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 Fiéis recebem 
senhas para 
assistir Missa 
de São José 

Nas três missas celebra-
das na Catedral de Rio Preto, 
nesta quinta-feira, em come-
moração ao Dia do Padroeiro 
de Rio Preto, fiéis recebe-
ram senhas, que limitaram 
a presença na igreja a 100 
pessoas.
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Garota de 
programa e 

cliente são presos 
ao tentarem furto
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Cláudio LAHOS

Com poucos fiéis, por causa das restrições impostas pela pandemia, missa homenageou São José

Treinos ao 
ar livre são 

alternativa para 
driblar vírus
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Divulgação

Saúde contabiliza 
47 casos suspeitos 

de Covid-19 em
 Rio Preto

Nesta quinta-feira, a Se-
cretaria de Saúde rio-pretense 
atualizou as notificações de 
casos suspeitos de coronavírus. 
Conforme o boletim epidemio-
lógico, até o momento são 59 
registros, sendo dois casos 
positivos e 47 casos suspeitos 
sendo investigados.
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Triângulo do 
Sol e Triunfo 

fazem ofensiva 
contra vírus

Concessionárias de rodovias 
adotaram medidas para prote-
gerem profissionais por meio 
de um plano de contingência 
para cuidados básicos por con-
ta do coronavírus.
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Divulgação

Lei garante ‘cota para lazer’ 
de menores carentes

Pág. A3

Doria suspende 
cobrança de 

dívidas por três 
meses 

Pág. A3

Fronteiras com 
países sul-
americanos 

estão fechadas
Pág. A3

Estado endurece medidas contra o coronavírus
Das sete mortes registradas no Brasil, até ontem, cinco foram em São Paulo. Governador João Doria 

anunciou um ‘pacote de medidas’ na tentativa de frear o avanço da pandemia.                       Pág. A4

SÃO PAULO LIDERA CASOS NO PAÍS

Educação libera kit alimentação 
durante quarentena

Merendeiras serão as responsáveis pelo reforço alimentar de alunos

Divulgação
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CORONAVÍRUS X TRATAMENTOS 
DE REPRODUÇÃO HUMANA

publicado na Lancet em 11-03-
2020) enfatizam a incidência 
de doenças como hipertensão, 
diabetes, doença coronariana ou 
doenças cerebrovasculares em 
pacientes de maior faixa etária.

A  Sociedade Europeia de 
Reprodução (ESHRE) e a So-
ciedade Americana (ASRM), 
não reconhecem até o presente 
momento evidências de efeitos 
negativos nas gestações, espe-
cialmente naquelas em estágio 
inicial (CDC Americano e RCOG-
-Royal College inglês).

Há relatos de casos de mu-
lheres  positivas para o Covid-19 
que deram à luz bebês saudá-
veis e alguns efeitos adversos 
neonatais como rotura precoce 
de bolsa amniótica, ou parto 
pré-termo, não tiveram compro-
vação de que eram resultantes 
de transmissão vertical, ou seja, 
de mãe para filho.

Esses dados mostram que 
o comportamento do Covid-19 
é diferente do H1N1, que tinha 
importante implicação para 
grávidas e seus bebês. Mas a 
conduta é seguir com cautela. 
Se não há problemas de inferti-
lidade, é aconselhável postergar 
e esperar outro momento para 
planejar a gravidez. Entretanto, 
não queremos que se repitam 
experiências como as do H1N1 
ou do zika vírus, quando muitos 
pacientes esperaram e o tempo 
de sua fertilidade natural passou.

Para aqueles que estão em 
tratamento de reprodução as-
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sistida, as evidências até este 
momento sugerem seguir os 
planos, postergando apenas o 
momento da transferência por 
meio do congelamento de óvulos 
ou embriões.

Segue um resumo das prin-
cipais sociedades de medicina 
reprodutiva do mundo acerca 
do COVID-19:

•Sociedade Brasileira de 
Reprodução Assistida (SBRA) e 
Red Latinoamericana de Repro-
ducción Asistida (REDLARA)

Para aqueles que estão em 
tratamento de reprodução as-
sistida, as evidências até este 
momento sugerem seguir os 
planos, postergando apenas o 
momento da transferência por 
meio do congelamento de óvulos 
ou embriões.

https://sbra.com.br/noticias/
reproducao-assistida-e-covid-
-19-nota-conjunta-sbra-e-re-
dlara/

•Sociedade Brasileira de 
Reprodução Humana

Em virtude das incertezas e 

Para aqueles que estão em tratamento de reprodução 
assistida, as evidências até este momento sugerem seguir os 

planos, postergando apenas o momento da transferência 
por meio do congelamento de óvulos ou embriões

“
”

Divulgação

 ARTIGO

Eduardo FIGUEIREDO

A aplicação do método Cram Down 
em recuperações judiciais

O método do Cram Down 
tem sua origem no direito nor-
te-americano e, por meio dele, 
o juiz pode aprovar o plano de 
recuperação judicial, mesmo 
que rejeitado por uma ou mais 
classes de credores.

Ou seja, o juiz profere 
decisão que desconsidera a 
oposição de parte (maioria) 
dos credores da empresa que 
pretende valer-se da recupe-
ração judicial, afastando-se a 
máxima de que a assembleia 
de credores é soberana.

Para aplicação deste méto-
do devem ser considerados (i) 
a comprovação da viabilidade 
econômica do plano apresen-
tado; (ii) o interesse social e 
(iii) o princípio da preservação 
da empresa.

Por que há divergências 
acerca da aplicação deste mé-
todo na recuperação judicial?

Dentre as atribuições da 
Assembleia Geral de Credores 
dispostas no art. 35 da Lei 

de Falências e Recuperação 
Judicial (Lei nº 11.101/2005), 
estão previstas as possibili-
dades de aprovação, rejeição 
ou modificação do plano de 
recuperação judicial.

A possibilidade de conces-
são de recuperação judicial 
sem a aprovação do Plano pela 
Assembleia Geral dos Credores 
está prevista no art. 58, §1º, 
da Lei nº 11.101/2005 e exige 
uma série de condições [1] 
relacionadas com a vontade 
dos credores.

Diante disso, o Superior 
Tribunal de Justiça sempre 
apresentou entendimento no 
sentido de que o que restar 
decidido na Assembleia é 
soberano.

Criou-se uma cláusula de 
competência privativa para 
a Assembleia dos Credores 
sobre o rumo do pedido de 
recuperação judicial, cabendo 
ao Judiciário apenas o controle 
da legalidade, impossibilitando 
qualquer juízo de viabilidade 
econômica acerca do plano de 
recuperação judicial.

Desse modo, do ponto de 
vista estritamente legal, nota-
-se que a atuação do julgador 
é limitada, não lhe sendo pos-
sível conceder a recuperação 
judicial da empresa, caso parte 
dos credores sejam contrários.

Esse método tem sido utili-
zado pelo Judiciário brasileiro?

 A jurisprudência tem ado-
tado postura pró-devedor e 
aplicado o método Cram Down, 
flexibilizando os requisitos le-
gais previstos no art. 58, §1º, 
da Lei de Falência e Recupe-
ração Judicial.

Recentemente, este méto-
do foi aplicado na concessão 
da recuperação judicial da In-
dústria de Máquinas Eldorado 
[2], com sede em Joinville. 
Com dívidas superiores a 4 
milhões de reais, quando da 
realização das assembleias, 
as propostas foram rejeitadas. 
Os credores que possuíam 
maior porcentagem de voto 
(em decorrência do valor de 
seus créditos) rejeitaram o 
plano apresentado, mas eram 
minoria no que diz respeito 

ao número de credores, que 
votaram favoravelmente à 
aprovação do plano

Considerando os estritos 
termos da lei, nesse caso não 
restaria outro caminho que não 
fosse a decretação da falên-
cia da Indústria de Máquinas 
Eldorado. Contudo, por conta 
da aplicação do método cram 
down a recuperação judicial 
foi concedida e a falência, ao 
menos por ora, afastada.

Para a sua decisão o juiz 
designado teve que ponderar 
(i) se a empresa tem capaci-
dade de se recuperar finan-
ceiramente, (ii) o princípio 
da preservação da empresa, 
(iii) a possibilidade de evitar a 
demissão em massa, dentre 
outros, para aprovar o plano 
de recuperação judicial que 
inicialmente foi rejeitado pela 
maioria dos credores.

Agora só restará aguardar 
para saber se a decisão foi 
acertada e se a empresa vai re-
almente dar a volta por cima ou 
se os credores que rejeitaram 
o plano é que tinham razão.

