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RIO PRETO SEGUE DECRETO ESTADUAL

Doria fala em cenário desolador 
e prorroga quarentena até dia 31

O governador João Doria, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 
revelou que os casos de Covid-19 aumentaram 3003% no interior 
e litoral paulista e 770% na Região Metropolitana e que sem iso-
lamento o número de mortes seria ainda maior.             Pág. A3

Cláudio LAHOS

Saúde cobra respeito 
ao isolamento social

“Os casos estão aumen-
tando assustadoramente. As 
pessoas não estão mais ficando 
em casa e isso é muito perigo-
so. Os deslocamentos estão 
além do normal e a situação 
que, hoje, ainda está controla-
da pode fugir do nosso controle. 
Há duas, três semanas, elogiei 
a nossa população. Agora es-
tou aqui para dar uma dura”, 
afirmou o secretário de Saúde, 
Aldenis Borim.           Pág. A4

Aquivo DHOJE

Movimentação no Calçadão, ontem, estava acima da esperada para o período de quarentena

Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Número de divórcios 
cresce durante 

pandemia do Covid

RELACIONAMENTOS EM XEQUE

A convivência forçada por causa da quarentena tem acelerado o fim de muitos 
casamentos. Especialistas explicam motivos do desgaste na relação.      Pág. A3

Surgimento de 
casos entre 
moradores 

de rua altera 
comportamento

Pág. A5

Motorista de app 
é flagrado pela 

PM com cocaína 
no Cristo Rei

Pág. A5

DRIVE THRU Voluntários recebem doações, na Basílica, 
para montar cestas básicas; ação termina hoje            Pág. A4

Após a confirmação de dois 
casos da doença e a suspeita de 
contaminação de um terceiro an-
darilho, teve início um processo de 
conscientização coletiva, com mo-
radores de rua se tornando mais 
receptivos a seguirem orientações 
de prevenção ao vírus, incluindo 
o uso de máscaras.   Pág. A5

Família procura 
por jovem 

desaparecida 
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
09 de maio de 2020               SAÚDE/OPINIÃO

A ciência parece deixar 
claro: é melhor fazer pouco 
exercício e ser constante do 
que não fazer nada ou exagerar. 

E nessa quarentena es-
tamos voltando a reinventar 
muitas áreas e sabendo da 
importância da atividade física. 
A maioria da população adepta 
aos esportes está sem direção, 
sem saber como treinar e mais 
que isso como não ver todo o 
trabalho, dedicação, esforço 
dias a fio na academia serem 
esvaídos como água pelos 
dedos, ou melhor, ver a massa 
muscular diminuindo, a capaci-
dade cardio pulmonar compro-
metida e até o shape perdendo 
a forma e plasticidade. 

Acontece que nós seres 
humanos e, especialmente os 
brasileiros, não abaixamos a 
guarda, não nos derrotamos 
com qualquer batalha e vamos 
à luta nesta guerra para vencer 
sempre. E na saúde não deixarí-
amos por menos e começaram 
as lives, os feed de notícias 
com aulas e mais aulas, dicas 
e mais dicas, programas de 
treinamentos tão diversificados 
que perdemos até o outro que 
começamos e vamos para o 
próximo e cada dia uma novida-
de que enche nossa tela, mas 
não resolve nosso problema. 

Existe uma nova realidade 
pós covid 19, pós quarentena, 
e uma delas serão as acade-
mias tradicionais, os treinos 
extenuantes e cansativos que 
parecem nunca acabar e o 
resultado tão demorado para 
aqueles que não gostam, não 

Quarentena é momento de repensar 
sobre seu corpo, sua saúde e seu treino 

Divulgação
querem e não sabem da impor-
tância de uma atividade física 
para o bem-estar. 

Acredito em um novo concei-
to para quase todas as coisas da 
vida humana pós quarentena e 
a atividade física será uma delas 
com necessidade de atualização    
nos conhecimentos de cada 
praticante e usar a inteligência 
emocional para redefinir seus 
valores.

O mundo caminha para uma 
sabedoria global através da 
informatização o aluno tem as 
mesmas plataformas de acesso 
que seus mestres, portanto, não 
existirá em área nenhuma um 
mestre intocável ou arrogante 
que sabe tudo ou mais ... todos 
se igualam na era digital e mui-
tos alunos saberão tanto quanto 
seus mestres. Então para que 
mestre? Para que tenha um dire-
cionamento técnico preciso  para 
orientação, para juntos tomarem 
a melhor decisão para seu corpo 
e sua saúde! 

E na atividade física não será 
diferente, muitos alunos compro-
metidos com seus treinos sabem 
muito de anatomia, fisiologia,  
biomecânica e ainda sobre nu-
trição e suplementação. Como 
manter este aluno quase mestre? 
Será que ele superou os conhe-
cimentos dos seus professores? 
A resposta é não ... caso é que 
o profissional da saúde hoje tem 
inúmeros recursos ao seu dispor 
e precisa estar alinhado com a 
evolução tecnológica, antenado 
com o que acontece na ciência 
da saúde,  preparado com sua 
inteligência emocional em dia, 
saber tecnicamente manejar e 
remanejar seu trabalho e ainda 
por cima não só oferecer um trei-
no e sim uma realidade que fará 
aquele indivíduo ser melhor para 
si mesmo, pois um amontoado 
de músculos perde a mobilidade, 

um trabalho potencializado em 
plasticidade de membro superior 
deixa os membros inferiores pro-
fundos sem acionamentos. 

O overtraing traz muitos ma-
lefícios ao corpo, um atleta de 
alto rendimento é acometido 
por inúmeras lesões. Um aluno 
que ganha rendimento muito 
rápido vai lesionar-se na mesma 
proporção. 

Qual o preço a pagar por um 
mundo que caminha às cegas 
pregando que algumas atividades 
físicas beneficiam a saúde, en-
quanto tantas lesões e tanta de-
pressão acontece todos os dias 
quando excedem nos treinos ou 
não adquirem o corpo perfeito? 

Até quando o profissional 
despreparado pode ir a favor de 
treinos excessivos em busca de 
um corpo perfeito sem pensar 
nas consequências, no saudável, 
sem conscientizar aquele que 
está realizando que o bonito é 
o equilíbrio muscular, o alinha-
mento corporal adequado e mais 
que isso o bem-estar visceral e 
mental inclusive? Uma pessoa 
que treina apenas pela beleza 
nunca será bonita porque está 
doente, o belo é ser saudável e 
com isso bonito. 

Íamos desenfreados, sem li-
mites, nesse ritmo até que apare-
ceram cientistas comprometidos 
com a máquina do corpo humano 
e avançamos no conhecimento 
com menos tempo de treino e 
intervalos que continuam quei-
mando, com maior consumo de 
oxigênio. Isto é mudou o conceito 
e agora baseado em um treino de 
alta intensidade o seu objetivo é 
aumentar a capacidade do corpo 
gastar calorias através do au-
mento no consumo de oxigênio.

(Em 1996, uma equipe de 
pesquisadores do Instituto Na-
cional de Fitness e Esportes do 
Japão, liderada por Izumi Tabata, 

chegou a uma conclusão que 
mudaria os desígnios do treino 
no novo século: fazer exercício 
durante 60 minutos com inten-
sidade moderada tem os mes-
mos efeitos sobre a capacidade 
aeróbica que se exercitar com 
grande intensidade durante 20 
segundos, seguidos de outros 10 
de recuperação, repetindo essa 
sequência sem parar durante 
quatro minutos.

O estudo mostrou que essa 
rotina concentrada consegue 
aumentar em até 28% a ca-
pacidade anaeróbica. E assim 
nasceu Tabata, a base teórica do 
treinamento intervalado de alta 
intensidade.

Use a quarentena para pen-
sar sobre seu próprio corpo, o 
que está fazendo com ele ? 

Home office traz uma con-
duta tão comum quanto pouco 
saudável: ficar sentado várias 
horas seguidas, sem se levantar 
da cadeira. “Sabemos que as 
pessoas que passam muito tem-
po sentadas têm um pior perfil 
cardiovascular e metabólico do 
que as que fazem breves pausas 
para se mover ou alongar em sua 
jornada de trabalho”. 

Pensando em tudo isso está 
na hora de você aluno, sedentá-
rio, ser humano, entender que a 
atividade física já foi comprovado 
inúmeras vezes que só traz bene-
fícios para o corpo e não precisa 
ser nada extenuante, nada além 
de suas forças. A hora de ser 
diferente é agora, o momento de 
ser melhor consigo mesmo! Você 
que treina demais  e você seden-
tário buscar saúde, equilíbrio, 
amadurecer seu lado saudável. 
Chega de se prejudicar. Os agen-
tes externos já estão aí fazendo 
isso todos os dias por nós! 

Entenda que o corpo foi feito 
para movimentar e execute ao 
menos 15 minutos por dia exer-

cícios que te favoreçam a manter 
a saúde! 

Exemplo: 
Sentar e levantar 10 vezes 
Deitar e levantar 6 vezes 
Agachar 10 vezes 
Correr no mesmo lugar 12 mi-

nutos sendo 6 com intervalo de 
30 segundos e a cada um minuto 
e 30 segundos de intervalo. 

40 abdominais. 
Pronto! Hoje você já plantou 

uma semente de saúde no seu 
dia! 

Obs: se você postar seu 
treino e marcar @silviabatista-
fisiodancer e #saudeefisiodhoje 
vou te dar uma avaliação de 
presente. Só me chamar no 
direct! Obrigada!

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@

icloud.com
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 ARTIGO

Paiva NETTO*

Jesus, a Eterna Certeza que não frustra
Jesus é a Eterna Cer-

teza que não frustra os 
que Nele depositam a 
sua Esperança, e muito 
mais: a sua Confian-
ça. Como podemos ler 
no Livro dos Salmos, 
2:12: “Bem-aventura-
dos todos aqueles que 
confiam Nele [o Filho 
do Senhor]”.

E essa magnífica 
ventura está ao alcan-
ce de todas as mãos 
calejadas pelas lutas 
da vida humana. Temos 
por nós esse bálsamo 
divino, assegurado pelo 
Mestre dos mestres: 

“Vinde a mim, todos 
vós que estais cansados 
e oprimidos, e Eu vos 
aliviarei. Tomai sobre 
vós o meu jugo e apren-
dei de mim, porque 
sou pacífico e humilde 
de coração; e achareis 
descanso para a vossa 
Alma. Porque o meu 
jugo é suave, e o meu 
fardo é leve” (Evange-
lho, segundo Mateus, 
11:28 a 30).

* Jornalista, radia-
lista e escritor.

paivanetto@lbv.
org.br — www.boa-
vontade.com 

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
09 de maio de 2020

O governador João Doria 
(PSDB) confirmou o que já 
era esperado por muitos nesta 
sexta-feira (8) e prorrogou até 
do dia 31 de maio a quarentena 
em todo o Estado de São Paulo 
para combater a proliferação 
do coronavírus (Covid-19) e 
descartando por completo a 
possibilidade de flexibilização 
de qualquer atividade além das 
já permitidas anteriormente.

Um dos principais fatores 
que ajudaram nesta decisão 
foi a queda gigantesca do 
isolamento social em todo o 
Estado. A média paulista foi 
de 47% na última quinta-feira 
(7), percentual bem longe do 
ideal recomendado pelas or-
ganizações internacionais de 
saúde que é de 70%, e ficando 
também abaixo do mínimo es-
tabelecido pelo Estado que era 
de 55% de adesão.

