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Ao todo, segundo a secretaria, foram recebidas, até o momento, 50 notificações para o Covid-19. 
Desse total, dois casos confirmados, dez descartados e os demais sob investigação.          Pág. A4

HB prega 'fuga' 
do hospital e 
testes só para 
casos graves
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Cláudio LAHOS

FPF suspende 
torneios e Jacaré 
estima prejuízo 
de R$ 300 mil

Acesso à 
BR-153 pela

Anísio Haddad
é liberado 

O trecho liberado agora é 
de mão dupla e também serve 
para os motoristas que vêm 
pela rodovia acessarem a ave-
nida por baixo do novo viaduto 
da BR.  
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Baep mata 
fugitivo do CPP 
em confronto 

e três detentos 
escapam
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Deic estoura 
laboratório 
e apreende 

cocaína avaliada 
em R$ 1 mi
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Mortos em São 
Paulo sobem 
para quatro e 

Brasil tem 428 
casos positivos
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Cláudio LAHOS

ANIVERSÁRIO EM QUARENTENA

Coronavírus causa apagão nos festejos 
dos 168 anos de fundação de Rio Preto

A Represa Municipal, um dos cartões-postais mais famosos de Rio Preto, deixará de ser palco neste ano da festa de aniversário da cidade

Sem show, corte tradicional do 
bolo e procissão, a maior cidade do 
noroeste paulista teve a programa-
ção especial de aniversário aneste-
siada por causa da pandemia. Em 
tempos de coronavírus, município 
tenta emplacar Plano Diretor e 

consolidar pujança econômica.
Págs. A3, A6 a A8 

Com 39 suspeitas, 
Saúde cria 0800 e 
multa aglomerações

Cláudio LAHOS
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19 de março de 2020        SAÚDE/OPINIÃO

Em meio a correria do 
dia a dia, muitas vezes não 
conseguimos manter hábitos 
saudáveis de vida. A longa 
jornada de trabalho e a preo-
cupação com as obrigações 
familiares e profissionais 
podem dificultar a prática 
regular de atividades físicas 
e o consumo equilibrado de 
alimentos que satisfaçam 
nossas necessidades fisio-
lógicas. 

Consequentemente, o es-
tilo de vida contemporâneo, 
competitivo, estressante e 
algumas vezes extenuante, 
predispõe ao surgimento 
de doenças cardiocircula-
tórias e ao envelhecimento 
precoce. Entretanto, mais 
importante do que tratar 
uma doença já estabelecida, 
a prevenção atualmente é o 
melhor remédio que pode 
ser prescrito a um paciente. 

Dentre os diversos fato-
res que influenciam a velo-
cidade do envelhecimento, 
os hábitos nutricionais cons-
tituem os fatores que melhor 
podem ser controlados pelo 
indivíduo. Apesar do conhe-
cimento público quanto a 

Alimentação saudável e menor 
risco de doenças vasculares

Divulgação

importância de evitar alimen-
tos gordurosos e ricos em 
açúcares, são válidas algumas 
orientações relacionadas ao 
nosso padrão alimentar.

O consumo de nozes deve 
ser incorporado à nossa die-
ta. Estudos populacionais 
já demonstraram a redução 
na mortalidade geral e por 
doenças cardiovasculares em 
indivíduos que consomem 
nozes regularmente. Além 
do efeito protetor em relação 
a mortalidade, sua ingestão 
reduz a incidência de câncer 
colorretal, câncer de endo-
métrio e câncer de pâncreas 
e melhora a sensibilidade à 
insulina, diminuindo o risco 
de diabetes mellitus.

A preferência pela carne 
vermelha deve ser substituí-
da pelo consumo de peixes. 
Meta-análises comparativas 
confirmaram que o consumo 
de peixes em mais de qua-
tro vezes por semana reduz 
em 21% o risco de doença 
arterial coronariana. Além de 
cardioprotetor, os peixes são 
ricos em ômegas 3, 6 e 9 que 
desempenham um importan-
te papel na manutenção do 

     O consumo de nozes deve ser incorporado a nossa 
dieta. Estudos populacionais já demonstraram a redução 

na mortalidade geral e por doenças cardiovasculares 
em indivíduos que consomem nozes regularmente

“ 
”adequado funcionamento 

cerebral.
Apesar de controverso, já 

foi comprovado que o consu-
mo de ovos não está direta-
mente relacionado ao aumen-
to do colesterol total. Além de 
nutritivo e rico em proteínas, 
o consumo moderado de 
ovos foi significativamente 
associado com menor risco 
de doenças cardiovasculares 
e risco reduzido de acidente 
vascular cerebral.

O consumo diário de frutas 
frescas reduz os níveis pres-
sóricos, os índices glicêmicos 
e a incidência de diabetes 
mellitus. Entre os pacientes 
diabéticos, o maior consu-
mo de frutas frescas está 
associado a menor taxa de 
mortalidade e complicações 
vasculares.

ARTIGO  

Fabiano de ABREU

Especialista cria estratégias para se beneficiar com a crise

O temível coronavírus 
está fazendo muito mais do 
que trazer doença, morte e 
calamidade pública. Como 
efeito colateral dos proble-
mas associados a pandemia, 
as Bolsas despencaram nas 
últimas semanas em todo 
o mundo, o comércio está 
fechado e a circulação de 
pessoas reduzida, trazendo 
os índices de volatilidade 
às nuvens, mergulhando a 
economia mundial em um 
terreno inóspito e de possível 
recessão, que tem levado 
empresários e profissionais 
autônomos ao completo 
desespero.

Frente ao choque de uma 
possível recessão e de ver as 
ações de grandes empresas 
perderem até 78% do valor 
na Bolsa, teme-se pelo pior 
no âmbito econômico, le-
vando os governos em todo 
o mundo a anunciar injeção 
de bilhões em dinheiro no 
setor privado. Mas frente ao 

desconhecido e ao cenário 
geral de crise à vista, como 
não apenas manter a calma, 
mas conseguir dar a volta 
por cima?

O empresário, filósofo 
e psicanalista Fabiano de 
Abreu é alguém que afirma 
ter estratégias para vencer 
a crise e até mesmo tirar 
benefícios dela. Com uma 
história pessoal de reinven-
ção profissional e retomada 
do crescimento e superação, 
ele aponta que é possível ver 
mais do que a luz no fim do 
túnel: “na grande crise de 
2008 eu tinha uma distribui-
dora de artigos de informática 
com 122 funcionários e escri-
tórios no Brasil e em outros 
países como EUA e Argentina. 

Com a crise e o estouro 
da bolha imobiliária eu fiquei 
devedor e a minha empresa 
quebrou. Mas usando de 
estratégias além do empre-
sarial, já que sou filósofo e 
psicanalista, me reinventei 
profissionalmente, mudei de 
ramo de atuação e dei a volta 

por cima. Por isso acredito 
que tenho estratégias efica-
zes para momentos como 
este de desespero”. 

Como superar o mo-
mento de crise

O especialista tem sido 
procurado por diversos pro-
fissionais e empresários para 
prestar consultoria e trazer 
conselhos práticos para su-
perar a crise. Em 2019, Fa-
biano de Abreu foi premiado 
em Lisboa e recebeu reco-
nhecimento internacional por 
ter levado a uma posição de 
destaque na imprensa mais 
de 500 de seus clientes, sen-
do reconhecido como recor-
dista mundial neste aspecto.  

Abreu conta que usa tam-
bém das mesmas estratégias 
para ajudar profissionais a 
chegarem ao máximo po-
tencial: “a minha consultoria 
vai da minha experiência e 
também da minha formação 
como filósofo, assessor e 
psicanalista para encontrar 
soluções. Levando em con-

sideração que eu fiz com 
que mais de 500 pessoas 
tivessem sucesso profissional 
e alcançassem a fama. Na 
crise eu também sei fazer 
com que a pessoa vire o jogo 
e dê a volta por cima. Assim 
como usei a gestão de crise 
para me reerguer, tenho es-
tratégias para usar a crise a 
favor do crescimento profis-
sional. Fiz isso com muitos 
clientes que estavam com 
problemas financeiros e com 
os que estavam começando 
uma carreira. Os números 
dizem por si só. ” 

Estudos de caso na 
prática

O empresário e consul-
tor conta alguns casos de 
clientes que o procuraram 
e as soluções encontradas 
por ele para dar a volta por 
cima: “um dono de constru-
tora em Portugal me procurou 
porque com a paralisação 
total do país ele estava em 
desespero, já que ia fechar o 
mês negativo. Aconselhei-o a 

manter a calma e aproveitar 
o momento para negociar 
melhor o preço com fornece-
dores, que também estão em 
desespero pela diminuição 
brusca da demanda, e assim 
pagar mais barato pelos ma-
teriais e com maiores prazos, 
além de negociar com os 
empreiteiros e funcionários 
condições de trabalho, dentro 
dos limites estabelecidos de 
proteção pelas autoridades, 
para que não haja paralisa-
ção total. Esse é o momento 
de trabalhar a mídia social, 
marketing e posicionamento 
da empresa na internet, que 
é o maior meio de alcançar 
potenciais clientes hoje.”

Segundo Abreu, este é 
o momento de usarmos a 
tecnologia a nosso favor 
para gerar renda e emprego: 
“Em praticamente todas as 
profissões há maneiras de 
trabalhar a distância, com 
algumas exceções óbvias. A 
crise ocasionada pela pande-
mia do coronavírus veio para 
aprendermos a aproveitar de 

forma melhor a tecnologia a 
nosso favor e aprendermos 
a desenvolver novas formas 
de trabalho. Tenho como 
clientes profissionais liberais, 
médicos, nutricionistas, psi-
cólogos e estou motivando-
-os a seguirem com os seus 
atendimentos na modalidade 
online, não pararem suas 
atividades, seguirem ativos 
através da internet. Este é o 
caminho e em pleno século 
XXI não há porque não nos 
reinventarmos. É o momen-
to também das pessoas se 
reorganizarem com foco 
no marketing da empresa 
na internet e, quando isso 
tudo passar, ter uma nova 
empresa, reinventada, para 
se superar. ”

*Presta consultoria a 
profissionais em busca 
de soluções para em-
presários e profissionais 
autônomos em estado de 
desespero devido a crise 
econômica causada pela 
pandemia do coronavírus.

Por fim, o chocolate com 
concentração maior que 65% 
de cacau, quando consumi-
do em quantidades diárias 
moderadas, constitui um an-
tioxidante arterial eficaz que 
reduz o risco de insuficiência 
cardíaca.

Prof. Dr. Sthefano Ati-
que Gabriel - Doutor em 
Pesquisa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de 
São Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular e coordena-
dor do curso de Medicina 
da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Uni-
lago).
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A festa em comemoração 
aos 168 anos de fundação 
da cidade foi atropelada 
pelas medidas que o pre-
feito Edinho Araújo, MDB, 
e o Comitê Gestor da Crise, 
tomaram para eliminar a 
Covid-19, doença provocada 
pelo Coronavírus.

O prefeito disse que pre-
fere que “os rio-pretenses 
comemorem e demonstrem 
o amor por Rio Preto ficando 
em suas casas”. 

A festa estava prevista 
para se realizar hoje, dia 19 
de março, a partir das 16h, 
no anfiteatro Nelson Castro, 
na represa municipal. O 
show popular seria com a 
Banda Uscara e Ela e ia até 
as 19h. A distribuição de 
nove mil pedaços de bolo 
estava previsto para as 16h. 
Toda a programação foi can-
celada. Juntos, os pedaços 
mediriam 168 metros de 
comprimento em homena-
gem à fundação.

Edinho lastimou o cance-
lamento, lembrando que “o 
corte e a distribuição do bolo 
são um evento tradicional e 
que leva pelo menos cinco 
mil pessoas para a festa”.

O prefeito também se 
referiu ao momento que a 
cidade vive: “acho que é a 
primeira cidade que eu vejo 
comemorar o aniversário 
numa quarentena”.

Ele lembrou que teve 
que baixar um decreto de 
orientação do Comitê Gestor 
da Crise que administra a 
chegada da pandemia do 
Coronavírus. Esse decreto 
suspende as aulas a partir 
de segunda-feira, dia 23, 
cancela o ponto eletrônico 
dos funcionários públicos, 

dispensa maiores de 60 
anos e mulheres grávidas ou 
puérperas do trabalho. 

Segundo determinação 
do prefeito, “por medida de 
precaução, equipamentos 
públicos de lazer, esporte, 
educação e cultura estão 
fechados desde a última 
terça-feira, dia 17 de março, 
por tempo indeterminado, 
como a Cidade da Criança, 
CEU das Artes, Núcleos de 
Artes, Bibliotecas, CIECC 
(Planetário), Parques Eco-
lógicos Danilo Santos de 

Miranda e Joaquim de Paula 
Ribeiro, Eco Santo Antô-
nio, Zoológico Municipal, 
Piscinas Públicas, Centros 
Esportivos, Centros de Con-
vivência de Idosos, Serviço 
de Convivência de crianças e 
adolescentes, entre outros”. 

O prefeito também fez res-
trição a atividades de lazer. 
“A viagem do Trem Caipira 
marcada para o próximo dia 
29 está suspensa, e o FIT, 
realizado em parceria com o 
Sesc, será adiado, provavel-
mente para novembro”.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A festa seria no an� teatro 
da represa municipal com a 

distribuição de nove mil pedaços 
de bolo e show com a banda 
Uscara e Ela. Coronavírus 
suspende aulas a partir de 

segunda-feira 

Missão
O ex-deputado estadu-

al Orlando Bolçone (PSB) 
disse, ontem, que vai de-
finir seu destino político 
até o fim do mês. Apesar 
de ainda não ter batido o 
martelo, Bolçone deverá 
se filiar ao DEM, partido 
do vice-governador Rodrigo 
Garcia. O ex-deputado diz 
que pretende se filiar num 
partido que se identifique 
com seu perfil político, ou 
seja, que sempre se preo-
cupou com ações destina-
das à assistência social. “A 
política nunca foi meio de 
vida para mim, mas é uma 
missão de ser útil”, frisou.

Voto de legenda
Jean Charles também prevê que o 

MDB poderá eleger até quatro vereadores 
nas eleições, que serão promovidas em 
outubro. O vereador Jean, que vai dispu-
tar a reeleição, declarou que a direção 
do partido prevê cerca de seis mil votos 
de legenda. “É votação de um candidato 
muito bem votado”, diz. Como o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) vai encabeçar a cha-
pa na majoritária, na visão da direção da 
sigla, é mais um reforço para atrair votos 
de legenda para a chapa de candidatos 
a vereador.

Sessão cancelada
Por causa do avanço do coronavírus, o presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), 

cancelou a sessão que seria promovida no próximo dia 24 de março. Segundo nota 
divulgada à imprensa, o objetivo é preservar a saúde dos servidores, principalmente dos 
idosos e das grávidas. Pauléra ressaltou ainda, na nota, que cinco vereadores têm mais 
de 60 anos e, além disso, alguns são diabéticos e hipertensos, que se enquadram no 
grupo de risco, caso contraiam o coronavírus.

Percentual
Ainda sobre o projeto aprovado pela Câmara, na última 

terça-feira, Marco Rillo (PT) criticou o percentual destinado 
ao Instituto Municipal de Previdência Social, que compete 
à Prefeitura. O vereador defendia a correção dos atuais 
22%, para 28%. A proposta elevou para 25%. Para Rillo, 
que votou contra, se não for corrigida no futuro, pode 
“quebrar” financeiramente o regime próprio de previdência 
dos servidores. “Agora, só com cálculo de projeção para 
saber o que vai acontecer”, justificou.

Sem pânico
Para reduzir o efeito da pandemia, ou 

seja, a propagação do coronavírus em 
grande escala, o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) tem reiterado para a população evitar 
pânico. Segundo ele, isso nada contribui 
para controlar o avanço da doença. Nesta 
semana, o prefeito tomou medidas duras, 
porém necessárias, para tentar controlar 
a disseminação do vírus, por exemplo, 
suspendeu as aulas na rede municipal de 
ensino e outras atividades com o intuito de 
evitar a aglomeração de pessoas.

Morcego  
O governo federal tem lutado para 

colocar as finanças do país em ordem, 
no entanto, surge o vírus chinês para es-
trangular toda a meta fiscal, que limitava 
um rombo de R$ 124 bilhões no atual 
exercício. Como precisa de dinheiro para 
investir no combate à doença, o Congresso 
Nacional sinaliza que vai autorizar o au-
mento do déficit para evitar o pior. Agora, 
não adianta colocar a culpa no morcego, 
iguaria da culinária chinesa, que motivou 
essa pandemia, inclusive, na economia.

Emplacar
O vereador Marinho 

das Bombas (PSB), como 
já anunciou, não vai dis-
putar a reeleição em ou-
tubro, no entanto, está 
trabalhando para em-
placar uma cadeira no 
Legislativo para o seu filho 
Bruno Marinho (Patriota). 
O vereador disse que seu 
filho já tem uma base 
consolidada, na área de 
esporte, pequenos em-
presários e junto a ala 
jovem da Igreja Católica. 
“Na última eleição, foi 
ele (Bruno) quem tocou a 
minha campanha”, disse, 
revelando que estava com 
problema de saúde.

EFEITO PANDEMIA
Coronavírus cancela festa em comemoração 

aos 168 anos de fundação de Rio Preto
Cláudio LAHOS

O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
anunciou a suspensão da pró-
xima sessão ordinária, do dia 
24 de março. A atitude foi 
tomada devido ao agravamento 
da proliferação do Coronavírus 
(Covid-19).

Segundo Pauléra, a decisão 
foi tomada para preservar a 
saúde dos servidores, asses-
sores e vereadores, e seguindo 
as recomendações feitas pela 
Secretaria de Saúde. “Estamos 
suspendendo a próxima ses-
são (24 de março). As demais 
vamos analisar semana a se-
mana”, salientou o presidente. 

As sessões a partir do dia 31 
de março devem ser retomadas, 
mas isso poderá ser alterado, 
dependendo de orientações 
que forem surgindo por parte 
dos órgãos de saúde municipal. 

Em nota, a Câmara infor-
ma que a Casa possui cinco 
vereadores dentro do grupo 
considerado de risco (acima 
de 60 anos ou possuidores de 
doenças crônicas, como dia-
betes e hipertensão), além de 
servidoras grávidas, puérperas e 
também com filhos menores e/
ou idosos em suas residências.

Outras medidas tomadas 
até o momento pela Câmara:

Proibição – Desde ontem 
(17) a entrada, visitação e 
circulação do público em geral 
nas dependências do Poder 
Legislativo ficaram restritas 
apenas servidores, vereadores, 
assessores, fornecedores e 
imprensa.

Dispensa – os servidores 
da Câmara com mais de 60 
anos serão dispensados para 
trabalhar em home office, isso 
pelos mesmos estarem dentro 
do grupo de risco do coronaví-
rus e que essa resolução será 
mantida até novas orientações 
que possam vir da Secretaria 
de Saúde. 

