacinação”, ressaltou.  

Os vereadores sabem que a 
reabertura do comércio só será 
possível a partir de 11 de maio, 
já que o prefeito não pretende 
desrespeitar o decreto estadual, 
devido ao vírus. Mesmo cientes 
disso, um grupo insiste em co-
brar a antecipação da retomada 
das atividades. Marinho das 
Bombas (Patriota) sugeriu para 
o prefeito antecipar a reabertura 
para 7 de maio, três dias antes 
do prazo estabelecido pelo de-
creto. Marinho não vai disputar 
a reeleição, porém, tem seus 
motivos para marcar território: 
o filho Bruno Marinho estará no 

Marinho quer obrigar supermercados, bancos 
e lotéricas a doarem máscaras para clientes
Por conta das últimas deter-

minações do Comitê Gestor de 
Combate ao Coronavírus a popu-
lação foi obrigada a usar máscaras 
para poder ser atendida ou entrar 
em qualquer estabelecimento que 
está autorizado a funcionar. Medida 
essa que fez com que o vereador 
José Carlos Marinho (Patriota) 
apresentasse um projeto de lei que 
obriga supermercados, bancos e 
lotéricas a fornecerem este item 
(máscara) para seus clientes.

Marinho afirma que diante 
da crise vivida e imposta pelas 
restrições da quarentena (imposta 

para combater a proliferação do 
Covid-19), apenas estes três seg-
mentos não tiveram perdas, mas 
sim, o oposto. Eles estão lucrando 
mais do que nunca, fato esse que 
o vereador entende que os mesmos 
deveriam fornecer gratuitamente 
as máscaras para seus frequen-
tadores.

“Tem trabalhador que está na 
fila e não tem R$ 5 para comprar 
uma máscara”, salientou Marinho.

O vereador espera que a Mesa 
Diretora da Câmara inclua essa 
proposta para ser votada o mais 
rápido possível. 



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
30 de abril de 2020   COTIDIANO  COTIDIANO

Bispo adverte padres que estão 
celebrando missas na região

O bispo Dom Tomé Ferreira 
da Silva, da Diocese de Rio 
Preto, enviou uma carta para 
os párocos da região. No do-
cumento, ele advertiu que os 
padres que optarem por reali-
zar missas em municípios que 
tiveram alguma flexibilização 
na quarentena assumirão a 
“responsabilidade pessoal” por 
qualquer tipo de condenação 
ou multa imposta pelas au-
toridades, e não da paróquia.

Dom Tomé ainda ressaltou 
na carta que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
Governo do Estado de São 
Paulo e a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
defendem o distanciamento 
social como medida preventiva 
contra a infecção do coronaví-
rus. Em Rio Preto, as missas 
foram canceladas desde o dia 
21 de março, para evitar aglo-
merações nas igrejas.

Para os padres que optarem 
por realizar as missas, o bispo 
deixa algumas recomendações 
como: ter em mão o docu-
mento escrito da autoridade 
competente que autorize a 
retomada das atividades, con-
versar com o Conselho Pastoral 
Paroquial antes de tomar qual-
quer decisão e seguir todas as 
orientações das autoridades.

“Em nenhuma circunstân-
cia esqueça empobrecidos e 
necessitados, bem como dos 
que precisam de apoio espiri-
tual”, finalizou o bispo na carta.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Dom Tomé destacou em carta que a Igreja, OMS e Estado defendem o isolamento social 

A Prefeitura da Estância Tu-
rística de Olímpia recebeu nesta 
quarta-feira, 29, as máscaras 
confeccionadas pelo grupo de 
voluntárias ‘Mulheres de Bem’. 
No total, foram feitas cerca de 
1.100 máscaras faciais casei-
ras. Os tecidos foram doados 
pelo comércio olimpiense, que 
está empenhado em contribuir 
com a proteção e o enfrenta-
mento da Covid-19.

Ao todo, foram recebidos 
mais de 300 metros de teci-
dos, além dos elásticos. As 
lojas que fizeram as doações 
são: Espaço Fashion, Nova 
Nálice, Casa Fucci, Doce Aro-
ma, Carambola Kids, Ma & Te 
Infantil, Donna Bella, Susi Moda 
Infantil, Restaurante Bom Café, 
Despachante São Francisco, 
Império do Jeans, Top Shake, 
Lolla Store, Driele Modas, Ma-
ria Tecidos, Gaby Store, Cacau 
Show, Loja Amarelinha da Sorte, 
Vila Ótica, Rosa Rubi, O Lojão, 
Mercadão dos Óculos, RAS Fort 
Fruit, Auto Posto Puttini e Via 
Fibra, além da olimpiense Maria 

Ducatti Spegiorim (Dona Cida 
Speriorim).

As voluntárias que confec-
cionaram as máscaras são 
artesãs de Olímpia e ex-alunas 
dos projetos da Secretaria de 
Assistência Social. A confecção, 
que contou com o apoio da 
vereadora e coordenadora do 
grupo de voluntárias, Cristina 
Reale, foi realizada na quadra 
do Grupo Nova Esperança da 
Terceira Idade, no centro.

Do total das máscaras con-
feccionadas, 100 unidades 
foram doadas para a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e, 
agora, o restante será entregue 
para as famílias em vulnerabili-
dade social, pela secretaria de 
Assistência Social, junto com o 
auxílio alimentação oferecido 
por meio das cestas básicas.

As máscaras foram recebi-
das pelo assessor de gabinete, 
Túlio Pinheiro, que foi quem 
intermediou as doações junto 
ao comércio local, e já foram 
entregues ao prefeito Fernando 
Cunha e à secretária de Assis-
tência Social, Jaqueline Silva, 
para a distribuição.

Da REPORTAGEM

Voluntários arreca-
daram 300 metros 
de tecidos para fa-
zer as máscaras

Mais de mil máscaras 
caseiras são produzidas 

com doações de 
comerciantes olimpienses

Da REDAÇÃO

Desde 2007, o dia 2 de abril 
foi escolhido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) como 
o Dia Mundial de Conscientiza-
ção do Autismo. Anualmente, 
organizações de saúde promovem 
campanhas durante o mês para 
celebrar a data e promover a tro-
ca de conhecimento. Neste ano, 
o tema escolhido para debate é 
‘Respeito para todo o espectro’.

Rio Preto abraça a causa 
desde o início e todos os anos 
realiza, por meio da Secretaria 
de Saúde, a campanha municipal 
para diagnóstico precoce, divul-
gação da rede de atendimento, 
inclusão e promoção dos direitos 
às pessoas com autismo. Neste 
ano, excepcionalmente, por conta 
da pandemia de coronavírus, a 
programação foi cancelada.

No entanto, os atendimentos 
realizados pela rede municipal de 
saúde continuam. O tratamento 
para o transtorno do espectro 
autista (TEA) está concentrado na 
Atenção Especializada, por meio 
de dois serviços: o Centro Espe-
cializado de Reabilitação (CER 
II) e o Centro de Atendimento 
Psicossocial (CAPS), tanto infantil 
quanto adulto.

Centro Especializado de 
Reabilitação (CER II)

O CER II realiza atendimentos 
de reabilitação física e intelectu-
al, com atendimento multidisci-
plinar, atuando na faixa etária de 
0 a 12 anos para abordagem ao 
TEA. Para ser atendido no local 
é necessário buscar primeiro 
uma unidade básica de saúde 
(UBS), onde a equipe realiza o 
encaminhamento para o serviço 
especializado.

A equipe do CER II é capaci-
tada para o atendimento aos au-
tistas e conta com enfermagem, 
fonoaudiologia, fisioterapia, neu-
rologia, psiquiatria, psicologia, 
nutrição, serviço social e terapia 
ocupacional.

Centro de Atendimento 
Psicossocial (CAPS)

Os Centros de Atenção Psi-
cossociais atendem a pacientes 
com todos os tipos de transtor-
nos mentais, incluindo o TEA. 
Diferentemente do CER II, que 
realiza atendimento somente por 
encaminhamento, os CAPS aten-
dem às demandas espontâneas, 
ou seja, o paciente não precisa 
passar por uma unidade básica 
de saúde para ser atendido.

Rio Preto atende autistas 
pelas redes públicas 
de Saúde e Educação

Vinicius LIMA

Senai doará cerca de 
cinco mil protetores de 
máscaras a partir da 
próxima semana

A Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) trouxe para Rio Preto 
nesta quarta-feira (29) uma 
escola móvel de confecção 
industrial para produzir más-
caras e uniformes para os pro-
fissionais do Hospital de Base. 

A escola ficará instalada 
em frente ao hospital nos 
próximos dias e funciona como 
uma carreta, que conta com 
todas as ferramentas necessá-
rias para confecção e 12 má-
quinas de overloque industrial.

“Isso é fundamental para 
a nossa instituição. Nosso 
consumo de EPI’s estava 
exagerado, utilizando muitas 
máscaras, aventais e luvas. 
Temos milhares de pessoas 
frequentando o hospital todos 
os dias e o nosso consumo 
diário é de cerca de 25 mil 
máscaras. Então, essa par-
ceria é fundamental para nos 
auxiliar e manter a proteção 
para nossos funcionários e pa-
cientes”, afirmou Jorge Fares, 
diretor executivo do HB.