Outros dois pontos foram 
determinantes para o governo 
ter essa atitude, um deles é o 
ritmo acelerado de contágio da 
doença e o outro o aumento 
crítico do total de infectados 
e mortes por Covid-19, fatos 
que colocam em risco eminente 
de um colapso no sistema de 

saúde. 
“Como governador de São 

Paulo, eu gostaria de dar uma 
notícia diferente, mas o cenário 
é desolador. Teremos que pror-
rogar a quarentena até o dia 31 
de maio. Queremos em breve 
poder anunciar a retomada gra-
dual da economia, como está 
previsto no Plano São Paulo”, 
salientou Doria.

A decisão do governo esta-
dual foi avalizada integralmente 
pelos especialistas do Centro 
de Contingência do coronavírus 
em São Paulo. A última reunião 
técnica dos 16 integrantes 
do Centro de Contingência do 
coronavírus aconteceu na ter-
ça-feira (5). 

A recomendação pela exten-
são da quarentena foi unânime. 
Nos últimos 30 dias, o avanço 
da doença subiu 3.300% no 
interior e litoral e 770% na 
capital. 

O Estado nesta sexta (8) 
registra 41.830 casos confir-
mados e 3.416 óbitos. 

“Não existe nenhuma dúvi-
da, do ponto de vista do Centro 
de Contingência, de que essas 
medidas têm que ser prolon-
gadas em virtude da gravidade 
do momento”, afirmou Dimas 

Sérgio SAMPAIO

SEM FLEXIBILIZAÇÃO

Vereador Anderson Branco vai fazer 
exame de Covid e ficará isolado

O vereador Anderson Bran-
co (PL) fará exame para saber 
se tem ou não o Covid-19. A 
preocupação de uma possível 
contaminação do parlamentar 
se deve por conta do mesmo 
ter ido à cidade de São Paulo 
onde esteve na última quarta 
(6) e quinta-feira (7).

Branco foi questionado por 

outros vereadores da atitude 
dele de ter ido ao local que está 
como epicentro da epidemia e 
por conta disso decidiu fazer 
o exame para resguardar a 
segurança de todos.

 “Não tenho sintoma ne-
nhum, mas para resguardar 
com responsabilidade com 
meus companheiros (vereado-
res) devo fazer sim (o exame). 
E vejo isso com naturalidade, 

Sérgio SAMPAIO

15 DIAS EM CASA

Baixa participação no isolamento faz 
quarentena ser prorrogada até dia 31 

Visitação
Aldenis Borim revelou 

ainda que chegou a de-
fender o fechamento dos 
cemitérios públicos, com 
o objetivo de não permitir 
visitação no Dia das Mães, 
comemorado no próximo 
domingo. O número de 
visitantes aos cemitérios 
neste dia, segundo ele, 
só fica atrás do Dia de Fi-
nados. Apesar de achar a 
proposta ideal para evitar 
aglomerações, Borim disse 
que, juntamente com a 
equipe da área da saúde, 
resolveu fazer recomenda-
ção para que as pessoas 
visitem os túmulos de seus 
entes queridos, em outros 
dias da semana.

Alta hospitalar 
Liberato Caboclo, que está 

internado no HB devido a uma 
crise respiratória, deverá re-
ceber alta domingo ou na se-
gunda-feira. Por ser asmático, 
Caboclo passou mal e chegou 
a ser internado na UTI. Como 
o país passa por uma pande-
mia provocada pelo corona-
vírus, a equipe médica, que 
atende o ex-prefeito, chegou 
a fazer teste para covid-19. 
O resultado deu negativo. 
Caboclo, que tem 82 anos, 
cumpre isolamento social à 
risca em seu apartamento. 
Por ser médico, sabe que o 
meio eficaz para não contrair 
o vírus é ficar em casa.

Acompanha
Edinho Araújo (MDB) anunciou que vai acompanhar 

a decisão do governador João Doria (PSDB), que pos-
tergou o isolamento social até 31 de maio. Como tem 
que seguir as medidas restritivas de isolamento social 
adotadas pelo governo estadual, as atividades não se-
rão ampliadas como esperava um grupo de pequenos 
comerciantes. Diante da pandemia provocada pelo coro-
navírus, portanto, parte da população, que não respeitou 
o isolamento social, contribuiu, de forma indireta, para 
sangrar ainda mais a economia.

Desolador
Ao anunciar a prorrogação do isolamento social até 

31 de maio, o govenador João Doria (PSDB) foi duro 
em suas palavras, por causa da baixa adesão da popu-
lação à quarentena. “O cenário é desolador”, disse, se 
referindo ao crescimento vertical do número de pessoas 
contaminadas pelo vírus. Doria informou ainda que 90% 
dos leitos de UTIs, na Capital, estão ocupados. Indire-
tamente, mandou recado ao presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), que se posiciona contra a quarentena: 
“Tem gente cega pela ambição”.

Foi duro
O secretário da Saú-

de, Aldenis Borim, falan-
do ontem sobre a baixa 
adesão da população no 
isolamento social, foi duro 
em suas palavras. Como 
a adesão caiu, o número 
de pessoas contaminadas 
cresceu de forma vertical. 
“A situação é grave e che-
gará um momento que vai 
fugir do controle”, avisou. 
“O relaxamento é péssimo 
e não é achismo, é real, 
porque está tudo subindo”, 
acrescentou. Borim citou 
dois locais onde ocorrem 
aglomerações: Represa 
Municipal e na Quinta do 
Golfe. “São irresponsá-
veis”, desabafou.

Meia boca
Se o consumidor precisar resolver algum tipo de problema, principalmente nas opera-

doras da telefonia celular, pode esquecer. Quando o comércio está funcionando em sua 
plenitude, às vezes, já é difícil, agora com as atividades funcionando a meia boca por 
causa do vírus chinês, é quase impossível. É grande o número de pessoas que procura as 
operadoras para retirar boletos, a fim de efetuar o pagamento. Atendimento zero! Agora, se 
for para comprar um aparelho novo, se necessário, entregam até nas casas dos clientes.

Peito aberto
Inconformada com o comportamento de Anderson 

Branco (PL), que visitou o Cemitério da Vila Formosa, 
em São Paulo, quarta-feira, Cláudia De Giuli (MDB) 
decidiu pedir interferência da Comissão de Saúde da 
Câmara, para que o vereador fique em quarentena 
devido ao coronavírus. A emedebista ficou indignada 
ao ver o vídeo postado por ele na rede social, quando 
registrou a visita a túmulos em um dos maiores cemité-
rios do mundo. Agravante: estava sem máscara e sem 
nenhum cuidado para se proteger do vírus.

Sanciona
O governo federal sancionou a proposta que prevê a transferência de R$ 2 bilhões às 

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que atendam pacientes do SUS. Itamar Borges 
(MDB), que tem defendido recursos financeiros para esses hospitais, declarou que a 
medida irá beneficiar a população. “Em muitos municípios, os atendimentos são feitos 
exclusivamente por Santas Casas ou Hospitais Filantrópicos”, diz, acrescentando que, com 
a covid-19, essas instituições passam a ser estratégicas. A proposta é do senador José 
Serra (PSDB).

O governador João Doria classificou o cenário da pandemia de Covid como desolador
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estou tomando os devidos 
cuidados não somente pela 
Câmara, mas pela minha famí-
lia também”, salientou Branco.

O parlamentar esteve na 
capital paulista onde foi checar 
presencialmente a situação de 
três pontos divulgados cons-
tantemente pelos meios de 
comunicação que estão liga-
dos do Covid-19 dentre eles o 
cemitério da Vila Formosa, lo-Branco ficou dois dias na capital, onde fez visitas 

Cláudio LAHOS

Aldenis Borim revelou 
ainda que chegou a de-
fender o fechamento dos 
cemitérios públicos, com 
o objetivo de não permitir 
visitação no Dia das Mães, 
comemorado no próximo 
domingo. O número de 
visitantes aos cemitérios 
neste dia, segundo ele, 
só fica atrás do Dia de Fi-
nados. Apesar de achar a 
proposta ideal para evitar 
aglomerações, Borim disse 
que, juntamente com a 
equipe da área da saúde, 
resolveu fazer recomenda-
ção para que as pessoas 
visitem os túmulos de seus 
entes queridos, em outros 

Covas, membro do Centro de 
Contingência. 

Rio Preto – O prefeito de 
Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), 
em vídeo divulgado no final 
da tarde desta sexta-feira (8) 
anunciou a prorrogação da 
quarentena na cidade também 
até o dia 31 de maio, seguindo 
assim a mesma orientação feita 
pelo governo do Estado.  Edinho 
assinou um novo decreto muni-
cipal que será publicado neste 
sábado (9), no Diário Oficial do 
Município (Jornal Dhoje). 

“Todos sabem que preva-
lece o decreto do governo de 
São Paulo sobre o municipal. 
Pandemia é um assunto muito 
sério. Talvez seja uma das maio-
res crises de todos os tempos. 
Nós precisamos fazer a nossa 
parte”, afirmou o prefeito.

Acirp – Em nota, a Acirp 
(Associação Comercial e Empre-
sarial de Rio Preto) salienta que 
o Comitê de Crise da Acirp tem 
convicção de que há espaço 
para a ampliação das atividades 
comerciais de forma responsá-
vel em Rio Preto e em muitas 
cidades da região. 

“As próximas ações devem 

cal onde vitimas do Covid estão 
sendo sepultadas e os outros 
locais foram os dois hospitais 
de Campanha (Pacaembu e 
Ibirapuera).

Isolado – o vereador afir-
mou que ficará em isolamento 
pelos próximos 15 dias. “Vou 
ficar de quarentena, preservar 
meu colegas, sou responsá-
vel”, concluiu. 

ser direcionadas a convencer o 
governo estadual de que nossa 
situação é diferente da capi-
tal e que podemos flexibilizar 
mais atividades, principalmente 
aquelas que não geram aglo-
merações, sempre seguindo os 
critérios sanitários.  A informa-
ção de que o prefeito Edinho 

Araújo participará do grupo que 
vai discutir os próximos passos, 
nos dá esperança para que a 
regionalização aconteça antes 
do dia 31 de maio”.

Sincomércio – O presidente 
do Sincomércio (Sindicato dos 
Comércio Varejista de Rio Pre-

to), Ricardo Arroyo, afirmou que 
“A posição do Sindicato é contra 
a prorrogação temos meio de 
controlar a abertura com os 
cuidados que o Ministério da 
Saúde exige vai ter desemprego 
em massa e isto sim vai signifi-
car uma pandemia com a fome 
vem outros problemas graves”. 
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Número de divórcios aumenta 
por causa da pandemia

Os pedidos foram tantos, que os cartórios que reabriram na China já não têm mais horários para resolver as questões 
de separação em diversas províncias

A quarentena obrigou mui-
tos casais a passarem mais 
tempo juntos em casa. Para os 
casamentos que não iam bem, 
a pandemia pode ser um fator 
que vai acelerar o pedido de 
divórcio. 

De acordo com o jornal 
chinês Global Times, a cidade 
de Xiam registrou um número 
recorde de pedidos de divórcios 
durante o isolamento social no 
país. Os pedidos foram tantos, 
que os cartórios que reabriram 
na China já não têm mais 
horários para resolver as ques-
tões de separação em diversas 
províncias. O mesmo fenômeno 
pode ocorrer no Brasil.

Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), o número de casamen-
tos no Brasil vem caindo ano a 
ano, enquanto o de divórcios 
aumentou em 3,2% nos dois 
últimos anos. 