A aplicação deste método 
se alinha com o movimento 
denominado de Análise Econô-
mica do Direito, que se utiliza 
da ótica da teoria econômica 
para examinar os riscos como 
critério de imputação de res-
ponsabilidade jurídica.

*Eduardo Figueiredo é 
responsável pela área de 
insolvência, reestruturação 
de dívidas e recuperação de 
ativos e sócio do Silveira 
Advogados (www.silveira-
law.com.br)

falta de evidências robustas na 
literatura, e seguindo as orien-
tações da ASRM, sugerimos 
que pacientes assintomáticos, 
sem suspeitas de contágio, que 
planejam realizar tratamento de 
reprodução assistida com game-
tas próprios ou usar ovodoação, 
espermatozoides de doador 
ou útero de substituição, tam-
bém devem postergar o início 
de qualquer tratamento para 
obtenção de uma gravidez até 
que a situação no país relativa 
ao COVID-19 esteja controlada.

h t t p s : / / www. s b r h . o r g .
br/?p=5013

•Sociedade Europeia de Re-
produção Humana e Embriologia

Como medida de precaução, 
e de acordo com a posição de 
outras sociedades científicas em 
medicina reprodutiva, aconse-
lhamos que todas as pacientes 
de fertilidade que estejam con-
siderando ou planejando trata-
mento, mesmo que não aten-
dam aos critérios de diagnóstico 
da infecção por COVID-19, evi-
tem engravidar neste momento. 
Para as pacientes que já estão 

A reprodução assistida 
tem como foco a busca da 
gravidez, a formação de famí-
lias e a realização de sonhos 
que em algum momento no 
passado pareciam impossíveis. 
Já enfrentamos o H1N1, o 
zika vírus e, neste momento, 
acompanhamos o surto do 
novo coronavírus (Covid-19), 
uma ameaça global.

Nesse enfrentamento da 
pandemia de coronavírus, 
transcrevo aqui as recomenda-
ções das consideradas melho-
res sociedades de Reprodução 
Humana nacional e internacio-
nal, a Europeia e a Americana.

Em todas as clínicas e 
locais de atendimento, existe 
um preparo ativo e intenso das 
equipes de trabalho. Parâme-
tros de segurança e controles 
de qualidade intensificados, 
com monitoração em tempo 
real para garantir a segurança 
das equipes e pacientes.

As informações apuradas, 
também extraídas das trocas 
com nossos colegas inter-
nacionais, definem nossos 
passos. Até o momento, os 
relatos de não sobreviventes 
(Fang et. al., recentemente 

em tratamento, sugerimos con-
siderar adiar a gravidez através 
do congelamento de ovócitos ou 
embriões para posterior transfe-
rência embrionária.

https://www.eshre.eu/Press-
-Room/ESHRE-News

•Sociedade Americana de 
Medicina Reprodutiva

1. Suspender o início de 
novos ciclos de tratamento, 
incluindo indução da ovula-
ção, inseminações intrauterinas 
(IUIs), fertilização in vitro (FIV), 
incluindo recuperações e trans-
ferências congeladas de embri-
ões, bem como criopreservação 
não urgente de gametas.

2. Considerar fortemente 
o cancelamento de todas as 
transferências de embriões seja 
a frescos ou congelados.

3. Continue a cuidar de pa-
cientes que estão atualmente 
em tratamento ou que necessi-
tam de estímulo e criopreserva-
ção de urgência.

4. Minimize as interações 
pessoais e aumente a utiliza-
ção da telessaúde.

https://www.asrm.org/glo-
balassets/asrm/asrm-content/
news-and-publications/covid-
taskforce.pdf

Os profissionais que atuam 
em Reprodução Humana: mé-
dicos, embriologistas, enfer-
meiros, psicólogos, técnicos, 
profissionais de RH, devem 
seguir com ética e prudência 
em um momento como este. A 
atualização sobre a pandemia 
coronavírus deve ser constante 
para proporcionar o melhor 
cuidado com os casais, sendo 
que os casos devem ser indi-
vidualizados nas suas particu-
laridades, para que o objetivo 
seja atingido sem colocar em 
risco nenhuma das pessoas 
envolvidas.

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.
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Medida atinge cerca de 
100 mil débitos que não 

serão protestados pelo Es-
tado pelo período de três 

meses a partir de abril
O Governador João Doria 

anunciou nesta quinta-feira 
(19) que pessoas físicas e 
empresas terão prazo es-
tendido de 90 dias antes 
do protesto de dívidas Pro-
curadoria Geral do Estado.

A medida entra em vigor 
no próximo dia 1. O anúncio 
tem objetivo de combater 
o impacto econômico do 
coronavírus (COVID-19). 

“Estamos suspendendo 
protestos das pessoas físi-
cas e jurídicas, devedores 
do Estado, pelo prazo de 
90 dias, a partir de 1 de 
abril. Isto melhora, e por 
sensibilidade, permite que 
as pessoas possam desti-
nar recursos e renda para 
esse momento difícil de 
transposição da crise do 
coronavírus”, disse Doria. 

Mensalmente, o Governo 
de São Paulo envia cerca 
de 100 mil débitos por mês 
para protesto. Atualmente, 
a Dívida Ativa estadual está 
em R$ 331,8 bilhões.

Governo de 
SP suspende 
protesto de 
dívidas por 

90 dias

Da REDAÇÃO

Mensagem
Soou bem a mensagem de Edinho 

Araújo (MDB) endereçada à população 
no dia em que Rio Preto comemorou 
168 anos de fundação. A mensagem 
cumpriu dupla finalidade:  cumprimentar 
a cidade pelo aniversário e também aler-
tar a população sobre os riscos do coro-
navírus. Na retaguarda, o prefeito conta 
com o apoio dos médicos, vice-prefeito 
Eleuses Paiva (PSB), e do secretário de 
Saúde, Aldenis Borim.

Sem festa
A pandemia está influenciando na 

definição das chapas dos pré-can-
didatos a vereador. Como o ideal 
é evitar aglomerações para evitar 
a propagação do vírus, presidentes 
de siglas terão que encontrar so-
lução para definir as listas com os 
nomes daqueles que almejam uma 
cadeira na Câmara. Paulo Pauléra 
(PP) queria fazer uma festa no 
lançamento da chapa do seu 
partido, com a presença de 
figurões da política estadual 
e nacional. Com o avanço 
do covid-19, festa está 
fora de pauta.

Peste negra
Só porque a China é a 

maior parceira comercial 
do Brasil, o filho do pre-
sidente Bolsonaro, seja 
qual for o político, não 
precisa se ajoelhar para 
se desculpar por ter feito 
uma declaração emba-
sada na verdade. Aliás, 
o governo chinês precisa 
educar seu povo, como 
se deve higienizar, para 
não contrair doença e 
“exportar” a maldição para 
o mundo, como aconte-
ceu com o coronavírus. O 
vírus da peste negra, que 
matou entre 75 milhões a 
200 milhões de pessoas, 
também surgiu na China, 
no século XIV.

Avançando
Paulo Thomé encampou de vez a proposta de disputar 

a Prefeitura de Mirassol. O médico continua visitando 
amigos e empresários para levar a sua mensagem, caso 
eleito prefeito, implementar novas ações para revitalizar 
a cidade. “A aceitação da pré-candidatura dele está indo 
muito bem”, revelou um mirassolense. Para tanto, Thomé 
deverá se filiar ao MDB até o fim do mês. São vários os 
pretendentes ao cargo, inclusive, o atual prefeito André 
Vieira, que vai disputar a reeleição.

Pinga pinga
Por falar em vírus, o sistema de ar-

-condicionado da Prefeitura de Rio Preto 
continua gotejando sobre a cabeças das 
pessoas que por lá passam todos os dias.  
Será que a água que pinga o dia todo, 
principalmente nos dias de muito calor, 
não contém bactérias e até mesmo vírus? 
O assunto já foi muito discutido, inclusive, 
na Câmara, em tempos remotos. O prédio 
passou por reforma, no entanto, nenhuma 
solução definitiva foi colocada em prática 
para solucionar o problema.

Pergunta
Como o coronavírus importado de ou-

tras pragas - vírus primordial saiu da China 
- agora está apavorando os rio-pretenses, 
uma pergunta singela aos profissionais da 
área da saúde de Rio Preto: o sistema de 
ar-condicionado da Prefeitura também não 
seria um meio para transmitir o corona-
vírus às pessoas, que são bombardeadas 
pelo pinga pinga ininterrupto sobre a cal-
çada do prédio da Prefeitura? Quem usa 
óculos, então, se irrita quando a gota atin-
ge as lentes e embaça tudo. Solução já...