“É uma solução inédita 
trazer uma escola móvel para 
dentro de um hospital. Assim, 
pode confeccionar os mate-
riais dentro dos padrões do 
próprio HB. Ficamos felizes de 
colaborar com isso”, disse Lis-
zt Abdala, dirigente do Senai.

Escola móvel 
vai confeccionar 

máscaras para o HB

Para a diretora administrativa do HB, Amália Tieco, ação é fundamental para combater vírus

INCLUSÃO

TRABALHO VOLUNTÁRIOEM UMA CARRETA

Para a diretora administrati-
va do Hospital de Base, Amália 
Tieco, a ação é fundamental no 
combate ao coronavírus. 

“É consenso mundial que 
a melhor forma de diminuir a 
transmissão do vírus é com 
o isolamento. E a máscara é 
fundamental neste processo. 
Por isso, é muita importante 
essa parceria e a produção em 
larga escala das máscaras”, 
comentou.

Além dos uniformes e más-
caras, a unidade de Rio Preto 
do Senai doará cerca de cinco 
mil protetores de máscaras a 
partir da próxima semana. 

Para confecção será usada 
uma máquina injetora do pró-
prio Senai, que tem capacidade 
de produção de até 800 peças 
por dia.

Cláudio LAHOS

INSS

Os pedidos de prorrogação 
de auxílio-doença serão feitos 
automaticamente pelo INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social), enquanto durar o fe-
chamento das agências, em 
função da pandemia do coro-
navírus (Covid-19), atendendo 
pedido à Ação Civil Pública nº 
2005.33.00.020219-8.

A regra está prevista na 
Portaria 552, publicada nesta 
quarta-feira (29) no Diário 
Oficial da União. De acordo 
com a Portaria, os pedidos de 
prorrogação serão efetivados 
de forma automática a partir 
da solicitação, por 30 dias, 
ou até que a perícia médica 
presencial retorne, limitado a 
6 (seis) pedidos.

Para resguardar o direito 
do segurado, o INSS também 
prorrogará automaticamente 
aqueles auxílios que foram 
concedidos por decisão ju-
dicial, ou, em que a última 
ação tenha sido de estabele-
cimento, ou ainda, via recurso 
médico.

A Portaria normatiza, ain-
da, todo procedimento deste 
tipo feito em benefícios a par-
tir do dia 12 de março deste 
ano, para pedidos de prorro-
gação já agendados e que, em 
consequência da pandemia, 
não houve possibilidade de 
realização da perícia médica 
presencial.

Auxílio-doença 
é prorrogado 

automaticamente 
durante 

pandemia do 
Covid-19

Da REDAÇÃO Divulgação
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Curados do Covid-19 são 
monitorados por 14 dias

A Saúde também divul-
gou nesta quarta-feira (29) 
que 49 pacientes (46% 
dos casos confirmados) já 
estão recuperados. Apesar 
disso, após os pacientes 
serem curados eles conti-
nuam sendo monitorados 
pela equipe médica dos 
hospitais.

O clínico-geral e coor-
denador da saúde inte-
grada do Austa, Ronaldo 
Gonçalves da Silva, explica 
como funciona o acompa-
nhamento. 

“Depois que os pacien-
tes vão pra casa, eles ficam 
duas semanas isolados. 
Monitoramos os sintomas 
e a situação de cada um 
por telefone ou por telea-
tendimento. Dependendo 
do exame, fazemos a co-
leta na própria residência 
das pessoas”, comentou. 

O médico também ga-
rante que todos os pa-
cientes que receberam 
alta estão evoluindo bem 
na recuperação. “Nenhum 
deles teve sequelas, mas 
continuamos monitorando 
de olho nos sintomas. Pedi-
mos para que os pacientes 
se movimentem mais pela 
casa, para ver se não dá 
falta de ar”, afirmou.

De acordo com Gonçal-
ves, o Covid-19 pode afetar 
outros órgãos, além do 
pulmão. “Já tivemos relatos 
de pacientes que tiveram 
conjuntivite, trombose e 
até inflamação no músculo 
do coração, chamado mio-

cárdio”, comentou. 
O médico também ex-

plicou se a pessoa curada 
tem chances de pegar o 
vírus novamente. 

“Teoricamente ela fica 
imune por algum tempo, 
já que a defesa do nos-
so corpo consegue criar 
uma ‘memória’ daquele 
vírus. O problema é que o 
vírus sofre uma mutação 
muito rápida, ainda mais 
o Covid-19 que é um tipo 
novo. É por isso que para 
determinadas doenças nós 
temos que tomar vacina 
todo ano”, finalizou.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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Após cura, equipe médica 
acompanha paciente, por tele-
fone ou teleatendimento, com 
monitoramento dos sintomas  

Mulheres brigam após 
acidente de trânsito 

em condomínio

Duas moradoras de um 
condomínio de apartamen-
tos, na Região Leste de Rio 
Preto, se agrediram, no final 
da tarde desta terça-feira, 
após um acidente de trânsito 
ocorrido no local.

Conforme o registro po-
licial, uma vendedora, de 
39 anos, estava dirigindo 
seu Kia Sportage quando a 
condutora de um GM Agile 
avançou o sinal de Pare e 
bateu na porta do lado da 
motorista do SUV.

Inicialmente, segundo o 
boletim de ocorrência, ela 
teria dito que iria pagar o 
conserto e que era para a 
vítima apresentar orçamento.

Ao entregar duas cota-
ções para a responsável pela 
colisão a mesma mudou de 
ideia e alegou que era para 
cada uma pagar pelo conser-
to do veículo da outra.

Houve discussão e troca 
recíproca de agressões físi-
cas. Caso foi registrado como 
vias de fato e segue sendo 
investigado pela DDM (Dele-
gacia de Defesa da Mulher).

Daniele JAMMAL

ANA DA SILVA FERNANDES – Falecida 
no dia 28/04/2020 aos 94 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Domingos Fernandes, 
deixando os fi lhos: Neuza, Elza, Valentina 
e Domingos (falecido). Sepultamento 
ocorreu no dia 29/04/2020 às 10h, saindo 
do velório Muncipal de Potirendaba para 
o cemitério de Potirendaba.

SANTINA APARECIDA LEZO – Falecida 
no dia 28/04/2020 aos 81 anos de idade. 
Era viúva de Lazaro Rodrigues Goulart, 
deixando os fi lhos: Sueli, Vera e Carlos 
(falecido). Sepultamento ocorreu no dia 
29/04/2020 às 13h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ROSÂNGELA BUZZINI PADOAN – Fa-
lecida no dia 28/04/2020 aos 66 anos de 
idade. Era casada com José Roberto Pado-
an, deixando a fi lha: Rubia. Sepultamento 
ocorreu no dia 29/04/2020 às 11h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério da Ressurreição.

DANIEL BUENO FRAJALDO – Falecido 
no dia 28/04/2020 aos 71 anos de idade. 
Era casado com Marlene Amais Frajaldo, 
deixando os fi lhos: Denildo, Alexsander e 
Reginaldo. Sepultamento ocorreu no dia 
29/04/2020.

NELSON PRETE – Falecido no dia 
28/04/2020 aos 86 anos de idade. Era 
casado com Sebastiana Lourenço Prete, 

  FALECIMENTOS

Rio Preto registra mais 20 casos de coronavírus
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou na live des-
ta quarta-feira (29) o número 
de casos de coronavírus no 
município. 

Com os testes realizados 
pelo Projeto Sentinela em 
casos gripais leves, a cidade 
registrou mais 20 novos casos 
positivos, totalizando 106. En-
tre esses casos está o de uma 
criança de dois anos, sendo 
o paciente mais jovem de Rio 
Preto até o momento.

De acordo com a Saúde, 

186 pessoas foram testadas 
pelo Projeto Sentinela, sendo 
que 167 foram descartados e 
19 confirmados. 

“O objetivo do Projeto é 
aumentar o número de casos 
testados, ou seja, quanto mais 
a gente testa, mais fidedigno 
será meu número de casos po-
sitivos. Isso dá consistência na 
tomada de decisões semanal-
mente”, explicou o secretário 
de Saúde, Aldenis Borim.

Além do Projeto Sentinela, 
os testes seguindo o protocolo 

do Ministério da Saúde conti-
nuaram normalmente. No total, 
foram 1.355 testes, sendo 
1.249 descartados. 

Dos 106 casos confirma-
dos, 40 foram de profissionais 
da saúde (37,7%). Rio Preto 
também tem 18 pacientes 
internados em UTI e 31 em 
enfermaria. A cidade segue 
com oito óbitos contabilizados.