Sem Digital – os funcioná-
rios estão dispensados de regis-
trar a entrada e saída no cartão 
de ponto seguindo orientação. 

Suspensão – todas as ati-
vidades extras como utilização 
da Tribuna Livre, Hora do Pre-
sidente, sessões solenes, sole-
nidades, reuniões e audiências 
públicas. Exceto as reuniões 
da CEIs por conta dos prazos 
legais.  

Próxima sessão da 
Câmara é suspensa
Sérgio SAMPAIO

Parcial 
O superintendente da Riopretoprev, Jair Moretti, rebateu 

as críticas de Marco Rillo, justificando que o projeto con-
templou reforma parcial do regime próprio de previdência. 
No futuro, disse que terá que elevar a idade dos servidores 
para se aposentar, como determina a Constituição Federal: 
mulher 62 anos, e homem, 65. “Ele (Marco Rillo) não leu 
o projeto”, ironizou. A parte da correção dos servidores foi 
elevada de 11%, para 14%. O déficit atuarial do sistema 
é de R$ 1,6 bilhão.

O ex-deputado estadu-
al Orlando Bolçone (PSB) 
disse, ontem, que vai de-
finir seu destino político 
até o fim do mês. Apesar 
de ainda não ter batido o 
martelo, Bolçone deverá 
se filiar ao DEM, partido 
do vice-governador Rodrigo 
Garcia. O ex-deputado diz 
que pretende se filiar num 
partido que se identifique 
com seu perfil político, ou 
seja, que sempre se preo-
cupou com ações destina-
das à assistência social. “A 
política nunca foi meio de 
vida para mim, mas é uma 
missão de ser útil”, frisou.



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de março de 2020                          ESPECIAL CORONAVÍRUS                         ESPECIAL CORONAVÍRUS

O secretário de Saú-
de, Aldenis Borim, 
informou que foram 
recebidas 50 notifi-
cações para a doença

Saúde investiga 38 casos de Covid-19 e 
multa locais com aglomerações de pessoas

A Secretaria de Saúde atua-
lizou o número de investigados 
por coronavírus (COVID-19), 
nesta quarta-feira (18), em Rio 
Preto. Ao todo, foram notificados 
50 pacientes, destes dois estão 
confirmados, são 38 suspeitos 
e dez casos foram descartados. 

“Foram oito novos casos, na 
somatória. Queremos chamar 
atenção da população, vocês 
têm o direito à vida, para ter 
direito à vida vocês têm que se 
preservar. Peço, encarecidamen-
te, fiquem em casa, façam suas 
atividades dentro da casa, não 
saiam, não vão para aglomera-
ções”, afirmou o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim.

Como medida de enfren-
tamento ao coronavírus, as 
equipes da Polícia Militar e da 
Vigilância Sanitária farão fisca-
lizações em locais com aglo-
meração de pessoas. A multa 
em caso de descumprimento é 
de R$ 6 mil. “Festas que não 
precisam de alvará, festas de 
casamentos, aniversários, que 
são feitas em buffets. As equi-
pes da Vigilância Sanitária e da 
Polícia Militar farão a fiscalização 
de locais que estão tendo fes-
tas com mais de 100 pessoas. 
Inicialmente, nós iremos multar, 
na reincidência o local pode 
perder o alvará, porque isso foge 
do controle de toda a cidade”, 
frisou Borim. 

Segundo a Secretaria de 
Saúde, o telefone gratuito e 
exclusivo para atendimento de 
dúvidas de munícipes sobre 
Coronavírus (COVID-19) começa 
a funcionar na próxima segunda-
-feira, (23), às 11h. Nos demais 
dias, o atendimento será das 
7h às 23h, inclusive aos fins de 
semana. 

“Já foram treinadas as equi-
pes que vão estar neste 0800, 
haverá sempre um médico e 
também teremos infectologistas 
à distância para resolver as dú-
vidas de maior complexidade”, 
explicou Borim. 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Os profissionais de saúde 
que foram afastados de seus 
postos pelo alto grau de pe-
riculosidade e contato com o 
vírus integrarão a Central de 
Investigação e Monitoramento 
que passará a funcionar na sex-
ta-feira (20). 

“Nós temos hoje, 38 casos 
suspeitos eles têm os comuni-
cantes, têm o filho, o trabalho. 
Destes 38 suspeitos nós temos 
que investigar uma gama muito 
grande de pessoas. Então nós 
montamos uma central de in-
vestigação e monitoramento que 
será gerenciada pela Vigilância 
Sanitária e composta por vários 
profissionais entre eles os den-
tistas, que tiveram suspensas 
suas atividades e de maneira 
colaborativa aceitaram fazer 
esse trabalho. Isso vai começar 
a funcionar”, destacou. 

Borim reforçou sobre as 
suspensões dos exames de 
endoscopia e espirometria na 
rede municipal de saúde e dos 
atendimentos odontológicos ele-
tivos. Os atendimentos eletivos 
de acupuntura também estão 
suspensos.  

O secretário recomendou 
ainda sobre a prática de exercí-
cios físicos dentro de academias. 
“Não façam mais atividades 
para condicionamento físico em 
academias. Obviamente existem 
exceções de pessoas que estão 
em fase de recuperação de 
algum procedimento e nesses 
casos vão ser poucas pessoas, 
mas que tenham todos os cui-
dados de fazer a limpeza dos 
aparelhos toda vez que alguém 
usar, mas lembrar que isso seja 
a exceção. O que a gente pede é 
que as atividades das academias 
sejam suspensas”, salientou. 

Sobre o desabastecimento 
de máscaras e álcool em gel 
o secretário acrescentou que 
“o mais importante é lavar as 
mãos. É muito mais efetivo, é 
muito melhor e você pode fazer 
em qualquer lugar. Não entre 
em desespero, porque não tem 
álcool em gel ou porque não 
tem uma máscara”. 

Divulgação

Adolfo Lutz está analisando exames de pacientes 

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia esclarece que, neste 
momento, monitora sete ca-
sos suspeito do Covid-19 no 
município.

No total, são cinco mulhe-
res, com idades de 30, 34, 36, 
57 e 59 anos; e dois homens 
de 39 e 45 anos. Das notifica-
ções, apenas uma mulher de 
30 anos permanece internada 
na Santa Casa, cinco estão 
em isolamento domiciliar e a 

outra já cumpriu o período de 
resguardo. Todos passam bem.

Os exames dos pacientes 
estão sob análise no Instituto 
Adolfo Lutz (IAL). Segundo a 
Pasta, a demora em divulgar 
os resultados é decorrente da 
alta demanda que o próprio 
instituto vem recebendo.

A prefeitura ressalta ainda 
que diversas medidas estão 
sendo adotadas pelas autori-
dades municipais para evitar 
o contágio e garantir a pre-
venção.

Da REPORTAGEM

Olímpia monitora 
sete casos suspeitos 

do coronavírus

Número de mortes chega a quatro em SP e Brasil tem 428 casos

O número de mortes em 
decorrência do novo coronavírus 
(covid-19) subiu para quatro, 
conforme atualização mais re-
cente do Ministério da Saúde 
divulgada nesta quarta-feira 
(18). Até o balanço anunciado 
anteontem, havia apenas um 
óbito confirmado.

Os falecimentos ocorreram 
na cidade de São Paulo. Duas 
novas mortes foram confirmadas 
pelo hospital Sancta Maggiore, 
na capital paulista. As duas víti-
mas, uma de 65 e outra de 80 
anos, estavam internadas desde 
o último sábado (15) e apresen-
tavam comorbidades.

Já os casos confirmados do 
novo coronavírus (Covid-19) 

chegaram a 428. O número é 
137 acima do último balanço de 
terça-feira (17), quando o total 
estava em 291 pessoas infecta-
das. Na segunda-feira (16), eram 
234 pacientes nessa situação.

São Paulo concentra a maior 
parte dos casos (240). Em se-
guida vêm Rio de Janeiro (45), 
Distrito Federal (26), Rio Grande 
do Sul (19), Pernambuco (16), 
Minas Gerais (15) e Paraná (13). 
Além desses, foram identificados 
casos em Santa Catarina (10), 
Espírito Santo e Ceará (9), Goiás 
(8), Mato Grosso do Sul (7), Ser-
gipe (5), Bahia (3) e Alagoas, Rio 
Grande do Norte e Amazonas (1).

Já os casos suspeitos alcan-
çaram 11.278. No balanço de 
anteontem, eles haviam chegado 
a 8.819, quatro vezes mais do 

Agência BRASIL

Caixa adota novas medidas 
de atendimento para 

prevenção do coronavírus

A Caixa anunciou, nesta 
quarta-feira (18), novas medi-
das para prevenir o avanço do 
coronavírus. Entre as principais, 
estão o acesso controlado da 
entrada e saída de clientes em 
agências, a abertura antecipa-
da das unidades selecionadas 
em uma hora, para atender os 
clientes que estão no chamado 
grupo de risco, gerenciamento 
de filas, além da distribuição de 
senhas em cores para diferen-
ciar a necessidade e agilizar o 
atendimento.

Caso seja necessário o fe-
chamento de algumas unida-
des, a Caixa vai disponibilizar, 
ainda, um número para que 
os clientes possam entrar em 
contato via WhatsApp com os 
gerentes do banco.

 
Entrada e saída – O fluxo 

de pessoas no interior das 
agências será limitado a, no 
máximo, 50% da capacidade 
dos assentos das unidades, 
para que seja possível manter 
a distância de, no mínimo, um 
metro entre as pessoas.

Empregados do banco po-
derão utilizar equipamentos 
de proteção no atendimento. 
Serão colocados na porta das 
agências cartazes com informa-
ções para orientar os clientes.

A instituição também dispo-
nibilizou verba exclusiva para as 
unidades adquirirem produtos 
que auxiliam na prevenção, e 
solicitou a intensificação de 
limpeza de suas unidades.

Ações internas – Os em-
pregados do banco que estão 
grupo de risco foram libera-

dos, a partir desta quarta-feira 
(18), para o trabalho remoto. 
Grávidas, pessoas com mais 
de 60 anos, imonussuprimi-
dos, diabéticos, portadores de 
doenças cardiovasculares ou 
pulmonares e em tratamento 
de câncer, vão desempenhar 
suas atividades de casa.

As reuniões, pontos de con-
trole e treinamentos presenciais 
foram substituídos por chats, 
vídeos ou audioconferências.

A Caixa reafirma que ado-
tou, no final de fevereiro, ações 
de prevenção e orientação aos 
empregados e clientes sobre o 
COVID-19. 

Todos os empregados do 
banco receberam e-mail cor-
porativo com orientações ba-
seadas nas diretrizes divulgadas 
pelo Ministério da Saúde. Além 
disso, o banco disponibilizou 
materiais como cartilha e FAQ 
no Portal do Empregado, com 
esclarecimentos sobre o tema.

O banco continua acom-
panhando a situação, a fim 
de avaliar medidas futuras 
que podem ser tomadas em 
decorrência da evolução dos 
acontecimentos.

Da REPORTAGEM

Avanço da pandemia preocupa autoridades de saúde 

SP amplia suprimento em farmácia de alto custo 
para proteger pacientes vulneráveis ao coronavírus

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (18) 
reforço nas medidas da área da 
Saúde para prevenção e enfren-
tamento ao novo coronavírus. A 
principal iniciativa é ampliar o 
suprimento de medicamentos 
entregues pelas chamadas far-
mácias de alto custo a pacientes 
que precisam de medicamentos 
especializados.

O objetivo é reduzir a circula-
ção de pessoas e a aglomeração 
nas unidades. “O Governo de 
São Paulo vai ampliar a entrega 
de medicamentos de alto custo 
de um para três meses para 830 
mil pacientes”, disse Doria.

A mudança de protocolo vale 

para as 39 farmácias do Estado 
que distribuem os chamados 
medicamentos especializados. 
Mediante disponibilidade de es-
toque, cada paciente passará a 
receber remédios em quantidade 
suficiente para até três meses 
de tratamento, e não apenas 
30 dias.

Os pacientes também não 
precisarão ir às farmácias de alto 
custo para apresentar pedido 
de renovação do atendimento, 
que será prorrogado de forma 
automática pelos próximos três 
meses. A medida também evita 
deslocamentos seguidos a con-
sultórios médicos para renovação 
de receitas.

O atendimento agendado nas 
farmácias será otimizado para re-
duzir filas e evitar aglomerações. 
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Nas unidades que já utilizam o 
aplicativo Remédio Agora, a meta 
é estender o agendamento digital 
para todos os pacientes.

Também será permitida a 
entrada de um acompanhante 
apenas para casos estritamente 
necessários. O atendimento prio-
ritário para idosos e gestantes 
prossegue normalmente.

As ações de higiene e limpeza 
nas unidades também terão re-
forço. A frequência será amplia-
da, além da oferta de álcool gel 
em pontos estratégicos. O uso de 
máscara é recomendado apenas 
para pacientes e funcionários 
que apresentarem sintomas 
como tosse e espirro. As farmá-
cias vão orientar os pacientes a 
levar as próprias canetas para 
assinatura de recibos.

Remédio Agora
O aplicativo Remédio Agora 

foi lançado há seis meses e per-
mite agendamento para retirada 
de medicamentos nas farmácias 
de alto custo. Na capital, o servi-
ço está disponível nas unidades 
Maria Zélia, Várzea do Carmo e 
Vila Mariana.

O paciente pode programar 
a ida à farmácia, selecionar os 
remédios e marcar data e horário 
para retirada. Ao chegar à unida-
de, basta confirmar a presença 
no próprio aplicativo ou em 
totens nas próprias farmácias.

A renovação para novos su-
primentos de remédio também é 
feita pelo app, com cadastro da 
data de retorno à farmácia para 
apresentar documentos, exames 
e receita médica atualizada.

Divulgação

CORONAVÍRUS FLUXO RESTRITO

REGIÃO

Cláudio LAHOS

que na segunda-feira (16), quan-
do foram contabilizados 2.064. 
O Ministério da Saúde justificou 
o salto pelo fato das inclusões 

no sistema terem passado a ser 
feitas de forma automatizada 
pelas secretarias estaduais. Os 
descartados somaram 13.551. 

Cláudio LAHOS



A-5Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de março de 2020                      ESPECIAL CORONAVÍRUS                      ESPECIAL CORONAVÍRUS

Coronavírus provoca corrida ao HB e diretoria 
diz que exames são só para casos graves

Em entrevista coletiva, 
concedida na manhã desta 
quarta-feira, no Hospital de 
Base de Rio Preto, diretores 
solicitaram que a população 
tenha bom senso, evite fake 
news e só procure a institui-
ção em caso de sintomas 
graves para o coronavírus.

“Muitas pessoas estão 
vindo aqui para terem a falsa 
segurança de que estão sem 
a doença. Se fizermos os 
exames em qualquer um que 
apresente sintomas leves de 
gripe ou resfriado comum vai 
faltar kit para os casos mais 
graves”, alertou o diretor 
executivo, Jorge Fares. 

Segundo ele, as pessoas 
devem se preocupar se além 
de dor de cabeça, coriza e 
febre se sentirem cansadas, 
com dificuldade para andar, 
respiração acelerada, lábios, 
mãos e orelhas arroxeadas.

Outro fator importante a 
ser levado em consideração 
é que o paciente tenha via-
jado para o exterior ou tenha 
tido contato com pessoas 
que vieram recentemente de 
outros países.

“A população deve fugir 
do hospital e ficar em isola-
mento em casa. O HB está 
preparado para receber os 
casos graves e não pode-
mos ficar tirando dúvidas 
de saúde neste momento”, 
acrescentou.

KITS INSUFICIENTES

Conforme Fares, não há 
kits em quantidade suficiente 

para todo mundo e por isso 
mesmo que um usuário de 
convênio ou paciente particu-
lar queira pagar, a prioridade 
é fazer o exame em quem 
apresente quadro grave.

CORPO CLÍNICO

O hospital planejou o aten-
dimento para os próximos 15 
dias, de olho também na 
saúde dos seus profissionais.

Máscaras, luvas e mate-
riais apropriados para com-
bater a pandemia foram 
adquiridos em maior volume 
pela instituição.

PACIENTES NA UTI

De acordo com Fares, os 
dois casos confirmados de 
Covid-19 em Rio Preto são 
de pacientes que contraíram 
a doença no exterior. Ainda 
não há relato de transmissão 
local do vírus.

“A previsão que se tem 
é de que em dez a 15 dias 
tenhamos pessoas interna-
das na UTI, em casos de 
maior gravidade. Temos até 
30 leitos reservados para o 
coronavírus”, complementou 
Fares.

VACINAÇÃO DA
 INFLUENZA

Na metade do ano, com 
a chegada do inverno e o 
aumento da incidência de 
gripe e doenças respiratórias 
comuns, Fares ressaltou que 
é muito importante que a 
população se vacine contra 
a Influenza, para que o ce-
nário epidemiológico não se 
agrave.

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br
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O diretor executivo, Jor-
ge Fares, e a diretora 
administrativa, Amália 
Tieco, concederam en-
trevista coletiva, ontem, 
alertando para que as 
pessoas permaneçam 
em isolamento em suas 
casas e só procurem o 
HB em casos graves

Dnit libera acesso à BR-153 
pela avenida Anísio Haddad

O Departamento Nacional 
de Infraestrutura dos Transpor-
tes liberou, na manhã desta 
quarta-feira, dia 18, o aces-
so à rodovia Transbrasiliana 
(BR-153) pela avenida Anísio 
Haddad para quem pretende 
seguir no sentido Talhado. O 
acesso no sentido Bady Bas-
sitt pela alça marginal do novo 
dispositivo está liberado desde 
novembro.

 O trecho liberado agora é 
de mão dupla e também serve 
para os motoristas que vêm 
pela rodovia acessarem a ave-
nida por baixo do novo viaduto 

da BR.  A rotatória que antece-
de o acesso à avenida também 
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Liberação do acesso pelo Dnit aconteceu nesta quarta

SP faz parceria com 
operadoras de celular para 

divulgar informações de 
combate ao Covid-19

O governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(18) que o Governo de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Comunicação, selou uma 
parceria inédita com operadoras 
de telefonia móvel para divulgar 
gratuitamente informações 
oficiais sobre o combate ao 
coronavírus. Os clientes da Vivo, 
Tim, Claro e Oi vão receber, a 
partir de agora, SMS com re-
comendações de prevenção à 
doença e de que a população 
deve buscar as informações 
corretas nos canais do Governo 
de São Paulo. 

“São milhões de pessoas 
que serão atingidas imedia-

tamente com informações 
precisas e atualizadas sobre 
condutas, procedimentos, 
limitações e recomendações 
de saúde pública a partir de 
amanhã. Esse serviço será 
coordenado e orientado pela 
Secretaria da Saúde e pelo 
Centro de Contingência do 
COVID-19”, disse Doria.