Na data de uso do ingresso as acrianças devem 
estar acompanhadas de representante da enti-
dade conveniada e devem ter a autorização por 
escrito dos pais ou responsáveis para fazer uso 
do ingresso social

Os ingressos sociais a que se refere esta 
Lei somente poderão ser utilizados em 

benefício de crianças e adolescentes que 
possuem de 6 a 15 anos

O prefeito Edinho Araújo 
sancionou nesta quinta-feira 
(19), o projeto de lei, de auto-
ria do vereador Francisco Savio 
Ruel Junior (DEM), aprovado 
na Câmara Municipal, que 
reserva percentual de ingres-
sos em parques de diversão, 
circos e cinemas para crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social atendi-
dos por entidades do terceiro 
setor conveniadas com o a 
prefeitura.

Os ingressos sociais a que 
se refere esta Lei somente 
poderão ser utilizados em 
benefício de crianças e adoles-
centes que possuem de 6 a 15 
anos. Os menores devem estar 
cadastradas ou matriculadas 
pela entidade interessada no 
sistema de cadastro do órgão 

municipal competente respon-
sável pelo acompanhamento do 
cumprimento do convênio.

Na data de uso do ingresso 
as acrianças devem estar acom-
panhadas de representante da 
entidade conveniada e devem 
ter a autorização por escrito dos 
pais ou responsáveis para fazer 
uso do ingresso social.

“Ir ao cinema, ao circo, a 
um parque de diversão são 
considerados programas corri-
queiros de lazer do brasileiro/
cidadão de classe média para 
com os filhos. Porém, apesar 
da aparente trivialidade dessas 
atividades, participar de qual-
quer uma delas, atualmente, 
não pode ser considerado um 
programa de baixo custo, o que 
dificulta o acesso das classes 
menos favorecidas”, justificou 
Junior. 

O autor da Lei reforçou 
ainda que, “cerca de 95% das 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

crianças e adolescentes aten-
didas pelas entidades parceiras 
da Prefeitura Municipal, são 
oriundas de territórios de risco, 
vulnerabilidade social e de fa-
mílias de extrema pobreza onde 
predominam o desemprego e 
salários insuficientes para man-
ter as necessidades básicas, o 
que dificulta o acesso a cultura 
e lazer”, finalizou o vereador. 

Divulgação

Governo fecha fronteiras terrestres com países sul-americanos

O governo federal publicou 
portaria , ontem, restringindo a 
entrada de estrangeiros pelas 
fronteiras com países sul-ame-
ricanos em razão da pandemia 
do novo coronavírus.

Fica restrita a entrada por 
via terrestre de pessoas dos 
seguintes países: Suriname, 
Guiana Francesa, Guiana, Co-
lômbia, Bolívia, Peru, Paraguai 
e Argentina. A limitação para 
a Venezuela já havia sido di-
vulgada na última quarta-feira 
(18). A fronteira com o Uruguai 

será objeto de uma portaria 
específica, uma vez que os 
dois governos ainda analisam 
a melhor solução. 

A medida foi recomendada 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) em 
nota técnica elaborada pela 
equipe do órgão. A justificativa é 
o risco de contaminação e dis-
seminação do novo coronavírus.

Brasileiros continuam po-
dendo entrar no Brasil vindo 
dos países mencionados. Imi-
grantes com autorização de 
residência definitiva no Brasil 
e profissionais em missão de 

organismo internacional ou au-
torizados pelo governo brasileiro 
também poderão entrar no país.

Ficam permitidos também 
o tráfego de caminhões de 
carga, ações humanitárias que 
demandem o cruzamento das 
fronteiras e a circulação de 
cidades “gêmeas com linha 
de fronteira exclusivamente 
terrestre”.

Quem desobedecer as de-
terminações poderá ser proces-
sado penal, civil e administra-
tivamente, além de ser depor-
tado e impedido de solicitação 
de refúgio.

Da REPORTAGEM

Reserva de ingressos para cinema, circo e parques 
a menores carentes agora é lei em Rio Preto

EM VIGOR

Desculpas?
Até que enfim Eduardo Bolsonaro (sem partido) abriu 

a boca para falar uma verdade. O parlamentar disse que 
o governo chinês foi omisso quanto a divulgação de infor-
mação precisa sobre o aparecimento do coronavírus, no 
fim do ano passado. Tanto é que o médico, que alertou 
sobre o vírus, foi execrado pelo governo e acabou morrendo 
ao contrair a doença. A Embaixada chinesa quer que o 
deputado brasileiro peça desculpas. Quem tem de pedir 
desculpa ao mundo é o governo chinês.

Mensagem
Soou bem a mensagem de Edinho 

Araújo (MDB) endereçada à população 
no dia em que Rio Preto comemorou 
168 anos de fundação. A mensagem 
cumpriu dupla finalidade:  cumprimentar 
a cidade pelo aniversário e também aler-
tar a população sobre os riscos do coro-
navírus. Na retaguarda, o prefeito conta 
com o apoio dos médicos, vice-prefeito 
Eleuses Paiva (PSB), e do secretário de 
Saúde, Aldenis Borim.

Sem festa
A pandemia está influenciando na 

definição das chapas dos pré-can-
didatos a vereador. Como o ideal 
é evitar aglomerações para evitar 
a propagação do vírus, presidentes 
de siglas terão que encontrar so-
lução para definir as listas com os 
nomes daqueles que almejam uma 
cadeira na Câmara. Paulo Pauléra 
(PP) queria fazer uma festa no 
lançamento da chapa do seu 
partido, com a presença de 
figurões da política estadual 
e nacional. Com o avanço 
do covid-19, festa está 

Divulgação

Divulgação
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Sobe para 47 números de investigados por 
coronavírus em Rio Preto e Brasil registra 7ª morte 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou, na tarde 
desta quinta-feira (19), as noti-
ficações de casos suspeitos de 
coronavírus (COVID-19) e infor-
mou que até o momento foram 
59 registros, sendo dois casos 
positivos, 47 casos suspeitos 
em investigação e dez casos 
descartados.

Em todo o país, até ontem, 
foram confirmadas sete mortes 
relacionadas a Covid-19. Na 
capital paulista, foram cinco 
mortes, o caso mais recente 
trata-se de um homem de 77 
anos, com comorbidade, que 
residia na grande de São Paulo. 
As outras quatro mortes foram 
registradas na quarta-feira (18). 
Além de São Paulo, o estado do 
Rio de Janeiro confirmou duas 
mortes por COVID-19. 

Segundo a secretaria esta-
dual de Saúde de São Paulo, fo-
ram confirmados 286. O Estado 
também tem, até o momento, 
7.669 suspeitos. A equipe do 
Centro de Vigilância Epidemioló-
gica está trabalhando na conta-
bilização de casos descartados. 
Em todo o país a soma chega a 
621 casos da doença. 

Álcool em gel 
a preço de custo 
Na tarde, desta quinta-feira 

(19), o governador João Doria 
anunciou um acordo com super-
mercados para oferta de álcool 
gel a preço de custo em todas 
as regiões do estado. O produto 
é um dos principais itens reco-
mendados por autoridades de 
saúde para prevenção e com-
bate ao coronavírus.

“A partir de 23 de março, 
os supermercados venderão o 
produto com margem zero. Ne-
nhum valor adicional”, afirmou 
Doria.“Isso certamente vai im-
por uma redução no preço para 
o consumidor”, acrescentou. A 
medida ainda não abrange o ál-
cool gel vendido em farmácias, 
mesmo aquelas que funcionam 
dentro de supermercados.

Segundo o Governador, o 

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br
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Governador antecipou férias e fez acordo com supermercados

Devido a pandemia ocasio-
nada pelo coronavírus muitos 
órgãos públicos e privados 
estão tomando medidas de 
segurança para prevenir a 
disseminação ainda maior do 
vírus. É o caso da rede de su-
permercados Iquegami, uma 
das maiores de Olímpia, com 
três mercados no município e 
unidades em outras cidades.

Nesta quinta-feira, dia 19 
de março, o movimento está 
um pouco maior. Segundo o 
diretor de mar-keting, Juliano 
Iquegami, o horário de funcio-
namento permanece normal, 
mas o movimento está um 
pouco maior.

“Estamos informando a to-
dos que temos estoque e não 
precisam se preocupar. O álcool 
está um pouco mais complica-
do por isso estamos limitando 
por cliente podendo levar de um 
a dois frascos. Estamos orien-
tando também a todos que não 

comprem os mantimentos mais 
que o necessário. Além disso, 
tomamos medidas de higieniza-
ção disponibilizando álcool em 
gel na entrada e higienizando 
os carrinhos onde colocam as 
mãos e os corrimões. A partir 
de amanhã, dia 20, iremos co-
meçar um horário especial para 
atender o grupo de risco, das 
7h às 8h, atendendo somente 
a este grupo. Um comunicado 
será emitido”, afirma o diretor. 