Borim também pediu duran-
te a live para que o isolamento 
social volte a ser respeitado. 
Segundo o Monitoramento 

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou na tarde desta 
quarta-feira, dia 29, que rece-
beu o resultado positivo para 
Covid-19 de um homem de 24 
anos. O caso é de um profissio-
nal de saúde que foi confirmado 
por laboratório contratado pela 
Prefeitura, credenciado ao Ins-
tituto Adolfo Lutz (IAL).

Vale ressaltar que ele foi 
afastado assim que apresentou 
sintomas leves, passa bem e 
permanece em isolamento do-
miciliar. Além disso, o município 
registrou três novas notificações 
suspeitas. São duas mulheres 
de 30 e 38 anos, que estão 
em isolamento domiciliar, e um 
idoso de 84 anos, que está in-
ternado na enfermaria da Santa 
Casa de Barretos.

Por outro lado, o município 
descartou mais dois casos sus-
peitos, nesta quarta, de duas 
mulheres de 38 e 64 anos, 
cujas análises do IAL testaram 
negativo. 

Olímpia possui 
35 notificações 

para o vírus

Caminhoneiro é roubado 
e feito refém em rodovia

Dois bandidos, armados 
com pistolas, roubaram, por 
volta da meia-noite desta ter-
ça-feira, um caminhão trator, 
da marca Volvo, ano 2014, que 
pertence a uma transportadora 
e estava sendo dirigido por R.
G.S., 41, morador em Mirassol.

A vítima contou à polícia 
que saiu de sua cidade, com 
destino ao Guarujá, quando 
decidiu estacionar o veículo em 
um auto posto, na Rodovia dos 
Bandeirantes, em Jundiaí, para 
descansar.

Por volta da zero hora, dois 
marginais entraram pela janela 
do lado do motorista e anuncia-
ram o assalto.

O caminhoneiro teria sido 
obrigado a seguir viagem dei-
tado de cabeça para baixo, 
sob a mira da arma, enquanto 
um dos criminosos levava o 

caminhão.
Perto do quilômetro 54, o 

motorista teve que se jogar do 
veículo, acompanhado por um 
dos assaltantes, ficando por 
mais 2h30 como refém.

Passado esse tempo, apare-

Daniele JAMMAL

ceu um motociclista que levou 
o comparsa embora, libertando 
a vítima.

Os dois semirreboques já 
foram localizados pela polícia, 
mas o paradeiro do ‘cavalo’ 
ainda é desconhecido.

vítima estava dormindo quando foi rendida pelos bandidos

Divulgação

ABORDADO EM AUTO POSTO

NA REGIÃO LESTE

Idosa é atropelada 
ao tentar atravessar 

cruzamento

A aposentada R.A.A., mora-
dora na Vila Anchieta, em Rio 
Preto, foi atropelada na manhã 
desta terça-feira, por uma 
motocicleta, quando tentava 
atravessar a via.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o motociclista, 
um gerente administrativo, 
de 35 anos, transitava com 
sua Honda PCX 150 pela rua 
Itanhaém, no sentido centro/
bairro, quando ao chegar no 
cruzamento com a avenida 

Solon da Silva Varginha atingiu 
a vítima.

Ainda conforme o registro 
policial, a idosa teria saído 
repentinamente detrás de um 
poste e o condutor não teria 
tido tempo de frear.

R. foi socorrida pela ambu-
lância do Resgate com escoria-
ções e suspeita de fratura em 
um punho até a UPA Jaguaré.

O motociclista ficou aguar-
dando a chegada da PM no 
local do atropelamento, que 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil rio-pretense.

Daniele JAMMAL

ATENDIDA EM UPA

Uma menina de um ano e 
quatro meses morreu após cair 
de um banco de uma altura de 
aproximadamente 30 centíme-
tros, na tarde desta quarta-fei-
ra, dia 29, em Bady Bassitt.

A Polícia Civil informou que a 
bebê estava sentada no banco 
do quintal de casa quando caiu.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a menina teria batido 
a cabeça. Ela foi socorrida e 
levada para Pronto Socorro da 
cidade, mas veio a óbito.

Um inquérito será aberto 
pela polícia para investigar as 
causas da morte.

O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Legal 
(IML) de Rio Preto. O laudo com 
as causas da morte ficará pron-
to em 30 dias. O caso foi regis-
trado como morte suspeita.

Bebê morre após 
cair de banco em 

Bady Bassitt
Isabela MARTINS

Pela segunda vez, em 
menos de 24 horas, um 
lava jato da rua Coronel 
Spínola de Castro, na 
área central de Rio Preto, 
foi furtado.

Nesta terça- fe i ra, 
bandidos arrombaram o 
portão principal do es-
tabelecimento e fugiram 
levando liquidificador, 
espremedor de frutas, 
dois botijões de gás, caixa 
de som, micro-ondas e 
tostequeira.

À polícia, a vítima ale-
gou que há câmeras de 
segurança nas proximi-
dades que podem ajudar 
a esclarecer quem são os 
dos crimes.

Lava jato é 
furtado pela 

2ª vez em 
menos de 24h

Daniele JAMMAL

deixando os fi lhos: Leila, Lucival e Leia. 
Sepultamento ocorreu no dia 29/04/2020 
às 17h, saindo do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

CLAUDIO PEDREIRA GOMES – Fa-
lecido no dia 29/04/2020 aos 77 anos 
de idade. Era casado com Lúcia Helena 
Ruiz Gomes, deixando os fi lhos: Cláudio, 
Suélen e  Lúcio. Sepultamento ocorreu no 
dia 29/04/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

FRANCISCO ANTONIO GIRARDI – 
Falecido no dia 29/04/2020 aos 70 anos 
de idade. Era casado com Aparecida 
Marques Girardi, deixando os filhos: 
Diego e Danielle. Sepultamento ocorre no 
dia 30/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 
– Falecido no dia 29/04/2020 aos 61 anos 
de idade. Era solteiro, deixa o fi lho: Tiago. 
Sepultamento ocorre no dia 30/04/2020 às 
11h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

HAJIME SHIMADA – Falecido no dia 
29/04/2020 aos 81 anos de idade. Era ca-
sado com Alvira Alves Shimada, deixando 
as fi lhas: Fátima e Fabiane. Sepultamento 
ocorre no dia 30/04/2020 às 10h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

Inteligente do Estado de São 
Paulo (SIMI-SP), Rio Preto teve 
uma taxa de isolamento de 
41% na terça-feira (28), uma 
das menores do estado. 

“Estamos detectando um 
aumento da circulação das 
pessoas na cidade. Isso não 
é bom neste momento de 
aumento de casos. Volto a 
afirmar, fique em casa. Só 
saia com necessidade e se-
gure seus idosos, quanto mais 
guardados melhor”, cobrou 
Aldenis.

A Prefeitura de Mirassol 
também divulgou dados de 
Covid-19 no município. São 
124 notificações, sendo 11 
casos positivos, 93 negativos e 
20 aguardando resultado. Oito 
pacientes já foram curados.

Casos em 
Mirassol

Um homem em pé e sozinho 
em uma praça, no Higienópolis, 
em Rio Preto, às 22h50 desta 
terça-feira, chamou a atenção de 
uma guarnição do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polícia), que 
passava pelo local.

Ao abordaram o suspeito, 
que estava com uma mochila, 
encontraram uma grande porção 
de maconha, pesando aproxima-
damente um quilo.

Interrogado pelos pms, o bar-
beiro P.S.T., 21, residente no bair-
ro, confessou que estava aguar-
dando um amigo buscar a droga.

Em sua casa, atrás de um 
guarda-roupa foi apreendido um 
pedaço grande do entorpecente 
e dentro do móvel confiscadas 
duas porções médias e outras seis 
menores, rolo de plástico filme, 
balança de precisão e faca.

No Plantão, a prisão em fla-
grante por tráfico foi convertida 
em preventiva e T. encaminhado 
à carceragem da DIG/Deic, onde 
aguardará decisão judicial.

Barbeiro tenta entregar 
droga em praça e 
acaba na cadeia

Daniele JAMMAL



Pérola do Dia

A-6 SOCIALSão José do Rio Preto, quinta-feira
30 de abril de 2020 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, quinta-feira

Roberto
 Toledo
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Fim de mês. Abril já era! Amanhã começa maio, o 5º mês 
do ano, dia do Trabalho (do trabalhador), mas, por incrível 
que pareça, um feriado sem graça e sem valor, afinal estamos 
assustados pelo desemprego que pode ser o maior de todos os 
tempos em todos os países ao mesmo tempo, pelo aparecimen-
to mundial de um vírus que nem os países mais avançados do 
mundo, com seus líderes intocáveis, estão conseguindo dizimar. 
Que ironia do destino: o trabalhador que sempre esperou o fe-
riado para ficar em casa, hoje, mesmo sem dinheiro, pagaria um 
pedágio para voltar a trabalhar. Então comemorar o quê? Além 
do Brasil, é feriado também pelo mesmo motivo, em Portugal, 
Rússia, França, Espanha e Argentina entre outras nações. Va-
mos passar um fim de semana sem festa, mas com orações, 
pedindo a Deus que nos livre do descanso forçado e abençoe o 
trabalho e o emprego de cada um de nós. Oremos! Abençoadas 
são as mãos dos trabalhadores, responsáveis por fazer o motor 
da nossa nação em constante funcionamento! Como já diz o 
conhecido ditado: “o trabalho dignifica o homem. Não importa 
se é médico, advogado, empresário, faxineira ou porteiro... Todos 
os trabalhos são dignos e os trabalhadores devem ser respeitados 
e reconhecidos pelos serviços que prestam ao bem da comuni-
dade! Nós não queremos ficar em casa, estão nos obrigando 
a ficar. Queremos trabalhar! Ponto e basta!