Da REDAÇÃO

Emurb divulga regras para evitar 
aglomeração na rodoviária de Rio Preto 

A Emurb orienta os 
passageiros que preci-
sarem utilizar o Terminal 
Rodoviário Urbano de Rio 
Preto a evitarem a circu-
lação pelo local.

A orientação é para 
que apenas os passa-
geiros se dirijam para 
as plataformas, sem o 
acompanhamento de 
parentes e familiares que 

não forem viajar.
A empresa pede ainda 

que os passageiros se 
dirijam ao local de em-
barque com, no máximo, 
15 minutos de antece-
dência.

Aqueles que puderem, 
devem comprar as passa-
gens pela internet fazen-
do apenas a retirada do 
tíquete nos guichês. Es-
sas medidas visam evitar 
aglomerações no local.

Da REDAÇÃOCláudio LAHOS

Rodoviária rio-pretense tem novas regras por causa do vírus

Estado amplia regulação de atendimento 
presencial nos postos do Detran e Poupatempo

 O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(18) que será ampliada a re-
gulação do fluxo de entrada de 
pessoas nos postos do Detran e 
do Poupatempo. A medida, que 
atinge todos os 652 postos do 
Detran.SP e as 76 unidades do 
Poupatempo em todo o Estado, 
visa impedir aglomerações e 
reduzir a chance de dissemi-
nação do novo coronavírus. 
Na última segunda-feira (16) 
já havia sido determinada a 
priorização de serviços online 
para atendimento à população. 

Além disso, o Governo de 
São Paulo solicitou ao Gover-
no Federal a prorrogação da 
validade da CNH para que os 
cidadãos não tenham que ir 
presencialmente renovar neste 
período.

“Estamos regulando o fluxo 

nessas unidades do Governo, 
postos do Detran e Poupatem-
po. Não há fechamento, mas 
um processo de regulação para 
permitir o fluxo adequado e sem 

e teóricos para habilitação 
de motorista no Detran estão 
suspensos. Além disso, todas 
as defesas de multas e indica-
ção de condutores deverão ser 
realizadas somente online. Os 
recursos de suspensão ou cas-
sação, para quem foi notificado, 
serão prorrogados por 30 dias.

As medidas devem reduzir 
em até 70% a necessidade de 
atendimento presencial nos 
postos do Poupatempo. Todos 
os totens de atendimento do 
Poupatempo serão indisponibi-
lizados. O objetivo é evitar que 
o equipamento seja manipulado 
por diversas pessoas e também 
para evitar aglomeração, pois 
são formas de proliferação do 
vírus. Os 40 serviços online 
oferecidos pelo Poupatempo 
devem suprir esta necessidade 
e podem ser acessados remo-
tamente por computadores e 
celulares.

Da REPORTAGEM

concentração de pessoas nes-
ses serviços”, disse João Doria.

Para isso, a partir desta 
quinta-feira (19), todos os agen-
damentos de exames práticos 

Mudança atinge todas as unidades do Poupatempo

Divulgação

CIRCULAÇÃO REDUZIDA

REDUÇÃO DE ATÉ 70%  AÇÃO INÉDITA

TRÂNSITO

está totalmente liberada para o 
fluxo de veículos.

Cláudio LAHOS

Atendimento na Secretaria de Obras 
passa a ser eletrônico ou telefônico

A partir do próximo dia 23, 
segunda-feira, os atendimen-
tos presenciais para o público 
externo na Secretaria de Obras 
de Rio Preto, serão prestados 
por meio eletrônico ou telefôni-
co para evitar aglomeração de 
pessoas no local.

Segundo a Pasta, a medida 
faz parte das ações adotadas 
para evitar a disseminação do 
coronavírus.

SERVIÇO
Contatos:
E-mail setor de engenharia: 

obrasparticulares-informacao@
riopreto.sp.gov.br

Telefone setor de engenha-
ria:3203.1216

E-mail setor fiscalização: 

Da REDAÇÃO

COMEÇA A VALER NA SEGUNDA

Divulgação

fiscalizacao@riopreto.sp.gov.br
Tel. setor fiscalização: 3203-

1154/3203-1444

Divulgação
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Rio Preto dos próximos 
cem anos está guardada 
numa gaveta da Secretaria 
do Planejamento. É a pro-
posta que redefine o novo 
Plano Diretor. Ele propõe 
uma revolução na concep-
ção urbanística, sanitária, 
nas regras jurídicas do fun-
cionamento das empresas, 
nas posturas do cidadão 
comum e dos prestadores 
de serviços  e nas regras 
para se construir.

 Mas essa revolução 
mexe com muitos inte-
resses e ele enfrenta re-
sistência para ser votado 
na Câmara Municipal e 
definitivamente implantado. 
Entretanto, ele vai dar os 
rumos para a cidade até o 
próximo século. 

O documento é tão revo-
lucionário que o secretário 
de Planejamento, Israel 
Cestari Júnior, um dos seus 
criadores, se esquiva de 
qualquer abordagem sobre 
o assunto para não preju-
dicar a discussão extrema-
mente sensível.  

Ele propõe que o atual 
perímetro urbano dobre 
até 2036. Isso pressu-
põe a colocação de quase 
toda a zona rural dentro 
do perímetro urbano. A 
inserção dessa terra dará 
à Prefeitura regramento 
municipal para ordená-la. 
Na zona rural, as regras são 

Novo Plano Diretor vai remodelar 
a cidade para o século 22

Da REPORTAGEM
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federais. O defensor público 
Júlio Tanoni teme que esse 
adensamento pode eliminar 
pequenas bacias hidrográ-
ficas e prejudicar o Meio 
Ambiente e atingir a Estação 
Ecológica e a Floresta do 
Noroeste Paulista.

Entretanto, cada área 
colocada no perímetro ur-
bano terá que desembolsar 
um valor corresponde à sua 
importância e preço e desti-
nado a um Fundo Municipal 
que vai complementar o Or-
çamento dirigido à constru-
ção da infraestrutura urbana 
e equipamentos públicos 
como creches e escolas 
nessa expansão prevista. 

Esse fundo é uma regra 
jurídica nova, aprovada em 
2015. É um contrapeso 
para a Prefeitura conseguir 
manter os serviços públicos 
oferecidos à população.

A nova Lei de Zonea-
mento, parte do novo Plano 
Diretor, divide a cidade em 
dez regiões administrativas e 
propõe uma redefinição nas 
áreas destinadas às indús-
trias de pequeno e médio 
porte, pesadas ou que po-
luem ou não poluem. Privile-
gia aquelas que não poluem 
e que agreguem tecnologia 
de ponta. Para isso, conta 
com o Parque Tecnológico e 
o distrito Ulisses Guimarães. 

Redefine as atividades 
industriais, comerciais e 
de prestação de serviços 
nas regiões já adensadas e 
naquelas que ainda serão 

ocupadas por novos lote-
amentos. Mas as maiores 
liberalidades acontecem em 
três regiões.

Passa a permitir a cons-
trução de prédios em bairros 
intocados como a Redento-
ra, Santa Cruz e a Boa Vista. 
Vale lembrar que a Santa 
Cruz e a Boa Vista, ao lado 
do Centro, são os primeiros 
bairros da cidade. Nasceram 
antes do dia da fundação. 
Luiz Antônio da Silveira co-
meçou a definir a Boa Vista 
antes de 1852, data da 
fundação. Ele se instalou 
na Boa Vista em 1845 e co-
meçou a formatar o bairro. 
Apenas 168 anos depois da 
fundação se propõe que elas 
sejam verticalizadas.

A Câmara Municipal de 
Rio Preto realizou a primeira 
sessão em 1894. A primei-
ra Lei, proposta por Pedro 
Amaral, foi um Código de 
Postura. A revisão do novo 
Plano Diretor que dorme na 
Prefeitura propõe um novo, 
e sofisticado. 

Altera o comportamento 
de prestadores de serviços, 
comerciantes, dos cidadãos 
no espaço público comum 
e, principalmente, libera o 
funcionamento de todas 
as empresas do município 
24 horas durante toda a 
semana.

O mais importante, no 
entanto, é a criação pela 
primeira vez em 168 anos 
de um Código de Obras. Ele 
vai mudar a paisagem urba-

nística e priorizar os espaços 
públicos em detrimento dos 
particulares. 

Esse talvez seja o ins-
trumento que mais sofra 
resistência de parte dos 
grupos econômicos. Projeta 
um novo sistema viário para 
facilitar a mobilidade urba-
na e diminuir as distâncias 
dos veículos e transporte 
coletivo.

A base da urbanização 
rio-pretense ainda é uma 
Lei de Zoneamento propos-
ta pelo ex-prefeito Alberto 
Andaló, na década de 50 
do século passado. O novo 
Plano Diretor vai definir a 
cidade ao menos até o início 
do século 22.

Divulgação

A nova Lei de Zoneamento, parte do novo Plano Diretor, divide a cidade em dez regiões administrativas e propõe uma redefinição 
nas áreas destinadas às indústrias de pequeno e médio porte, pesadas ou que poluem ou não poluem

Redefine as atividades industriais, 
comerciais e de prestação de 

serviços nas regiões já adensadas e 
naquelas que ainda serão ocupadas 

por novos loteamentos. Mas as 
maiores liberalidades acontecem 

em três regiões

“

”Cláudio LAHOS

Fotos: Cláudio LAHOS
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Desde a redemocratização 
do país em 1946, após a dita-
dura do Estado Novo, de Getúlio 
Vargas, Rio Preto teve 21 pre-
feitos. Um que foi indicado para 
preparar a eleição em 1947 e 
outros 15 que foram eleitos. Dos 
21, três eram vices que assumi-
ram para concluir os mandatos 
dos titulares.

Obtiveram dois mandatos os 
prefeitos Philadelpho Gouveia 
Neto, Adail Vetorazzo, Manoel 
Antunes, Valdomiro Lopes da Sil-
va e Edinho Araújo. Philadelpho, 

Rio Preto teve 19 prefeitos eleitos 
pelo voto popular desde 1946

Adail e Manoel Antunes foram 
eleitos em mandatos alternados.

Valdomiro Lopes e Edinho 
Araújo foram reeleitos, após a lei 
de 1998 criar a reeleição. Após 
cumprir dois mandatos seguidos, 
ser eleito deputado federal, Edi-
nho foi eleito para um terceiro 
mandato, que está exercendo 
e é candidato à reeleição. Se 
for aprovado pelo eleitor, pode 
conseguir o 4º mandato na urna. 
Hoje ele já é a liderança política 
que mais ficou à frente da Prefei-
tura nesses 168 anos de vida da 

cidade. Vai totalizar 12 anos em 
dezembro, podendo chegar a 16. 

Desde a criação do município, 
em 1894, o prefeito era indicado 
pelo presidente da Câmara que, 
na realidade, era o verdadeiro 
chefe político. Ele que execu-
tava o Orçamento e indicava o 
prefeito. 

A partir de 1910, os prefeitos 
passam a ser eleitos. Mesmo as-
sim, indiretamente pela Câmara 
Municipal. Para isso, ele precisava 
ser eleito vereador e ser indicado 
pelos outros vereadores eleitos.
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Rio Preto completa, hoje, 
168 anos de fundação voltada 
muito mais ao futuro, do que 
ao passado. A cidade busca 
assimilar os novos conceitos 
que definem o que é desenvol-
vimento a partir da revolução 
tecnológica que nasceu ainda 
no final do século 20 e da nova 
concepção do que é ética e 
valores morais.

Ao completar 168 anos os 
valores estabelecidos nos quase 
dois séculos de existência mu-
daram e a cidade se insere nes-

Rio Preto faz 168 anos, plural, 
sem preconceitos e conectada
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

se novo contexto, promovendo 
uma revolução de costumes, nas 
relações sociais e nas relações 
de trabalho.

A sociedade local conseguiu 
absorver sem grandes traumas o 
avanço da mulher no mercado de 
trabalho e aos postos de coman-
do, as relações de gênero e as 
relações homoafetivas não cau-
sam mais qualquer reprovação 
social, nem mesmo concepções 
heterodoxas de comportamento.

Tudo o que não era suportado 
pelas rígidas regras éticas e mo-
rais da cidade nos seus primeiros 
168 anos de existência não 
incomodam ou fazem qualquer 

diferença. É essa postura que 
nos insere no novo contexto 
mundial. Põe a cidade como 
uma das dez melhores do país 
em 80% dos quesitos mais que 
importam como a qualidade de 
vida, Índice de Desenvolvimento 
Humano, o ambiente de negó-
cio, o respeito às diferenças, 
o avanço da conectividade e, 
principalmente, a educação.

Uma das pesquisas realizada 
pela Revista Exame, em 2019, 
mostra que 82% dos rio-preten-
ses pertencem às classes sociais 
B e C, com um poder de compra 
acima da média nacional. O dado 
impacta o consumo em educa-

ção. Diferencia sua qualificação 
profissional e, por extensão, 
a qualidade de vida dos seus 
habitantes. 

A mesma pesquisa ranqueia 
Rio Preto como a segunda do 
país em qualidade de vida. Mas 
na contramão do que acontece 
nos países de primeiro mundo, 
temos 0,82 carros por habitan-
te, números europeus. Mas os 
países europeus e outros do 
primeiro mundo estão buscando 
reverter esse quadro para mitigar 
os problemas ambientais. Para 
isso, investem na universaliza-
ção do transporte coletivo de 
qualidade.

Cláudio LAHOS
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Reeducando morre em confronto com 
a PM e três continuam foragidos

Três detentos que fugiram 
do Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de Rio Preto, 
nesta terça-feira, 17, conti-
nuam foragidos. Um quarto 
detento também fugiu na mes-
ma noite, mas foi morto em 
confronto com o Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia Mili-
tar de São Paulo (Baep). A fuga 
aconteceu um dia após evasão 
em massa de 1,3 mil detentos 
de presídios paulistas.

O Dhoje entrou em con-
tato com o Baep, no qual foi 
informado que estão sendo 
realizadas buscas pela região 
para encontrar três presos 
foragidos.

Segundo informações da 
polícia, os quatro presos que 
fugiram do CPP estavam em 
regime semiaberto e não re-
tornaram na hora decretada, 
por isso foram considerados 
fugitivos. Os policiais então 
começaram a fazer buscas pela 
região e localizaram o grupo 
em uma chácara abandonada. 

Quando viram a aproxima-
ção da viatura um dos detentos 
atirou e houve troca de tiros. 
Lucas de Andrade do Santos, 
de 21 anos, foi baleado no 
peito e veio a óbito. Ele foi 
atingido por três projéteis, 
chegou a ser socorrido por uma 
Unidade de Resgate do Corpo 
de Bombeiros, mas não resistiu 
aos ferimentos.

A arma usada pelo deten-
do, um revólver calibre 38, foi 
apreendida. As armas dos poli-
ciais também foram recolhidas 
pela corregedoria da PM para 
investigação. 

NO ESTADO

No Estado de São Paulo, as 
unidades prisionais de Monga-
guá, Tremembé, Mirandópolis, 
Porte Feliz e Sumaré registra-
ram rebeliões com fuga dos 
presos. 

Segundo a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
de São Paulo, as rebeliões 
surgiram depois da saída tem-
porária, que ocorreria ontem, 
ser suspensa pela Corregedo-
ria-Geral da Justiça. 

A decisão foi tomada por 
conta do medo de que os 
presos retornassem às prisões 
com coronavírus e transmitis-
sem a doença para os outros 
detentos.

Dos 1,3 mil detentos que 
estavam foragidos dos cinco 
presídios do Estado, até o fe-
chamento desta edição, cerca 
de 645 haviam sido recaptu-
rados. 

Na unidade prisional em 
Monguaguá aproximadamente 
400 detentos escaparam. 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Um dia depois de rebeli-
ões e fugas em massa de 
presídios de regime se-
miaberto no Estado, o CPP 
de Rio Preto contabilizou 
quatro evasões na noite de 
anteontem. Houve tiroteio 
e um fugitivo morreu

Autônomo cai no golpe 
do anúncio clonado e 

perde R$ 14 mil

Um autônomo, de 33 
anos, morador no Jardim Vila 
Rica, em Santo André, foi 
enganado por estelionatário 
e perdeu R$ 14 mil.

A vítima viajou até Rio 
Preto, onde viu uma Honda 
CB 500, anunciada pelo 
golpista na OLX por R$ 18,5 
mil e negociada por R$ 14 
mil, se interessou e fez dois 
depósitos, de R$ 7 mil cada, 
em contas de integrantes da 
quadrilha.

O verdadeiro dono da mo-

tocicleta, um empresário, de 
42 anos, morador em con-
domínio fechado na Região 
Leste rio-pretense, anunciou 
o veículo por R$ 22,5 mil, 
mas a postagem foi clonada 
pelo bandido em valor abaixo 
do praticado no mercado.

Ao verificar que o dinheiro 
não havia caído em sua conta, 
o vendedor se recusou a entre-
gar a moto e o comprador per-
cebeu que havia sido lesado. 
Ambos estiveram na Central 
de Flagrantes, nesta terça-
-feira, onde foi feito boletim 
de ocorrência de estelionato.

Daniele JAMMAL

Civil recomenda 
registro de crimes 
leves na internet

As delegacias de Rio Pre-
to e região estão orientando 
as vítimas de crimes menos 
graves para fazerem o regis-
tro da ocorrência de modo 
on-line (Delegacia Eletrôni-
ca). 

Os casos mais graves 
como violência doméstica, 
estupros e assassinatos con-
tinuam sendo registrados de 
maneira presencial. 

As medidas temporárias 
e emergenciais estão sendo 
impostas por recomendação 
do  Estado por conta da pan-
demia do coronavírus.

O delegado seccional de 
Rio Preto, Silas José dos 
Santos, publicou nesta quar-
ta-feira, 18, portaria assina-
da, com as orientações das 
ocorrências que precisam ser 
presenciais e as que devem 
ser feitas on-line. 

A determinação do go-
verno busca ainda reduzir de 
fluxo de pessoas nos prédios 
do Poder Judiciário de São 
Paulo, bem como a suspen-
são dos prazos processuais, 
atendimento ao público, 
audiência (exceto as de cus-
tódia, e as de apresentação, 
ao juiz, de adolescente em 

conflito com a lei apreendido 
e representado), sessões de 
julgamento no Tribunal de 
Justiça e sessões do Tribunal 
do Júri, pelo prazo de 30 dias.

As unidades da Polícia Civil 
subordinadas à Delegacia 
Seccional vão realizar o aten-
dimento à população atentas 
às cautelas que devem ser 
adotadas. 

Casos que poderão ser 
registrados pela internet são: 
roubo ou furto de veículos, 
furto de documentos, celular, 
placa de veículo e bicicleta; 
perda de documentos, celular 
e objetos, injúria, calúnia, di-
famação, acidente de trânsito 
sem vítima, desaparecimento 
de pessoas, encontro de 
pessoas, furto de cabos e 
fios e cabos em vias públi-
cas (apenas para empresas 
concessionárias) e DEPA - 
proteção animal.