Alguns funcionários opta-
ram pelo uso da máscara. “Os 
funcionários que estão com 
máscaras optaram por cuidados 
próprios”, acrescenta Juliano.

Para Maria Carolina Lima, 
cliente do mercado, o movimen-
to está bom, sem tumulto e com 
o estoque completo. “Acho que 
o movimento está ok. Como ve-
nho sempre aqui não vejo muito 
o aumento de pessoas fazendo 
compras. Não estou fazendo 
estoque de nada, comprei só 
o necessário o que é da minha 
rotina mesmo”, finaliza.

Isabela MARTINS

Consumidores 
são informados 
de que não há 

desabastecimento

Rede de supermercado 
garante segurança 

para todos os clientes 
e estoque em dia

Isabela MARTINS

Moradores estão 
evitando sair para 
realizar compras

O movimento do comércio 
olimpiense está menor. Os co-
merciantes estão começando a 
sentir a queda nas vendas nesta 
semana por conta do coronaví-
rus. Embora não tenha nenhum 
caso confirmado na cidade 
apenas suspeitos, moradores 
estão evitando sair para realizar 
compras em lojas. 

“Nesta semana diminuiu 
bastante o movimento. Acredito 
que seja por conta do corona-
vírus. As pessoas estão com 
medo de sair de casa”, afirma a 
funcionária Alessandra Correia, 
que trabalha em uma loja na 
área central. 

Já para Gisele Cover, pro-
prietária de uma loja de roupas 
femininas, a situação já estava 
complicada. “Acho que não mu-
dou muito. Neste mês de março 
já estava bem parado, então 
não vi muita mudança por conta 
disso”, conclui a comerciante.

Movimento no comércio 
de Olímpia diminui por 
causa do coronavírus 

preço promocional deve come-
çar a valer a partir da próxima 
segunda-feira (23). Os lojistas 
se comprometeram a praticar 
no varejo o valor que os produ-
tores cobrarem no atacado pelo 
álcool gel.

Doria também afirmou que 
o acordo foi facilitado por uma 
decisão do Ministério da Saúde. 
A Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) permitiu 
alteração nos protocolos de 
produção do álcool gel para au-
mentá-la na escala exigida pela 
pandemia.

A procura pelo álcool gel em 
São Paulo aumentou a ponto de 
provocar desabastecimento em 
praticamente todas as regiões 
do estado. Especialistas em 
saúde recomendam o uso fre-
quente do produto para higiene 
das mãos e também de objetos, 
móveis e superfícies que possam 
ter sido contaminados pelo co-
ronavírus.

Fim da aglomeração 
O Governador João Doria 

recomendou também nesta 
quinta-feira (19) a suspensão 
de celebrações com público em 
todos os espaços religiosos da 
Região Metropolitana de São 
Paulo por 60 dias. A expectativa 
é que templos e igrejas cum-
pram a medida a partir da pró-
xima segunda-feira (23) como 
forma de evitar a propagação do 
coronavírus.

“A prioridade absoluta do Go-
verno de São Paulo é a proteção 
de vidas”, disse o Governador. 
“A recomendação é para que 
templos e igrejas evitem mis-
sas, cultos, aglomerações ou 
celebrações”, afirmou Doria. Por 
enquanto, a recomendação não 
se estende a espaços religiosos 
do interior e do litoral.

A recomendação do Gover-
no do Estado não impede que 
igrejas e templos permaneçam 
abertos durante a crise provoca-
da pela pandemia da COVID-19. 
Os espaços poderão continuar 
a receber fiéis para orações e 
orientação religiosa individual, 
mas segundo regras específi-
cas para mitigar a circulação 

do vírus.
“A medida não significa o 

fechamento de templos ou 
espaços de orações”, reforçou 
o Governador. Doria disse que 
uma das medidas recomenda-
das a líderes religiosos é que 
os fiéis mantenham distância 
mínima de três metros entre si 
durante as orações individuais.

Férias antecipadas de 150 
mil professores 

A antecipação das férias 
e recesso escolar de 150 mil 
professores da rede estadual, 
foi anunciada ontem (19), pelo 
governador Doria. Além das 
duas semanas de férias que 
estavam previstas para o mês 
de julho, terão início na próxima 
segunda (23), as duas semanas 
de recesso que aconteceriam 
em abril e outubro definidas 
no novo calendário. A medida 
ocorre em prevenção ao con-
tágio e à transmissão do novo 
coronavírus. 

A Secretaria da Educação 
já havia autorizado o trabalho 
remoto para servidores com 60 
anos ou mais, gestantes e por-
tadores de doenças respiratórias 
crônicas, cardiopatias, diabetes 

não controlada, hipertensão, 
pessoas em tratamento onco-
lógico, lúpus e HIV que atuem 
nas escolas, diretorias de ensino 
e órgãos centrais. 

Entre abril e maio, a Secre-
taria da Fazenda e Planejamento 
deve efetuar o pagamento das 
férias a 150 mil professores 
da rede estadual. Estima-se a 
destinação de R$ 130 milhões 
para efetivar o pagamento. 

Aulas suspensas
Também como medida de 

segurança, as aulas na rede 
estadual começaram a ser 
suspensas gradualmente desde 
a última segunda (16). As uni-
dades permanecem abertas até 
esta sexta (20).

A partir da semana que vem, 
100% das aulas ficam suspen-
sas por tempo indeterminado 
e não haverá atendimento ao 
público nesse período. 

A Secretaria da Educação 
estuda parcerias com empresas 
de tecnologia para disponibilizar 
conteúdos por meio de ensino 
a distância durante o período 
de suspensão. A pasta analisa 
a questão do fornecimento de 
merenda para os estudantes 
mais vulneráveis.

Isabela MARTINS

Duas farmácias do bairro 
Harmonia não têm mais 
a mercadoria em gel

Com o Coronavírus (Co-
vid-19) a procura por álcool 
em gel e máscaras tem au-
mentando a cada dia nas 
farmácias. Olímpia já está 
enfrentando problemas com a 
falta dos produtos. Em diver-
sas farmácias, o álcool desa-
pareceu das prateleiras. Duas 
farmácias do bairro Harmonia 
não têm mais a mercadoria 
em gel, nem máscaras para 
a venda.

“O preço do álcool perma-
neceu o mesmo em nossa 
farmácia, porém estamos 
sem estoque e sem previsão 

de quando irá chegar.  A res-
peito da máscara, nós já não 
tínhamos e não deu tempo de 
pedir”, afirma a farmacêutica 
Maitê Santos.

Em outra farmácia que fica 
na área central da cidade a 
farmacêutica Caroline Almeida 
frisa que “a procura pelo álcool 
em gel aumentou, e o valor 
também. Antes estava por R$ 
15 e agora está por R$ 20. 
Hoje chegaram 20 unidades e 
já vendemos tudo. A máscara 
também aumentou a procura, 
no entanto, não temos nenhu-
ma disponível e nem previsão 
de quando irá chegar”.

Diandra Marqui é esteti-
cista e faz uso constante das 
máscaras e álcool em gel. 
“As máscaras são utilizadas 
em procedimentos estéticos 
principalmente os faciais, no 

Álcool em gel começa a faltar 
em farmácias e máscaras 
desaparecem em Olímpia

CONSUMIDOR EM CASA

OLÍMPIA

ALTA DEMANDA

Isabela MARTINS

Isabela MARTINS

meu caso como eu faço mui-
ta massagem corporal, as 
máscaras acabo não usando 
tanto, mas tenho por conta dos 
procedimentos faciais. Como 
o vírus começou a chegar 
mais próximo aqui na semana 
passada até nas massagens 
corporais passei a utilizá-las 
e acabou o meu estoque. Eu 
fiquei sem máscara, consegui 
atender essa semana só até 
na segunda-feira. Comecei a 
procurar, não estava achando 
aqui na cidade pra comprar, vá-
rios lugares não tinham, havia 
previsão de entrega, mas nada 
concreto. Então tive que pedir 
pela internet e foi um baque 
muito grande, devido ao valor”, 
comenta.

Sobre os valores Diandra 
ficou inconformada com o au-
mento. “Em 20 máscaras eu 

paguei R$ 41 mais o frete, saiu 
bem caro pra mim, mas tive 
que pedi porque achava que já 
ia voltar a atender, mas devido 
como está agora a situação 
atual interrompi os atendimen-
tos até tudo se acalmar. Além 
disso, tentei comprar mais, 
porque em grande quantidade 
eu não estava achando, mas 
o preço estava absurdo. O 
álcool em gel eu não sei, pois 
não precisei comprar porque 
já tinha. Mas a máscara senti 
sim e pra achar também está 
impossível. Estou aguardando 
chegar ainda”, frisa.