OS ANIVERSÁRIOS DE MARÇO, ABRIL E MAIO ESTÃO SUSPENSOS. OS ATINGIDOS 
PERMANECERÃO COM A MESMA IDADE ATÉ 2021. 

Sorria beba muita água e seja feliz!
A MÉDICA MARIA Flávia 

Vetorasso fi cou noiva do 
empresário Tomas Perocco 
Ferreira. Os familiares dela, 
mais os amigos Junior Villa-
nova, Isa Urbinatti, Cecília 
Urbinatti, Laila Mafhuz Cro-
sara, Martha Ribeiro, Renata 
Dias Tavares, entre outros, 
estão comemorando. Que 
legal!

VÃ FILOSOFIA. Se o co-
mércio não abrir, pelo menos 
no fi nal da semana que vem 
pela efeméride do Dia das 
Mães, vai ser um caos.

ROMA JUNIOR, James 
(Dipiu) Moore Tomaz, Moisés 
Camargo, ao lado da esposa 
Tuca Muanis, e Jesus Mar-
tim, presidente do Automóvel 
Clube, foram os aniversa-
riantes de ontem, dia 29. 
Aquele abraço!

PELO ANDAR da carrua-
gem, se é baixo o percentual 
de isolamento em nosso Es-
tado, provavelmente o gover-
nador João Doria não deve 
fl exibilizar a abertura do co-
mércio na próxima semana.

ALAÉRCIO BELLON, 
empresário da BIOAGE Rio 
Preto, manda avisar que sua 
loja está atendendo por De-
livery Drive Thru, no telefone 
(17) 3233-4888. É só ligar na 
loja que deixa as mulheres 
lindas!

EM TEMPO de se rein-
ventar, Arnaldinho Mussi 
abriu um restaurante delivery 
servindo comida caseira, 
aberto no começo da sema-
na, no anexo ao Posto Bom 
Jesus, do seu amigo Everton 
Moraes, no Jardim Europa. 
Marmitex e prato feito. Infor-
mações 99164-1251.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Recado do SEMAE
O Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Rio Preto informa que 
desde segunda-feira realiza 
obras na rua Abrão Thomé, 
entre a avenida José Munia 
e Mario Gomide. Será feita 
a substituição da rede em 
manilha por tubo em PVC 
ocre. A rede existente, 
após vistoria e histórico, 
apresentou necessidade de 
substituição. Então, mãos a 
obra Nicanor.

Denilson Cesar Marzocchi e Daniela Vanzato em 
clima de festa, antes do isolamento social. Foto 

Luizinho Bueno

Brincadeira sem 
hora
O Presidente Bolsonaro foi 
ontem ao médico e perguntou 
-  E a pressão, doutor? 
Resposta rápida do médico: - 
O senhor sabe o que faz, meu 
Capitão. Neste momento, ela 
é imprescindível para manter 
a ordem.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

#VaiPassar
#VamosVencer
A Tereos, uma das líderes 
mundiais na produção de 
açúcar, etanol e amidos, 
intensifica as ações para 
auxiliar os hospitais públicos 
do Estado de São Paulo no 
enfrentamento à pandemia do 
novo coronavírus e anuncia 
a doação de 2 toneladas de 
Açúcar Guarani, entre elas o 
nosso Hospital de Base.

Relacionamento
O LIDE Futuro Rio Preto se 
reúne para um encontro on-
line sobre ‘Relacionamento 
com clientes e vendas por 
WhatsApp’ com a participação 
de Gabriela Gimenez, diretora 
Comercial da OmniChat; 
e Alessandro Peralta, 
diretor de Atendimento e 
Relacionamento da TOTVS Rio 
Preto. 
O encontro on-line, que é 
exclusivo para filiados do 
grupo, será nesta quinta-
feira, 30, a partir das 12h. 
Para participar da sala virtual 
os filiados recebem login e 
senha.

Mercadão de Rio 
Preto
Avançam as obras de reforma 
e revitalização do Mercado 
Municipal de São José do 
Rio Preto. A troca do telhado 
já foi 80% concluída e 
50% do forro já foi limpo, 
higienizado e pintado. Metade 
do contrapiso foi trocada e 
a estrutura de elevador está 
pronta. Os trabalhos na parte 
elétrica e hidráulica seguem, 
assim como na área de 
banheiros e administração, 
carga e descarga.

Parceiros do Bem
Quatro empresários de Rio Preto se juntaram para arrecadar 
alimentos para instituições sociais que enfrentam dificuldades 
durante a pandemia da Covid-19. Além disso, em troca da 
doação de cestas básicas, eles oferecem conteúdo atual e 
de extrema relevância a empresários e profissionais liberais 
para enfrentar os novos desafios econômicos. A ação 
acontecerá através do evento on-line ‘Como se preparar para 
a nova economia’, nos dias 5 e 6 de maio, às 20h. “Assim 
surgiu a ideia de unir estas empresas Caza M Marketing e 
Comunicação, Consultrain Consultoria e Treinamento, Ilumina 
e Prospecta”, afirma Marcos Esteves, diretor da Consultrain.
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ELOTEXTIL LTDA
EMPENHO 8322/20
CONTRATADA: UNIT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÕ LTDA
EMPENHO 5973/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI
EMPENHO 3171/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA KD LTDA
EMPENHO 5620/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades administra-
tivas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. 
com a cláus. 6ª, item 6.2, II e III dos contratos, aplico-lhe ao 
descumprimento contratual, MULTA do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega 
total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.

DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 38/20
Contratada: Cene Rio Preto Ltda
Objeto: Aquisição de máscaras com reservatório, 1350 
adulto e 1780 infantil, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 13.979/20 
cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços  nº 20/19
Contrato: TOP/0037/19
Contratada: Grall Eng. E Const. LTDA ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato supramencio-
nado. SMO. Sergio A. Issas.

EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Concorrência  nº 25/18
Contrato nº COC/0009/19
Contratada: Constroeste Construtora e Participações LTda
Nos termos da cláus.5, item 5.3 do instrumento contratual, 
fi ca reajustado o saldo contratual apurado pela Sec. Obras  
em aproximadamente 4,19167%, correspondente ao IPCA/
IBGE apurado no período de fev/19 a jan/2020. SMO. Sergio 
A. Issas.

EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Pregão eletronico  nº 649/18
Contrato nº PRE/0121/19
Contratada: Cisco Brasil Terceirização de Serv. Eireli
De acordo com a cláus.6, item 6.5 do instrumento contratual, 
fi ca reajustado o valor atual do contrato supramencionado 
em aproximadamente 4,38082%, correspondente ao IPC-SP 
apurado no período de jan/19 a dev/19. SMSG. Ulisses R. de 
Almeida.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 38/20 
Objeto: Aquisição de máscaras com reservatório, 1350 
adulto e 1780 infantil, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da 
disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Cene Rio Preto LTda - CNPJ nº 
11.583.567/0004-05 - Empenho nº 8833/2020 – R$ 
63.539,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020
ATA Nº 0309/20
CONTRATADA: INDUSTRIA DE MÓVEIS V.V. LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de ferramentas para equipe de lim-
peza e roçada – Valores Unitários – Item 05 – R$39,89; Item 
06 – R$2,50; Item 13 – R$13,99; Item 19 – R$14,00; Item 
20 – R$6,40; Item 23 – R$9,60; Item 25 – R$22,29 – SMEL – 
Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0082/20
CONTRATADA: EXPRESSA DISTR. DE MEDICAMENTOS 
LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – 
Item 09 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$1.175,080.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2020
ATA Nº 0325/20
CONTRATADA: CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAG-
NÓSTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de testes sorológicos para dengue 
– Valor Unitário – Item 01 – R$11,50  – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