Casos que não poderão 
ser registrados pela delegacia 
eletrônica: vítimas ameaça-
das, se houve agressão física, 
veículo  danificado durante 
o crime, infração penal no 
interior da residência, veícu-
lo não registrado no nome 
da pessoa que for realizar o 
registro, quando houver carga 
no veículo.

Luciano RAMOS

Menor de 12 anos sai de 
hospital e vai para a cadeia

Um adolescente, de 12 
anos, morador em Engenheiro 
Schmitt, teve a internação 
compulsória no Hospital Bezerra 
de Menezes determinada pela 
Vara da Infância e Juventude 
de Rio Preto.

A instituição relatou à Justiça 
que o menor não precisava de 
atendimento médico e por isso a 
Polícia Militar foi acionada para 
fazer a escolta do infrator até a 
carceragem da DIG/Deic.

Conforme o boletim de ocor-

rência registrado na Central de 
Flagrantes, no final da tarde 
desta quarta-feira, o garoto 
deve permanecer na cadeia de 
trânsito por cinco dias ou até 
que surja vaga na Fundação 
Casa.

A mãe do estudante, que 
não precisou ser algemado, 
acompanhou a sua apreensão. 
Ele apresentava um ferimento 
na canela direita, em decor-
rência de um acidente com 
bicicleta motorizada, ocorrido 
em outra ocasião, conforme o 
registro policial.

Daniele JAMMAL

Durante uma blitz de rotina, 
deflagrada na altura do quilô-
metro 70 da BR-153, em Rio 
Preto, no final da manhã desta 
terça-feira, policiais rodoviários 
federais capturaram um foragi-
do da Justiça.

Segundo a PRF, o fugitivo, 
um auxiliar de mecânico, de 49 
anos, morador em Bady Bassitt, 
estava em um Corsa que foi 
parado durante a operação.

Ao conferirem documentos 
pessoais, os patrulheiros desco-
briram que havia um mandado 
de prisão, expedido pela Vara 
de Execuções Criminais rio-
-pretense, contra o ocupante 
do carro.

Conduzido até o Plantão, 
onde foi feito boletim de ocor-
rência de captura, o auxiliar deve 
aguardar decisão judicial na 
carceragem da DIG/Deic, para 
onde acabou sendo levado.

PRF recaptura 
foragido em blitz 

na BR-153

Deic estoura laboratório de cocaína e 
apreende droga avaliada em R$ 1 milhão

Policiais do Deic (Departa-
mento de Investigações sobre 
o Crime Organizado) de Rio 
Preto estouraram, na noite 
desta terça-feira, em uma 
casa no Vale do Sol, em Miras-
sol, um laboratório clandestino 
de refino de cocaína.

No local foram apreendidas 
três prensas hidráulicas, vários 
quilos de produtos químicos 
para ‘batizar’ a cocaína e 
outros objetos usados para 
manipular narcóticos. Duas 
pessoas foram presas e 33 
tijolos de pasta base da droga, 
avaliados em R$ 1 milhão, 
encontrados camuflados em 
um carro.

Segundo a Polícia Civil, 
investigadores da Dise des-
cobriram que R.B.A., de 25 

anos, teria recrutado T.A.M., 
34, para trazer drogas para 
a região.

A dupla utilizava um Fiat 

avisando eventual fiscalização 
da Polícia Militar Rodoviária.

Os suspeitos foram aborda-
dos no sentido sul da Rodovia 
Euclides da Cunha entre Vo-
tuporanga e Tanabi. Os carros 
foram trazidos até o Deic para 
verificação e após retirar o 
para-choque do Uno, que era 
dirigido por T., os investigado-
res encontraram os tijolos de 
cocaína, uma pistola alemã 
HK calibre 380, munições e 
um silenciador.

No outro automóvel, con-
duzido por R., nada de ilícito 
foi encontrado, mas em sua 
casa identificaram o funciona-
mento do laboratório.

R. e T. foram presos em 
flagrante por tráfico de drogas, 
associação para o tráfico e 
posse de arma de fogo.

Daniele JAMMAL

Uno e um Palio, sendo que 
o primeiro era usado para 
transporte de entorpecentes 
e o segundo vinha na frente 

Esquema criminoso do tráfico faturava até R$ 1 milhão

Divulgação

NOVA GRANADA

EM MIRASSOL DELEGACIA VIRTUAL

ESTELIONATO

Divulgação

Comerciante agride e 
prende companheira 

dentro de casa

Uma discussão de ca-
sal terminou em agressão 
física e a vítima, uma dona 
de casa, de 23 anos, im-
pedida pelo acusado, um 
comerciante, de 25, de sair 
da residência, no bairro Se-
tvaley, na madrugada desta 
quarta-feira.

Conforme o boletim de 
ocorrência, quando a guarni-
ção da PM chegou no local a 
mulher estava sendo mantida 
à força dentro do imóvel.

Ela disse aos policiais que 

havia levado socos no peito 
e nos braços, além de ter o 
braço esquerdo mordido pelo 
companheiro.

O homem inicialmente 
negou as agressões, mas em 
seguida passou a xingar os 
pms de “safados, corruptos 
e ladrões”.

A jovem passou por aten-
dimento médico na UPA Ja-
guaré. No Plantão, a prisão 
em flagrante por lesão corpo-
ral e violência doméstica foi 
confirmada e o comerciante 
conduzido para a carceragem 
da DIG/Deic de Rio Preto.

Daniele JAMMAL

FLAGRANTE

Motociclista morre após 
colidir com caminhão 

Um jovem de 19 anos mor-
reu na manhã desta quarta-fei-
ra, 18, após se envolver em 
acidente automobilístico en-
quanto pilotava uma motocicle-
ta e colidiu com um caminhão 
na estrada rural Boa Vista, em 
Nova Granada.

Segundo informações da 
Polícia Militar, o motociclista 
seguia sentido zona rural a BR-
153 e o caminhoneiro estava 
no sentido contrário e acabaram 
colidindo em uma curva. O Ser-

viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) foi acionado, 
mas quando chegou no local a 
vítima já havia morrido.  

Ainda segundo informações 
da Polícia Militar, o passageiro 
do caminhão disse que o mo-
torista do veículo tomou rumo 
desconhecido após ver o óbito 
da vítima.

Ele ainda informou que o 
motorista previu que não ia 
conseguir frear a tempo quando 
avistou o motociclista. 

As causas do acidente estão 
sendo investigadas.  

Luciano RAMOS
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O presidente do Rio 
Preto, José Eduardo Ro-
drigues, juntamente com 
outros clubes da série A3 
do Campeonato Paulista, 
sugeriu o encerramento da 
competição nesta semana 
em reunião na Federação 
Paulista de Futebol (FPF). 
No entanto, a entidade 
optou por suspender os 
torneios das três princi-
pais divisões por tempo 
indeterminado devido a 
pandemia do Covid-19, 
o Coronavírus. A medida 
trará prejuízos financeiros 
para diversas equipes do 
interior, incluindo o Jacaré.

“Tivemos uma posição 
totalmente contrária à 
decisão da federação. 
No nosso entendimento, 
a competição deveria ter 
sido encerrada com a pro-
moção de Noroeste e São 
Bernardo para a série A2 e 
sem rebaixamentos neste 
ano, sendo que em 2021 
desceriam quatro equipes 
para voltar ao modelo de 
16 times”, declarou José 
Eduardo.

O presidente esmeral-
dino também afirmou que 

Jacaré calcula prejuízo de 
R$ 300 mil com decisão da FPF

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Hot Beach fecha por 
tempo indeterminado

Nesta quarta-feira, dia 18 
de março, o parque aquático 
Hot Beach de Olímpia emitiu 
um novo comunicado sobre 
como fica o funcionamento 
por conta do coronavírus.

“O Grupo Ferrasa/Hot Be-
ach vem a público informar 
que, no intuito de resguardar 
eventuais riscos à saúde de 
seus clientes, colaboradores 
e seus familiares, da popula-
ção Olimpiense, e atendendo 
recomendação do Poder Pú-
blico Municipal, bem como 
da Promotoria local, decidiu 
por fechar as operações 
do parque aquático a partir 
de amanhã (19 de março) 

por tempo indeterminado. 
Lamentamos essa decisão 
que, sabemos, causará trans-
tornos aos nossos clientes e 
hóspedes. Da mesma forma, 
temos bastante clareza da 
impossibilidade de transmis-
são nas águas límpidas e 
tecnicamente tratadas, além 
da grande extensão das áre-
as de circulação do parque. 
Entretanto, o fazemos por 
cautela e responsabilidade 
extremas.Todos os direitos 
sobre os ingressos adquiridos 
estão garantidos. Agradece-
mos compreensão de todos 
e reafirmamos nosso compro-
misso em oferecer sempre o 
melhor para sua segurança e 
lazer familiar”.

Da REDAÇÃO

Futebol INTERIOR

Presidente do Rio Preto, José Eduardo Rodrigues, sugeriu encerramento da competição

Em comunicado, Hot Beach informou fechamento temporário

O América realizou nesta 
quarta-feira (18) o último 
treino antes de interromper 
as atividades. “Seguimos as 
recomendações da Federa-
ção Paulista e cancelamos a 
preparação. De modo geral 
isso vai afetar todos os times 
para disputa da Bezinha”, 
comentou o auxiliar técnico 
Odirlei Maurer. 

O Rubro está no grupo três 
ao lado de Francana, Inter 
de Bebedouro, Taquaritinga, 
Grêmio São-Carlense, São 
Carlos e Matonense.

Outra equipe que disputa 
a Bezinha é Tanabi, que in-
terrompeu as atividades em 
todas as categorias nesta se-
mana. O Índio está no grupo 
1 com Andradina, Araçatuba, 
Bandeirante, Grêmio Pruden-
te, Osvaldo Cruz e Tupã.

O Mirassol, que disputa a 
elite do Paulistão, também 
interrompeu os treinos nesta 
semana no time profissional 
e nas categorias sub-15, sub-
17 e sub-20. O Leão é o atual 
vice-líder do Grupo C.

Equipes da 
região também 

paralisam
Vinícius LIMA

Thermas dos Laranjais 
suspende atividades 
partir desta quinta

A direção do parque aquá-
tico Thermas dos Laranjais 
informa que, após cuidadoso 
acompanhamento e avalia-
ção dos boletins emitidos 
pelos órgãos oficiais de saú-
de, decidiu pelo fechamento 
de suas instalações a partir 
desta quinta-feira, dia 19, 
por 30 dias, podendo ser 
prorrogado.

Neste momento, esta é 
a melhor forma de contribuir 
para a contenção do coro-
navírus (Covid-19), apesar 
de não haver evidências 
de que o vírus sobreviva ao 
cloro presente nas piscinas. 
A decisão visa proteger a 

população olimpiense, bem 
como os colaboradores, par-
ceiros e turistas em tempos 
de pandemia.

O parque seguirá acompa-
nhando os boletins e avaliará, 
seguindo recomendações 
das autoridades de saúde, o 
melhor momento de retomar 
as atividades.

Aos que já adquiriram 
ingressos e desejam reagen-
dar ou solicitar reembolso, 
os canais on-line do parque 
estão disponíveis para as 
solicitações.

“O Thermas dos Laranjais 
agradece a compreensão e 
reafirma seu compromisso 
com a saúde e o bem-estar 
de todos”, finaliza nota.

Da REPORTAGEM

Parque pode prorrogar prazo, conforme avanço da doença

Divulgação

POR 30 DIASCOVID-19

PARQUE AQUÁTICO

o clube terá um prejuízo de 
cerca de R$ 300 mil com 
a paralisação temporária. 

“O Rio Preto vai pagar os 
salários dos atletas até o 
final de abril, quando termi-
naria o campeonato. Além 
disso, há o problema de 
transportes e hospedagens 
que já estavam previamen-
te acertados. Infelizmente, 
a Federação não sinalizou 
qualquer tipo ajuda finan-
ceira”, comentou.

De acordo com José 
Eduardo, 12 dos 16 re-
presentantes de clubes 
da série A3 se mostraram 
favoráveis à decisão de 
encerrar o campeonato. 

“Não vejo a mínima pos-
sibilidade da competição 
ser retomada, já que mui-
tos atletas já tem pré-con-
tratos com outros times. 
Sem falar que a ausência 
de jogos vai fazer com que 
os jogadores percam con-
dicionamento físico. Estou 
otimista que a Federação 
reveja essa medida”, fina-
lizou. 

O Rio Preto atualmente 
ocupa a 9ª posição da 
tabela e ainda teria mais 
quatro jogos antes do fim 
da primeira fase.

No nosso entendimento, a competição deveria ter sido 
encerrada com a promoção de Noroeste e São Bernardo para a 
série A2 e sem rebaixamentos neste ano, sendo que em 2021 
desceriam quatro equipes para voltar ao modelo de 16 times
“

”
Sindicatos vão fechar seus 

clubes para evitar aglomeração 
As aglomerações são uma 

grande preocupação da saúde 
pública perante a proliferação 
do coroonavírus. Vários sindi-
catos de trabalhadores de Rio 
Preto estão fechando seus 
clubes sociais e de campo.

Dentro os sindicatos que já 
confirmaram a decisão estão 
o Sincomerciários (Sindicato 
dos Empregados no Comércio) 
e o Sindicato dos Motoristas, 
ambos de Rio Preto. Os dois 
recebem em seus clubes de 
campo centenas de pessoas 
aos finais de semana e por 
conta da possível paralisação 
de diversas empresas e as es-
colas em recesso isso poderia 
acontecer todos os dias.

Segundo Márcia Caldas, 
presidente do Sincomercários, 
a medida foi tomada seguindo 
a recomendação feita pelo de-
creto publicado esse semana 
pela Prefeitura que orienta que 
sejam evitadas aglomerações 
com mais de 100 pessoas. 

“Ontem (17) por conta de 
não ter aulas tivemos uma 
grande fluxo de pessoas com 
crianças e isso não pode acon-
tecer por conta do momento e 

por isso tomamos essa deci-
são”, salientou Márcia.

O Sindicato dos Motoristas 
divulgou que tem um clube de 
campo com a grande aglome-
ração de pessoas em especial 
nos finais de semana decidiu 
seguir as orientações da Saú-
de e a partir de segunda-feira 
(23) não irá mais estar aberto 
aos seus associados. Outro 
sindicato que vai interromper 
o acesso às suas piscinas 
na próxima segunda será o 
Sindhoteleiros (Sindicato dos 
Trabalhadores em Hotéis, Ba-
res e Similares). 

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos decidiu que fechará 
seu clube de campo a partir 
da próxima terça-feira (24) 
segundo nota repassada à 
reportagem. 

Os sindicatos também es-
tão cancelando atividades es-
portivas e outras até segunda 
ordem como escolinhas de 
futsal, judô, zumba e axé. 

Diversos sindicatos irão 
reduzir o atendimento presen-
cial nas suas sedes e estarão 
disponibilizando telefones e 
e-mails para atender os tra-
balhadores. 

Existe uma preocupação 

Sérgio SAMPAIO

grande com os trabalhadores e 
por conta disso sindicatos es-
tão encaminhado às empresas 
comunicados alertando sobre o 
cuidado que as mesmas devem 
ter com seus funcionários, ofe-
recendo a eles álcool em gel e 
se necessários máscaras, além 
de orientar a todos sobre os 
cuidados necessários. 

Conforme Sergio Paranhos, 
presidente do SETH (Sindicato 

dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade), eles passaram 
um alerta especial para as 
empresas que têm funcioná-
rios no setor de limpeza. “Os 
trabalhadores que atuam nesta 
área em especial na limpeza de 
banheiros públicos correm ris-
co maior e por isso passamos 
um comunicado cobrando um 
cuidado maior com os funcio-
nários”, salientou Paranhos. 

 Clubes vão ficar de portas fechadas durante quarentena

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI

Tomada de Preços nº 03/2020. Objeto: Obras de Infraestrutura Ur-
bana de Recapeamento asfáltico nas Ruas Manoel Braojos Esteves 
– Trecho 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 
14 e Rua João Colenghi, do município de Tanabi-SP.  Entrega dos 
Envelopes: Data 08 de abril de 2020, às 09h15min. Abertura dos 
envelopes: Data 08 de abril de 2020, às 09h30min. O edital comple-
to poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Junior nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 
09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 18 de 
março de 2020. Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

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

1. RAFAEL DE OLIVEIRA BARBOSA e JENNIFER CRIS-
TINA PUGVISCKE DOMINGUES, sendo ELE fi lho de EDSON 
BARBOSA e de ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de 
ALEX DOMINGUES e de MAGALI PUGVISCKE WANDERLEI;

2. BRUNO BISPO SOLE e GABRIELA BEATRIZ DE 
OLIVEIRA MENDONÇA, sendo ELE fi lho de DEVAIR DO NASCI-
MENTO SOLE e de MARLEIA EDMARA BISPO SOLE e ELA fi lha 
de JOSE ENEIAS MENDONÇA e de KELI CARLA DE OLIVEIRA 
MENDONÇA;

3. THIAGO EDUARDO DE SOUSA XAVIER e VANESSA 
RAMOS DA SILVA, sendo ELE fi lho de EDUARDO XAVIER e de 
ALIMEDIA DE SOUZA XAVIER e ELA fi lha de CARLOS MIGUEL DA 
SILVA e de OLINDA RAMOS;

4. EDMILSON APARECIDO TIBURCIO e TATIELMA DIAS 
BARBOSA, sendo ELE fi lho de JOSE TIBURCIO NETO e de BER-
NADETE LIBANA DOS SANTOS e ELA fi lha de MARIA IRISMAR 
DIAS BARBOSA;

5. MATHEUS COSTA JABALI e EMILY BEATRIZ MENDES 
DE SOUZA, sendo ELE fi lho de JOSE APARECIDO JABALI e de 
THAIS CRISTHINA BARBOSA COSTA e ELA fi lha de WELLING-
TON NASCIMENTO DE SOUZA e de MONICA DE MELO MENDES;

6. CICERO PEREIRA DE CALDAS e MARIA DAS GRAÇAS 
TEIXEIRA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de SEVERINO VICEN-
TE DE CALDAS e de MARIA ANITA VIEIRA DOS SANTOS e ELA 
fi lha de JEOBERTINA TEIXEIRA DOS SANTOS;

7. LEANDRO DA SILVA GARRIDO e CLEIDE URÇULINO 
BATISTA, sendo ELE fi lho de CELIO APARECIDO GARRIDO e de 
SANDRA ESTEVO DA SILVA e ELA fi lha de ANTONIO URÇULINO 
BATISTA e de JOANA MARIA DA CONCEIÇAO;

8. FRANCISCO EDELCIONE DE CARVALHO SILVA e 
FRANCILDA DA COSTA SOUSA, sendo ELE fi lho de JOSE 
SOBRINHO DA SILVA e de EVA MARIA PEREIRA DE CARVALHO 
SILVA e ELA fi lha de RAIMUNDO GALDINO DE SOUSA e de RO-
SILDA FERREIRA DA COSTA SOUSA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/03/2020.