A alternativa para quem 
não está encontrando o álcool 
em gel nas farmácias tem sido 
por enquanto os mercados e 
lojas que vendem produtos de 
beleza que ainda têm algumas 
unidades disponíveis.

Isabela MARTINS
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Desempregado e garota de programa arrombam 
comércio e são presos com carro furtado

Um desempregado, de 41 
anos, morador no Jardim Si-
mões, e uma garota de pro-
grama, de 31, moradora no 
João Paulo II, foram presos em 
flagrante por furto qualificado e 
receptação, por volta da 0h30 
desta quinta-feira, no bairro 
Eldorado.

O casal estava em um Gol, 
ano 2000, que havia sido 
furtado de um montador, de 
43 anos, que mora no Jardim 
Nazareth. O carro estava com 
queixa registrada no sistema da 
PM às 21h30 desta quarta-fei-
ra. Com os suspeitos foram en-
contradas várias ferramentas.

Segundo a PM, o automó-

vel havia sido utilizado pelos 
acusados em uma tentativa 
de furto a um estabelecimento 
comercial na rua São Paulo, no 
Jardim Bordon.

Eles teriam chegado a ar-
rombar o cadeado do portão 
do comércio, mas foram im-
pedidos por um vizinho de 
consumarem o crime.

À Polícia Militar, o homem 
afirmou que havia convidado 
a mulher para um “rolê” e que 
durante o trajeto resolveram 
tentar o furto para comprar 
drogas.

Ambos possuem antece-
dentes criminais. No Plantão, 
tiveram as prisões confirma-
das, sendo encaminhados para 
a carceragem da DIG/Deic.

Daniele JAMMALUm idoso de 63 anos mor-
reu na manhã de quarta-feira, 
19, após sofrer uma parada 
cardíaca. Segundo informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o idoso havia se queixado 
que estava com falta de ar. O 
caso aconteceu em Rio Preto 
e foi registrado na Central de 
Flagrantes

Ainda de acordo com o bo-
letim, a vítima trabalha como 
porteiro e se queixou com 
o cunhado que estava com 
falta de ar. Ele foi socorrido 
e encaminhado para Unidade 
de Pronto atendimento (UPA) 
Jaguaré. 

O quadro do idoso evoluiu 
para uma parada cardíaco. Ele 
não resistiu e morreu.

Idosos morre após 
ser hospitalizado 
com falta de ar

 Casal foi preso em flagrante por furto e receptação

Cláudio LAHOS

CARMEN NUNES MARTINEZ – Fa-
lecida no dia 19/03/2020 aos 88 anos 
de idade. Era viúva de André Martinez, 
deixando os fi lhos: Alexsander e Rosa. 
Sepultamento ocorreu no dia 19/03/2020 
às 10h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Ercília.

LUIZ ALBERTO CAVALCANTE – Fa-
lecido no dia 19/03/2020 aos 63 anos 
de idade. Era casado com Doroti Amaral 
Cavalcante, deixando os fi lhos: Ronaldo. 
Sepultamento ocorreu no dia 19/03/2020 
às 16h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

  FALECIMENTOS

CRIME
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Triângulo do Sol atende as principais rodovias paulistas

Triângulo do sol e Triunfo 
adotam cuidados nos pedágios

A Triunfo Transbrasiliana e a 
Triângulo do Sol, concessioná-
rias de Programa de Concessão 
Rodoviária do Estado de São 
Paulo, estão tomando medidas 
importantes para garantir os 
cuidados dos profissionais por 
meio de um plano de contin-
gência para cuidados básicos 
por conta do coronavírus. 

De acordo com a Triunfo, 
nas praças de pedágio de 
Onda Verde, José Bonifácio, 
Lins e Vera Cruz, em todas as 
cabines estão sendo realizadas 
reforço do uso de álcool em gel. 
A medida também está sendo 
tomada para a utilização do 
relógio de ponto de entrada 
e saída e todas as vezes que 
tiverem contato com alguma 
pessoa. As equipes de higieni-
zação precisam utilizar másca-
ra, luvas e óculos de proteção 

para as equipes de higienização 
e limpeza das cabines.

Os objetos de uso coletivo 
também estão sendo higieniza-
dos, assim como as maçanetas. 
Para manter a  ventilação, a ma-
nutenção da janela cabine estão 
sendo feitas. A mesma medida 
está sendo mantida nas bases 
de atendimento aos usuários de 
Nova Granada, São José do Rio 
Preto, Ubarana, Guaiçara, Ma-
rília, Ocauçu e Ribeirão do Sul, 
também estão sendo utilizados 
álcool em gel. 

A Triângulo do Sol, conces-
sionária que atende as principais 
rodovias paulistas, também está 
tomando medida preventivas 
contra o coronavírus. De acordo 
com a empresa, a precaução 
impacta tanto na parte de hi-
gienização dos ambientes de 
trabalho quanto a rotina dos 
funcionários, inclusive nos que 
fazem o atendimento dos usu-

Luciano RAMOS

CONCESSIONÁRIAS

ALIMENTAÇÃO

Os pais que se ca-
dastrarem nesta pri-
meira semana, de 
23 a 27 de março, 
começarão a rece-
ber os kits no dia 2 
de abril 

Pais de alunos da rede 
municipal de ensino de Rio 
Preto poderão receber da Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura e Abastecimento kits de 
Alimentação Escolar durante 
este período de suspensão das 
aulas por conta do coronavírus 
(Covid-19).

Essa ação emergencial vem 
para garantia de alimentação 
escolar a alunos que necessi-
tam do recurso no período em 
que estiverem em isolamento 
domiciliar.

O cadastramento deve ser 
feito pelos pais nas escolas 
municipais onde os alunos 
estudam a partir da próxima se-
gunda-feira (23). A orientação 
é que os pais não se aglome-
rem, pois o atendimento será 
feito todos os dias durante o 
horário de funcionamento das 
escolas. 

Os pais que se cadastrarem 
nesta primeira semana, de 23 
a 27 de março, começaram a 
receber os kits no dia 2 de abril. 

Diariamente eram servidas 
130 mil refeições para os 40 
mil alunos da rede municipal 
espalhados pelas 134 escolas. 

A secretaria fará dois tipos 
de kits: um para as crianças 
de 3 meses a um ano (que 
contará com uma seleção de 
alimentos para esta idade, 
além de leite e produtos para 
a papinha) e outro kit para 
crianças a partir dos 2 anos.

Ao todo, 120 merendeiras 
das 435 que atuam na rede 
estarão produzindo estes kits 
que serão distribuídos para as 
famílias que necessitem deste 
reforço alimentar para os alu-
nos da rede municipal.

O cadastramento poderá 
ser feito a qualquer momento, 
onde a expectativa é que na 
semana seguinte ao cadastra-
mento os beneficiados passa-
rão a receber o kit.

Prefeitura vai disponibilizar kit 
alimentação para alunos da rede municipal 
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Ajudante de motorista tem celular 
invadido e cartão usado em compras

A Polícia Civil de Rio Preto 
está investigando um caso 
de estelionato em que um 
ajudante de motorista, de 
56 anos, morador no Par-
que das Flores, alega que 
baixou o aplicativo da Caixa 
Econômica Federal e teve 
seus dados clonados.

Segundo relato da vítima 
na Central de Flagrantes 
nesta quarta-feira, ao mexer 
no celular, na véspera, per-
cebeu que desconhecidos 
haviam invadido sua conta 
corrente e usado o seu 
cartão de crédito para fazer 
compras.

Outro hacker teria aces-
sado o seu whatsapp sem 

Daniele JAMMAL que tivesse enviado código, 
recebido mensagem ou liga-
ção telefônica.

No Plantão, o ajudante 
não soube detalhar o valor 
do prejuízo ou os locais das 
compras feitas pelo crimi-
noso.

Caso segue sendo inves-
tigado, mas não há pistas 
até o momento da autoria.

Divulgação

ESTELIONATO

O pintor M.A.D., de 48 
anos, morador no Dom La-
fayete, foi preso em flagrante, 
por policiais militares, no final 
da noite desta quarta-feira, 
por lesão corporal culposa na 
direção de veículo automotor e 
fuga de local de acidente.

A guarnição fazia patrulha-
mento na avenida Danilo Gale-
azzi quando o acusado passou 
em alta velocidade com seu 
GM Kadett, ano 1995, sendo 
perseguido até o Jardim Seyon. 