ESCLARECIMENTO COM PRORROGAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico 137/2020 Processo: 
11447/2020
Objeto: Registro de preços de máscara respiratória purifi -
cadora de ar (N95) para combate ao Covid-19. Secretaria 
Municipal de Saúde.
Informamos que foram prestados esclarecimentos referente 
ao pregão epígrafe, para que não se alegue prejuízo na ela-
boração da proposta fi ca redesignada a data de processa-
mento do pregão para o dia 08/05/2020 às 08:30hs. Mariana 
Correa Pedroso Fernandes- pregoeira
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDI-
CAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 77/2020 – Processo Lici-
tatório n.º 1874/2020 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 
postos de trabalho terceirizados de auxiliar de limpeza, 
porteiro e trabalhador de manutenção de edifi cações com 
fornecimento de materiais e equipamentos, de acordo com 
as especifi cações do edital e seus anexos, para o shopping 
prefeito Antonio Figueiredo de Oliveira(HB). Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 02/04/2020, sendo adjudi-
cado os lotes às empresas declaradas vencedoras: AGIL 
EIRELI lote 2; BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO EIRELI lote 
1. Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
WWS SERVICES PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA para 
o lote 1. Houve apresentação de contrarrazões. A pregoei-
ra manteve a decisão prolatada na sessão. O processo foi 
encaminhado à autoridade superior que ratifi cou a decisão 
da pregoeira, negando provimento ao recurso. – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes- pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico o lote 1 do pregão à 
empresa BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO EIRELI  e o lote 2 
à empresa AGIL EIRELI conforme propostas declaradas ven-
cedoras.  Por não vislumbrar qualquer ilegalidade, homologo 
o certame. Jorge Luís de Souza - Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. O inteiro teor encontra-se a 
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos 
autos do processo.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
REDESIGNAÇÃO DE DATAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA-
ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRO E MICRO-
DRENAGEM DO CÓRREGO ATERRADO, CANALIZAÇÃO 
E CONTROLE DE INUNDAÇÕES, ABRANGENDO TODA 
SUA BACIA HIDROGRÁFICA, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. 
MUN. OBRAS. Comunicamos que foi alterada a data de 
apresentação dos envelopes e da sessão de abertura do 
envelope com a documentação de habilitação para: Data 
limite para entrega dos envelopes: Dia 20/maio/2020 às 
17:00 horas - Data sessão pública de abertura dos envelo-
pes: Dia 21/maio/2020 às 08:30 horas - A visita técnica (item 
5.1 alínea “d.3” do edital) poderá ser realizada até o dia 19/
MAIO/2020. Local da entrega dos envelopes e da sessão da 
licitação: Diretoria de Compras e Contratos, sita a Av. Alberto 
Andaló, 3030, 2º andar, Centro.  
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORA-
ÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRO E MICRO-
DRENAGEM DO CÓRREGO ATERRADO, CANALIZAÇÃO 
E CONTROLE DE INUNDAÇÕES, ABRANGENDO TODA 
SUA BACIA HIDROGRÁFICA, CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. 
MUN. OBRAS. 
INTERESSADO: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA 
LTDA
DECISÃO: Após a manifestação da Secretaria Municipal 
De Obras, que é utilizada como razões de decidir, a Co-
missão Municipal de Licitações decide pelo conhecimento 
da impugnação em razão de sua tempestividade, para, no 
mérito, julgar pela sua improcedência pelas razões de fato e 
de direito lançadas no julgamento. Publique-se para ciência 
dos interessados.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
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Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 132/2020, PROCESSO 11.372/2020, objetivando o 
registro de preços para contratação de empresa para pres-
tação de serviço de agenciamento sistematizado de viagens 
corporativas para a Prefeitura Municipal de São José do rio 
Preto, conforme termo de referência anexo ao edital. Secre-
taria Municipal de Administração. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 14/05/2020, 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 ELETRÔ-
NICO n° 133/2020, PROCESSO 11.373/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de colchão hospitalar 
adulto e colchão pediátrico. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/05/2020, 
às 14:00h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, 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 ELETRÔ-
NICO n° 134/2020, PROCESSO 11.374/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de cadeiras e longari-
na para a 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.
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 ELETRÔ-
NICO n° 135/2020, PROCESSO 11.375/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de poltronas hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 15/05/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

Portaria nº 013/2020
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto - EMURB, no uso de suas atribui-
ções legais resolve:
Artigo 1º - Exonera o Sr. Rita Cassia Maia Tavares Vascon-
celos do cargo de confi ança de SUPERVISOR DE SEGU-
RANÇA, restituindo-o ao cargo de origem de Vigilante.
Artigo 2º - Exonera o Sr. Paulo Sergio Lamonde do cargo 
de confi ança de SUPERVISOR DE ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO, restituindo-o ao cargo de origem de Fiscal de 
Área Azul.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 27 de Abril de 2020
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente
EMURB

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 35/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2019 – 
PROCESSO 49/2019
Contratada: AUTO POSTO BEIRA DO RIO – RIO PRETO 
LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 27.04.2020 Valor do decréscimo: R$ 
5.061,01 Valor total: R$ 496.043,60.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 36/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2019 – 
PROCESSO 49/2019
Contratada: CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 27.04.2020 Valor do decréscimo: R$ 
43.942,63 Valor total: R$ 327.216,11.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 369611 - Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 1.246.625,37
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.

# CREDOR Nº 887093 – Constroeste Construtora e Partici-
pações Ltda
Valor: R$ 1.847.500,36
Motivo: Tendo em vista o atraso na liberação do recurso para 
pagamento da medição vencida, o SeMAE efetuará a quita-
ção com recursos próprios.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
EXTRATO DE PORTARIA n º 031 de 24/04/2020. Dispõe 
sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras por servidores 
e empregados terceirizados do SeMAE. O SUPERINTEN-
DENTE do SEMAE – Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto de São José do Rio Preto, no uso de suas atribuições 
e competências que lhe são conferidas pela Lei Complemen-
tar n.º 130, de 24 de agosto de 2001, e CONSIDERANDO a 
Portaria nº 025/2020, que dispôs sobre a rotina de trabalho 
no âmbito do SeMAE em razão da pandemia de covid19, 
reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 
de março de 2020, enfermidade causada pelo novo corona-
vírus SARS CoV-2; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 
18.571, de 24 de março de 2020, que reconheceu o estado 
de calamidade pública no município de São José do Rio 
Preto; CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.590, de 
17 de abril de 2020, que dispôs sobre medidas de redução 
de despesas com pessoal da Administração Direta e das Au-
tarquias, durante a vigência do estado de calamidade pública 
mencionado; CONSIDERANDO que o serviço de saneamen-
to é essencial e deve ser prestado de forma ininterrupta e 
que o abastecimento de água atende às necessidades bási-
cas e prementes população, RESOLVE: Art. 1º Ficam todos 
os servidores do SeMAE obrigados à utilização de máscaras 
de proteção nas dependências do SeMAE. §1º A obriga-
ção prevista caput deste artigo estende-se aos servidores 
designados para atividades externas. §2º Os colaboradores 
cedidos por empresas terceirizadas também deverão utilizar 
máscaras de proteção nos termos do parágrafo anterior e 
caput deste artigo, devendo a contratada disponibilizá-las 
conforme necessidade de seus empregados. Art. 2º O des-
cumprimento desta determinação poderá sujeitar o infrator 
às sanções disciplinares ou contratuais cabíveis. Art. 3º Esta 
portaria entre em vigor na data de sua publicação. São José 
do Rio Preto, 24 de abril de 2020.
 
Rodrigo Leite Segantini - Diretor Jurídico
Nicanor Batista Júnior - Superintendente do SeMAE
Republicado por conter incorreção material. Este texto não 
substitui o publicado em 25/04/2020 na Imprensa Ofi cial do 
Município.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 032 de 29/04/2020. Designa-
ção de servidor(es) para exercer(em) a função de fi scal do 
Contrato n. 63/2019 – Concorrência n. 06/2019 - Processo n. 
91/2019 - Contratada: ENGESCAV ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÕES EIRELI. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR a(o,s) 
servidor(a,s)  JOSÉ AUGUSTO ALEXANDRINO SANTANA, 
matrícula n. 910, Agente de Saneamento, para exercer a 
função de FISCAL DO CONTRATO n. 063/2019, fazendo jus 
à respectiva remuneração pela atividade especial, e, como 
SUPLENTE, a(o,s) servidor(a,es) RAFAELA SOUZA SCHIA-
PATI, matrícula n. 1058, Gestora de Saneamento, ambos 
lotados na Gerência de Operação e Manutenção – Água. Art. 
2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
gerando efeitos a partir do dia 28 de abril de 2020, data de 
início da atividade do novo fi scal, revogando-se as disposi-
ções em contrário.
S. J. Rio Preto 29.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

PRÊMIO NELSON SEIXAS - EDIÇÃO 2020 
PROJETOS HABILITADOS E INABILITADOS 

LISTA FINAL

Após análise dos recursos apresentados, a Secretaria de 
Cultura apresenta a lista defi nitiva dos projetos habilitados 
e inabilitados dos Editais Culturais – Prêmio Nelson Seixas 
2020.