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

1. ALESSANDRO MARTINS CAPDEVILA e LAURA CRIS-
TINA ATIE, sendo ELE fi lho de JOSE LUIS ALMADA CAPDEVILA e 
de ELIZABETH BALTA MARTINS e ELA residente no 1º subdistrito 
desta cidade, fi lha de FERNANDO MARQUES ATIE e de SILVIA 
HELENA ATIE;

2. JOSE MARIA FRANCISCO XAVIER e SUSANA CRISTI-
NA TEREZANI RODRIGUES, sendo ELE fi lho de SINESIO FRAN-
CISCO XAVIER e de MARIA DE LOURDES XAVIER e ELA residen-
te no 2º subdistrito desta cidade, fi lha de ALCEMIRO RODRIGUES 
MENINO e de INAIR DE FATIMA TEREZANI;

3. PEDRO TOSHIO AMANAI e MARCIA VALERIA APA-
RECIDA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de KIKUYO AMANAI e ELA 
fi lha de JOSE DE SOUZA e de TERESA DE JESUS FLAUSINO DE 
SOUZA;

4. PATRICK ARTHUR THEISS PINTO e RAQUEL ANTONIA 
DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de ANESTOR PINTO e de MIRIAM 
NILSA THEISS PINTO e ELA fi lha de ADEMAR JULIO DE OLIVEI-
RA e de MARIA ISABEL DE OLIVEIRA;

5. DANILO SILVA PEREIRA LIMA e TAYNAR LIMA DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de PEDRO SILVA LIMA e de EDINALVA 
SILVA PEREIRA LIMA ELA fi lha de JUAREZ JESUS DA SILVA e de 
ELIENE PEREIRA LIMA;

6. RAFAEL GALHARDI e LETICIA FERBONI DA SILVA, 
sendo ELE fi lho de ROSINEIDE GALHARDI e ELA fi lha de ODAIR 
ZINALDO DA SILVA e de VALDENICE FERBONI DA SILVA;

7. FABIO AUGUSTO e ALINE CONCEIÇAO DE SOUZA 

MIRANDA, e ELA fi lha de SIDNEI MIRANDA e de TERESINHA 
APARECIDA DE SOUZA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 16/03/2020.

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

1. KLEVERSON NUNES DA SILVA e YASMIN NUNES DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de ANTONIO ALVES DA SILVA e de MAR-
CIA FERREIRA NUNES DA SILVA e ELA fi lha de EDIVALDO FER-
REIRA DA SILVA JUNIOR e de MICHELE DE SANTANA NUNES;

2. WILKER RIOSNEI DA SILVA ROCHA e LIDIANE CAR-
LA BUENO, sendo ELE fi lho de APARECIDO ROCHA e de IRMA 
VIEIRA DA SILVA ROCHA e ELA fi lha de DEJARCI BUENO e de 
AMALIA RAMOS DE FREITAS BUENO;

3. PEDRO HENRIQUE MANTOVAN e RENATA HEGLEN DE 
SOUZA, sendo ELE fi lho de PEDRO MANTOVAN e de HOSANA 
LUIZ MANTOVAN e ELA residente no 2º subdistrito desta cidade, 
fi lha de ROBERTO DE SOUZA e de ELZA ZANERATTO DE SOU-
ZA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 17/03/2020.

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

1. REGINALDO TRINDADE DE SOUSA JUNIOR e IRANEI-
DE PEREIRA DA SILVA, sendo ELE fi lho de REGINALDO TRINDA-
DE DE SOUSA e de MARIA ELENA TRINDADE DE SOUSA e ELA 
fi lha de DIMAS ALVES DA SILVA e de IRENE PEREIRA DA SILVA;

2. PAULO ESTEVÃO DE QUEIROZ ZUQUE e FRANCIELLE 
APARECIDA DA SILVA, sendo ELE fi lho de CARLOS ALBERTO 
ZUQUE e de LAINE JACINTO QUEIROZ ZUQUE e ELA fi lha de 
JOSCIMAR ALVES DA SILVA e de SUELENA MARIA DA SILVA;

3. ALEXANDRE BATTAGLIA DEMÉO e MARIANE SPAT 
ALBINO, sendo ELE fi lho de JOÃO EDISON DEMÉO e de MARCIA 
MARLI BATTAGLIA DEMÉO e ELA fi lha de NORBERTO AUGUSTO 
ALBINO JUNIOR e de GLORIA SPAT ALBINO; brasileiros, residen-
tes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
18/03/2020.

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

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

EVERTON PEREIRA DE LIMA e GABRIELA CARLA PEREIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteira, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de julho de 1982, residente e 
domiciliado a Nuno Alvares Pereira, Nº 1343, Parque Estoril, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho de DONIZETE DE LIMA e de MARIA 
DONIZETE PEREIRA BARBOSA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
depiladora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
10 de dezembro de 1986, residente e domiciliada a Nuno Alvares 
Pereira, Nº 1343, Parque Estoril, São José do Rio Preto, SP, fi lha de 
GISMAR PEREIRA e de MARIA DE LOURDES CANOVA PEREIRA.
. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

FELIPE CALIXTO DE LIMA e ISADORA DA SILVA JOSÉ. Ele, de 
nacionalidade brasileira, operador de máquinas, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de novembro de 1993, 
residente e domiciliado a Brasiluza, Nº 699, Bairro Higienópolis, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho de JURANDIR CALIXTO DE LIRA e de 
LUCIMARA CRISTINA DA SILVA SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, manicure, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 19 de março de 1999, residente e domiciliada a Brasi-
luza, Nº 699, Bairro Higienópolis, São José do Rio Preto, SP, fi lha 
de SILVIO CLAUDIO JOSÉ e de ROSINRY APARECIDA DA SILVA 
JOSÉ. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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DiáriodoBob
BOM DIA São José, padroeiro da minha cidade, terra onde 

nasci no dia 12 de dezembro de um ano qualquer. Esta é uma 
data religiosa que celebra a figura do ‘pai terreno’ de Jesus e 
esposo de Maria, mãe de Cristo. Hoje também é o dia dos 
trabalhadores e das famílias. Como curiosidade, em Portugal é 
o Dia dos Pais. Xô, Corona! Aqui não! Mas, não esqueçam de 
lavar as mãos. Fiquem atentos e previnam suas famílias. Cam-
panha pra matar o vírus alpha e beta. Meio aberto. Em aviso 
da Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, mesmo 
sendo um Santo Feriado, algumas lojas do Calçadão e shoppings 
vão abrir em horário especial, mas o Praça Shopping vai fechar 
para evitar proliferação do malfadado vírus. Nada confirmado. 
Seguindo orientação do Ministério e da Secretaria de Saúde de 
Rio Preto o que era pra ser não será mais. Claro que nem tudo, 
mas muitos eventos sociais e esportivos vão sair do calendário 
por ação do Covid-19. É um vírus ‘desmancha prazer’. Pra 
pensar na fila. Quando Confúcio visitou a montanha sagrada 
de Taishan, encontrou uma mulher cujos parentes haviam sido 
mortos por tigres. Perguntou: - Por que não se muda daqui para 
um lugar onde haja mais governo? - Porque os governantes são 
mais ferozes que os tigres. Cai o pano! Reflexão do Gaudêncio. 
O mundo hoje é bem diferente do planeta que tínhamos até um 
mês atrás. Costumes tradicionais são mudados. Eventos sociais, 
praças, parques, cinemas, teatros, escolas públicas e privadas 
integram a cadeia de fechamento. Pela reação da Bolsa de 
Valores financeiros e empresariais muita gente vai quebrar. Os 
espertalhões estão de plantão e os trabalhadores nem na rua 
estão. A gigantesca tribo global vai se tornando um arquipélago 
de centenas de ilhas. Que dó! Aproveitadores. Um comerciante 
da cidade pra salvar a pele pretende lançar na semana que vem 
uma campanha, no mínimo, sem tempero. Vai sortear 100 
máscaras de combate ao coronavírus pra quem almoçar no seu 
restaurante. Tô fora!  Agora vai. Ovasco Rezende, vice-presidente 
nacional do Patriota, já está em campanha para o Senado, nas 
eleições de 2022, mas não é só. Quer participar ativamente das 
eleições municipais deste ano aqui em Rio Preto, juntamente com 
o presidente do partido, o secretário de Serviços Gerais, Ulisses 
Ramalho. Ponto e basta!

IGNORÂNCIA É ACHAR QUE O SEU PONTO DE VISTA É UM PONTO FINAL. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

BOLO E PARABÉNS, Már-
cio Miranda aniversariante 
desta quinta-feira, dia 19 de 
março, feriado, comemorou 
a data ontem à noite, com os 
amigos mais íntimos em sua 
residência.

MISSA DE SÃO JOSÉ, 
será nesta quinta-feira, dia 
19, na Sé Catedral, a partir 
das 10 horas, celebrada pelo 
bispo dom Tomé Ferreira da 
Silva na companhia do clero 
diocesano.

EM VIRTUDE da existên-
cia do coronavírus, e por 
recomendação da Abrasce 
(Associação Brasileira de 
Shopping Centers), que ali-
nhados às diretrizes do Poder 
Público, fi ca alterado o Regu-
lamento Interno do Riopreto 
Shopping Center, a partir do 
dia 20/03/2020 (sexta-feira), 
o horário de funcionamento, 
fi cando da seguinte forma: de 
segunda-feira a domingo, das 
12h às 20h.

ORDEM DO DIA. Confi rma-
da para segunda feira, dia 23, 
a assembleia geral ordinária, 
na Sociedade de Medicina, 
os novos mandatários da Uni-
med Rio Preto. A convocação 
vem assinada pelo atual pre-
sidente Dr. Helencar Ignácio. 

O INTERFACU COLORS, 
festa que aconteceria no pró-
ximo dia 28, no Recinto de 
Exposições de Rio Preto, foi 
adiada, seguindo a orienta-
ção do Ministério da Saúde 
sobre a Covid-19, e ainda 
não tem nova data defi nida. 
As informações para cance-
lamento e devolução de in-
gressos serão divulgadas nos 
próximos dias. Vale ressaltar 
que os tickets já adquiridos, 
em lotes promocionais ou 
não, serão válidos para a 
nova data.    

MARCOS FERNANDES, 
superintendente do Praça 
Shopping, manda avisar que 
o centro de compras localiza-
do no Calçadão de Rio Preto 
não funcionará nesta quin-
ta-feira (19), data em que é 
comemorada o Aniversário de 
Rio Preto, diferente do que 
foi divulgado anteriormente. 
Na sexta-feira (20),  reabre 
em horário normal, das 9h às 
19h. Desde a última semana 
o Praça Shopping tem adota-
do um protocolo de limpeza 
de hora em hora com álcool 
gel seguindo as orientações 
do Ministério da Saúde e 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

Catarina Skate
Aconteceu dias atrás, no Catarina Skate Bar, a 1ª edição 
do Empodera Rio Preto. Por meio de bate-papos, palestras, 
workshops, apresentações artísticas – teatro, dança e 
música, jovens lideranças femininas de Rio Preto, entre 
elas advogadas, professoras, mães, tatuadoras, jornalistas, 
psicólogas, empresárias, artistas e influenciadoras, 
compartilham suas histórias e os seus saberes, com o objetivo 
de mostrar a força da mulher nas diversas áreas de atuação 
da vida, seja no mercado de trabalho, no universo social, 
político ou familiar.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Crédito Turístico
A vizinha cidade de Olímpia 
recebe nesta quinta-feira, 
dia 19, o Seminário de 
Crédito Turístico. O evento 
visa apresentar as linhas 
de crédito disponíveis para 
micro, pequenas e médias 
empresas e para gestores 
municipais interessados 
em viabilizar investimentos 
ligados ao turismo. 
O encontro ocorre no 
Celebration Resort Olímpia, a 
partir das 19h.

Meio de campo
O fim de semana promete 
ser chocho para os amantes 
do futebol. Vai ser duro de 
agüentar também o Programa 
do Faustão sem platéia.

Sem medo
O medo exagerado de qualquer coisa existe para vender 
soluções para você. Pessoas apavoradas gastam muito. 
Medo é uma das coisas mais lucrativas já inventadas pelo 
ser humano. Insegurança esvazia carteiras e ajuda a inclinar 
cabeças. Aceitemos tudo se estivermos apavorados. Todo 
caniço, um dia, deixará de existir. Existe certa dignidade em 
procurar não tremer demais.

SPOTlight

Bicho de Estimação 
Silvania Bertacini 
(fisioterapeuta), Dona 
Gesia e Gabrielle Bertacini 
(Advogada), Mãe, filha e neta, 
sempre foram apaixonadas 
por animais de estimação, 
e sentiram a necessidade 
de dar assistência domiciliar 
aos Pets com o mesmo 
carinho e cuidado que seus 
donos quando precisarem 
viajar ou trabalhar. Gabrielle 
levou o projeto a frente, e 
hoje a família atende vários 
bichinhos na casa do cliente.

O DJ Fabrício Assunção em agitada 
balada eletrônica. Foto Luizinho 

Bueno

Amigos convidados
O pecuarista Manoel Carlos (Manezinho) Lemos manda 
avisar que como não pode receber abraços, beijos e 
paparicos de cada um de seus amigos convidados, a festa 
dos seus 40 anos, que seria neste sábado, dia 21, em sua 
bonita Fazenda Santa Tereza, nos arredores de Mirassol, foi 
cancelada. Será em outra data.  

Luiz Carlos Queiroz e Silvia em concorrido torneio 
no Quinta do Golfe, sábado. Foto Arnaldo Mussi

A noiva Lilian Castelan indo ao encontro 
de seu noivo Thiago De Pizzol, para 

dizer o “SIM”. Ele é fi lho da requisitada 
cerimonialista Lujan De Pizzol. Foto 

Cleber Foutana
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP  - CNPJ: 01.328.535/0001-59
P.E. 238/19 – PROC. 12174/19 – ATA/0563/19 - EMPENHO 
4277/2020
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO-URGENTE-ORDEM JUDICIAL
EMPRESA: Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.
Ref.: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MEDICAMENTO “IMI-
PRAMINA 10 MG”, PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 
PROCESSO Nº 0023491-35.2015.8.26.0576 - VIJ.
Notifi co o representante legal da empresa para apresentar a cota-
ção do medicamento supramencionado, bem como a informação de 
disponibilidade, a fi m de atendermos a ORDEM JUDICIAL referen-
ciada. O valor cotado do medicamento em tela deverá apresentar 
o desconto CAP, conforme arts. 1º e 2º, V, da Resolução nº 3, de 
2/03/11 - Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – 
CMED, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei 10.742, 
de 6/10/2020. Registramos que a solicitação de orçamento já fora 
pleiteada através de e-mails em 03.12.19, 05.12.19, 09.12.19, 
02.01.20, entretanto até a presente data não obtivemos resposta. 
SMS 
DESPACHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020
DESPACHO: Tendo em vista a pandemia de Coronavírus (CO-
VID-19) e, por razões de Saúde Pública, fi ca REVOGADO o Cha-
mamento Público nº 01/2020. Pedro Ganga – Sec. Mun. Cultura- 
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 10/20
Contratada: Gilberto Aparecido Gonçalves
Objeto: Locação de imóvel situado a Rua São José nº 43 – Bairro 
Vila Fiorezzi, nesta, destinado às instalações da junta de serviço 
militar. Fundamento: Art. 24, X, da L.F 8.666/93. Gab. Prefeito. Jose 
R. Moreira.
EXTRATO 
3. Termo aditivo de contrato
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/17
Contrato nº PRE/0132/17
CONTRATADA: Fernanda S. Custódio Fisioterapia ME
OBJETO: Nos termos do art., II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 04 meses o prazo de vigência do contrato supramenciona-
do. SMS.
EXTRATO 
1° Termo aditivo de contrato
Dispensa por Limite; Contrato DPL/0012/19 
Contratada: Orsegups Monitoramento Eletrônico LTDA
Objeto: Nos termos do art.57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado 
por mais 12 meses o prazo de vigência do contrato supramenciona-
do. SMH – Fabiana Z. Azevedo

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 62/2020 - Processo 1722/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de alvena-
ria (areia grossa, pedra e outros) para os Cemitérios Municipais. 
Secretaria Municipal de Administração. Tendo em vista o feriado 
municipal do dia 19/03/2020 e a edição do Decreto Municipal 18546 
de 09/03/2020 que declarou facultativo o ponto no dia 20/03/2020, 
fi ca redesignada a data de abertura da sessão, conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/03/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.
AVISO
REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 66/2020 - Processo 1826/2020
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados para condução de veículos escolares (ônibus) 
de acordo com as especifi cações do edital e seus anexos, para 
atendimento da Secretaria Municipal de Educação. 
Tendo em vista o feriado municipal do dia 19/03/2020 e a edição do 
Decreto Municipal 18546 de 09/03/2020 que declarou facultativo 
o ponto no dia 20/03/2020, fi ca redesignada a data de abertura da 
sessão, conforme segue: O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 24/03/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-

ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 44/2020 – Processo Licitatório 
n.º 1419/2020 
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados para condução de veículos automotores 
escolares e condução de motocicletas para entrega de cargas de 
acordo com as especifi cações do edital e seus anexos. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 02/11/2020 sendo declarada vencedora do item 1 a empresa: 
L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI 
(item 1). O item 2 foi cancelado. Houve manifestação de intenção 
de recurso pelas empresas GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANS-
PORTES LTDA ME, G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA E C C O RIO PRETO LTDA ME.  Houve 
apresentação de contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão. O processo foi encaminhado à autoridade 
superior que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento 
as intenções de recurso. – Mariana Correa Pedroso Fernandes- 
Pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico o item 1 à empresa L M SER-
VIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI , confor-
me propostas declarada vencedora.  Por não vislumbrar qualquer 
ilegalidade, homologo o certame. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação. O inteiro teor encontra-se a 
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do 
processo.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 733/2019 – Processo Licitatório 
n.º 15.907/2019 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais pedagógi-
cos em atendimento às Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. Sessão pública realizada on-line com início dia 
03/03/2020 sendo declarada vencedoras do pregão as empresas: 
DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME (item 
9), GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA ME (itens 2, 
3, 6, 8), GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME (item 10), MARCOS 
OTAVIO VIOTO ME (itens 1, 4, 7) e NEW RIBE COMERCIAL EIRE-
LI – ME (item 5). 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 vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Munici-
pal de Educação. 
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 37/2020 – Processo Licitatório 
n.º 1.402/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de carro térmico em 
atendimento às Unidades Escolares da Rede Municipal. Secretaria 
Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com início 
dia 03/03/2020 sendo declarada vencedoras do pregão as empre-
sas: LUCAS GUILERME DA SIL SILVA (itens 1, 2, 3). Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está dis-
ponível no “Portal de Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia A Costa - Secretária Munici-
pal de Educação. 
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 032/2019
Objeto: EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE MINI TERMINAL DE 
EMBARQUE DE ÔNIBUS NA AVENIDA POTIRENDABA ESQUINA 
COM AVENIDA MARGINAL DA RODOVIA TRANSBRASILIANA (BR 
153) – SEC. MUN. DE OBRAS. A Comissão Municipal de Licitação, 
à vista dos autos e do parecer técnico elaborado pela Secretaria 
Municipal de Obras (fl s. 993), o qual é utilizado como razões de 
decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, desclassifi -
ca a proposta - no valor de R$ 2.689.344,66 - que foi apresentada 
pela empresa ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
em razão de não ter cumprido o que foi exigido no subitem 6.3.1 do 
edital. Prosseguindo, a Comissão Municipal de Licitações prola-
ta a classifi cação das propostas: 1º Colocado: CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 2.545.905,30 - O 
inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo 
a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
88/2020, PROCESSO 1965/2020, objetivando a contratação de 
empresa para prestação de serviço de locação de máquina de café 
para o fornecimento de 120.000 doses de café prontos aos pacien-
tes no desjejum. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 06/04/2020, às 14:00h. e abertura a 
partir das 14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
89/2020, PROCESSO 1966/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de LM, solupan e shampoo automotivo para limpeza 
dos veículos da frota municipal. Secretaria Municipal de Administra-
ção. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/04/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
78/2020, PROCESSO 1875/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de ventiladores oscilante de parede para atendi-
mento ás unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/04/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
87/2020, PROCESSO 1963/2020, objetivando o registro de preços 
para aquisição de lixeira com pedal. Secretaria Municipal de Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 06/04/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e de-
mais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
72/2020, PROCESSO 1866/2020, objetivando o registro de preços 
para contratação de empresa para prestação de serviços de pin-
tura, com fornecimento de materiais e mão de obra, nos núcleos, 
quadras, praças e demais dependência da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 03/04/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital 
na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.