“Essa situação da pandemia 
colocou as pessoas em situa-
ção fora da rotina. A questão 
relacional acaba sendo testada 
nesse momento e nem todas 
as pessoas têm essa habili-
dade social. Além disso, as 
pessoas divergem com muito 
mais intensidade hoje em dia 
e estão bem mais intolerantes 
em relação a algumas posturas. 
Temos também o fato de que 
ficar confinado não faz parte 
da cultura relacional brasileira, 
o que acaba gerando conflitos”, 
explicou o psicólogo Marcus 
Vinicius Gabriel.

A advogada especialista 
em direito humanizado nas 
áreas da família e sucessões, 
Débora Ghelman, afirmou que 

a procura por divórcios em seu 
escritório aumentou durante a 
pandemia. De acordo com os 
dados do Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo, o número 
de separações registrados nos 
meses de março e abril deste 
ano é 37% menor do que em 
relação a 2020.

 “A maioria dos divórcios 
acontece de forma litigiosa, de-
vido as discordâncias em casos 
de guarda dos filhos, partilha 
de bens e valores da pensão. 
Isso faz com que o processo 
de separação se arraste por 
mais de um mês, podendo ser 
homologado só mais pra frente. 
Sempre tento orientar os meus 
clientes para resolver de forma 
consensual, ainda mais neste 
período de pandemia em que 
os processos podem demorar 
ainda mais”, explicou Débora.

“Uma forma de evitar esses 
conflitos seria adotar uma pos-
tura mais estratégica e menos 
emocional. O desenvolvimento 
das habilidades sociais pode ser 
o fator decisivo para manter o 
casamento”, concluiu Gabriel.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

A advogada especialista 
em direito humanizado nas 
áreas da família e suces-
sões, Débora Ghelman

Conselho Municipalista pactuará 
decisões de flexibilização da 

quarentena e retomada da economia

Em nova iniciativa no 
enfrentamento da pande-
mia de coronavírus e suas 
consequências sociais e 
econômicas, o Governo 
do Estado anunciou nesta 
sexta-feira (8) a criação 
do Conselho Municipa-
lista para coordenar, da 
perspectiva dos interesses 
municipais, as ações de 
combate ao problema e 
de flexibilização da quaren-
tena, bem como decisões 
sobre aporte de recursos e 
avaliação de medidas to-
madas em todo o território 
paulista.

Fazem parte deste Con-
selho a cidade de São Pau-
lo e outros 15 municipais 

do interior dentre eles São 
José do Rio Preto. 

A ação deste novo órgão 
será coordenada pelo se-
cretário de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi, 
que tem como foco ampliar 
o diálogo com o máximo de 
prefeitos possíveis e que as 
ações sejam regionalizadas. 

A proposta é que os 
municípios polos que fazem 
parte do Conselho façam a 
intermediação com as cida-
des próximas a eles. 

Os secretários de Saúde, 
José Henrique Germann, 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patrícia Ellen, da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, e o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM), além 
de todos os prefeitos das 
cidades sedes. 

A intenção com a criação 

do Conselho é combater o 
crescimento de casos no 
litoral e interior. 

O Conselho irá se reunir 
semanalmente para avaliar 
a situação regional e propor 
soluções e pactuações aos 
múltiplos desafios, de saú-
de, sociais e econômicos, 
trazidos pela pandemia. 

A primeira reunião com 
todos os membros aconte-
cerá na próxima segunda-
-feira (11).

Os outros 14 municí-
pios que fazem parte do 
Conselho são: Araçatuba, 
Araraquara, Barretos, Bau-
ru, Campinas, Franca, Ma-
rília, Presidente Prudente, 
Registro, Ribeirão Preto, 
Santos (Litoral), São José 
dos Campos, Sorocaba e 
São Bernardo do Campo 
(Grande São Paulo).

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto registra 29 casos de 
Covid em 24h e secretário alerta 
para riscos do baixo isolamento

Com índice de isolamento 
abaixo da média no Estado, 
Rio Preto vê aumentar dia a 
dia a incidência de casos do 
novo coronavírus. De ontem 
para hoje, foram mais 29 
casos, fazendo com que a 
cidade alcançasse 236 posi-
tivações.

“Os casos estão aumen-
tando assustadoramente. As 
pessoas não estão mais fi-
cando em casa e isso é muito 
perigoso. Os deslocamentos 
estão além do normal e a 
situação que, hoje, ainda 
está controlada pode fugir 
do nosso controle. Há duas, 
três semanas, elogiei a nossa 
população. Agora estou aqui 
para dar uma dura”, afirmou 
o secretário de Saúde, Aldenis 
Borim.

Ele chamou de ‘irrespon-
sáveis’, durante a live desta 
sexta-feira, as pessoas que 
desrespeitam as orientações 
para que se mantenham em 

quarentena.
“Há dois locais de grande 

concentração de pessoas, a 
Represa Municipal e o Quinta 
do Golfe. São churrascos, fes-
tinhas, uma irresponsabilidade 
sem igual. Não é de nosso perfil 
usar a força, mas será neces-
sário tomar outras medidas, 
se essa situação persistir”, 
acrescentou Borim.

O secretário foi enfático ao 
dizer que as pessoas devem 
permanecer em suas residên-
cias e esclareceu sobre os dois 
tipos de isolamento.

“O isolamento para quem 
não tem Covid-19 é um e para 
quem tem pessoa com a doen-
ça é outro, bem mais rigoroso. 
Onde há paciente com o novo 
coronavírus, ele tem que ficar 
sozinho, em um quarto, sem 
contato físico, com o cômodo 
frequentemente higienizado e 
roupas bem lavadas. É como se 
estivesse isolado em um quarto 
de hospital. Não pode abraçar, 
dar as mãos e todos os fami-
liares precisam usar máscaras 

Corpo de Bombeiros compra equipamentos para higienizar veículos

Visando manter a higieni-
zação das viaturas, o Corpo 
de Bombeiros realizou a 
compra de 13 equipamentos 
no valor de R$ 1.800, sem 
a necessidade de licitação. 
Atualmente, o quartel de 
Rio Preto conta com três 
veículos que são utilizados 

para fazer o transporte de 
pacientes contaminados por 
coronavírus.

“Estamos fazendo o pos-
sível para realizar a descon-
taminação nas ambulâncias 
e manter os bombeiros se-
guros. Também compramos 
equipamentos de proteção 
individual. Temos três tipos: 
um mais simples, outro para 

o caso de atender suspeitos 
e outro mais reforçado para 
casos confirmados”, explicou 
o capitão do Corpo de Bom-
beiros de Rio Preto, Orival 
Santana Júnior.

De acordo com o capi-
tão, até o momento nenhum 
membro ou funcionário da 
corporação foi infectado pelo 
Covid-19.

Vinicius LIMA 

Higienização nas viaturas dos bombeiros foi reforçada 

Cláudio LAHOS

O vice-presidente da Rede 
de Varejo da Caixa Econômica, 
Paulo Henrique Angelo, par-
ticipou de entrevista coletiva 
virtual, direto de Manaus.

Ele disse que foram reali-
zados 270 mil saques na pou-
pança digital desde ontem(7). 
Espera-se que 350 mil saques 
ocorram até o fim desta sexta-
-feira. O número de saques vem 
caindo ao longo da semana. O 
pico de saques ocorreu na se-
gunda(5) e terça-feira, quando 
foram feitos mais de um milhão 
de saque do auxílio emergencial.

Até o momento, foram fei-
tas 20 milhões de transições 
em poupança digital. Paulo 
Henrique Angelo lembrou que 
o aplicativo da Caixa passou 
por atualização e agilizou a fila 
virtual.

Neste sábado, 680 agências 
da Caixa estarão abertas entre 
8h e 12h para pagamento de 
auxílio emergencial. Clique aqui 
para saber quais agências vão 
abrir no sábado.

A expectativa dos benecifi-
ários é que a Caixa divulgasse 
hoje quando será pago a 2ª 
parcela do auxílio emergencial 
de R$ 600. 

O ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, disse anteon-
tem (7), em reunião virtual da 
comissão mista de deputados e 
senadores que acompanha as 
medidas do governo federal para 
o enfrentamento da covid-19, 
que o calendário seria anuncian-
do nesta sexta-feira (8).

Pagamento do segundo 
lote dos R$ 600 será mais 

eficiente, diz Caixa
O pagamento do segundo 

lote do auxílio emergencial de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães 
solteiras) será mais eficiente 
porque a base de dados da 
Caixa Econômica Federal está 
montada, disse nesta sexta-fei-
ra (6) o presidente do banco, 
Pedro Guimarães. Segundo ele, 
o novo calendário, que será di-
vulgado ainda esta semana, terá 
datas mais espaçadas para evi-
tar aglomerações nas agências.

“Na segunda parcela, pode-
remos pagar de maneira dife-
rente, estamos discutindo com 
o Ministério da Cidadania uma 
maneira onde já temos a base 
de dados. E a grande maioria 
das pessoas terá essa organi-
zação com datas espaçadas, 
ou seja, não faremos a forma 
de pagar [nascidos em] janeiro 
e fevereiro em um dia ou maio 
e junho em outro dia. Porque 
pagar 20 milhões de pessoas 
com conhecimento muito baixo 
da questão de tecnologia aca-
bava gerando demanda muito 
grande”, disse Guimarães em 
coletiva.

Caixa atualiza 
aplicativo e agiliza 
atendimento para 

saque emergencial
Agência BRASIL

Basílica promove campanha beneficente 

A Igreja Basílica de São 
José do Rio Preto está 
realizando uma campanha 
de arrecadação de 
alimentos e produtos de 
limpeza e higiene neste 
fim de semana. A ação 
acontece no formato drive-
thru na praça em frente da 
paróquia até este sábado 
(9), das 9h às 12h e das 
13h às 17h.
“Nós temos auxiliado 
em torno de 60 famílias 
na comunidade que são 
cadastradas, fora os que 
aparecem também ao 
longo do mês precisando 
de ajuda. Com a ausência 

das missas estamos 
tendo dificuldade para 
ajudar essas famílias, 
por isso decidimos fazer 
a campanha”, afirmou 
Antônio Albano Badim, 
um dos organizadores da 
campanha.
A meta é arrecadar uma 

tonelada em alimentos para 
produzir 60 cestas básicas 
para as famílias. “Poderão 
ser doados alimentos 
perecíveis e não perecíveis 
também, além de produtos 
de higiene como escova, 
pasta de dente, ente 
outros”, explicou Albano.

DRIVE THRU

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

e passar álcool em gel a todo 
momento”, concluiu.

NÚMEROS DA DOENÇA 
NA CIDADE

Até agora, o município tem 
dez mortes pelo novo corona-
vírus. Do total de infectados, 
61 estão curados. A maior 
incidência é na faixa etária 
entre 40 e 49 anos, com qua-
se 27% dos casos positivos. 
O Covid-19 afeta com maior 
gravidade os idosos.

Setenta e cinco profissio-
nais de saúde foram conta-
minados pelo vírus. Neste 
momento, segundo a Pasta, o 
coeficiente de incidência para 
Covid-19 em Rio Preto é de 
51 casos para cada 100 mil 
habitantes.

A Santa Casa é o hospi-
tal com mais pacientes da 
doença, cinco. Desse total, 
dois estão na UTI. Em segui-
da, vem Austa, Beneficência, 
HB e Santa Helena, com três 
cada um.