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

ARTES VISUAIS - PLÁSTICAS – EDITAL 02/2020 
HABILITADOS (11): 
- ÁGUA, RELIGIOSIDADE E SEU ENTORNO ATRAVÉS DA 
ÓTICA PRIMITIVISTA    
  Daniel Firmino da Silva 
- CACOS URBANOS - JUNTANDO OS CACOS - Carol 
Escabin 
- DENTES DE(LEITE): NARRATIVAS VISUAIS - Invisível 
Colorido 
- ESSÊNCIA - Atelier Arte de Freitas 
- MUNDO KP! NO ACERVO DA PINACOTECA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO 
  PRETO - Juny Alessandro Biassi de Almeida 
- NAÏF A CÉU ABERTO - Gabrielle Pagliuso 
- O DESCARTE RENASCE - Omar Rosário Ismael 
- O REINO DA MATA - Lucas Tadeu de Lima Gonçalves 
- OS OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS PROPOSTOS PELA 
ONU - Leandro Augusto 
   Bellini 
- REVITALIZARTE - Paulo Damas Plevnia - Crowd 
- TEOTWAWKI - Wagner Lima Orniz 

INABILITADO (01): 
- TRANSBORDANDO - Regina Helene de Oliveira O’Reilly 
   Projeto em desconformidade com o previsto no Art. VIII - 
item 1.2 – proponente  
   residente em outro município. 

ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA – EDITAL 03/2020 
HABILITADOS (15): 
- 20 RE-VER A CENA - Studio Fotográfi co Jorge Etecheber 
- 29 ALMAS MAIS UMA - Santiago Naliato Garcia 
- CIANÓTIPO: AZUL DA COR DO MAR - Caca Romani 
Fotografi a 
- CONTRASTE - João Perpétuo Pereira 
- EU SOU - Milena Áurea Fotografi a 
- FESTIVAL FOTOGRÁFICO: UM OLHAR SOBRE RIO 
PRETO - Priscila Beal Fotografi a 
- IDENTIDADE - Marcos Santana Nogueira 
- INVISÍVEIS - Robô Filmes 
- MEMÓRIA, AFETO E FEMININO: O QUE IDOSAS PODEM 
NOS FALAR A PARTIR DOS LIVROS DE 
  RECEITAS - Di Curzio Produções Audiovisuais 
- PALAVRAS PRO NASCER: DO PARTO AO MUNDO - Na-
thalie Gingold 
- POÉTICA DA CIDADE - CAPÍTULO OITO: EM TRÂNSITO 
- Victor Natureza - Olhar Natural 
- RE-MONTAR - Gabriel Lima Serviços de Comunicação 
- SELFIE ANALÓGICA - Mililitros de Arte 
- TARÔ DISSIDENTE - Daniel Willian de Almeida Mariano 
Dos Santos- 2dois 360 
- TRANSEUNTES - Guilherme Baffi  Fotografi as

CULTURA HIP HOP – EDITAL 04/2020 
HABILITADOS (08): 
- CULTURA NA RUA - Bad´s Crew Dance Hip Hop Original 
- HIP HOP EM AÇÃO - Ricardo A. Galhardo - Laboratório de 
Ideias 
- HIP HOP NA KEBRADA - DJ Basim 
- HIP HOPE - Olho da Rua Produções 
- IMPRO-BRISA II - Bruno Gustavo de Macedo 
- INTERVALO CULTURAL - Pedro Henrique Bergonsin Car-
dozo 
- SONHOS DE PAZ NOS REFAZ - Família Universo 
- VEM PRA RUA - Pequim Produções 

CULTURA NEGRA – EDITAL 05/2020 
HABILITADOS (07): 
- CARURU DE COSME - Afoxé Jeje Nagô 
- COM AÇÚCAR E ESTÓRIA - Lucas Henrique Ribeiro dos 
Santos 
- LEI ÁUREA - Vladimir Miguel Rodrigues 
- LETRAS NEGRAS - Ivan dos Reis Miranda 
- NEGRITUDE - Mayara Isis Rocha Guimaraes 
- ORUN BEATS - DJ Krausz Eventos 
- PATUÁ DE PALAVRAS - Fernanda Kaltenbaher Duarte 

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

FESTIVAIS E MOSTRAS INDEPENDENTES – EDITAL 
08/2020 
HABILITADOS (21): 
- 15º FESTIVAL EM JANEIRO TEATRO PRA CRIANÇA É O 
MAIOR BARATO - Cia. Fábrica de Sonhos 
- 1º FESTIVAL DE ARTES DO FIM DO MUNDO - Carolina 
de Oliveira Machado de Campos 
- 2ª MORDOC - MOSTRA RIO-PRETENSE DE DOCUMEN-
TÁRIOS - Marli Aparecida Dias 
- 2º OXENTE FEST RIO PRETO - Casa Produtora Cultural 
- 2º WINCHESTER PERFORMANCE MOSTRA - Cassio 
Henrique Ferreira 
- ARENA CLARICE - Ricardo Jose Matioli 
- CENA LATINOAMERICANA - Espagírica Produções 
- CONECTA RIO PRETO - ZM Produções 
- DESCOBRINDO CAMINHOS - Kátia Martins da Silva 
- DESENGAVETAR - Celia Maria Hornis 
- DRIVE IN FESTIVAL - Cia Dos Pés 
- FAL – FESTIVAL AÇÕES LITERÁRIAS - EDIÇÃO 2 - Caro-
lina Manzato 
- FESTIVAL "MAMÃE NATUREZA" - Livon - Instituto de 
Música 
- FESTIVAL CAPIVARA - Sete Selo 
- FESTIVAL HIP HOP EM AÇÃO - Ricardo A. Galhardo - La-
boratório de Ideias 
- FESTIVAL RIO-PRETENSE DE PERCUSSÃO - Aruana 
Serroni 
- MADRE- MOSTRA DE ARTES DA DIVERSIDADE E RE-
SISTÊNCIA - 4ª EDIÇÃO - Murilo Gussi 
- MINI 2020 - 2º FESTIVAL DE TEATRO LAMBE-LAMBE DE 
RIO PRETO - Varanda Teatro 
- MOVIMENTO FRUTÍFERO CERRADO - Ananda Volpi 
Borghi 
- PERFOMÍDIA - Marcelo Santana Nogueira 
- XV FIDESP – RECONFIGURAÇÕES - Virtual Companhia 
de Dança 

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

LITERATURA – EDITAL 10/2020 
HABILITADOS (33): 
- A CABANA ENCANTADA E A CAPOEIRA - Camila da Cos-
ta Signorini 
- A FADA DO DENTE E SUA CAIXA COLORIDA - Alessan-
dra Benicchio Muramatsu 
- A LUA DE ALICE - Ana Carolina Petrolini André 
- A MENINA MAIS FORTE DO BAIRRO - Danilo Ferraz 
- AMA POÉTICA FEMININA - Lude Elim de Queiroz Borges 
- AS AVENTURAS DE VOVÓ ODÉSIA - Evandro Luis Morei-
ra 
- BEATRIZ, A MENINA E OS MISTÉRIOS DESSA VIDA - 
Mário de Oliveira 
- CARTÕES POÉTICOS - Shybaka Melo 
- CIDADE POÉTICA - Raul Marques Cultura e Comunicação 
- COMUNS - José Alexandre Silva 
- CONTOS DE LÁ E DE CÁ, COM DANI BASSI - Danila 
Romero Bassi 
- CONTOS DO EDGAR - David Wilson da Silva Baltazar 
- CONTOS FRIOS – Ricardo José Matioli 
- DOSSIÊ DE CAUSOS MAL RESOLVIDOS - Lucas Pelegri-
no Bonalumi 
- ÉBANO - Felipe Nunes de Oliveira 
- EDIÇÃO ESPECIAL: LIVRO TESOUROS - Omar Rosário 
Ismael 
- EM DEFESA DAS ÁRVORES - UM MANIFESTO À VIDA - 
Maria Fernanda Sanson 
- LETRAS NEGRAS - Ivan dos Reis Miranda 
- MEMÓRIAS DO ISOLAMENTO - Graziela Delalibera 
- MERCADO CENTRAL - Edmilson da Silva Zanetti - Ponto 
Z Comunicação Brasil Ltda 
- NUCLEARPUNK - Mufasa Space 
- O ANIVERSÁRIO DA BRUXA - Espagírica Produções 
- O CONTROLE DE PRAGAS - Breno de Carvalho Palhares 
Mazza da Silva 
- O MENINO INVISÍVEL - Gustavo Bazzi Guerreiro 
- O MENINO VIAJADOR - Fabiano dos Santos 
- O OLHAR DE SAMIRA - Janaína Leani Reis 
- OSSOS PARA ELE - Angélica Medeiros Cunha 
- OVO - PUBLICAÇÃO DE ARTE INDEPENDENTE REGIO-
NAL - Silas Irani de Alcântara 
- POESIA: CHÃO MOVEDIÇO - Solimar Cristina Maritan 
- POESIAS ENGAVETADAS - Vicente Roberto Serroni
- TODAS AS HISTÓRIAS DO FIM - Grupo Kahlos 
- UM MUNDO DE CONTOS E SEGREDOS - Tiago Augusto 
de Lima 
- VOLÚPIA - A ERUPÇÃO DO FEMININO - Juliana Medeiros 
Pinheiro – Principia Projetos 