PORTARIA Nº 010
De 18 de março de 2020

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO, Diretor Presidente da Empre-
sa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto - EMURB, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas,
Considerando a decisão do Comitê Gestor de Enfrentamento do 
coronavírus do Município de São José do Rio Preto – SP;
Considerando a necessidade de conter a propagação de infecção 
e transmissão local e preservar a saúde dos empregados públicos, 
estagiários, terceirizados e do público em geral; 
Considerando a necessidade de manter, tanto quanto possível, a 
prestação dos serviços de modo a causar o mínimo impacto aos 
munícipes e visitantes deste município.
DETERMINA:
CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS
Art. 1º - Fica suspensa obrigação de controle da jornada de traba-
lho por meio de biometria (ponto digital), fi cando, desde já, autori-
zada a adoção de cartão de identifi cação pessoal com código de 
barras para controle da jornada de trabalho.
Art. 2º- Fica determinado aos empregados públicos da EMURB que 
tenham retornado de regiões consideradas endêmicas, como tam-
bém aquelas que tiveram contato habitual com viajantes dessas 
regiões, o afastamento compulsório dos locais de trabalho, pelo 
período de 14 (quatorze) dias contados a partir da data de retorno 
ao Brasil ou de eventual contato de pessoas contaminadas, com a 
realização de teletrabalho, sem interferência na contagem de tem-
po para qualquer fi m ou desconto referente ao auxílio alimentação, 
mediante requerimento com documentos comprobatórios dirigidos 
para deliberação da Diretoria Executiva da EMURB.
Art. 3º - Facultar a permanência em regime de teletrabalho aos 
funcionários: 
I – portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam 
a imunidade, devidamente comprovadas por atestado médico 
a ser submetido à avaliação do Serviço Médico contratado pela  
EMURB, e encaminhado mediante solicitação e apresentação dos 
documentos dispostos no artigo 12° desta portaria para deliberação 
da Diretoria Executiva; 
II – gestantes, mediante requerimento e apresentação dos docu-
mentos dispostos no artigo 12° desta portaria para deliberação da 
Diretoria Executiva;
III – maiores de 60 (sessenta) anos, apresentando os documentos 
dispostos no artigo 12° desta portaria para deliberação da Diretoria 
Executiva.
Art. 4º - Limitar o fl uxo do público em geral nas dependências 
da Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB, aí incluídos os 
fornecedores e congêneres, ressalvados os casos de pessoas que 
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participarão de atos ofi ciais ou comprovarem a necessidade de 
ingresso.
Parágrafo único - Ficam temporariamente suspensos a visitação 
pública e o atendimento presencial do público externo que puder 
ser prestado por meio eletrônico ou telefônico.
Art. 5º - Determinar aos Gestores de Contratos que sejam notifi ca-
das as empresas contratadas para a responsabilidade destas em 
adotar os meios necessários à conscientização de seus funcioná-
rios quanto aos riscos do COVID-19 e à necessidade de reportar 
a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respiratórios, sob 
pena de responsabilização contratual em caso de omissão que 
resulte em prejuízo à Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB.
Art. 6º - Como medidas profi láticas, determinar aos dirigentes das 
diversas áreas da Empresa Municipal de Urbanismo - EMURB que 
observem as seguintes orientações: 
I – evitar aglomeração de pessoas, sobretudo nos ambientes onde 
não seja possível garantir a ventilação natural; 
II – adiar reuniões presenciais que não sejam estritamente neces-
sárias; 
III – na ocorrência de reuniões inadiáveis, que essas sejam realiza-
das em espaços que propiciem distanciamento mínimo de 1 (um) 
metro pessoa a pessoa, conforme orientação da Organização Pan 
Americana da Saúde – OPAS;
IV - Determinar o reforço das medidas de limpeza e desinfecção 
das superfícies e demais espaços administrados pela EMURB 
(elevadores, maçanetas, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e 
equipamentos e corrimões) com a utilização de detergente neutro, 
seguida de desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio);
V - Recomendar à Presidência dos Conselhos de Administração e 
Fiscal que as reuniões sejam realizadas remotamente por prazo de 
30 (trinta) dias.

CAPÍTULO II
DO REGIME DE TELETRABALHO

Art. 7º - Fica instituído o regime de teletrabalho no âmbito da 
EMURB, em caráter temporário e excepcional;
Art. 8º - O regime de teletrabalho consiste na realização do im-
pulsionamento processual, mediante atuação nas plataformas de 
gestão, fi scalização, controle e comunicação eletrônica, participa-
ção em vídeo ou teleconferências, prestação de informações e/ou 
outras atividades que possam ser realizadas sem a presença física 
do funcionário nas instalações da EMURB, conforme as competên-
cias inerentes ao cargo e lotação do funcionário.
§ 1º - O funcionário deverá permanecer à disposição durante o 
horário de expediente da EMURB, de acordo com a jornada normal 
de trabalho, para contato telefônico ou eletrônico.
§ 2º Ficarão inalterados o regime de distribuição de tarefas e metas 
atualmente válidas para o funcionário.
Art. 9º - O funcionário em regime de teletrabalho fi ca dispensado do 
expediente presencial nas instalações da EMURB.
§ 1º O não comparecimento ao local de trabalho pelo funcionário 
durante o teletrabalho será justifi cado no controle de ponto da 
EMURB pela chefi a imediata como serviço externo, mediante apre-
sentação de relatório das atividades desenvolvidas.
§ 2º O funcionário poderá ser convocado para a realização de 
atividades presenciais, eventuais e limitadas no tempo, conforme 
necessidade de serviço ou a critério da chefi a imediata.
Art. 10º - A adesão ao regime de teletrabalho será realizada me-
diante solicitação do funcionário. 
Art. 11º - São requisitos ao teletrabalho:
I - a disponibilidade de capacidade para operação do processo 
digital e demais sistemas da EMURB com suporte web, de contato 
telefônico e eletrônico, remotamente pelo servidor; e
II - a anuência da chefi a imediata.

Art. 12º - A adesão ao regime de teletrabalho será autorizada após 
a apresentação da seguinte documentação: 
I - solicitação do servidor;
II – declaração do cumprimento dos requisitos do art. 11; 
III – anuência da chefi a imediata e estabelecimento das atividades 
a serem cumpridas;
IV - deferimento de autorização da Diretoria Executiva.
Parágrafo único: os pedidos mencionados no caput serão objeto de 
avaliação de conveniência e oportunidade pela chefi a imediata.

Art. 13º - A chefi a imediata é responsável pelo monitoramento do 
trabalho realizado no regime de teletrabalho e deverá, ao fi m do 
período: 
I - atestar a regular atuação do funcionário, mediante relatório;
II - anotar eventuais falhas na atuação;
III - justifi car as ausências registradas no sistema de ponto decor-
rentes do regime de teletrabalho; e
IV - solicitar a apuração de responsabilidade no caso de eventuais 
falhas na prestação dos serviços ou descumprimento desta Porta-
ria.
Parágrafo único. Os atestes mencionados nos incisos I e II deverão 
ser acostados na referida documentação referida no art. 11. 

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14º - O teletrabalho não altera o regime disciplinar aplicável.
Art. 15º - A ações e atividades propostas entrarão em vigor até nova 
determinação.
Art. 16º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos á partir de 23 de março de 2020.

Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor-Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.008 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALINE BLAYA FRUTUO-
SO SALOME, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/03/2020.
PORTARIA N.º 34.009 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA DE SOU-
ZA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.010 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANA PAULA LISBOA 
CAMPANERI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos ter-
mos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da 
Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.011 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA ZOCCAL 
MINGOTI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 13/03/2020.
PORTARIA N.º 34.012 DE 17 DE MARÇO DE 2020

CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CELESTE ANDRADE 
TRINCHAO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complemen-
tar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.013 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CRISTINA DE FATIMA 
NOGUEIRA MAYOR, Médico Clínico Geral, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.014 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DEBORA CRISTINA 
ALBREGARD STORTI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.015 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DENISE SAVAZO, 
Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 14/03/2020.
PORTARIA N.º 34.016 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELISANGELA MARIA 
DE SIQUEIRA RAMOS, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
15/03/2020.
PORTARIA N.º 34.017 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ERIKA DONISETE 
SARTORI TIMOTEO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
10/03/2020.
PORTARIA N.º 855 DE 17 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) NEIVA MIURA WAGNER, DIEGO 
FERREIRA PAULO e CLEINE ZAVANELLA CALVO MARIZ para 
sob a Presidência do(a) Primeiro(a), constituírem COMISSÃO DE 
SINDICÂNCIA, para apuração dos fatos relatados no expediente 
protocolado sob o nº 2020000072780.
PORTARIA N.º 34.018 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FABIO DE NAZARE 
OLIVEIRA, Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/03/2020.

PORTARIA N.º 34.019 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ISABEL CRISTINA 
AGORRETA, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 13/03/2020.
PORTARIA N.º 34.020 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOSLENE CIBINELI 
SCARPETO DE MORAIS, Diretor de Escola, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus venci-
mentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 16/03/2020.
PORTARIA N.º 34.021 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KATIA IZABEL DE 
OLIVEIRA, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.022 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCELO JOSE CO-
LOMBO, Médico Neurologista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.023 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCIA CRISTINA 
CALIXTO ALVES COLTURATO, Pedagogo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.024 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIA INES MARTINS, 
Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 11/03/2020.
PORTARIA N.º 34.025 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIANGELA BASTON 
PIRES DE CARVALHO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.026 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MELISSA REGIANE 
VOLLET, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, 
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 08/03/2020.
PORTARIA N.º 34.027 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ROMY TANAKA BARBO-
SA DRUDI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complemen-
tar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 15/03/2020.
PORTARIA N.º 34.028 DE 17 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) YARA FRANCISCA VAS-
CONCELOS CAMOLESI, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 10/03/2020.
PORTARIA N.º 34.029 DE 17 DE MARÇO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do Pro-
cesso n.º 1000191-22.2018.8.26.0576, da 2ª Vara da Fazenda Pú-
blica do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 28.913 
de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos do(a) servidor(a) MARILU ALVES ANCHIETA DA 
SILVA GOMES, Dentista, onde se lê “com efeitos pecuniários a par-
tir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos desta 07/12/2012”.
PORTARIA N.º 34.031 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA APARECIDA 
DA SILVA, Coordenador Pedagógico, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 

03/03/2020.

PORTARIA N.º 34.032 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA APARECIDA 
DE MELO CAMPOS, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.033 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARINA APARECIDA DA 
COSTA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 
6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, 
da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar 
n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.034 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ELISANGELA APARE-
CIDA PERCELINA ALVES, Técnico em Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 17/03/2020.
PORTARIA N.º 34.035 DE 18 DE MARÇO DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GRAZIELLA MARCHET-
TO DE OLIVEIRA PESTANA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 17/03/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.555
DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de novembro de 2019,
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.070.000,00 (três milhões, 
setenta mil reais), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 2.070.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652 R$ 1.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de tercei-
ros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata 
o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado no Balanço 
Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do que dispõe o inci-
so I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 17 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.557
DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre nomeação do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional – COMSEA – do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, e nos termos do art. 64, inciso VI, da Lei Orgâni-
ca do Município;

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA – de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, para o mandato de 02 (dois) anos, 
os seguintes membros:
Indicados do Poder Público:
I - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:
a) Titular: Ana Beatriz Frata Bronca
b) Suplente: Lucimeire Aparecida Zaniboni
c) Titular: Claudinéia de Fátima Romanzini Delfi no
d) Suplente: Sara Guerra Ismael Zanchini

II - Secretaria Municipal de Assistência Social:
a) Titular: Willian Meque
b) Suplente: Maria Sônia dos Santos Miele

III - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo:
a) Titular: Leila Nasser Lopes
b) Suplente: Larissa Tiago Volpi

IV - Secretaria Municipal de Saúde:
a) Titular: Aline Aparecida dos Santos
b) Suplente: Livia Maria Vetorelli Borges

Indicados da Sociedade Civil:

I - Movimento Sindical, de empregados ou patronal, urbano ou rural:
a) Titular: Paulo Roberto da Silva / SINHORES
b) Suplente: Geni Marques da Silva / SINHORES

II - Associação e / ou Cooperativas de Produtores Rurais:
a) Titular: Osvaldo Ribeiro / COOPERIOPRETO
b) Suplente: Frank Willian Soares / COOPERIOPRETO

III - Associação de classes profi ssionais e empresariais:
a) Titular: Luciana Brazoloto Guimarães / CRN-3
b) Suplente: Luiz Paulo de Carvalho Junior / CRN-3
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IV - Movimentos populares organizados, associações comunitárias 
e organizações não governamentais:
a) Titular: Belarmino Caldeira da Silva Neto / Associação do 
Conjunto Habitacional 2 Vendas G
b) Suplente: Maria Neide Gomes Jardim / Associação do 
Conjunto Habitacional 2 Vendas G
c) Titular: Ricardo Augusto Diogo Sanches / Associação das 
Damas de Caridade 
d) Suplente: Carlos Leandro Sinhorini / Associação das Da-
mas de Caridade

V - Instituições de Ensino Superior públicas e privadas:
a) Titular: Ana Lucia Barretto Penna / UNESP
b) Suplente: Ellen Silva Lago Vanzela / UNESP
c) Titular: Tereza Cristina Castilho Gorayeb / FATEC
d) Suplente: Eduardo Oliveira Ignácio / FATEC
e) Titular: Natasha Aparecida Grande de França / UNIRP
f) Suplente: Lara Borghi Virgolin / UNIRP

VI - Entidades corporativas do Sistema S (Senai, SESI, SENAC, 
SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP):
a) Titular: Alexandre Melinsky / SENAC
b) Suplente: Murillo Michel / SENAC
c) Titular: Camila Barbosa Granado Bianchi / SESC
d) Suplente: Denise Andreo / SESC

Art. 2º A vigência do mandato dos membros será de 02 (dois) anos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 18 de março de 2020; 168º 
Ano da Fundação e 126º Ano da Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
ADILSON VEDRONI 
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.450
DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados pelas empresas 
que comercializam veículos automotores usados, no âmbito do 
município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no artigo 6º, incisos III e IV do 
Código de Defesa do Consumidor, as empresas que comerciali-
zam veículos automotores usados, no âmbito do município de São 
José do Rio Preto, são obrigadas a fi xar nos veículos as seguintes 
informações:
I – Marca/Modelo;
II – Ano/Modelo;
III – Valor do Veículo;
IV – Quilometragem;
V – Tipo de Transmissão/Câmbio;
VI – Itens de Série.
§ 1º Essas informações deverão ser fi xadas preferencialmente no 
para-brisa do veículo, devendo ter as dimensões de 210 mm de 
largura e 297 mm de altura, equivalente a folha A4.
§ 2º No item VI, deverá constar se o veículo é equipado com 
ar-condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos e 
alarme.
§ 3º Caso o veículo seja oferecido na modalidade de consigna-
do, deverá constar a informação de forma clara, não excluindo a 
responsabilidade do lojista em relação às garantias previstas no 
Código de Defesa do Consumidor. 
§ 4º A presente lei aplica-se a todo tipo de veículo que possua 
registro no sistema nacional de trânsito.
Art. 2º As empresas que comercializam veículos automotores usa-
dos são obrigadas a apresentar a pesquisa do veículo automotor 
junto ao DETRAN, em conformidade com a Lei Federal 13.111, de 
25 de março de 2015, além do contrato de compra e venda.
Parágrafo Único. Quando da venda do veículo, deverá ser arquiva-
do o comprovante de entrega ao consumidor do contrato de compra 
e venda e da pesquisa a que se refere o caput para o comprador do 
veículo, documentos estes que deverão permanecer no estabeleci-
mento à disposição das autoridades fi scalizadoras.
Art. 3º Fica obrigada a exibição de forma clara de quais instituições 
fi nanceiras são oferecidas para fi nanciamento dos veículos, com as 
seguintes informações:
I – Nome da Instituição Financeira;
II – Taxa de juros e encargos aplicados no fi nanciamento;
III – Número mínimo e máximo de parcelas oferecidas;
IV – Telefone e ou outros meios de contato com o agente fi nanceiro.
Art. 4º Essas informações deverão ser entregues ao consumidor no 
ato da venda do veículo, obedecendo aos seguintes critérios:
I – cabeçalho, onde deverá constar a seguinte expressão: “Opções 
e Condições de Financiamento”;
II – sem a disposição de qualquer tipo de meio ou propaganda que 
possa infl uenciar o consumidor, e
III – constar o número da referida Lei.
Art. 5º No descumprimento da presente Lei, fi ca sujeito o infrator a 
uma multa de 10 (dez) UFM diárias até o cumprimento da exigên-
cia, constituindo também infração à presente a Lei a imprecisão de 
qualquer das informações especifi cadas pela presente.
§ 1º No caso de reincidência no período de 5 (cinco) anos o valor 
da multa será cobrado de forma dobrada.
§ 2º A empresa infratora terá seu alvará de funcionamento cassado 
após a aplicação de 3 (três) multas por descumprimento da presen-
te lei.