Vinicius LIMA Cláudio LAHOS
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Moradores de rua mudam de atitude após 
confirmações de dois casos entre eles

A confirmação de dois 
moradores de rua com 
Covid-19 e um terceiro que 
está sendo investigado em 
Rio Preto está mudando 
a mentalidade de muitos 
deles que não aceitavam 
as orientações passa-
das pelas 
equipes da 
Secretaria 
d e  A s -
s istência 
Soc ia l  e 
do Centro 
POP sobre 
a neces-
sidade de 
se prote-
gerem por 
conta da 
pandemia 
que o país 
vive.

E s s a 
mudança de atitude tam-
bém foi verificada pelas 
equipes da secretaria e do 
Centro POP que nesta sex-
ta-feira (8) foram à Praça 
Dom José Marcondes fazer 
a entrega de máscaras de 
proteção aos moradores 
de rua e em conversar com 
outras pessoas na mesma 
situação esta semana. 

Eles estariam aceitando 
seguir mais as regras de 
higiene e distanciamento 
necessários como orien-
tações do Ministério da 
Saúde. 

Segundo dados da se-
cretaria, atualmente são 
840 moradores de rua na 
cidade sendo que metade 
deles é considerado flutu-
ante, isto é, são aqueles 
que estão de passagem.

De acordo com Adriano 
Prates, coordenador do 
Centro POP, ainda há um 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

lote de 110 máscaras de 
tecido para serem distribuí-
das para este público-alvo.  

“Os moradores de rua 
fazem parte do grupo que 
vive em extrema vulnera-
bilidade, são expostos a 
condições insalubres e a 
muitos riscos, ainda mais 
no atual contexto da pan-
demia de Covid-19. Então, 
estamos adotando ações 

que minimi-
zam os ris-
cos de con-
tágio, como 
a entrega de 
máscaras de 
proteção e 
a ampliação 
da oferta de 
banhos”, sa-
lientou Pra-
tes.

O  e d u -
cador social 
Anderson de 
Zottis frisou 
que na en-

trega das máscaras eles 
reforçam sobre a neces-
sidade de se prevenirem 
neste momento e tomarem 
um cuidado maior com a 
higiene, evitando ainda 
ficarem aglomerados. 

“Os moradores de rua 
têm uma dinâmica própria 
de contato entre eles, de 
convivência em grupo. Isso 
traz um desafio maior no 
trabalho de abordagem, 
que enseja uma cons-
cientização permanente”, 
destacou Zottis.

Continuida-
de – A secretaria deve 
definir na próxima semana 
outros pontos estratégicos 
para dar continuidade à 
entrega das máscaras aos 
moradores de rua.

Conscienti-

zação  – segundo 
Cristina Romanelli, coor-
denadora do Setor Mora-
dor de Rua da Secretaria 
de Assistência Social, o 
grande problema neste 

trabalho executado com 
os andarilhos é o convenci-
mento deles para irem para 
a Casa de Acolhimento 
Emergencial. 

Ela ressaltou que “As-

Segundo dados da secretaria atualmente são 840 moradores de rua na 
cidade sendo que metade deles é considerado flutuante, ou seja, são 

aqueles que estão de passagem

Programa Consultório 
na Rua faz a 

sensibilização diária 
com os usuários 

para adesão 
ao acolhimento 

emergencial

“

”

Os moradores de rua têm uma dinâmica própria 
de contato entre eles, de convivência em grupo. 

Isso traz um desafio maior no trabalho de 
abordagem, que enseja uma conscientização 

permanente

“

”

Estamos adotando 
ações que minimizam 

os riscos de 
contágio, como a 

entrega de máscaras 
de proteção e a 

ampliação da oferta 
de banhos

“

“

TRABALHO QUE CONSCIENTIZA

O educador social Anderson de Zottis salienta que na 
entrega das máscaras eles reforçam sobre a necessidade 
dos andarilhos se prevenirem neste momento e tomarem um 
cuidado maior com a higiene, evitando aglomerações

sistência Social através do 
Centro Pop e Secretaria da 
Saúde com o  programa 
Consultório na Rua fazem 
a sensibilização diária com 
os usuários para adesão ao 
acolhimento emergencial, 
isto é, fazem abordagem 
social incentivando-os a 
procurar acolhimento, com 
conversas e orientações”, 
finalizou Cristina.

Atendimen-
to - O Centro POP tem 
atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 

regrando a entrada de dez 
em dez pessoas, respei-
tando o distanciamento de 
pelo menos 1,5 m entre as 
pessoas no pátio e na área 
externa enquanto aguar-
dam atendimento.  

Eles ampliaram os aten-
dimentos para oferta de 
banho para os finais de 
semana e feriados das 8h 
às 11h. 

A abordagem social 
continua realizando as 
ações de sensibilização 
nos locais de aglomera-
ções para o acesso aos 
serviços e ao acolhimento.

Fotos: Cláudio LAHOS

PROTEÇÃO

Segundo Adriano Prates, 
coordenador do Centro POP, 
ainda há um lote de 110 
máscaras de tecido para 
serem distribuídas para mo-
radores de rua em Rio Preto

NA BADY

QUITÉRIA GIMENES PEREIRA – Fa-
lecida no dia 08/05/2020 aos 70 anos de 
idade. Era casada com Claudenor Marques 
Pereira, deixando os fi lhos: Claudio, Paulo 
e Fábio. Sepultamento ocorreu no dia 
08/05/2020 às 17h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

MARIA MARTINS DOS SANTOS – Fa-
lecida no dia 08/05/2020 aos 89 anos de 
idade. Era viúva de Carlos Bispo dos San-
tos, deixando os fi lhos: Helena, Cleonice, 
José Carlos, Marlene, Osavaldo, Ubaldo, 
Valdelice, Sônia e Jacinto. Sepultamento 
ocorreu no dia 08/05/2020 às 15h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério da Saudade e Araçatuba.

  FALECIMENTOS

Caminhão bate e 
derruba poste em 

cima de idoso

O motorista de um ca-
minhão atingiu um poste no 
cruzamento da Avenida Bady 
Bassitt com a rua Pedro Ama-
ral, em Rio Preto, nesta sexta-
-feira (8).

De acordo com o condutor, 
ele perdeu o controle dos freios 
do caminhão ao passar pela 
via e para desviar de um carro 
estacionado acabou atingindo 

a estaca. O impacto derrubou 
o poste em cima do idoso Y.Y.Y, 
de 77 anos, que atravessava a 
faixa de pedestre no momento 
do acidente.

A Polícia Militar compare-
ceu ao local e o idoso foi levado 
pelo Samu. O poste foi remo-
vido da via e o trânsito seguiu 
normalmente. Já o idoso foi en-
caminhado para Unimed, onde 
realizou exames e recebeu alta 
no final da tarde.

Daniele JAMMAL

LEONILDE MILANI GRACIANO – Fa-
lecida no dia 08/05/2020 aos 74 anos de 
idade. Era casada com José Dorival Gra-
ciano, deixando os fi lhos: José e Rodrigo. 
Sepultamento ocorreu no dia 08/05/2020 
às 17h, saindo do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA ODETE HENRIQUES FERREIRA 
– Falecida no dia 08/05/2020 aos 92 anos 
de idade. Era viúva de José Hemriques da 
Silva, deixando os fi lhos: Elizabeth, Clau-
dete e Ernesto (falecido). Sepultamento 
ocorreu no dia 09/05/2020 às 11h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

MORA NO SÃO FRANCISCO FLAGRANTE

Motorista de aplicativo é 
preso por tráfico no Cristo Rei

Policiais militares de Rio 
Preto apreenderam cocaína 
com um motorista de aplicativo, 
durante patrulhamento de rotina 
no final da tarde desta quinta-
-feira, no bairro Cristo Rei.

Segundo o boletim de ocor-
rência, D.R.S., 35, morador no 
Jardim Santa Rosa, foi visto em 
um Chevrolet Onix branco, ano 
2019, por volta das 17h20, e 
demonstrou nervosismo ao ver 
a aproximação da viatura.

Pms solicitaram que parasse 
o carro, que pertence a uma 
locadora de veículos, mas o 
suspeito desobedeceu e durante 
o trajeto teria dispensado duas 

porções grandes da droga, que 
foram recuperadas posterior-
mente.

Aproximadamente 50 me-
tros após jogar o entorpecen-
te, o condutor foi detido. Ele 
admitiu aos policiais que por 
problemas financeiros há dois 
meses passou a transportar 
drogas para um traficante do 
João Paulo II.

No carro, do lado do moto-
rista, foi confiscado um papelo-
te de cocaína. S. foi conduzido 
até a Central de Flagrantes, 
onde teve a prisão por tráfico 
confirmada, sendo transferido 
para a carceragem da DIG/Deic 
rio-pretense, onde aguardará 
julgamento.

Daniele JAMMAL

Caminhoneiro perdeu controle dos freios e causou acidente

Cláudio LAHOS

Jovem desaparece e família 
pede ajuda para localizá-la

A jovem Franciele de Assis 
Gonçalves, 20 anos de idade, 
moradora do bairro São Fran-
cisco, em Rio Preto, está de-
saparecida desde a tarde desta 
quarta-feira, dia 6. Ela mora 
com sua mãe Lucimar Gonçalves 
de Brito.

De acordo com o que infor-
mou Lucimar, a jovem estava 
bem, convivendo normalmente 
com a família e por isso não 
sabe qual motivo pode ter levado 
ao seu desaparecimento.

A mãe informou que a última 
vez que a viu ela vestia uma 
blusa preta e calça camuflada.

A família está angustiada 

esperando por alguma notícia. 
Caso alguém tenha alguma infor-
mação pode entrar em contato 
com a mãe dela pelo telefone 
(17) 99227-4074.

Isabela MARTINS 
Arquivo PESSOAL

Sócio de revenda de veículos 
denuncia furto de R$ 83 mil

Um comerciante, de 39 anos, 
procurou a Central de Flagrantes 
de Rio Preto nesta quinta-feira 
para denunciar o furto de R$ 83 
mil da conta da sua revenda de 
veículos, localizada na avenida 
Bady Bassitt.

Segundo depoimento da ví-
tima, que é um dos sócios pro-
prietários da garagem, foram 
realizadas sete transações ban-
cárias que somadas chegam a 
esse montante.

Ainda de acordo com o bo-
letim de ocorrência, o crime foi 
descoberto no dia 13 de abril, 

durante conferência do extrato 
bancário.

Conforme a vítima, para fazer 
operações financeiras de sua 
firma é preciso usar um celular 
corporativo, adquirido com essa 
finalidade específica, e que é 
desbloqueado por digital de fun-
cionário.