Durante a abordagem, os 
pms receberam a informação 
de um acidente de trânsito em 
que o motorista havia fugido e 
a vítima, o mecânico G.G.P., 
22, residente no Distrito de 
Talhado, tinha ficado com o 
pé esquerdo dilacerado, sendo 
necessária a amputação.

O jovem, que estava em 
uma Honda CB 300R, foi 
socorrido por bombeiros até o 
Hospital de Base de Rio Preto, 
onde ficou internado.

Com o impacto da batida, 
a moto foi arremessada contra 
o muro de uma residência, 
ficando destruída.

Ao vistoriarem o Kadett, 
os policiais perceberam que 
a frente do veículo estava 
danificada, sem placa, e havia 
vestígio de um pedaço de osso 
humano.

O condutor acabou confes-
sando ter causado o acidente, 
após avançar sinal de Pare. Ele 
admitiu ter ingerido uma lata 
de cerveja. Dentro do carro foi 
apreendida uma lata cheia da 
bebida alcóolica.

Motociclista pode 
ter pé amputado 
após acidente 

causado por bêbado
Daniele JAMMAL

ários das rodovias. 
Em todas as edificações, a 

limpeza coletiva foi reforçada, 
assim como a disponibilidade do 
álcool em gel para a higiene pes-
soa e distribuição de material 
informativo sobre o coronavírus. 
A orientação é para manter os 
ambiente ventilados. Funcioná-
rios com mais de 60 anos serão 
afastados, assim como pessoas 
do grupo de risco. 

Aos funcionários que têm 
contato com os motoristas está 
sendo ampliada a compra de 
materiais descartáveis, para o 
atendimento como máscaras, 
luvas e desinfetantes. A mesma 
atitude é tomada em áreas onde 
há o manuseio de dinheiro. 

Os motoristas das rodovias 
paulistas estão sendo alertados 
quanto a prevenção do corona-
vírus por meio dos painéis de 
mensagem eletrônicos dispos-
tos ao longo da malha estadual.

Uma guarnição da PM de 
Rio Preto, que fazia patrulha-
mento de rotina na Região 
Norte da cidade, por volta 
das 22h30 desta quarta-feira, 
viu um homem andando na 
rua Maria Sacaroli, no Solo 
Sagrado, com uma das mãos 
na cintura, como se seguras-
se alguma coisa, e resolveu 
abordá-lo.

Ao perceber a aproximação 
da viatura, o suspeito, um 
desempregado de 24 anos, 
jogou uma sacola contendo 
51 microtubos de cocaína no 
telhado de uma residência.

O acessório com o entor-
pecente foi apreendido e o 
acusado, que tem passagem 
anterior pela polícia, foi levado 
até a Central de Flagrantes, 
onde o delegado de plantão 
confirmou a prisão por tráfico.

Traficante joga 
sacola com 51 
microtubos de 

cocaína em 
telhado

Daniele JAMMAL
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Restrições em período de pandemia 
afastam multidão de Missa de São José

No aniversário de 168 
anos de Rio Preto, as tradi-
cionais missas em homena-
gem a São José, padroeiro 
da cidade, foram realizadas 
de maneira diferente nesta 
quinta-feira, 19. Para evitar 
aglomerações, a celebração 
foi restrita para 100 pessoas, 
senhas foram distribuídas 
para os fiéis que desejavam 
acompanhar a missa.

A decisão foi tomada após 
recomendação da Secretaria 
Municipal de Saúde, para 
evitar aglomerações de pes-
soas, como parte da medida 
de prevenção contra o coro-
navírus.

A missa realizada às 10h 
costuma reunir mais de 500 
pessoas, mas após a de-
terminação da prefeitura de 
proibir eventos com mais de 
100 pessoas, a Diocese de 
Rio Preto decidiu realizar a 
celebração em quatro horá-
rios diferentes, todas com 
distribuição de senhas.

A primeira missa, foi reali-
zada às 8h, a segunda missa 

às 10h, a terceira às 16h e a 
última às 19h30. Os fiéis que 
queriam acompanhar a missa, 
precisavam chegar meia hora 
mais cedo, assim eles pega-
vam a senha que foi usada 
para controlar o número de 
pessoas na catedral.

As irmãs Eunice Maria 
Francisco e Nilce Aparecida 
Francisco contaram que vem 
quase todo ano na missa de 
São José por ele já ter reali-
zado muitas graças para elas. 
“Sou muito devota de São 
José. Tenho muita fé nele, ve-
nho todo ano”, disse Eunice. 

Ela também contou que 
está mantendo os cuidados 
para assistir a missa. “A gente 
procura não ter contato com 
a pessoa, quando chega a 
gente passa o álcool em gel 
também”, acrescentou.

Nilce revelou que faz 10 
anos que ela acompanha o 
padroeiro da cidade, em mis-
sas e novenas. “Dei um jeiti-
nho de vir, todo ano eu venho 
nessa missa. Estamos man-
tendo distância das pessoas 
para não ter contato, conversa 
de longe”, comentou.

Neste ano a celebração 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Exercícios ao ar livre diminuem riscos de 
transmissão do COVID-19

Com a pandemia de co-
ronavírus no Brasil e sete 
mortes confirmadas, es-
pecialistas de saúde têm 
recomendado, diariamente, 
a higienização das mãos 
e o uso de álcool em gel, 
além do isolamento social 
e a restrição de ambientes 
aglomerados. 

A progressão da doença 
no país, em um intervalo de 
18 dias saltou de dois casos 
para 621 até ontem (19). 
Em Rio Preto, dois casos da 
doença foram confirmados 

Mariane DIAS e 47 são investigados. Por 
determinação do Executivo 
escolas, locais públicos com 
aglomeração de pessoas es-
tão fechados a fim de evitar 
a propagação do COVID-19. 

Segundo o secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, é 
recomendado substituir aca-
demias que são ambientes 
fechados, por locais abertos 
para a prática de atividades 
físicas ao ar livre. A mudança 
já foi adotada pelo personal 
trainer, Marden Bittar. “O 
pessoal vem tomando bas-
tante cuidado com o corona-

vírus, as academias redobra-
ram a atenção em questão de 
higiene, espalharam bastante 
álcool em gel, aumentaram a 
quantidade de álcool que a 
gente limpa os aparelhos, só 
que o que mais está sendo 
usando no momento são os 
treinamentos funcionais ao 
ar livre, fora das academias”, 
disse Bittar. 

O profissional acrescentou 
que, “eu monto um circuito 
funcional para o lado de fora 
da academia, em um lugar 
bem arborizado, eu mante-
nho de um metro e meio a 

Vale dos Dinossauros deixou de funcionar em Olímpia

Covid-19 
fecha 

parques de 
Olímpia por 
pelo menos 

30 dias

Nesta última quarta-feira, 
dia 18, os parques de Olím-
pia, Hot Beach, Thermas dos 
Laranjais e Vale dos Dinossau-
ros emitiram um comunicado 
informando que a partir desta 
quinta-feira, dia 19 de março, 
suspenderão suas atividades 
por, no mínimo, 30 dias por 
conta do coronavírus, como 
uma medida de segurança para 
turistas e moradores da cidade. 

Além disso, a Prefeitura de 
Olímpia tem atuado na orien-
tação de todos os setores, 

atividades e serviços da cidade, 
visando à segurança da popu-
lação olimpiense. 

Nesta manhã, seguindo as 
medidas, os parques estavam 
todos fechados, proibindo a 
entrada de qualquer visitante.

Por meio de um comunica-
do, o prefeito Fernando Cunha 
ressaltou que “vivemos um 
momento de uma crise mundial 
na área da saúde. O grande de-
safio é que as pessoas sofram 
o menos possível. Nós temos 
aqui, em Olímpia, idosos que 
são a população de risco, mas 
temos também que ter cui-
dado com toda população. O 
segredo, o principal fator para 
a gente reduzir os efeitos dessa 
crise é o que chamamos de dis-
tanciamento social, isso quer 
dizer o seguinte que as pesso-
as evitem ficar encontrando e 
tendo proximidade com outras 
pessoas. Esse é o segredo da 
não propagação desse vírus, o 
ponto mais importante”, afirma.