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

MÚSICA - EDITAL 11/2020 

HABILITADOS (42): 
- ¡VIVA! KOMBINADOS - CANÇÕES INFANTIS DA AMÉRI-
CA LATINA - Matheus Ferrari 
- 2CONTRA - VIDEOCLIPES EP - Humberto Produções 
- A MÚSICA DE PAULO MOURA - ProArt Comunicação 
- À SOMBRA DE UM BAOBÁ - Andrea Porzio Vernino 
- BATUQUEIROS DA VILA - NOS BRAÇOS DO POVO - Gui-
lherme Alves Cabral 
- CANTANDO NA CIDADE - Willyam de Mattos Brito - POC-
BIT 
- CAZUZA VIVE - Humberto Carlos Lapa 
- CORAÇÃO AO PÉ DO OUVIDO – João Pedro Liossi - Co-
ração Selvagem 
- DECODE ACÚSTICO - Katia Janaina Barboza da Silva 
- DIVAS - Livon - Instituto de Música 
- DIXIELAND BAND: SOM CONTAGIANTE E ITINERANTE 
AO ENCONTRO DE TODOS(AS) - Luis 
  Fernando de Freitas 
- EVA LUNA - NOVA VELHA ROUPA COLORIDA - Lucas 
Carareto Macierinha 
- HERÓIS DO FAZ DE CONTA - Gislaine de Souza David 
Silva 
- LADEIRA ACIMA - Elias Paracatu de Araujo 
- LÉO CALDEIRA E CHÁ DE LUA - PRA TOCAR NO ROLÊ - 
Leonardo Henrique Bernardo Caldeira 
- LUAR DO SERTÃO - Arsenio Saucedo Nunez 
- MARVIVO CONVIDA - Alex Duarte 
- MR. MAZE & ROCKGRASS - NOEL ROSA COM MR. 
MAZE - Sandro Takahashi 
- MÚSICA EMPODERA GAROTAS - UM TRIBUTO ÀS MU-
LHERES DA MÚSICA - Talita Isabel de 
  Campos 
- O CANCIONEIRO DE LUA - VIDA E OBRA DO REI DO 
BAIÃO - Casa Produtora Cultural 
- O INTERIOR TEM VOZ - DJ Basim 
- ORQUESTRA DOS BICHOS - UM FORMATO CLÁSSICO 
DAS CANTIGAS INFANTIS - Paulo Torres 
  Eventos 
- PARADIGMA - Ueslei de Almeida Dias 
- PARALELAS - 5 ANOS DE MÚSICA & AMIZADE - Livia 
Regina Moretto 
- PERFIL - Marcia Ferreira Rocha 
- PERIFERIA CANTA - Paulo Brito 
- QUARTETO RIO-PRETENSE- CONCERTO AIPÊ - Camila 
Schneck Eventos
- RAÍZES DO BEM - Marta Regina Leite 
- REALEJO 40 ANOS - Benedito Rosa Ferreira 
- RIO PRETO - SONS DO BRASIL - Markinho Music 
- RIO PRETO DE TODOS OS TEMPOS - Orivaldo Grandizoli 

- SAI DO PLAY - MÚSICA PARA TODAS AS GERAÇÕES - 
Santa Cecília 
- SAMBA DE CONSCIÊNCIA" - AS CHICAS - Cleusa Prado 
Sousa 
- SAMBA DE RODA NA VARANDA DO CAZUÁ - Paula Aline 
de Castro 
- SAMBA, DANÇA E PROSA: A HISTÓRIA DO SAMBA - MA-
ESTRIA DO SAMBA - WJL Eventos 
- SERRONI DA IMPÉRIO - 38 ANOS DE SAMBA - Aruana 
Serroni 
- SUÍTE CABOCLA - Renato Luiz Gagliardi Arantes 
- TOM DE A a Z - Raphael Pagliuso Netto 
- TOUR COLAB - Andressa Maria Talharo D’Agostino 
- TRIBUTO AO CANTOR ZÉ DO RANCHO - Silvano Lima 
dos Santos 
- TURBILHÃO - Zeca Barreto Produção e Eventos 
- VEM COM A GENTE – Ananda Volpi Borghi 

TEATRO/CIRCO – EDITAL 12/2020 
HABILITADOS (45): 
- [HISTÓRIAS ENCAIXOTADAS] TEATRO LAMBE-LAMBE - 
Varanda Teatro 
- A LENDA DO NARIZ AZUL - Ákila Viviane Relke Kneube 
Moreira 
- A TRINCHEIRA - Rosimeire Rossine Buzo - Cia. Amigos em 
Cena 
- AB URBE CONDITA - Cia. Apocalíptica 
- ABDUÇÃO - ENSAIOS SOBRE IDENTIDADE, INDUSTRIA-
LIZAÇÃO E VIDA ALIENÍGENA – Leonardo 
  Bauab Aissa – Cia Imaginária 
- AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA - Rodrigo Junio de Almeida 
- Sónois3 Cia Teatral 
- ARREBENTADO! - Marcelo Santana Nogueira 
- BARTLEBY - Fabiana dos Santos Pezzotti 
- CHÁ DAS 5 - Grupo Quitéria 
- CHORANDO CEBOLAS - Vanessa Aparecida Cornélio da 
Silva - Asa de Borboleta Performance Art 
- COLCHA DE RETALHOS - Giovani Augusto Milani - Cia. 
Atalhos e Retalhos e Mídia Produções 
- COMITIVA KAA-PIRA - BOIADEIRO SEM BOIADA - Cia. 
Fábrica de Sonhos 
- DOIS EM UM: TADZIO E TEM ALGUÉM QUE NOS ODEIA 
- Ricardo José Matioli - Cia Palhaço Noturno 
- DONA MIÚDA PARA MAIORES - Cia O Que Será de Nós?! 
- É HORA DE CASCUDO! - Luis Thiago da Mota - Cia da 
Boca 
- E O PALHAÇO, O QUE É? - Gisele Lançoni de Oliveira - 
Cia Palhaçaria 
- EM MEMÓRIA - Isaac de Faria Rui - Grupo Mono 
- ERA UMA VEZ...A CIGARRA E A FORMIGA - Cia. Fábrica 
de Sonhos 
- FAVELA VAI AO MUNDO | CIRQUE VALKYRIÉ - Instituto 
As Valquírias 
- FLÚVIO E O MAR - Sávio D'Agostino 
- HISTÓRIAS EXTRA-ORDINÁRIAS - David Wilson da Silva 
Baltazar
- IAUARETÊ - Cia. Ir e Vir 
- KURTI, KOPIEI, KOLEI - Elizangela Gabriel 
- LACUNA - Homero Ferreira Kaneko - Cia Hecatombe 
- LONGOS ANOS - Cia Hecatombe - Homero Ferreira 
Kaneko 
- MÁFIA - LFL Produções 
- MÃOS SUJAS - Walter Fermino Máximo 
- O CIRCO DO PANKEKA COM MIXIRICA - Cia Nabuco 
Neto Entretenimento 
- O CORPO DA MULHER COMO CAMPO DE BATALHA - 
Cibele Sampaio 
- O HOMEM NO CÍRCULO - Rodrigo Andrade - Cia Só 
- O LOBO CONSCIENTE COM O MEIO AMBIENTE - Cia. 
Livre Produções 
- O MISTÉRIO DA ESTRELA- Roberta dos Santos Cunha 
- O RAPTO DA FANTASIA - Celia Eventos 
- OS PALHAÇOS TAMBÉM MORAM NA RUA - Cia O Que 
Será de Nós?! 
- PEQUENO - Fabiana dos Santos Pezzotti 
- PERFORMANCES DE QUINTA - Fabiana Maria Abranches 
- RÁDIO OU NOVELA - Angélica Zignani – Cia dos Pés 
- REFUGO - Suria Produções 
- REMIXSIRCHAPLIN - O GAROTO E O CIRCO - Daniel 
Neves da Silva - Grupo Só Riso 
- SAN VICENTE - Roberto Carlos de Brito 
- SILÊNCIO - Alexandre de Almeida Manchini Jr. - Núcleo 
Arcênico de Criações 
- TERRA ABAIXO, RIO ACIMA - Cia. Cênica 
- VELHO, LOUCO, APAIXONADO – Danilo Sebastiano de 
Melo – Grupo Jabá com Jaca 
- XSINDZIVXS (INDIZÍVEIS) - Murilo Gussi 
- ZONA CONTAMINADA - Cia do Santo Forte 

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
PORTARIA SEMFAZ - Nº 03/2020

DE 28 DE ABRIL DE 2020
Altera o artigo 3º da Portaria SEMFAZ - Nº 02/2020, de 31 de 
Março de 2020.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 5º, incisos XV e XIX 
da Lei Complementar Municipal nº 245/07 (e suas altera-
ções),

RESOLVE:
Art. 1º - O artigo 3º da Portaria SEMFAZ - Nº 02/2020, de 31 
de Março de 2020, passa a vigorar acrescido do parágrafo 
único, com a seguinte redação:
 Art. 3º - ....
Parágrafo único - O período abrangido pela suspensão po-

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – EMURB

1º ADITIVO
EXTRATO DO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº: 004/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE 
TRABALHO MÉDICO
OBJETO: Operadora de Plano de Saúde para a Prestação 
de Serviços de Assistência Médica, Hospitalar, métodos 
complementares de diagnósticos e tratamentos, e serviços 
auxiliares, na modalidade de Plano ou Seguro Saúde Cole-
tivo, englobando os seguimentos ambulatoriais, hospitalar e 
obstétrico, estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da 
Lei nº 9.656/98, para o grupo correspondente a servidores 
bem como aos respectivos dependentes legais e especiais. 
VALOR MENSAL: R$ 74.900,00 (Setenta e Quatro Mil e 
Novecentos Reais).
VALOR TOTAL: R$ 898.800,00 (Oitocentos e Noventa Oito 
Mil e Oitocentos Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por mais 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de abril de 
2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 004/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006.