Outra possibilidade é acessar 
a conta por um determinado 
computador da empresa, cujo 
programa foi instalado por funcio-
nário do Santander e para cada 
pagamento ou movimentação é 
exigido um código QR.  (DJ)
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DiáriodoBob
Palmas pra quem merece. Não vamos nos esquecer que a 

pré-inauguração do Instituto Federal de Rio Preto, que está sen-
do entregue neste final de semana (simbolicamente), não tem 
nada a ver com os governos federal nem estadual atuais, e, muito 
menos, ao Ministro da Educação de hoje, Abraham Weintraub. 
O presente para Rio Preto começou lá atrás com trabalho deter-
minado do atual vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, 
quando ainda Deputado Federal em Brasília, com o então Ministro 
da Educação Mendonça Filho, do DEM, fundamentado principal-
mente, na determinação do prefeito Edinho Araújo. Ato final. Todos 
participaram de um almoço aqui em Rio Preto, na residência dos 
pais (Paulino e Eurides) do Rodrigo, no Damha, onde estavam 
presentes autoridades da educação, reitores dos nossos Centros 
Universitários, políticos convidados e promessa a cumprir. A luta 
continuou com o substituto de Mendonça no Ministério, Rossieli 
Soares da Silva, também do DEM, durante a presidência de Michel 
Temer. Não se pode omitir e nem esquecer que, mesmo sem 
festa e sem inauguração oficial, os nomes desses ‘caras’ preci-
sam ser lembrados. Feita a entrega provisória, o novo Campus 
do IFSP tem ainda 30 dias para identificar possíveis falhas na 
obra e acionar a empresa responsável para as correções. Doado 
pela prefeitura, o investimento na reforma do prédio custou R$ 
9,5 milhões viabilizados pelo MEC. O polo regional, com mais de 
400 mil habitantes, terá um grande potencial de empregabilidade 
dos estudantes. A nova instalação do IFSP conta com 20 salas 
de aula, dez laboratórios, quadra coberta, auditório, biblioteca e 
refeitório. Ponto e basta!

HOJE EU VI O QUANTO É REALMENTE IMPORTANTE O USO DAS MÁSCARAS. 
PASSEI POR DUAS PESSOAS QUE DEVO, E ELAS NEM PERCEBERAM. Sorria , beba 

muita água e seja feliz!

PALMAS, MAMÃES. Com 
saudades da dona Ione, 
erguendo uma prece a ela 
(minha mãe) e com a pre-
sença da Valéria, mãe dos 
meus fi lhos Vavá e Leandro, 
também a vovó (minha so-
gra) Nenzinha, cumprimento 
todas as mamães leitoras 
desta coluna. Sejam felizes 
hoje, amanhã e sempre!

 A MORENAÇA Nathá-
lia Moreno Cury, fi lha do 
presidente do Clube Monte 
Líbano, Dr. Nadim Cury e da 
Dra. Célia Regina Moreno 
Cury, está aniversariando 
neste sábado, dia 9. Para-
béns!  

NESTE DOMINGO, come-
ça o período de inscrições 
para a primeira edição do 
Festival Virtual Travessia 
– Contos para Passar o 
Tempo, uma iniciativa dos 
artistas Ricardo Matioli e 
Vanessa Cornélio, de Rio 
Preto, que busca divulgar e 
premiar escritores profi ssio-
nais e amadores.

 MÁRCIO ANÍSIO Had-
dad, ao lado de Ana Veto-
rasso e familiares, ganha 
idade nova neste sabadão. 
A socialite Wilma Coelho 
Reverendo Vidal e Vera 
Mussi Hage também estão 
aniversariando hoje.

SHOPPING Iguatemi 
inicia vendas e entrega de 
produtos por drive thru pra 
não fi car de fora do Dia das 
Mães. Os clientes podem 
fazer suas compras por 
Whatsapp e retirar no em-
preendimento sem sair do 
carro.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Pode ou não pode?
Com um bom advogado de 
defesa (Nelson Wilians), a 
Havan de Araçatuba poderá 
reabrir durante a pandemia. 
Juiz considerou que loja 
se enquadra nos serviços 
essenciais do município.

A sempre elegante Dra. Luciana Secches Freitas, 
requisitada odonto, esposa do cirurgião plástico 

Renato J. Freitas, em pose especial em homenagem 
ao ‘Dia das Mães’, neste domingo. Parabéns!

Questão de ordem
660 mil advogados foram 
aprovados no Exame da 
Ordem em 10 anos. É o 
que revela o estudo Exame 
de Ordem em Números da 
OAB Nacional em parceria 
com a FGV. De acordo 
com os números, entre 
os candidatos aprovados, 
40% foram aprovados já 
na primeira tentativa, 22% 
precisou realizar a prova uma 
segunda vez e 13% prestaram 
a prova três vezes. 25% dos 
candidatos conseguiram a 
aprovação apenas depois da 
terceira tentativa. Que dureza!

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)

Entretenimento
Com objetivo de levar entretenimento, celebrar o Dia das Mães 
e ajudar a amenizar os efeitos do isolamento social entre os 
idosos que residem em instituições e não podem receber visitas 
por segurança, a Unimed Rio Preto, que tem o vice-presidente 
do Conselho de Administração, José Luis Crivellin, fará uma 
ação especial. As instituições serão presenteadas com tablets, 
que possuem acesso à internet, doados pela SPSP - Grupo 
Empresarial de Serviços, parceira da Unimed Rio Preto no 
projeto. As instituições participantes que irão receber os tablets 
são o Lar Esperança, Associação Evangélica Lar de Betânia, Lar 
São Vicente de Paulo, Asilo de Schmidt e Lar dos Velhinhos de 
Mirassol. Ao todo, a Unimed Rio Preto irá destinar 12 tablets 
que irão beneficiar quase 200 idosos. 

A propósito
Os Estados e municípios têm 
transferido para o Judiciário 
a responsabilidade de 
decidir. Com efeito, livrando-
se do ônus político, alguns 
alcaides e governadores vão 
flexibilizando e o Ministério 
Público aciona a Justiça, 
que vai restringindo. Assim, 
o agente público fica 
confortável. Ou seja, há mais 
coisas entre o Executivo e o 
Judiciário do que sonha nossa 
vã epidemia.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020104392 - Preg. Eletr 498/19 – Proc. 
14215/19 - ATA 0906/19
Interessada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda. 
CNPJ: 08.528.442/0001-17
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: ELOTEXTIL LTDA
EMPENHOS 8322/20 E 4161/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 4296/20
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,  III e  V 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 entre-
ga total dos itens. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉR-
CIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLO-
GIA 
EMPENHO 7782/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a 
entrega total do empenho supramencionado, DECIDO: Com 
fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave  a reincidên-
cia implicará em aplicação de penalidades administrativas. 
Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93,  aplico-lhe 
ao descumprimento, multa do valor referente ao atraso das 
obrigações assumidas. 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.
COMUNICADO
RESCISÃO
CONTRATADA: MILTON SEBASTIÃO BARBOSA FILHO 
08814796670
EMPENHO 7891/20
Considerando os fatos narrados no procedimento Adminis-
trativo, dando conta do descumprimento contratual, por par-
te da contratada. Considerando as diversas oportunidades 
dadas para a empresa para regularização das obrigações 
contratuais inclusive com a devida observância da ampla 
defesa e contraditório.  DECIDO: Com fundamento o art. 78, 
II, cc. com o art. 79, I, ambos da Lei nº 8.666/93 RESCIN-
DIR O CONTRATO de forma unilateral; Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93,  aplicar MULTA referente 
à Inexecução do empenho em epígrafe; Com fundamento 
no art.87,  III, da Lei nº 8.666/93, cc. com Art. 7º da Lei º 
10520/02 aplicar pena de SUSPENSÃO do direito de licitar 
e o impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de 02 anos; Com fundamento no Artigo 87, inciso IV 
da Lei nº 8.666/93, declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resul-
tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. Fica concedido o prazo de 10 dias  
para a empresa querendo apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. O INTEIRO TEOR 
DESTA DECISÃO ESTARÁ ENCARTADO NOS AUTOS DO 
PROCESSO À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS, JUN-
TO À DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS. SMS 
ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA 
EIRELI
CONTRATO ATA/0254/19, ATA/0628/19 E 0273/19
Trata-se de pedido de reconsideração das penalidades 

aplicadas, decorrente da rescisão contratual publicada em 
D.O. em 27/03/20; DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a 
decisão anteriormente prolatada, por não existir fatos novos 
que possam ensejar a modifi cação da decisão anterior, e por 
seus próprios e jurídicos fundamentos nego provimento ao 
recurso. Desta maneira fi ca o representante legal da empre-
sa NOTIFICADO para efetuar o pagamento de multa no valor 
de R$ 5.223,56, no prazo improrrogável de até 15/06/20. O 
não pagamento poderá ocasionar em inscrição do débito em 
dívida ativa do município para futura execução judicial. Con-
siderando que não há circunstância superveniente, declaro 
esgotada a discussão na esfera administrativa. SMS ALDE-
NIS BORIM
COMUNICADO
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 5995/20 E 6000/20
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 administrati-
vas. 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
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS 
EIRELI EPP
EMPENHO 6656/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
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
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NOSLIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA ME
EMPENHO 8015/20
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME
EMPENHO 7711/20
CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 6566/20
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
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 13/16
Contrato nº DIL/0011/16
Contratada: Agenor Fernandes e Roseli Buozi Fernandes
Fica alterado a redação da cláus. 1ª do contrato supramen-
cionado. SMAS. Patricia L. Ri. Bernussi.
EXTRATO 
6º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 13/16
Contrato nº DIL/0011/16
Contratada: Agenor Fernandes e Roseli Buozi Fernandes
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAS. Patricia L. R. Bernussi.
EXTRATO 
9º Termo Aditivo
Pregão eletronico  nº 378/18
Contrato nº PRE/0157/18
Contratada: Barsotti Serv. de Port. Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,45% do  valor inicial do contrato 
supramencionado. SMDENT. Jorge L. de Souza.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Tomada de preços 11/19
Contrato nº TOP/0026/19
Contratada: Madri Iski-Construções Eireli
Nos termos do art. 57, II e § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 90 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME. Sueli P. A. Costa.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo

Concorrencia 08/19
Contrato nº COC/0014/19
Contratada: Engescav Engenharia e Construções Eireli
Nos termos do art. 57, II e § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 45 dias, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
2º Termo Aditivo
Concorrencia 08/19
Contrato nº COC/0014/19
Contratada: Engescav Engenharia e Construções Eireli
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 1,1969419% do  valor inicial do con-
trato supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2020
CONTRATO PRE/0087/20
CONTRATADA: LM SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE 
MÃO DE OBRA EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços terceirizados de condução 
de motocicletas – Item 01 – SME – Sueli Petronilia A. Costa 
– Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$367.999,68.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020
ATA Nº 0347/20
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de embalagens – Va-
lores Unitários – Item 04 – R$2,00; Item 05 – R$1,23 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2020
ATA Nº 0348/20
CONTRATADA: TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E 
ELETRONICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de ventiladores oscilante de parede 
– Valor Unitário – Item 01 – R$137,90 – SME – Sueli Petroni-
lia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 101/2020 – Processo n.º 
11104/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de contraste 
radiológico não iônico para realização de tomografi a para 
o Complexo Pró-Saúde. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 23/04/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
1000MEDIC DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPOR-
TADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (item 2). O item 1 foi 
deserto. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – 
Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 105/2020 – Processo n.º 
11148/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de fralda geriátrica 
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on-line com início dia 23/04/2020, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
LICIT RIB COMÉRCIO ARACADISTA E VAREJISTA LTDA. 
- EPP (item 1). Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde
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° 151/2020, PROCESSO 11.517/2020, objetivando 
o registro de preços para confecção de impressos diversos. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 22/05/2020, 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
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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° 148/2020, PROCESSO 11.514/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender as ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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° 149/2020, PROCESSO 11.515/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de adesivos e placas 
de identifi cação visual. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/05/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, 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° 161/2020, PROCESSO 11.587/2020, objetivando a 
contratação de empresa para a prestação de serviço telefô-
nico fi xo comutado (STFC) - analógico e digital - para aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto/SP. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 21/05/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
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° 160/2020, PROCESSO 11.583/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de caixas plásticas e 
paletes destinados a Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/05/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, ht-
tps://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNI-
CO n° 153/2020, PROCESSO 11.519/2020, objetivando o re-
gistro de preços para aquisição de gênero alimentício (leite) 
em atendimento as Unidades Escolares da Rede Municipal 
de Ensino e eventual compra por outros equipamentos públi-
cos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 22/05/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 712/2019 – Processo n.º 
15811/2019
Objeto: Registro de preços para aquisição de material hos-
pitalar (algodão, atadura e ots.) para Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 
17/01/2020, sendo adjudicados os itens às empresas de-
claradas vencedoras: ALFALAGOS LTDA (itens 2, 15 e 18), 
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA. (item 7), CIRÚRGICA 
SÃO JOSÉ LTDA. (item 1) E MAX MEDICAL COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. (itens 9, 
10 e 11), NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. (itens 
4 e 14), ROSICLER CIRURGICA LTDA. (item 8) e SOMA MG 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (itens 5 e 17). O item 
6 foi deserto e os itens 3, 12, 13 e 16 foram fracassados. 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras – Lucia 
Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Se-
cretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 18.598
DE 08 DE MAIO DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 
março de 2020 e dá outras providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município

D E C R E T A:
Art. 1º - É estendido até 31 de maio de 2020 o prazo fi xado 
no caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 
de abril de 2020. 
Parágrafo único – Os prazos previstos no art.  1º do Decreto 
nº 18.572 de 24 março de 2020 e no art. 1º do Decreto nº 
18.575, de 26 de março de 2020 fi cam também estendidos 
até o dia 31 de maio de 2020.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 08 de maio de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e, pela 
Imprensa Local.