Art. 6º Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que cou-
ber, para assegurar-lhe fi el cumprimento.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua 
publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de março 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 14.866/2020
Projeto de Lei nº 033/2019
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas

LEI Nº 13.451
DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Institui no Município de São José do Rio Preto a "Credencial para 
Pessoa com Transtorno de Espectro Autista" (TEA), e dá outras 
providências.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 

Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no Município de São José do Rio Preto a "Cre-
dencial para Pessoa com Transtorno de Espectro Autista" (TEA), 
com vistas à atenção integral e acessibilidade aos serviços públicos 
municipais.
Art. 2º A Credencial referida nesta Lei deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 
I - nome completo, número da Carteira de Identidade ou Registro 
Geral e endereço;
II - nome e telefone do tutor ou curador, se houver;
III - alergias a medicamentos e tipo sanguíneo; 
IV - grau de intensidade do transtorno; 
V - medicação e tratamento realizado. 
Parágrafo único. As informações constantes nos incisos III a V, do 
caput deste artigo deverão ser fornecidas pelo interessado, tutor 
ou curador ao órgão municipal responsável pela elaboração da 
Credencial, com base em laudos clínicos e médicos emitidos por 
profi ssionais da área da saúde.
Art. 3º Poderá requerer a Credencial prevista nesta Lei:
I – o próprio interessado a que se refere a credencial, caso seja 
absolutamente capaz;
II – o tutor do interessado, em caso de incapacidade relativa, e
III – o curador do interessado, em caso de incapacidade absoluta.
Art. 4º Os aspectos complementares necessários à plena execução 
desta Lei serão objeto de regulamento expedido em Decreto do 
Poder Executivo, especialmente o modelo de credencial.
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei cor-
rerão por conta de dotações próprias do orçamento do Município, 
suplementadas, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 
ao de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de março 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 14.868/2020
Projeto de Lei nº 120/2019
Autoria da propositura: Ver.º Karina Caroline

LEI Nº 13.452
DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o “Ingresso Social Infanto-juvenil” no Município de 
São José do Rio Preto, reservando percentual de ingressos em par-
ques de diversão, circos e cinemas para crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social atendidos por entidades do 
terceiro setor conveniadas com o Poder Público Municipal.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o “Ingresso Social Infanto-juvenil” no 
Município de São José do Rio Preto, reservando percentual de 
ingressos em parques de diversão, circos e cinemas para crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social atendidos 
por entidades do terceiro setor conveniadas com o Poder Público 
Municipal.
Art. 2º Os ingressos sociais a que se refere esta Lei somente 
poderão ser utilizados em benefício de crianças e adolescentes 
em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelas entidades 
previstas no art. 1º, que, cumulativamente:
I – possuam de 6 (seis) a 15 (quinze) anos completos;
II – estejam devidamente cadastradas ou matriculadas pela 
entidade interessada no Sistema de Cadastro do órgão municipal 
competente responsável pelo acompanhamento do cumprimento 
do convênio;
III – compareçam na data de uso do ingresso devidamente acom-
panhados de representante da entidade conveniada, e
IV – tenham autorização por escrito dos pais ou responsáveis para 
fazer uso do ingresso social.
Parágrafo único. Fica autorizado o uso do ingresso social pelos 
responsáveis da entidade do terceiro setor que acompanharem as 
crianças e os adolescentes aos eventos do ingresso social, na pro-
porção máxima de 1 (um) responsável a cada 20 (vinte) crianças e 
adolescentes.

CAPÍTULO II
DO INGRESSO SOCIAL INFANTO-JUVENIL PARA CIRCOS E 
PARQUES DE DIVERSÃO

Art. 3º  Os circos e parques de diversão que se instalarem, ainda 
que provisoriamente, no Município de São José do Rio Preto, fi cam 
obrigados a disponibilizar gratuitamente, ao menos uma vez por 
semana, ingressos em prol das crianças e adolescentes a que se 
refere esta Lei, na quantidade mínima de 10% (dez por cento) da 
capacidade máxima de lotação do recinto constante do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.
Parágrafo único.  A critério do responsável do empreendimento, os 
ingressos sociais disponibilizados poderão ser todos de um único 
dia ou de uma única sessão de exibição, ou espalhados ao longo 
da semana ou das sessões de exibição do horário comercial do dia 
a que se referirem os ingressos.
Art. 4º Os ingressos sociais serão remetidos pelo responsável do 
empreendimento ao órgão municipal competente com, no mínimo, 
15 (quinze) dias de antecedência da data de utilização, para que 
este os distribua, conforme critérios objetivos estabelecidos em 
regulamento, entre as entidades do terceiro setor conveniadas.
Parágrafo único.  Para fazer jus às cotas de ingressos sociais que 
lhes couberem na forma do regulamento, as entidades do terceiro 
setor conveniadas deverão demonstrar interesse por escrito peran-
te o órgão municipal competente com, pelo menos, 7 (sete) dias de 
antecedência da data de utilização.

Art. 5º A entidade do terceiro setor conveniada deverá enviar ao 
empreendimento cedente dos ingressos e ao órgão municipal com-
petente, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas:
I – a relação das crianças e adolescentes que farão uso dos ingres-
sos no dia, emitida pelo Sistema de Cadastro a que alude o art. 2º, 
II, desta Lei, e
II – a identifi cação completa dos responsáveis da entidade do ter-
ceiro setor conveniada que acompanharão e zelarão pela integrida-
de das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.

CAPÍTULO III
DO INGRESSO SOCIAL INFANTO-JUVENIL PARA CINEMAS

Art. 6º  As empresas de exibição cinematográfi ca com salas de 
cinema no Município de São José do Rio Preto fi cam obrigadas a 
disponibilizar gratuitamente, ao menos uma vez a cada quinzena 
de cada mês, ingressos em prol das crianças e adolescentes a que 
se refere esta Lei, na quantidade mínima de 10% (dez por cento) 
da soma da capacidade máxima de lotação de todas as suas salas 

de exibição.
§1º A escolha do fi lme a que os ingressos sociais se refi ram fi ca a 
critério da empresa de exibição cinematográfi ca, desde que obser-
vada a classifi cação indicativa compatível.
§2º A critério da empresa de exibição cinematográfi ca, os ingressos 
sociais disponibilizados poderão ser todos de uma única sessão 
de exibição, ou espalhados ao longo das sessões de exibição do 
horário comercial do dia a que se referirem os ingressos.
Art. 7º Os ingressos sociais serão remetidos pelo responsável da 
empresa de exibição cinematográfi ca ao órgão municipal compe-
tente com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data de 
utilização, para que este os distribua, conforme critérios objetivos 
estabelecidos em regulamento, entre as entidades do terceiro setor 
conveniadas.
Parágrafo único.  Para fazer jus às cotas de ingressos sociais que 
lhes couberem na forma do regulamento, as entidades do terceiro 
setor conveniadas deverão demonstrar interesse por escrito peran-
te o órgão municipal competente com, pelo menos, 7 (sete) dias de 
antecedência da data de utilização.
Art. 8º A entidade do terceiro setor conveniada deverá enviar à 
empresa de exibição cinematográfi ca cedente dos ingressos e 
ao órgão municipal competente, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas:
I – a relação das crianças e adolescentes que farão uso dos ingres-
sos no dia, emitida pelo Sistema de Cadastro a que alude o art. 2º, 
II, desta Lei, e
II – a identifi cação completa dos responsáveis da entidade do ter-
ceiro setor conveniada que acompanharão e zelarão pela integrida-
de das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade.
Art. 9º Fica dispensado o cumprimento do disposto neste Capítulo, 
por parte das empresas de exibição cinematográfi ca, caso na quin-
zena em referência não haja exibição de fi lmes com a classifi cação 
indicativa compatível com os benefi ciários, não se acumulando, 
nesta hipótese, o saldo de ingressos de uma quinzena para a outra.

CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO
Art. 10. O descumprimento da presente Lei implicará, aos infrato-
res, a aplicação das seguintes penalidades:
I – para os empreendimentos compreendidos no Capítulo II:
a) notifi cação, a fi m de que se cumpram as exigências legais no 
prazo de 5 (cinco) dias;
b) decorrido o prazo previsto na alínea “a” sem a promoção das 
adequações, multa de 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município – 
UFMs, sendo concedido prazo de 5 (cinco) dias para regularização, 
e
c) decorrido o prazo previsto na alínea “b” sem haver a devida 
regularização, cassação do Alvará de Funcionamento do estabele-
cimento.
II – para os empreendimentos compreendidos no Capítulo III:
a) notifi cação, a fi m de que se cumpram as exigências legais no 
prazo de 30 (trinta) dias;

b) decorrido o prazo previsto na alínea “a” sem a promoção das 
adequações, multa de 20 (vinte) Unidades Fiscais do Município 
– UFMs, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para regulariza-
ção, e
c) decorrido o prazo previsto na alínea “b” sem haver a devida 
regularização, cassação do Alvará de Funcionamento do estabele-
cimento.
III – para as entidades do terceiro setor conveniadas que, bene-
fi ciadas com a cessão dos ingressos sociais, não comparecerem 
ao evento ou descumprirem as diretrizes desta Lei: suspensão da 
recepção de novos ingressos sociais pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11.  Todos os documentos utilizados pelas entidades do terceiro 
setor conveniadas para que se benefi ciem do disposto nesta Lei 
deverão ser autuados em processo próprio, que fi cará à disposição 
das autoridades municipais de fi scalização cabíveis.
Art. 12. As despesas de transporte e alimentação das crianças, 
adolescentes e responsáveis fi carão a cargo da própria entidade do 
terceiro setor conveniada.
Art. 13.  Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data de 
sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 17 de março 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 14.869/2020
Projeto de Lei nº 193/2019
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.453
DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a obrigação da intervenção da Guarda Civil Municipal 
no auxílio do trânsito nas vias públicas quando da realização de 
obra ou manutenção nos horários de pico.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam obrigadas as empresas privadas e autarquias públi-
cas a solicitar a intervenção da Guarda Civil Municipal nas obras 
em vias públicas previamente programadas para auxilio no trânsito 
no município de São José do Rio Preto nos períodos compreen-
didos entre 6h00 e 09h00 e entre 17h00 e 19h00, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados.
§ 1º A comunicação e solicitação deverão ser feitas pela empresa 
responsável que irá executar a obra, independentemente de ser 
obra municipal, estadual ou federal.
§2º A obrigação referente ao caput aplicar-se-á a obras de caráter 
de manutenção eventual e/ou corretivas, não se aplicando às obras 
já licitadas e com prazo de execução já pré-determinado.
Art. 2º O descumprimento da presente Lei sujeita o responsável a 
uma multa de 100 (cem) UFM diária, até o cumprimento da exigên-
cia.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
entrada em vigor.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) dias da 
data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de março 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 14.867/2020
Projeto de Lei nº 064/2019
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
19 de março de 2020

LEI Nº 13.454
DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Especial, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquen-
ta mil reais), conforme convênio a ser fi rmado com Governo do Es-
tado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente – FEHIDRO, objetivando a elaboração de estudos 
e projetos de macro e microdrenagem do Córrego Aterrado, cujas 
despesas terão as seguintes classifi cações Funcionais Programá-
ticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
C R E D I T A R$ 250.000,00
Programa 4 – Obras De Infraestrutura Urbana
10.001.17.512.0004.1006.4490.51.02 – Obras E Instalações
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecadação na rubrica 
de receita 317 no exercício de 2020, nos termos do que dispõe o 
inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for 
pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de março 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.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020 – 
PROCESSO SICOM 349/2020
Objeto: Aquisição de analisador de motores, qualidade de energia e 
potência em sistemas elétricos trifásicos.
Sessão pública realizada online no dia 13.03.2020, sendo adjudica-
do o objeto à vencedora INTERENG AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
LTDA para o item. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras”. 
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
08/2020 – PROCESSO SICOM 349/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como regu-
lar, não vislumbrando qualquer irregularidade.” 
São José do Rio Preto, 17.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Su-
perintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 18.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PORTARIA SMAA Nº 02

Data: 18 de março de 2020

Determina o fechamento do Mercado Municipal em 19 de março de 
2020.
Considerando a hipótese descrita no art. 20 § 2º da lei nº 8.710, 
que dispõe sobre as regras gerais de funcionamento do Mercado 
Municipal, especialmente no tange às regras de fechamento;
Considerando a solicitação de fechamento do Mercado Municipal, 
feito pelos permissionários para o dia 19 de março de 2020, aniver-
sário de São José do Rio Preto;
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR, Secretário Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, do Município de São José do Rio Pre-
to, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos 
termos do Decreto nº 18.265, de 14 de março de 2019, DETERMI-
NA:
Art. 1º – Fica determinado o fechamento, em caráter excepcional, 
do Mercado Municipal de São José do Rio Preto em 19 de março 
de 2020.
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 
e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, e arquivada 
nesta Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor na 
data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
São José do Rio Preto, 18 de março de 2020.
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-
TO

Portaria SEMAS n° 02/2020 

18 de março de 2020 

 

Dispõe sobre os atendimentos e organização 
dos serviços da Secretaria Municipal de 
Assistência Social frente as medidas de 
prevenção e enfrentamento a pandemia do 
coronavírus (COVID-19) 

 

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, 
Secretária Municipal de Assistência Social do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
nos termos do Decreto nº 18.360 de 25 de julho 
de 2019, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.554 de 16 de março de 2020, que dispões 
sobre medidas de prevenção e enfrentamento do coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do Governo do Estado 
de São Paulo, que Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-
19, bem como sobre recomendações no setor privado estadual; 

CONSIDERANDO, as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), sobre 
as medidas de prevenção e controle de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19); 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Suspender as atividades coletivas executadas de modo direto pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social e indireto pelas organizações parceiras, especialmente 
aquelas destinadas a idosos, crianças e adolescentes, compreendidas pelo Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos e demais Grupos e Oficinas desenvolvidos 
pelos Serviços PAIF, PAEFI, Medidas Socioeducativas e para Pessoa em Situação de 
Rua, ações comunitárias, bem como outras atividades coletivas desenvolvidas pelas 
organizações parceiras. 
 
Artigo 2º - Suspender o funcionamento do Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (Centro-dia), executado através das 
organizações parceiras, com exceção dos casos, avaliados pelas equipes responsáveis, em 
que a utilização do serviço seja essencial a segurança dos usuários, observando medidas 
alternativas de prevenção. 
 

Artigo 3º - Suspender o funcionamento dos Centros de Convivência (Centro de 
Convivência do Idoso - CCI, Centro de Convivência da Família – CCF e Centro de 
Convivência da Juventude - CCJ).  
 
Artigo 4º - Priorizar, nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Centros 
Especializados de Referência de Assistência Social – CREAS os atendimentos 
presenciais a situações de emergência ou que necessitem de imediata intervenção técnica, 
suspendendo visitas e ações realizadas no domicílio, exceto nos casos imprescindíveis. 
 
Artigo 5º - Orientar que as instituições que executem o Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes (Família Acolhedora, Abrigo Institucional e 
Casa-lar) adotem medidas para restrição de visitas, exceto dos genitores, feitas em 
ambiente separado e observando as regras de prevenção ao contágio pelo vírus. 
 
Artigo 6º - Orientar que as instituições que executem o Serviço de Acolhimento 
Institucional – Instituições de Longa Permanência para Idosos – adotem as regras 
específicas determinadas pelo órgão de saúde responsável (orientações e Plano de 
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 para população idosa institucionalizada – 
Secretaria Municipal de Saúde), suspendendo novos acolhimentos, exceto em situações 
emergenciais e após avaliação da equipe técnica da organização. 
 
Artigo 7º - Instituir regras e orientações gerais como medidas padrão de controle e 
prevenção a disseminação e contágio: 
 

I. Suspensão de eventos e reuniões com público superior a 100 (cem) pessoas, 
incluídas as programações já existentes; 

II. Verificar a possibilidade de realização de eventos e reuniões com público até 100 
(cem) pessoas, orientando que os participantes guardem distância mínima de 1 
(um) metro entre si; 

III. Reforçar os procedimentos de higiene e desinfecção das salas e ambientes de uso 
comum, objetos, utensílios e mobiliários; 

IV. Priorizar o uso de meios de comunicação (e-mail, telefone) que possam evitar ou 
substituir reuniões presenciais, internas ou externas; 

V. Sempre que possível, manter os ambientes ventilados naturalmente (portas e/ou 
janelas abertas), reduzindo o uso de aparelhos condicionadores de ar; 

VI. Solicitar ao servidor que apresente quaisquer sintomas de doenças respiratórias 
que faça uso da máscara de modo imediato, devendo procurar atendimento médico 
para elucidação diagnóstica; 

 
Artigo 8º - Os casos previstos pelo artigo 8º do Decreto Municipal 18.554 serão 
analisados individualmente pelo Departamento de Gestão do Trabalho, mediante 
comprovação exigida no incido I e de ofício nos II e III.  
 

Parágrafo 1º - As comprovações exigidas deverão ser submetidas aos órgãos e setores 
responsáveis pela análise (SEESMT ou equivalente). 
 
Parágrafo 2º - O regime de trabalho em casa será desempenhado com auxílio de 
ferramentas de Tecnologia de Informação e Comunicação (TICs), quando a função assim 
permitir e o trabalhador possua condições e meios necessários.  
 
Parágrafo 3º - Remanejamentos e alocações temporárias de trabalhadores entre unidades 
e departamentos poderão ser adotados, a fim de garantir as atividades desempenhadas. 
 
Parágrafo 4º - Recomenda-se que as disposições contidas no artigo 8º do referido 
Decreto sejam também adotadas pelas empresas prestadoras de serviços (funcionários 
terceirizados). 
 
Artigo 9º - Os serviços executados através de organizações parceiras (termo de fomento 
ou colaboração) serão orientados por comunicados próprios, considerando a natureza de 
cada atuação. 
 
Artigo 10 - As determinações dispostas complementam o Decreto Municipal 18.554 e 
demais legislação superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de regras 
específicas. 
 
Artigo 11 - Esta portaria entra em vigor na data de publicação e tem vigência por tempo 
indeterminado, enquanto perdurarem as medidas de prevenção e enfrentamento. 
 