São José do Rio Preto-SP, 24 de abril de 2020.
__________________________________________
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

derá sofrer acréscimo de 1 (um) dia útil, se necessário, em 
função de procedimentos automáticos de ajustes no sistema 
informatizado.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2020.
São José do Rio Preto, 28 de abril de 2020.
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. OBJETO: AQUISIÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA. O município de Guapiaçu NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa 
SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA. Julga-se vencedora do certame a empresa 
SPVIAS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI (CNPJ n. 32.311.114/0001-49) que ofertou o menor valor global, no montante 
de R$ 129.961,20 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um Reais e vinte centavos). O pregoeiro, equipe 
de apoio e prefeito resolvem HOMOLOGAR o presente certame e, por conseguinte, ADJUDICAR o objeto à empresa 
vencedora. Sem mais, publique-se. Guapiaçu/SP, 28/04/2020. Leandro Mariano da Silva – Pregoeiro.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2020
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
podas e supressão de arvores.
Data do Encerramento: 15/05/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 29 de abril de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 05/2020, com base no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, para a 
contratação de empresa para realização de reparos e constru-
ção de ponte na estrada municipal localizada nas coordenadas 
20º39’38.8”S e 49º45’53.0”W, para a empresa JERONIMO FARIA 
MONTE APRAZÍVEL – ME, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no CNPJ sob o nº 05.380.119/0001-50, com sede à Rua Pláci-
da Maria Maciel, 08, Nova Tanabi, Tanabi – SP, no VALOR GLOBAL 
R$ 101.100,01 (cento e um mil e cem reais e um centavo)
Monte Aprazível, 29 de abril de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores do Norte do Estado de São Paulo 
nas Indústrias do Vestuário - SINDINORTE, de acordo com o seu 
Estatuto Social, convoca todos os representantes integrantes da 
categoria “trabalhadores nas Indústrias do Vestuário” de sua base 
territorial, para comparecerem  à Assembléia Geral Extraordinária, 
a ser realizada no próximo dia 04 de maio de 2020, às 17:00 horas, 
em primeira convocação, em sua sede, sito a Rua Antonio de Go-
doy, 3285 - centro  - São José do Rio Preto/SP, onde deliberarão 
sobre a seguinte Ordem do Dia:
a. Leitura, discussão e aprovação da pauta de reivindicação para 
negociação coletiva da categoria 2020/2021;
b. Discussão e votação sobre a fi xação de contribuição assistencial 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
30 de abril de 2020

Prefeitura Municipal de
UCHOA

e confederativa, inclusive disciplinando o direito de oposição para o 
trabalhador;

c. Autorização para a diretoria do sindicato celebrar Convenção 
Coletiva com as entidades patronais ou suscitar Dissídio Coletivo 
em caso de malogro das negociações;

Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” 
necessário, realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 
18:00 horas.

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2020.

ELIMAR DAMIN CAVALETTO
                 Presidente

ATA DE ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA REGISTRO DE 
CHAPAS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES DO SINDINORTE.

    Aos três dias do mês de ou-
tubro de dois mil e três, às 18:00 horas, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores do Norte do Estado de São Paulo nas Indústrias do 
Vestuário – SINDINORTE, sito à Rua Antonio de Godoy, 3285 – 1º 
andar – centro, nesta cidade de SJRPRETO/SP, foi encerrado o 
prazo para registro de chapas concorrentes ao pleito eleitoral do 
Sindinorte, conforme Edital de Convocação das Eleições, publicado 
no Jornal “Folha de Rio Preto”, edição de 30.09.03, página 09.   No 
prazo estabelecido no mencionado edital apresentou-se, para con-
correr ao pleito, uma única chapa, a qual recebeu o número “UM”.  
Para que produza os efeitos previstos na legislação sindical em 
vigor, foi lavrada a presente ata, que é assinada pelo diretor Elimar 
Damin Cavaletto, encarregado para o recebimento das chapas.

    São José do Rio Preto, 03 de 
outubro de 2003.
ELIMAR DAMIN CAVALETTO.

COMUNICADO

O Sindicato dos Trabalhadores do Norte do Estado de São Paulo 
nas Indústrias do Vestuário – Sindinorte, comunica em função do 
“Edital de Convocação das Eleições”, publicado no jornal Folha de 
Rio Preto em 30.09.03, que foi apresentada, no prazo legal, uma 
única chapa concorrente, a qual recebeu o número “um”.  Abrem-se 
os prazos para as eventuais impugnações.

São José do Rio Preto,  03 de outubro de 2003.
              
    Elimar Damin Cavaletto.
       Diretor encarregado                          

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2020 
 
 

 
   Valdemir Antônio Pinheiro de Carvalho, Prefeito Municipal de 
Uchoa, Estado de São Paulo, considerando a homologação final do resultado do 
Processo de Promoção de Especialistas - Processo Seletivo nº 01/2020, nos termos do 
Edital de Homologação conforme Decreto nº 52/2020, de 09 de Abril de 2020, tendo em 
vista a necessidade e o interesse da administração municipal, resolve: 
 
I- Convocar os candidatos adiante nomeados, aprovados e classificados para o 

provimento do cargo de Especialista em Educação I – Coordenador 
Pedagógico (CP) do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais), Especialista em 
Educação I – Coordenador Pedagógico (CP) do Ensino Fundamental II 
(Anos Finais) e Especialista em Educação II – Diretor de Escola (D), a 
comparecerem nesta Prefeitura Municipal, á Avenida Pedro de Toledo, nº 1011, 
bairro Progresso, nesta cidade de Uchoa, no dia 30 de Abril de 2020, a partir 
das 9:00 hrs, munidos de documento pessoal de identidade, conforme edital do 
Processo Seletivo nº 001/2020, a fim de receberem requisição para a realização 
do necessário exame médico. 

 
Especialista em Educação I – Coordenador Pedagógico (CP) do Ensino Fundamental 
I (Anos Iniciais) 
01 – Claudica Cristina Alves da Silva  
 
Especialista em Educação I – Coordenador Pedagógico (CP) do Ensino Fundamental 
II (Anos Finais) 
01 – Luciana Seco Bernardo Perez 
02 – Luciana Aparecida Camilo Hidalgo Severino  
 
Especialista em Educação II – Diretor de Escola (D) 
01 – Marcilene Cristina Pagliarini Trapia  
02 – José Carlos Garcia Rubio  
 
II-         O candidato perdera o direito á escolha da vaga, caso não compareça para a 
realização do exame médico, ou, se aprovado no exame médico, não apresentar no 
prazo que lhe for concedido pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura os 
documentos necessários. 
 
 Prefeitura Municipal de Uchoa, 29 de Abril de 2020.- 

 
 

__________________________________ 
Valdemir Antônio Pinheiro de Carvalho 

Prefeito Municipal 
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realização do exame médico, ou, se aprovado no exame médico, não apresentar no 
prazo que lhe for concedido pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura os 
documentos necessários. 
 
 Prefeitura Municipal de Uchoa, 29 de Abril de 2020.- 

 
 

__________________________________ 
Valdemir Antônio Pinheiro de Carvalho 

Prefeito Municipal 

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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.

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

1. ALCIDES RODRIGUES DOS REIS e MARILYN DE AN-
DRADE FURTADO, sendo ELE fi lho de ALCIDES PEREIRA DOS 
REIS e de FRIENE RODRIGUES DOS REIS e ELA fi lha de JAIRO 
RONAN FURTADO e de IZILDINHA SONIA DE ANDRADE FURTA-
DO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 28/04/2020.

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

1. FABIO HENRIQUE ROSA BIASOTTO e NAIRA FERNAN-
DA SIQUEIRA DAS NEVES, sendo ELE fi lho de ANGELO BIA-
SOTTO e de VANESSA FERREIRA ROSA e ELA fi lha de SERGIO 
SIQUEIRA DAS NEVES e de NAIDA REGINA MONTEIRO DAS 
NEVES;

2. CESAR ANDRÉ DE PAULA e NOEMI DE LIMA ROSA, 
sendo ELE fi lho de CESAR LUIS DE PAULA e de MARIA DAS 
GRAÇAS SILVA e ELA fi lha de REGINALDO APARECIDO ROSA 
e de DENISE DE LIMA ROSA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/04/2020.