LEI Nº 13.468
DE 7 DE MAIO DE 2020.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afi xação de cartazes in-
formando a validade dos produtos em promoção à venda no 
comércio de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais fi cam obrigados a 
colocar em cartazes a data de validade dos produtos em 
promoção que estiverem à venda. 
Parágrafo único - Os cartazes deverão ser afi xados juntos 
aos produtos que estiverem em promoção, possuindo as 
dimensões de 20cm x 30cm.
Art. 2º Em caso de descumprimento ao disposto no artigo 
1º, caberá ao Poder Executivo a aplicação das seguintes 
sanções: 
I – Advertência;
II – Multa de 20 UFMs;
III – Em caso de reincidência, 30 UFMs; e
IV – Cassação do Alvará de Funcionamento.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 7 de maio de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.888/2020
Projeto de Lei nº 190/2019
Autoria da propositura: Ver. José Carlos Marinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 205/2020

A Secretária Municipal da Educação de São José do Rio 
Preto, nos termos do artigo 73 da Lei Orgânica do Município, 
da Deliberação CME 01/2006 e Emenda Constitucional nº 
53/2006 que altera o inciso IV do artigo 208 da Constituição 
Federal, e à vista do que consta no protocolo nº 1679/2020 - 
202072647, expede a presente Portaria: 
Artigo 1º - Fica homologada a alteração da denominação da 
Escola de Educação Infantil “Luz da Vida” para Escola de 
Educação Infantil “Viver Presente”, localizada na Rua Fritz 
Jacobs, nº 3250 – Jardim Alto Rio Preto, São José do Rio 
Preto, tendo como mantenedora: NCC TADEI EDUCAÇÃO 
INFANTIL – ME, CNPJ nº 23.301.100/0001-53, com aten-
dimento de Educação Infantil de 4 (quatro) meses até 05 
(cinco) anos de idade.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

São José do Rio Preto, 08 de maio de 2.020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
18/2020 – PROCESSO SICOM 383/2020
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas 
diárias, conforme especifi cações do Memorial Descritivo, 
os quais serão utilizados durante um período de 12 (doze) 
meses, para execução das análises pelo Laboratório Micro-
biológico do SeMAE de São José do Rio Preto.
Sessão pública realizada on line no dia 14.04.2020 com 
continuação no dia 22.04.2020 e 24.04.2020, sendo adjudi-
cado o objeto à vencedora IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS 
LTDA para os itens 1, 2 e 3. A íntegra da sessão está dispo-
nível no “Portal de Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
18/2020 – PROCESSO SICOM 383/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 06.05.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 51/2019.
OBJETO: Registro de preço para fornecimento de 60.000 
(sessenta mil) quilogramas de polímero catiônico em 
emulsão (líquido) de alto peso molecular/alta carga para 
utilização no sistema de desidratação mecânica de lodos 
da Estação de Tratamento de Esgoto Rio Preto (ETE-Rio 
Preto), localizada à Rodovia Délcio Custódio da Silva, km 
4,5 - Município de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2019
DETENTORA DA ATA: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Valor Unitário Registrado: item 1 – R$ 11,10 Prazo de Vigên-
cia: 12 meses 
Data da Assinatura: 08.08.2019. Autoridade que assinou a 
ATA: Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 08.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PRE-
GÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Muni-
cipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 24/2020, 
Processo SICOM 3106/2020 objetivando a Aquisição de 
10.000 hidrômetros Velocimétrico Unijato, Ø3/4”, transmis-
são magnética, vazão máxima 1,5m3/h, vazão nominal 
0,75m3/h, vazão de transição 60l/h, vazão mínima 15l/h, 
classe metrológica B, comprimento sem conexões 115 mm, 
cúpula de vidro.
Prazo de Entrega: 30 dias. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 21.05.2020, às 08h30 e abertura a par-
tir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de 
compras. 
S. J. Rio Preto, 06.05.2020 – Ruy Dias Sampaio - Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário.
S. J. Rio Preto 08.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
10/2017.
Em atendimento as exigências do art. 38 da Lei Federal 
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações, bem como 
do art. 50, inciso I, do Decreto Municipal nº 17.708, de 07 
de fevereiro de 2017, torna público o extrato do aditivo que 
entre si celebram o município de São José do Rio Preto, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
o Albergue Noturno “Protetor dos Pobres”, para execução 
do Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passa-
gem para População Adulta e Famílias em situação de rua 
objetivando oferecer acolhimento institucional em casa de 
passagem, com equipe especializada para atender e receber 
usuários a qualquer hora do dia ou da noite e realizar estudo 
de caso para encaminhamentos necessários, garantindo a 
proteção integral e condições para acesso a oportunidades 
e serviços, no âmbito da Rede de Proteção Social Especial – 
Sistema Único da Assistência Social do Município.
OBJETO: Prorrogação da vigência para o oferecimento do 
jantar pelo período de 11/05/2020 até 31/12/2020, aditamen-
to de valor e ainda ajustes do Plano de Trabalho, anexo do 
Termo de Colaboração, considerando o aperfeiçoamento do 
serviço e o melhor atendimento aos usuários. 
VALOR DO ADITIVO: Até R$ 193.000,00 (cento e noventa 
e três mil reais), com recurso Municipal, conforme previsto 
nos Cronogramas de Desembolso e Planos de Aplicação, 
constantes do Plano de Trabalho aprovado.  
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 11 de maio de 2020 a 31 de dezem-
bro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2020.
Maria Cristina Romanelli - Mat. 61.099 - Secretária Municipal 
da Assistência Social - Interina
Marcelo Zola Peres - Presidente do Albergue Noturno “Prote-
tor dos Pobres”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-
TES E SEGURANÇA

PORTARIA SMTTS/Nº 16/2020.

O Engº. Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trân-
sito, Transportes e Segurança, no uso de suas atribuições 
legais, etc.
Considerando que a Lei Municipal nº 8822/2002, com 
nova redação dada pelas Leis Municipais nº 9722/2006 e 
10198/2008, pelo seu artigo 5º, inciso III estabelece a extin-
ção do alvará de permissão para a atividade de mototaxista 
neste Município por impedimento legal do Autorizatário. 
RESOLVE:
Artigo 1º - Declarar a extinção da autorização da mototaxista 
IVANIA SANTOS ALMEIDA, nos termos do Artigo 5º, inci-
so III da Lei Municipal nº 8822/2002, com a nova redação 
dada pelas Leis Municipais nºs. 9722/2006; 10198/2008 e 
12009/2009:
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, devendo em seguida ser ofi ciado ao Diretor do 
DETRAN local para o devido bloqueio do licenciamento na 
categoria aluguel da respectiva motocicleta.
       Registre-se;
     Publique-se;
   Cumpra-se.
   São José do Rio Preto, 06 de maio 
de 2020.
                      AMAURY HERNANDES
                           Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 

DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA 
EDITAL Nº 004/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF 
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos 
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos 
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos 
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as 
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o 
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço: 

Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO  
Rua Silva Jardim, 3157 - Centro  
São José do Rio Preto - SP - CEP. 15010-060  

São José do Rio Preto, 08 de maio de 2020. 
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES 

Julgador-Chefe 
UNIDADE DE JULGAMENTO 

 

Protocolo Nome do Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho 

2018000368999 ANTONIO ADOLFO GEREMIAS CANDIDO ANTONIO ADOLFO GEREMIAS CANDIDO NÃO CONHECIDO 

2018000180067 VINICIUS VISTUE DA SILVA 
FARTEC FACULDADE REGIONAL TECMED 

LTDA EPP 
IMPROCEDENTE 

2018000180117 VINICIUS VISTUE DA SILVA 
FARTEC FACULDADE REGIONAL TECMED 

LTDA EPP 
IMPROCEDENTE 

2016000409666 FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE 

2018000387636 ROBERTO LIMA CARDOSO KARINA MICHELE DA SILVA VELANI IMPROCEDENTE 

2017000361817 MARCELO ANDRADE LIMA MARCELO ANDRADE LIMA IMPROCEDENTE 

2017000274544 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA PERDA DO OBJETO 

2018000222744 MATHEUS VANZELA MATHEUS VANZELA INDEFERIDO 

2018000046237 RAFAEL GOMES LONGHINI RAFAEL GOMES LONGHINI IMPROCEDENTE 

2018000187788 THAIS JAQUELINE PAZZINI THAIS JAQUELINE PAZZINI IMPROCEDENTE 

2018000035628 MXR CONSTRUTORA LTDA TOULOSE CONSTRUTORA LTDA PROCEDENTE 

2018000185271 ARTHUR GRIGOLIN FERRREIRA 
UMES UNIÃO MUNICIPAL DOS 

ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

IMPROCEDENTE 

2018000314290 CÉSAR JOÃO DE OLIVEIRA UNITRA PARK IMÓVEIS LTDA NÃO CONHECIDO 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 08 de maio de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202084405 CENTRO RIOPRETENSE DE ENSINO LIVRE LTDA 
202075602 GAYA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
202085219 RIO PRETO PARTNERS HOTEIS LTDA 
202079364 TATIANA POLISSENI ACQUARONI 
202081358 RAIA DROGASIL S/A 
202086157 BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRETO LTDA ME 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
09 de maio de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 08 de maio de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 202070128  ABEL SOUZA MENDES 

202086727   ADRIANO PEREIRA DE LIMA 
 2020104551  ALISSON CESAR CAPATTO 
 202064089  ANA LUCIA CALLEGARI RENSI 

202084780   ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO 
2020106709   BENEDICTO DARCIO DATTOLO 
202029457   CARLA PIRES DA SILVA 
202062696   CARLOS DOS SANTOS BARBOSA 

 202070646  CASSIA REGINA FELIPE CAPARROZ 
2020104604   CASSIO APARECIDO XAVIER DE MORAIS 
202063687   CEZAR AUGUSTO BOTELHO DE ANDRADE 

DELGADO 
202070998   CLEITON CARDOSO QUEIROZ 
202088450   DAVID SIQUEIRA DE BARROS 
202062936   EDNA SEVERINA DE OLIVEIRA 