 
 

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COMUNICADO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 
E URBANISMO

Considerando o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de março de 
2020, que dispõe sobre medidas de prevenção enfrentamento do 
coronavírus;
Considerando a necessidade de mitigação de disseminação da 
doença em face dos elevados riscos de saúde pública;
FICA DETERMINADO que o atendimento ao público nas repar-
tições da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo 
ocorrerão conforme segue.
- Suspensão de autorizações para eventos no Parque da Represa e 
Parque do Rio Preto.
- Recomendação de suspensão das reuniões do COMDEMA – Con-
selho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; COMEA – Comissão 
Municipal de Educação Ambiental e CMODS -Comissão Municipal 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
- No Viveiro Municipal o atendimento será prioritariamente por tele-
fone e e-mail e em último caso presencial, para retirada ou entrega 
de mudas, apenas em caso de extrema necessidade.
- As atividades internas da Inspetoria Fiscal de Posturas poderão 
ser realizadas pelos funcionários em suas residências (sistema 
home offi ce) e será realizada escala de plantonistas para atendi-
mentos presenciais em casos necessários.
- O Zoológico Municipal fi cará fechado por tempo indeterminado. 
- Suspensão do atendimento presencial a partir de 23/03. Aten-
dimento prioritário pelos telefones e e-mails, de acordo com as 
informações dos departamentos, abaixo.
Contatos
Inspetoria Fiscal de Posturas – 3231-4723 – Email: smaurb.fi scali-
zacao@riopreto.sp.gov.br

Viveiro Municipal – 3225-9769 – Email: viveiro@riopreto.sp.gov.br

Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo – 3202-4010 – Email: 
smaurb@riopreto.sp.gov.br
 
- Qualidade Ambiental (PGRCC e CTR) – 3202-4010 Ramal 1 - 
Email: qualidadeambiental@riopreto.sp.gov.br

- Gerenciamento de Resíduos (domiciliar e saúde) – 3202-4010  
Ramal 2 – Email: dsguedes@riopreto.sp.gov.br

 São José do Rio Preto, 19 de março de 2020
Kátia Regina Penteado Casemiro
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

PORTARIA SEMFAZ - Nº 01/2020
DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre o trabalho em regime de “homeoffi ce” no âmbito da 
Secretaria Municipal da Fazenda, em função dos efeitos do Coro-
navírus – COVID-19.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atri-
buições legais e nos termos do artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei 
Complementar Municipal nº 245/07 (e suas alterações),

Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de en-
frentamento da COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em especial o 
artigo 2º, o caput do artigo 8º e os incisos I e II do artigo 11;
Considerando que o teletrabalho (Home Offi ce) é medida legal e 
efi ciente para manter a atividade administrativa, bem como de se 

evitar o contato físico direto;
Considerando que a Secretaria da Fazenda possui meios tecnoló-
gicos de informação e de comunicação disponíveis, bem como de 
controle da produtividade de seus servidores;
RESOLVE:
Art. 1º - O servidor público da Secretaria Municipal da Fazenda 
deverá exercer suas funções laborais, preferencialmente, fora das 
instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho remoto - regi-
me home offi ce -, desde que observada a natureza da atividade, 
mediante a utilização de tecnologia de informação e de comunica-
ção disponíveis. 
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior, adotar 
fl exibilização da jornada de trabalho, estabelecendo escalas de 
trabalho se necessárias. 
§ 2º - Fica autorizada a expedição de atos complementares de 
regulamentação do trabalho remoto em atenção à manutenção da 
continuidade e essencialidade das atividades da Administração 
Pública. 
§ 3º - As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Municipal 
da Fazenda serão preferencialmente não presenciais (virtuais), utili-
zando-se dos meios tecnológicos de informação e de comunicação 
disponíveis.
Art. 2º - Sempre que possível, em função da nova natureza laboral 
e enquanto perdurar os efeitos desta portaria, é desejável que 
os servidores que realizem o trabalho em regime de homeoffi ce 
tenham um aumento de produtividade nas tarefas desempenhadas 
no patamar de 15% (quinze por cento).  
Art. 3º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar 
o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate 
da propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a suspen-
são, por tempo indeterminado, do acesso aos autos dos processos 
físicos, se disponível em modo digital.

São José do Rio Preto, 17 de março de 2020.
   
ANGELO BEVILACQUA NETO 
                     SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FA-
ZENDA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 06 

DE 12 DE MARÇO DE 2020.

Nomeia os membros do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coro-
navírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do Municí-
pio de São José do Rio Preto.

ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 
06 de Outubro de 2011.
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 
30 de janeiro de 2020;
Considerando a Lei nº 13.749 de 06 de fevereiro de 2020, na qual 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Considerando a necessidade de se estabelecer a operacionali-
zação do plano de contingência para ações de resposta rápida à 
pandemia no âmbito municipal;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública, resolve:

DETERMINA:
Art. 1º – Fica instituído o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19) voltado a elaboração e manutenção do Plano de Con-
tingência Municipal para a Infecção Humana para o novo Coronaví-
rus (COVID-19). 
Art. 2º – O Comitê será composto pelos seguintes membros:
Coordenador: Dr. Aldenis Albaneze Borim, Secretário Municipal de 
Saúde;
Secretária Executiva: Daniella Cássia Calgaro Souza, Chefe do 
Gabiente da Secretaria Municipal da Saúde;
Assessor Especial – Dr. André Luciano Baitello;
Virologista da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto: 
Prof. Dr Mauricio Lacerda Nogueira;
Gerente da Vigilância Epidemiológica - Andréia Francesli Negri 
Reis;
Infectologista da Rede Municipal – Dra. Viviane Anheti Prado;
Chefe do Departamento de Atenção Básica – Dra. Soraya Andrade 
Pereira;
Chefe do Departamento de Atenção Especializada – Diene Heiri 
Longhi Trajano;
Gerente de Enfermagem do Departamento de Urgência e Emergên-
cia – Ligia Cavassani.
Art. 3º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 
e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como 
registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua 
redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

CELIO RENATO VIOTTO 14191566830 3363440 202065090 INFORMAÇÃO 
CENTRO TERAPÊUTICO RESTAURANDO 
VIDAS LTDA 3582500 202080932 INFORMAÇÃO 

COMERCIO DE PARAFUSOS RIO PRETO 
LTDA EPP 1368140 202079903 INFORMAÇÃO 

ELAINE CRISTINA OLIVA REINO 3031910 202074367 INFORMAÇÃO 
FLAVIO HENRIQUE BORIN 3193090 202066809 INFORMAÇÃO 
GARCIA SERVIÇOS DE JATOS ME  3161340 202080928 INFORMAÇÃO 
JOAO PAULO SILVA RODRIGUES  3647820 202074371 INFORMAÇÃO 
THATIANE MACIEL NASSAR FRANGE 
BANDEIRA 3187000 202074382 INFORMAÇÃO 

THIAGO ROBERTO SILVEIRA BANDEIRA 3186990 202074383 INFORMAÇÃO 
WAKEMEUP TREINAMENTOS INTEGRAIS 
LTDA  3113570 202022892 INFORMAÇÃO 

WILSON PEREIRA DA SILVA 1184100 202034017 INFORMAÇÃO 
São José do Rio Preto, 18 de março de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 18 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202059220 ANA LÚCIA ALMEIDA RIBEIRO 

202063022 ELAISY FERNANDES DE ALCANTARA 

202061022 FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA 

202056774 GIMENESZ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

202059899 JRS JUNIOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI ME 

202059767 LIBRAMAX IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA BALANÇAS LTDA 

202058142 NAC SÃO PAULO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 

202056702 ROSELAINE SANCHES ALVARES COLOMBO 

202054547 SORRISO RIO PRETO EIRELI ME 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 18 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos DEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202057206   ADAILTON DOS SANTOS OLIVEIRA 

202048303   ALEXANDRE DIONÍSIO 

202059377   ALISON VINÍCIUS MENDES RODRIGUES 

202037255   ANDRÉ LUÍS SANTOS 

 202060780  APARECIDO IRINEU AVEIRO 

  202080980 BIANCA GARAMBONE PESSOA ZANOLVELLO AFFONSO 

202056572   BRUNO TALHETI 

  202081376 CELSO BATISTA DE ARAUJO NETO 

202069317   DANILO DUTRA PANTANO 

202049060   EDUARDO DOS SANTOS SAMPAIO 

 202026169  ELEN CRISTINA LINO 

  202071795 ERIKA D ARC LIMA 

  202062536 FABIO ALVARES 

 202041741  FERNANDO ALCALA DA SILVA PEREIRA 

 202056586  GIOVANNI BASSO OLIVEIRA 

  202075831 H MAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 

202037664   IVANILDE RODRIGUES DE ARAUJO 

 202037317  JANDERSON SOUSA DE ANDRADE 

  202070611 JOÃO BATISTA CAMPOS 

  202078628 JOÃO PAULO SILVA ALVES 

  202078891 JOSÉ ANTONIO LOPES 

202049794   JOSÉ ANTONIO SANCHEZ 

20202024  
202018090 
202018097 
202047452 

LAERTE BUSTOS MORENO 

 202051482  LEANDRO TREVIZAN 

  202081156 LIN TSENG KUEI MEI 

202062061   LUCINEIA PEREIRA BRUZZONI 

202019902 202019890  LUÍS FERNANDO BURIM BALESTRIERO 

202056366   MARIANA LOURENÇO DE LIMA 

  202071270 MG COSTANTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA 

  202072493 
202072505 MICHELLE GOMES YAMASHITA MARTINS 

  202079259 NEUMA APARECIDA SILVA LODI 

202066569   NILCEIA RODRIGUES DE MATOS 

202048999   PATRICK FERREIRA DE SOUZA 

 202051641  PAULO RAMOS DE MENEZES 

202067084   RAFAEL SEGATTO 

2 
 

202020853   REINALDO BUARES FILHO 

  202079409 RENATA DE MARCHI SANDOVAL 

  202041362 RENATA DO AMARAL SILVA PEREIRA 

202060571   RICARDO ISRAEL DA SILVA 

202010284   RICARDO SILVA DOS SANTOS 

  202069887 ROSIMEIRE FIASCHI YAGUI 

202056376   SEBASTIÃO RODRIGUES NEGRÃO 

 202056389  SERGIO DOMINGOS DIAS 

202062601   SERGIO MIGUEL COLOMBO 

202042807   SIMONY RODRIGUES BARBOZA MACHADO 

202044156   SIONE FRANCELINO 

 202047840  THIAGO PEREIRA DA SILVA 

 202052358  VALDIR ALVES ROSA 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 18 de MARÇO de 2020. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos INDEFERIDOS: 
ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 

202039084   ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SANTOS 

 
202055059 
202055067 
202055016 

 ARY ATTAB FILHO 

202056413   JOSÉ ANTONILSON DA SILVA 
  202018086 LAERTE BUSTOS MORENO 

2019439698 2019439705  NATALINA DOS SANTOS 

202023136   NEWCREDGOLD FACTORING E FOMENTO MERCANTIL 
LTDA 

 202071137  SAMUEL HENRIQUE FERREIRA 
Mariana Morasco Chiavatelli Penteado 
Secretaria Municipal de Obras 

 

PORTARIA SMTTS - Nº 0013/2020 
DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

 
Dispõe sobre o trabalho em regime de “homeoffice” no âmbito da 
Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Segurança, em 
função dos efeitos do Coronavírus – COVID-19. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 4º, incisos XV da Lei Complementar Municipal nº 145/02 (e 
suas alterações), 

 
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de enfrentamento da COVID-19; 
Considerando o Decreto Municipal nº 18.554/2020, em especial o artigo 2º, o caput do artigo 8º e os 
incisos I e II do artigo 11; 
Considerando que o teletrabalho (Home Office) é medida legal e eficiente para manter a atividade 
administrativa, bem como de se evitar o contato físico direto; 
Considerando que a Secretaria da Fazenda possui meios tecnológicos de informação e de 
comunicação disponíveis, bem como de controle da produtividade de seus servidores; 
  
RESOLVE: 
Art. 1º - O servidor público da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Segurança deverá exercer 
suas funções laborais, preferencialmente, fora das instalações físicas do órgão de lotação, em trabalho 
remoto - regime home office -, desde que observada a natureza da atividade, mediante a utilização de 
tecnologia de informação e de comunicação disponíveis.  
§ 1º - Poderá, ainda, a autoridade imediatamente superior, adotar flexibilização da jornada de trabalho, 
estabelecendo escalas de trabalho se necessárias.  
§ 2º - Fica autorizada a expedição de atos complementares de regulamentação do trabalho remoto em 
atenção à manutenção da continuidade e essencialidade das atividades da Administração Pública.  
§ 3º - As reuniões administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e 
Segurança serão preferencialmente não presenciais (virtuais), utilizando-se dos meios tecnológicos de 
informação e de comunicação disponíveis. 
Art. 2º - Sempre que possível, em função da nova natureza laboral e enquanto perdurar os efeitos desta 
portaria, é desejável que os servidores que realizem o trabalho em regime de homeoffice tenham um 
aumento de produtividade nas tarefas desempenhadas no patamar de 15% (quinze por cento).   
Art. 3º - De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na 
prevenção do contágio e no combate da propagação do coronavírus, (COVID-19), determino a 
suspensão, por tempo indeterminado, do acesso aos autos dos processos físicos, se disponível em 
modo digital. 

São José do Rio Preto, 18 de março de 2020. 
 
       

 
 

                                  

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Decreto n.º 3.247, de 13 de março de 2020. 

“Altera o Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências”.

 PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Mu-
nicípio de Cedral, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por lei, 

 DECRETA:

 Artigo 1.º - Fica alterado o Conselho Municipal do Idoso 
do Município de Cedral, Estado de São Paulo, passando a ser 
constituído, com um mandato de 02 (dois) anos, com os seguintes 
membros:

I -  REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

1. ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Titular: Mara Rozebel Perozim Rodrigues – RG nº 6.092.604
Suplente: Ananéry Miari Carniel – RG nº 30.846.354 – 7

2. SAÚDE:
Titular: Maria Silvia Zuin Scavazza – RG nº 5.660.892 – 5 
Suplente: Maria Regina Vitoretti Rozam – RG nº 8.581.612

3. EDUCAÇÃO:
Titular: Isabella Munoz Fácio – RG nº 28.784.863-2
Suplente: Giselle Ferreira Pereira – RG nº 29.616.983-3

4.  Esporte e Cultura:
Titular: Leonardo de Castro Bortoluzo – RG nº 14.406.956-08
Suplente: Mara Chiavegatti Jordão – RG nº 15.650.875-8

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

 1 – Grupos Organizados dos Idosos da Comunidade

      Titular: Nadir Buosi – RG nº 3.161.014-6
                   Suplente: Sueli Trevizan – RG nº 12.142.940
 
    Titular: Cilene Clara Zinezi – RG nº 2.830.442 – 1 
     Suplente: Maria de Lourdes Bragheroli da Silva – RG nº 
8.257.832

    2 – Representantes de Organizações Não-Governamentais de 
Atendimento à Pessoa Idosa – Lar São Vicente de Paulo.

        Titular: Neuza de Pádua Fleury Afonso – RG nº 
2.512.120-0
        Suplente: Lourdes Aparecida Marques Furlan – RG nº 
2.283.065

        Titular: Rosemeire Jordão Guidolim Marcato – RG nº 
17.142.909-6
        Suplente: Márcia Dias Rodrigues – RG nº 33.096.253-
X

 Artigo 2.º - A diretoria do Conselho Municipal do Idoso 
passará a vigorar com os seguintes membros:

 PRESIDENTE: Cilene Clara Zinezi – RG nº 2.830.442 – 1
VICE-PRESIDENTE: Nadir Buosi – RG nº 3.161.014-6
1.º SECRETÁRIO: Isabella Munoz Fácio – RG nº 28.784.863-2
2.º SECRETÁRIO: Mara Rozebel Perozim Rodrigues – RG nº 
6.092.604

 Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos à data de 07 de novembro de 
2019; revogando as disposições em contrário. 

 Prefeitura Municipal de Cedral, 13 de março de 2020; 89.º 
ano de Emancipação Político-Administrativa.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

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

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

 
Decreto n.º 3.248, de 18 de março de 2020.

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

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei e, 

Considerando a necessidade emergencial de se contratar profi ssio-
nal para atender à conveniência e interesse público do Município; 

Considerando que conforme art. 37, IX, da Constituição Federal, 
poderá o ente público fazer contratações temporárias, sem concur-
so, para atender necessidade de excepcional interesse da popula-
ção, razões pelas quais resolve baixar o seguinte:

DECRETA: 

Art. 1.º - Fica a Sra. MARIA INÊS MARTINS GALHARDI, brasilei-
ra, portadora do RG n.º 25.387.188-8, inscrita no CPF/MF sob o 
n.º 153.432.598-04, contratada temporariamente, para atender as 
necessidades do Município. 

Art. 2.º - A contratada a que se refere o Art. 1.º exercerá as funções 
do cargo de Executor de Serviços Gerais, cumprindo a jornada e 
atribuições conforme especifi cações do próprio cargo efetivo. 

Art. 3.º - O valor da contratação especifi cada no artigo acima será o 
equivalente ao valor do cargo de provimento efetivo de Executor de 
Serviços Gerais, com Referência 02.

Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
possuindo efeitos a partir da data de 18 de março de 2020. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS 
Prefeito Municipal

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

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

Portaria n. º 2.948, de 18 de março de 2020.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de 
Cedral, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE: 
   Artigo 1.º - Em atendimento ao requeri-
mento protocolado sob o n.º 754/2020, fi ca dispensada das funções 
de Agente Inspetor de Educação Escolar, a partir desta data, a Sra. 
GISELE OLIANI FINOTTI, portadora do RG n.º 42.360.700-5  e 
inscrita no CPF sob o n.º 331.007.248-79.
Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria 
n.º 1.857, de 18 de fevereiro de 2010. 
Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de março de 2020; 90.º ano de 
Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal 

Registrada em livro próprio e por afi xação, na mesma data e local 
de costume.

Rosália Matilde Bortoluzzo
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a retificação do Pregão Presencial 
nº 021/2020, objeto do Processo Licitatório nº 022/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a 
aquisição de 4.125 (quatro mil, cento e vinte cinco) caixas de bombons destinadas a Rede Municipal de Ensino do Município de Guapiaçu/SP, 
conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 31 de 
março de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 19/03/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000.  DATA DO EDITAL: 18/03/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020
Objeto: Aquisição de material permanente destinados aos diversos 
setores da municipalidade.
Data do Encerramento: 02/04/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 18 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação 
nº 03/2020, com base no art. 24, X, da Lei nº 8.666/93, para a Lo-
cação de imóvel destinado a mudança da Casa Lar, para a pessoa 
física Julia Messias Domingues, brasileira, solteira, portadora da 
cédula de identidade: 42.210.786-6, CPF/MF: 351.506.838-69, 
residente e domiciliada na Rua Basileu Estrela, 143, Centro, CEP: 
15.150-000, no VALOR GLOBAL R$ 15.600,00 (quinze mil e seis-
centos reais)
Monte Aprazível, 18 de março de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO 
DIA 02 DE ABRIL DE 2020 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, 
CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 
11/2020 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 11/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇAO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE 
OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE 
LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, 
www.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES - 
PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 17 DE MARÇO DE 
2020.