Sobre a iniciativa privada o 
prefeito salienta que “na ini-
ciativa privada nós ainda não 

Isabela MARTINS 

temos esse poder de polícia 
para interditar, nós recomenda-
mos, mas a iniciativa privada 
de Olímpia está muito cons-
ciente e ajudando muito nossa 
cidade. Os nossos grandes 
parques que são aqueles pon-
tos onde muita gente de fora 
vem, desde segunda-feira, nós 
estamos dialogando. Fizemos 
um decreto recomendando 
que evitassem aglomerações. 
Esses parques são grandes, 
tem centenas de funcionários, 
centenas de compromissos, 
ingressos vendidos, por isso 
eles ficaram num trabalho de 
estudo e organização. Tinham 
a intenção de fechar no final 
de semana, mas nesta quar-
ta-feira os nossos parques 
concordaram e decidiram 
por vontade final deles que 

Isabela MARTINS 

Devotas do padroeiro de Rio Preto, as irmãs Eunice Maria e Nilce Aparecida Francisco estavam entre os 100 fieis que puderam assistir missa

das 10h não contou com a 
cerimônia cívica, com a banda 
da Polícia Militar e do Tiro de 
Guerra. Na missa das 16h 
também não houve procissão. 
Outro detalhe importante foi 
que durante a missa não hou-
ve saudação da paz para evi-
tar o contato entre pessoas.

O padre Deusdete decla-
rou que essa foi a primeira 
experiência em seus 33 anos 
como padre. “A igreja está 
obedecendo a orientação do 
Ministério da Saúde, temos 
três espaços reservados. No 
momento a medida é de 
senha, amanhã vamos fazer 

uma nova reunião para fa-
zer uma avaliação e vamos 
esperar uma orientação do 
Ministério da Saúde, prefeito e 
do governo do estado. A gente 
ainda não sabe como proceder 
daqui pra frente”, ressaltou.

O padre também disse que 
está tentando orientar os fiéis 

para comungarem espiritual-
mente. “A igreja em questão 
da calamidade como essa, 
tem a orientação que os fiéis 
podem comungar espiritu-
almente. Em uma situação 
como essa, é para comungar 
espiritualmente até passar 
essa fase”, finalizou.  

QUARENTENA 

Parques da 
cidade estão com 
menos movimento 

Com o fechamento dos Par-
ques Ecológico, Cidade das 
Crianças, e Zoológico municipal, 
por recomendação da Secretaria 
de Saúde para evitar lugares 
com aglomerações de mais de 
100 pessoas por conta do coro-
navírus, até os parquinhos que 
as crianças usam para brincar 
foram afetados e estão com o 
movimento menor. 

A reportagem do Dhoje vi-
sitou algumas praças para ver 
como está o fluxo de pessoas. 
Apenas em uma praça havia 
crianças brincando. 

As pequenas S.C.R de 12 
anos e Y.V. S de 10 anos apro-
veitaram que a praça que fica 
na avenida Mirassolândia, no 
bairro Eldorado, estava vazia e 
foram até o local para brincar 
nos balanços e escorregadores
que têm no local. 

Joyce Rodrigues Maria, au-
tónoma de 33 anos diz que a 
sobrinha S.C.R está sempre indo 
na sua casa durante os final de 

semana e aproveitou o feriado 
para fazer uma visita. “Elas vie-
ram passar o final de semana, 
orientei elas para não ficarem 
muito na praça,” disse Joyce. 

Em conversa com morado-
res do bairro Jardim Planalto, 
eles afirmaram que a praça 
que fica na rua Sebastião de 
Andrade, as crianças também 
estão frequentando bastante 
o local. O local estava vazio no 
momento da reportagem, mas 
os moradores afirmaram que o 
único problema que afastou as 
crianças do local foi por conta 
dos moradores de rua que 
dormiam no lugar. 

Luciano RAMOS

PREVENÇÃO

dois metros do meu aluno, 
vou ensinando os exercícios, 
ele vai copiando e assim a 
gente vai realizando toda a 
atividade. Alguns condomí-
nios fecharam as academias, 
neste caso eu levo o material 
e aplico o treinamento. Eu 
procuro levar em um lugar 
aberto, lembrando que a 
gente está realizando os 
exercícios mantenho uma 
imunidade boa, se manten-
do bem cuidado a gente 
mantém nossa imunidade 
alta, com isso se a gente vier 
pegar o vírus estaremos mais 
resistentes a superar isso”, 
disse o personal trainer. 

A empresária, Nathalia 
Ferreira, optou por treinos em 
áreas externas. “Treinos ao ar 
livre são uma bela alternativa 
de continuarmos mantendo 
a forma, podemos mesclar 
treinos de musculação de 
força e também exercícios 
funcionais, com isso aumen-
ta nossa imunidade e evita de 
contrair esse vírus que está 
nos rondando. O treino com 
um personal tem essa van-
tagem, porque o profissional 
pode te auxiliar tanto dentro 
da academia quanto ao ar 
livre”, disse Nathalia.

Divulgação

Treinos em áreas externas em tempos de corrida contra o coronavírus

Cláudio LAHOS

fecham as portas a partir 
desta quinta-feira, por 30 dias 
inicialmente”. 

E conclui que “houve uma 
série de polêmicas, mas nós 
estávamos trabalhando para 
que o melhor fosse feito para 
nossa cidade. O impacto na 
saúde nós estamos cuidando 
para que seja o menor possível. 
Mas também gostaríamos que 
a nossa cidade pudesse em 
breve retomar sua atividade 
econômica normal. Todos vão 
sofrer com a queda do turismo 
da nossa cidade, infelizmente 
nós teremos que enfrentar isso. 
Com um bom trabalho nós tor-
cemos para que o país passe 
por essa fase e a gente volte a 
ter atividade normal no nosso 
comércio, e ter os empregos 
de volta”.

O grande desafio é que as pessoas sofram o 
menos possível. Nós temos aqui, em Olímpia, 

idosos que são a população de risco, mas temos 
também que ter cuidado com toda população

“
”
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EDITAL n° 2392/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore Suprimida (COM 
autorização), no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 2) sob pena de multa na forma 
da legislação vigente. 
NOME: MARCIO ARANDO MACHADO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 305949000
NOT. Nº: 197876
END: R JOSINA TEIXEIRA DE CARVALHO, 389, QD, LOTE, BAIR-
RO SANTA IZABEL - VILA
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
                                               CARLOS ALBERTO SAVAZO
                                               Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2393/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados: Para Limpeza de Derramamento de concreto/terra na 
via pública no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 6499/96 (26) – 4041/87 (10) sob pena de multa na 
forma da legislação vigente.
NOME: FRANCISCO CRESPO MAZZE, ESPOLIO DE
COMP:
CORR: FRANCISCO CRESPO MAZZE, ESPOLIO DE
CAD Nº: 554978573
NOT. Nº: 197898
END: R IDACIR ZANELATO, QD 24-E, LOTE 381, BAIRRO TONI-
NHO - VILA
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL nº 2394/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado:
       Por motivo de (É PROIBIDO DEPOSITAR, LANÇAR 
ENTULHOS OU DEJETOS DE QUALQUER ESPÉCIE EM LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS OU PARTICULARES) , no prazo de 24 ho-
ras, a contar desta publicação, nos termos da    Resolução CONA-
MA nº 307, Lei Municipal 9393/2004, Decreto municipal 12765/2005 
e Lei Municipal nº 7176/1998 e Lei Complementar nº 504/2016 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: EMPRESA MUNICPAL DE CONSTRUÇÕESS POPULA-
RES EMCOP LTDA
COMP: JOSÉ ALVES DE JESUS ESPOLIO
CORR: JOSÉ ALVES DE JESUS ESPOLIO
CAD Nº: 315595000
NOT Nº: 1752
END: R CÉZAR PUPIM, 975, QD 13, BAIRRO JOÃO PAULO II – 
JD.
NOME: LECIO CONST E EMP LTDA
COMP: VILSON LUCIANO NOGUEIRA
CORR: VILSON LUCIANO NOGUEIRA
CAD Nº: 238857000 
NOT Nº:  1753
END: R RENATO DE OLIVEIRA, 431, BAIRRO MONTE VERDE – 
RES.
NOME: LARISSA FRANCIENE DA SILVA
COMP: 
CORR: LARISSA FRANCIENE DA SILVA
CAD Nº: 251398000 
NOT Nº: 1755
END: R NELVO FACCHINI, 371, BAIRRO NATO VETORASSO – 
RES.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2395/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo re-
lacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo de 15 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente.
NOME: CAROLINE BRONZELLI ESTIVANELI
COMP:
CORR: CAROLINE BRONZELLI ESTIVANELI
CAD Nº: 106448000
NOT. Nº: 197659