 2020105137  EDUARDO LOURENÇO MACAGNANI 
 202076367  EDUARDO NEVES 

202086824 202087003  EMILIO FERNANDES BALEEIRO 
 202069543  EUFRAZIA NAY FRANCO ROLA 

2020106788   FRANCISCO SUCENA BRANCO 
2020106751   GILSELI LOMBA BERNARDES 

 202069523  GISLEI MARTINS SANTANA XAVIER 
 202082229  HAROLDO ALCANTARA CASTILHO FILHO 
  202071848 HENRIQUE NIETMANN 

2020106580   HORACIO SARTORELLI 
2020104622   ISABELLA MARCATTO DA SILVA 

 202087917  JAIR GOMES DE OLIVEIRA 
 202069547  JOSE EDILSON MIGLIORANÇA 
 2020106060  JOSUE BOAZ PINHEIRO 

202059812  202059818 JOSUE INACIO PEREIRA 
202072016   JULYENE CABRERA CARLINI 
2020108353   JUSCENI SANTOS DE FREITAS 

 2020104282  LEONARDO OSVALDO DE LIMA 
2020108230   LIVIA MAIRA PASCUTTI PERES 
2019373281 2019373286  LUCAS CARVALHO JORDÃO 

 2020107375  LUCAS IBANEZ GONÇALVES PRIMO 
 202019293  LUCIANA JUSTINO FERREIRA 

2020106074   LUCINEIA REGINA DE OLIVEIRA 
 202079284  LUIS RICARDO DA SILVA 
 202081364  LUIZ CARLOS LIGEIRO 

2020108712   LUIZ HELENO SEVERO 
202023651   MARCELO APARECIDO AMATO 
202082507 202082539  MARCO ANTONIO DE PAULA 
2020104613   MARCO ANTONIO FERNANDES 

 2019176012  MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA 

202040145   MAYKON ANDRE SALES 
202072625   MILTION RAMOS AZEVEDO 

 202069594 202088366 MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
202072031 202072035  PRISCILA JANALICE FURLAN 

 202050470  RAFAEL ULIAN OLICERIO 
 202086451  REGINALDO ROCHA CARLOS 
  2020108266 RENAN DE SOUZA RIBEIRO 
 2020106025  RICARDO TOLEDO GORAYEB 
 202088918 202088919 SÃO JOSE DO RIO PRETO 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI 
2020108748   SIMONE SOUZA PEREIRA 
202062755   SINDOMAR DOMINGUES ROSA 
202080970   VALDEIR ALVES MORENO 
202054905 202054949  VALDERICE GRANDIZOLI DOS SANTOS 

 202074832  WELLINGTON ZIATTI 
 2020115066  WALTER ROBERTO DE FREITAS 
 2020104636  ANTONIO CARLOS FERNANDES NETO 

SUMAN 
 2020107070  EUFLAUSINO FERREIRA DE CARVALHO 

JUNIOR 
 2020106954  GUILHERME THOMAZ ARID 
 2020109891  DAVI MAIA 
 2020107045  LUIZ GUSTAVO COLTURATO 
 202079736  ADRIANO RODRIGUES DE CASTRO 
 2020106740  ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 
 202063792  ADALBERTO SOARES DE LIMA 
 202030226 202030219 VIVIANE NASCIMENTO ANDRADE 
  2020111229 B9 ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

2019431505   CRISTIANO MARTINS 
2020108299   SIDINEI MATUCCI 
202076644   MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO ANTONIO 
2020106567   CARLA FERNANDA CAPELIN PRADO 
2020110490   DEBORA DE SOUZA FONTES 
2020107401   JESUS JOSE DOS SANTOS 
202067547   JOEZER OSVALDO DOS SANTOS 
202082158   RODRIGO DUART MARTINS SOUZA 
202081144   MANOEL RICARDO DE ARAUJO 

2020106049   ANA CLARA ALVES 
2020108708   ELTON CARLOS SIMAO 
202048019 2019415600  CLAUDINEI PEREIRA BARROS 
2019431497 2019431502  CRISTIANO MARTINS 

  2020110480 NEUSA VICENTE PAULO BAZANA 
  2020113311 INTER SPE SJRP 1 INCORPORAÇÃO LTDA 

2019354661   ADEMIR FRANCISCO MARIANO 
2019354653 2019354658  ADEMIR FRANCISCO MARIANO 

  202084640 MARLENE ROSA VIEIRA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 08 de maio de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
  2019163529 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE 

SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO 
IMOBILIÁRIO FII 

2020106203   BRUNO RENATO GOMES SILVA 
2020106201   BRUNO RENATO GOMES SILVA 

 202082334  JOÃO LUIZ DONZELINI JUNIOR 
 2020105273  JOSE DONIZETE DE ALMEIDA 
 2020107413  NATALIN GAROZI NETO 
  2020108160 ORLANDO MAURICIO COSTA 
 2020105873  RAFAEL TOMMY IYDA EGASHIRA 

2020106557   RESIDENCIAL MARIA CLARA 2 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA 

  202082111 TEREZA CRISTINA ROCHA PAES 
  202074737 WALTER WILLIAN SIQUEIRA CHIQUETTI 
  202074726 WALTER WILLIAN SIQUEIRA CHIQUETTI 
  202074733 WALTER WILLIAN SIQUEIRA CHIQUETTI 
 202058207  ANTONIO DONIZETE GARCIA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

BANNY’S CABELEIREIROS LTDA ME 00874/20 AIF-S-H 000059 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00869/20 AIF-A-N 000184 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  00871/20 AIF-A-M 00234 
IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA 00870/20 AIF-A-LF 000040 
JOICE DE AZEVEDO MARTINS 00866/20 AIF-S-H 000058 
R M BARBOSA PANFLETOS ME 00872/20 AIF-P-F 000028 
REGIANE DE FATIMA PAVAN ALCIATI 00867/20 AIF-A-N 000183 
VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 00868/20 AIF-S-H 000057 

São José do Rio Preto, 09 de Maio de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMPRO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
AS 13:00 DO DIA 21 DE MAIO DE 2020 NA SEDE DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA 
RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, SERA REALIZADO 
O PROCESSO LICITATORIO 17/2020 NA MODALIDADE 
PREGAO PRESENCIAL 16/2020, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO, PARA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS A SEREM 
UTILIZADOS EM SALAS DE AULA DE CRECHE E ESCOLA 
DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME DES-
CRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO 
ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br 
- JOAO CARLOS FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. 
MIRASSOLANDIA 08 DE MAIO DE 2020.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(INEXIGIBILIDADE  001/2018)

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 009/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 034/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Oracle Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-
ção de serviços de suporte técnico e atualização de licenças 
de software ORACLE (Database Enterprise Edition; Real 
Application Clusters e WebLogic Suite e Internet Developer 
Suite), conforme as especifi cações técnicas do Anexo I e 
Proposta Comercial da CONTRATADA, documentos inte-
grantes do Processo de Inexigibilidade em questão.
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021
VALOR: R$ 296.249,87 (duzentos e noventa e seis mil, du-
zentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos)
DATA ASSINATURA: 04 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 08 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(INEXIGIBILIDADE  002/2018)

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 010/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 041/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Oracle Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de suporte técnico  de hardware (on site 
e de software (remoto), bem como atualização de licença 
software em servidores do Oracle Database X6-2-HÁ (remo-
to), adquiridos e hospedados no Data Center da EMPRO, 
conforme as especifi cações técnicas do Anexo I, do Proces-
so de Inexigibilidade em questão e Proposta Comercial da 
CONTRATADA, que também compõe esse acordo.
VIGÊNCIA: 29 de maio de 2020 a 28 de maio de 2021
VALOR: R$ 112.812,67 (cento e doze mil, oitocentos e doze 
reais e sessenta e sete centavos)

DATA ASSINATURA: 04 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 08 de maio de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

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

1. JONER GERVAIS LAURINDO e CAMILA SOLÉR 
ACCORSI DE SOUZA, sendo ELE fi lho de NERIO GERVAIS 
LAURINDO e de MARIA APARECIDA LAURINDO e ELA 
residente no 1º subdistrito desta cidade, fi lha de TOMAS 
JEFERSON DE SOUZA e de CLÍCIA SOLÉR ACCORSI DE 
SOUZA;

2. MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA e ALINE APA-
RECIDA DA ROCHA ABREU, sendo ELE fi lho de EVA-
NILDE ROCHA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de AGOSTINHO 
DE ABREU NETO e de MARTA APARECIDA DA ROCHA 
ABREU;

3. FERNANDO COSTA CHAGAS e JOSIANI JACENI 
DE SOUZA MARTINS, sendo ELE residente no 2º subdistrito 
desta cidade, fi lho de JUVENALDO DA COSTA CHAGAS e 
de ELISABETE ROSA CHAGAS e ELA fi lha de JOSÉ MARIA 
DE SOUZA e de MARIA JOSÉ ARAUJO DE SOUZA;

4. JIVAGO MEIRA DE JESUS e SUZE LEITE SILVA, 
sendo ELE fi lho de JOSÉ DE JESUS e de JOSELITA DA 
SILVA MEIRA DE JESUS e ELA fi lha de CELSO MIRANDA 
SILVA e de SILVANA DA SILVA LEITE; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 07/05/2020.

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

1. RENATO JOSÉ MACRI e SILVANA PEREIRA DE 
CASTRO, sendo ELE fi lho de NORIVAL JOSÉ MACRI e de 
APARECIDA VENEZUELA MACRI e ELA fi lha de EUCLIDES 
PEREIRA DE CASTRO e de NEUSA FRANCISCO DE CAS-
TRO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/05/2020.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
09 de maio de 2020

Editais de
BALANÇO

Demonstrações do Resultado  
Abrangente

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

(=) Lucro após a participação de não 
 controladores 22.133 14.509 22.133 14.509
Outros resultado abrangentes – – – –
Total do resultado abrangente
 do exercício 22.133 14.509 22.133 14.509

Balanços Patrimoniais Controladora Consolidado
Ativo Notas 2019 2018 2019 2018
Ativo circulante 29.901 23.269 36.408 27.521
 Caixa e equivalentes de caixa 3 8.441 4.465 13.851 5.341
 Contas a receber de clientes 4 13.619 13.527 15.625 17.218
 Estoques 5 2.801 2.840 3.293 3.190
 Tributos a recuperar 6 1.392 887 2.280 1.009
 Partes relacionadas 7.1 2.605 950 – –
 Outros créditos 8 1.043 600 1.359 763
Ativo não circulante 267.766 213.487 307.244 250.945
Realizável a longo prazo
 Contas a receber de clientes 4 – – – 104
 Depósitos judiciais 17.1 429 963 956 1.460
 Tributos a recuperar 6 2.074 1.374 2.074 1.374
 IR e CS diferido - Ativo 24.2 8.348 8.366 15.731 16.550
 Outros créditos 8 464 788 495 841

11.315 11.491 19.256 20.329
 Investimentos em controladas 9.1 33.920 24.740 – –
 Propriedade para investimento – 2.337 – 2.337
 Imobilizado líquido 10 204.117 158.283 258.199 199.119
 Intangível líquido 11 18.414 16.636 29.789 29.160

256.451 201.996 287.988 230.616
Total do ativo 297.667 236.756 343.652 278.466

Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo circulante 93.064 63.556 116.015 81.474
 Empréstimos e financiamentos 12 34.371 26.508 36.906 34.268
 Arrendamentos financeiros 13 11.655 – 13.948 –
 Fornecedores 20.697 18.323 28.162 21.317
 Obrigações trabalhistas e 
  tributárias 14 15.584 15.134 19.794 17.861
 Partes relacionadas 7.2 – 58 – –
 Adiantamento de clientes 4.522 2.531 4.625 2.687
 Dividendos e juros sobre o 
  capital próprio a pagar 15 5.473 – 5.473 –
 Outras contas a pagar 16 762 1.002 7.107 5.341
Passivo não circulante 127.003 106.568 149.955 130.372
 Empréstimos e financiamentos 12 40.882 67.990 45.269 74.940
 Arrendamentos financeiros 13 45.834 – 51.023 –
 Fornecedores - – – 240 –
 Obrigações trabalhistas e 
  tributárias 14 138 210 138 210
 Outras contas a pagar 16 203 472 250 581
 Perdas com investimentos 9.1 – 30 – –
 IR e CS - diferido 24.2 37.080 35.380 45.023 42.997
 Provisão para contingências 17 2.866 2.486 8.012 11.644
Patrimônio líquido 77.600 66.632 77.682 66.620
 Capital social 18.1 59.882 64.982 59.882 64.982
 Adiantamento para futuro 
  aumento de capital 754 754 754 754
 Reservas legal 18.2 1.152 45 1.152 45
 Reservas de lucros 18.2 15.812 851 15.812 851
Atribuído a participação 
 dos acionistas controladores 77.600 66.632 77.600 66.632
 Participação dos acionistas não
  controladores – – 82 (12)
Total do passivo e patrimônio
  líquido 297.667 236.756 343.652 278.466

Expresso Itamarati S.A.
CNPJ/MF nº 59.965.038/0001-41

Demonstrações Financeiras (Controladora e Consolidado) para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em Milhares de Reais, exceto lucro por ação)
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  São José do Rio Preto-SP, 07 de fevereiro de 2020 A Administração

Demonstrações do Resultado Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Receita líquida de vendas 19 246.128 223.025 311.156 273.106
Custo dos serviços prestados 20 (198.050) (181.893) (247.680) (219.568)
Lucro bruto 48.078 41.132 63.476 53.538
Receitas/(despesas) operacionais:
 Administrativas, 
  comerciais e gerais 21 (22.973) (23.497) (28.138) (28.111)
Resultado com 
 equivalência patrimonial 9.2 10.797 6.227 – –
Outras receitas/
 (despesas) operacionais 22 203 (1.909) 4.692 (7.034)
Lucro operacional antes
 do resultado financeiro 36.105 21.953 40.030 18.393
Resultado financeiro
Receitas financeiras – 1.051 933 1.169 1.099
Despesas financeiras – (11.155) (10.191) (12.718) (13.185)

23 (10.104) (9.258) (11.549) (12.086)
Lucro antes da provisão 
 para o IR e a CS 26.001 12.695 28.481 6.307
IR e CS - corrente 24.1 (2.150) (1.955) (3.528) (3.398)
IR e CS - diferido 24.2 (1.718) 3.769 (2.845) 11.596
Lucro líquido do exercício 22.133 14.509 22.108 14.505
Participação de não controladores – – 25 4
(=) Lucro após a participação de
  não controladores 22.133 14.509 22.133 14.509
Lucro por ação 2,58 1,69

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Notas
Capital  
social

Adiantamento 
 para futuro  

aumento de capital
Reserva  

legal
Reserva  

de lucros
Prejuízos  

acumulados

Total da  
participação dos 

 controladores

Participação dos  
acionistas não  
controladores

Total do  
patrimônio  

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 64.982 754 – – (13.613) 52.123 (116) 52.007
Lucro líquido do exercício – – – – 14.509 14.509 (4) 14.505
Constituição da reserva legal – – 45 – (45) – – –
Constituição da reserva de lucros – – – 851 (851) – – –
Outras movimentações – – – – – – 108 108
Saldos em 31 de dezembro de 2018 64.982 754 45 851 – 66.632 (12) 66.620
Redução de capital social (5.100) – – – – (5.100) – (5.100)
Lucro líquido do exercício – – – 22.133 – 22.133 (25) 22.108
Constituição da reserva legal 15 – – 1.107 (1.107) – – – –
Distribuição de lucros 18.2 – – – (596) – (596) – (596)
Dividendos e distribuição de lucros a pagar – – – (5.469) – (5.469) – (5.469)
Outras movimentações – – – – – – 119 119
Saldos em 31 de dezembro de 2019 59.882 754 1.152 15.812 – 77.600 82 77.682

Demonstrações dos  
Fluxos de Caixa

Controladora Consolidado
Notas 2019 2018 2019 2018

Das atividades operacionais
Lucro/Prejuízo líquido antes do
 IR e CS 26.001 12.695

   
28.480 6.307

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais:
 Equivalência patrimonial (10.797) (6.228) – –
 Depreciação e amortização 15.545 12.995 20.510 17.041
 Participação de sócios não controladores – – 120 107
 Juros sobre empréstimos 9.068 7.973 10.163 9.823
 Perdas com investimento 30 1 – –
 Resultado na venda de imobilizado (430) 5.732 (1.013) 5.202
 Provisão para contingências 380 (748) (3.632) 4.635
 Provisão para perdas devedores 
  duvidosos (143) (132) (58) 65
Decréscimo/(acréscimo) 
 em ativos
 Contas a receber de clientes 52 (836) 1.755 (2.530)
 Estoques 39 446 (103) 937
 Tributos a recuperar (1.205) 166 (1.971) 213
 Outros créditos (119) (145) (249) (145)
 Depósitos judiciais 534 (120) 504 (324)
(Decréscimo)/acréscimo
 em passivos
 Fornecedores 2.374 6.004 7.086 5.410
 Obrigações trabalhistas e tributárias 378 2.146 1.861 2.332
 Adiantamento de clientes 1.991 1.501 1.938 1.538
 Outras contas a pagar (506) 98 1.438 (1.836)
Caixa líquido proveniente das
 atividades operacionais 43.192 41.548 66.829 48.775
 IR e CS - pagos (2.150) (1.955) (3.528) (3.398)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Aquisição de imobilizado (65.456) (30.112) (87.791) (35.432)
 Baixa do ativo imobilizado 5.307 5.769 11.192 6.628
 Aquisição de intangível (3.178) (9.523) (3.212) (9.590)
 Baixa do intangível 600 – 604 –
 Aquisição de investimento (3.543) (11.713) – –
 Baixa de investimentos 5.100 – – –
 Aquisição propriedade
  para investimento – (2.337) – (2.337)
 Baixa propriedade para investimento 2.337 – 2.337 –
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimento (58.833) (47.916) (76.870) (40.731)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
 Empréstimos e financiamentos 29.176 11.900 27.775 (5.064)
Caixa líquido proveniente
 das/(aplicado nas) atividades
  de financiamento 29.176 11.900 27.775 (5.064)
Das atividades de financiamento com acionistas
 Partes relacionadas (1.713) (2.961) – (150)
 Redução de Capital Social (5.100) – (5.100) –
 Distribuições de lucros (596) – (596) –
Caixa líquido Aplicado nas 
 atividades de financiamento
  com acionistas (7.409) (2.961) (5.696) (150)
Aumento redução líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 3.976 616 8.510 (568)
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício 4.465 3.849 5.341 5.909
 No final do exercício 8.441 4.465 13.851 5.341
Redução/aumento líquido de
 caixa e equivalentes de caixa 3.976 616 8.510 (568)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Informações sobre a Companhia: A Expresso Itamarati S.A. (“Compa-
nhia”) tem por objeto principal a exploração de serviços de transporte rodo-
viário de passageiros e de cargas. Com uma frota de aproximadamente 930 
ônibus, opera no transporte rodoviário de passageiros e encomendas nos 
bagageiros dos ônibus. Atuando em centenas de municípios do norte, cen-
tro, noroeste e sudeste de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, sudeste Goiano e Minas Gerais. Sediada em São José do Rio 
Preto, um dos principais polos de desenvolvimento do interior do Estado de 
São Paulo, a Companhia é responsável pela maioria das linhas de transpor-
te rodoviário e suburbano da região Noroeste Paulista. A Companhia possui 
participação societária nas seguintes empresas: • Viação São Geraldo Sa-
cramento Ltda.: tem por objeto exploração de serviços de transporte coletivo 
de passageiros municipal, intermunicipal, interestadual, internacional, trans-
porte turístico de superfície, cargas e encomendas. • Itali Participações 
Ltda.: tem por objeto a administração de bens próprios, a participação no 
capital social de outras sociedades e investimentos de capitais no país. Em 
02/01/2014 a empresa Itali Participações Ltda. adquiriu 99% das empresas: 
Empresa de Transporte Lider Ltda. e Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 
A Empresa de Transportes Lider Ltda. tem por objeto principal a exploração 
de serviços de transporte público coletivo de passageiros, sejam em linhas 
regulares ou sob forma de fretamento contínuo ou eventual, em qualquer 
parte do território nacional, sendo este transporte de forma municipal, me-
tropolitano, intermunicipal, interestadual, internacional e/ou escolar, nas mo-
dalidades rodoviário, urbano e suburbano; prestação de serviços de trans-
porte turístico e transporte terrestre de superfície previsto na legislação em 
vigor; o transporte de cargas e encomendas. As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em milhares de Reais (MR$), que é a moeda funcional 
da Companhia, exceto quando indicado de outra forma. 2. Apresentação 
das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis:  
2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia findas em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

Conselho de Administração
Joaquim Constantino Neto - Presidente
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Diretoria
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foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legislação societária 
brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologados pelos 
órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não 
regulados, desde que atendam ao pronunciamento “Estrutura conceitual 
para a elaboração e Apresentação das demonstrações contábeis”, emitido 
pelo CPC e, por conseguinte, estejam em consonância com as normas con-
tábeis internacionais. As demonstrações financeiras foram aprovadas pela 
diretoria da Companhia em 07 de fevereiro de 2020, considerando os even-
tos subsequentes ocorridos até esta data, que tiveram efeito sobre as divul-
gações das referidas demonstrações. As demonstrações financeiras conso-
lidadas em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 incluem as demonstrações 
financeiras da Expresso Itamarati S.A. e de suas controladas, a saber:

2019 2018
Participações em controladas diretas % Forma % Forma
Novoger Comércio de Veículos Ltda. – Integral 71,05% Integral
Itali Participações Ltda. 100,00% Integral 99,99% Integral
VAP Negócios Imobiliários Ltda. – Integral 99,80% Integral
Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 39,71% Integral – Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda. 0,16% Integral – Integral

2019 2018
Participações em controladas indiretas % Forma % Forma
Viação São Geraldo Sacramento Ltda. 60,29% Integral 97,63% Integral
Empresa de Transporte Lider Ltda. 99,84% Integral 99,84% Integral
Na consolidação, foram eliminados os saldos e as transações entre as Em-
presas, por meio dos seguintes principais procedimentos: (a) Eliminação de 
saldos das contas de ativos e passivos entre as Empresas consolidadas.  
(b) Caso houvesse, os lucros ou prejuízos contidos nos estoques decorren-
tes de operações entre as Empresas. (c) Saldos de receitas, custos e des-
pesas, decorrentes de negócios entre as Empresas. (d) Destaque do valor 
da participação dos acionistas não controladores nas demonstrações finan-
ceiras consolidadas. 3. As Demonstrações Financeiras: Completas e au-
ditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes S/S, estão disponíveis na 
sede da Companhia para apreciação.

Vamos juntos #LutarContraACrise