END: R CATARINA NUCCI PARISE, QD 29, LOTE 17, BAIRRO 
VIVENDAS – JD. DAS
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: CELIA ALVES DE SOUZA
CORR: CELIA ALVES DE SOUZA
CAD Nº: 430949000
NOT. Nº: 197667
END: R MARTA GONÇALVES, QD 12, LOTE 01, BAIRRO SETSUL 
– RES.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: NOE MARTINS
CORR: NOE MARTINS
CAD Nº: 430962000
NOT. Nº: 197676
END: R MARTA GONÇALVES, QD 12, LOTE 14, BAIRRO SETSUL 
– RES.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: JESIO ANTONIO DA SILVA
CORR: JESIO ANTONIO DA SILVA
CAD Nº: 430963000
NOT. Nº: 197680
END: R MARTA GONLAVES, QD 11, LOTE 22, BAIRRO SETSUL 
– RES.
NOME: MANOEL ALVES FERRASOL
COMP: LUIZ CARLOS PEDROSO DE MORAES
CORR: LUIZ CARLOS PEDROSO DE MORAES
CAD Nº: 604703000
NOT. Nº: 197688
END: R DAS HORTENCIAS (PARK AZUL), QD E, LOTE 23, BAIR-
RO PARK AZUL
NOME: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO LTDA
COMP: CLARINDO VIEIRA DA SILVA ESPOLIO DE
CORR: CLARINDO VIEIRA DA SILVA ESPOLIO DE
CAD Nº: 327740000
NOT. Nº: 197899
END:  R GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 07, 
LOTE 05, BAIRRO MACHADO I – RESIDENCIAL
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: EDSON LUIS FERREIRA
CORR: EDSON LUIS FERREIRA
CAD Nº: 264064000
NOT. Nº: 197923
END: R GERONIMA FRANCISCA GOMES, QD 07, LOTE 02, BAIR-
RO ARY ATTAB II
NOME: UNITRA URBANIZAÇÃO LTDA 
COMP: 
CORR:
CAD Nº: 553046001
NOT. Nº: 197885
END: R SEM DENOMINAÇÃO, QD, LOTE, BAIRRO PIEDADE – 
FAZ
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: JOÃO PAULO PEREIRA
CORR: JOÃO PAULO PEREIRA
CAD Nº:321612000
NOT. Nº: 197894
END: R WILSON MARCELINO DE PAULA – DR, QD 21, LOTE 02, 
BAIRRO SANTA ANA – RES.
NOME: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO LTDA
COMP: CLARINDO VIEIRA DA SILVA ESPOLIO DE
CORR: CLARINDO VIEIRA DA SILVA ESPOLIO DE
CAD Nº: 327739000
NOT. Nº: 197897
END: R GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 07, 
LOTE 04, BAIRRO MACHADO I – RESIDENCIAL
NOME: IVONILDA SILVA JOLNAI
COMP: 
CORR: IVONILDA SILVA JOLNAI
CAD Nº:902456000
NOT. Nº: 197791 
END: R SEBASTIÃO VALADARES, 190, QD 40, LOTE 10, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO  
COMP: PAULO CEZAR PIRES 
CORR: PAULO CEZAR PIRES
CAD Nº: 248461000
NOT. Nº: 197361
END: R WALTER CARLOS ARAUJO, QD 10, LOTE 31, BAIRRO 
BIANCO – JARDIM
NOME: CARLOS ALBERTO CHINELATO  
COMP:
CORR: CARLOS ALBERTO CHINELATO
CAD Nº: 314483000
NOT. Nº: 197713
END:AV BENEDITO SUFREDINI – ESTRADA BOIADEIRA, QD B, 
LOTE 06, BAIRRO MARAMBAIA
NOME: HD VISUAL  
COMP:
CORR: HD VISUAL
CAD Nº: 219478000 
NOT. Nº: 197925
END: AV FAUSTO RASGA, QD B, LOTE 01, BAIRRO PORTO 

SEGURO – LOT.
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  
COMP: VALDIRENE MARTINS DE ARAUJO
CORR: VALDIRENE MARTINS DE ARAUJO
CAD Nº: 239450000
NOT. Nº: 197958
END: R RODOLPHO COUTINHO – DR, QD 17, LOTE 30, BAIRRO 
NATO VETORASSO – RES.
NOME: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
COMP: 
CORR: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
CAD Nº: 259198000 
NOT. Nº: 196772
END: R NORIVAL TEIXEIRA LOPES, QD 13, LOTE 1, BAIRRO 
MORADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP: JOSE APARECIDO TORRES 
CORR: JOSE APARECIDO TORRES 
CAD Nº: 260612000 
NOT. Nº: 197967 
END: R ONOFRE GOMES DE PINHO, QD 21, LOTE 29, BAIRRO 
SÃO THOMAZ – RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: ALINE ARAUJO FEITOSA
CORR: ALINE ARUAJO FEITOSA
CAD Nº: 26607000 
NOT. Nº: 197402 
END: R NARCISO VIAN, QD 3, LOTE 2, BAIRRO MARIA CLARA 
-RES
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: NELSON APARECIDO PELEGRINI 
CORR: NELSON APARECIDO PELEGRINI 
CAD Nº: 266640000 
NOT. Nº: 197485
END: R NARCISO VIAN, QD 5, LOTE 5, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CORR: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CAD Nº: 266674000
NOT. Nº: 197499 
END: R NARCISO VIAN, QD 6, LOTE 2, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: MAURI PRECILIO CATANI
COMP:  
CORR: MAURI PRECILIO CATANI
CAD Nº: 266677000
NOT. Nº: 197503
END: R NARCISO VIAN, QD 06, LOTE 05, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBLIARI
COMP: TATIANE PARISE CASQUER MARINOTO 
CORR: TATIANE PARISE CASQUER MARINOTO 
CAD Nº: 266683000 
NOT. Nº: 197518 
END: R NARCISO VIAN, QD 06, LOTE 11, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CORR: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CAD Nº: 266684000 
NOT. Nº: 197521
END: R NARCISO VIAN, QD 6, LOTE 12, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: FERNANDA GONÇALVES 
CORR: FERNANDA GONÇALVES 
CAD Nº: 266687000 
NOT. Nº: 197526 
END: R NARCISO VIAN, QD 6, LOTE 15, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: GUSTAVO YAMAMOTO
COMP:  
CORR: GUSTAVO YAMAMOTO 
CAD Nº: 259614000 
NOT. Nº: 197551
END: R LUIZ GARCIA DA SILVA, QD 27, LOTE 08, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: VAGNER DE OLIVEIRA CAVALCANTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 269632000 
NOT. Nº: 197557 
END: R ALEX JABLONSKI DA SILVEIRA, 223, QD 25, LOTE 01, 
BAIRRO DIGNIDADE – PQ. RES.
NOME: MASSA FALIDA HOPASE ENGENHARIA E COMERCIO 
LTDA
COMP: ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES
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CORR: ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES
CAD Nº:601123000 
NOT. Nº: 197598 
END: AV DAS SIREMAS, QD E, LOTE 11, BAIRRO PÁSSAROS – 
LOT. PQ. DOS
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

 
EDITAL n° 2396/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE IMÓVEL ABANDO-
NADO E/OU EM ESTADO DE ABANDONO, no prazo de 15 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: FRANCISCO ANTONIO PRUDENCIO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: FRANCISCO ANTONIO PRUDENCIO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 202485037
NOT. Nº: 197769
END: R KAUKAB ABDALLA MASSICI, 75, QD 190, LOTE 15, 
BAIRRO BOA VISTA 
                                                                                               São 
José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL n° 2397/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral do passeio e fron-
teiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 17/92 sob pena de multa na 
forma da legislação vigente.
NOME: FRANCISCO ANTONIO PRUDENCIO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: FRANCISCO ANTONIO PRUDENCIO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 202485037
NOT. Nº: 197769
END: R KAUKAB ABDALLA MASSICI, 75, QD 190, LOTE 15, 
BAIRRO BOA VISTA 
NOME: CARLOS ALBERTO CHINELATO  
COMP:
CORR: CARLOS ALBERTO CHINELATO
CAD Nº: 314483000
NOT. Nº: 197713
END:AV BENEDITO SUFREDINI – ESTRADA BOIADEIRA, QD B, 
LOTE 06, BAIRRO MARAMBAIA
NOME: HD VISUAL  
COMP:
CORR: HD VISUAL
CAD Nº: 219478000 
NOT. Nº: 197925
END: AV FAUSTO RASGA, QD B, LOTE 01, BAIRRO PORTO 
SEGURO – LOT.
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  
COMP: VALDIRENE MARTINS DE ARAUJO
CORR: VALDIRENE MARTINS DE ARAUJO
CAD Nº: 239450000
NOT. Nº: 197958
END: R RODOLPHO COUTINHO – DR, QD 17, LOTE 30, BAIRRO 
NATO VETORASSO – RES.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2398/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e 
abaixo relacionado: Para Construção de mureta e passeio público 
(mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: IVONILDA SILVA JOLNAI
COMP: 
CORR: IVONILDA SILVA JOLNAI
CAD Nº:902456000
NOT. Nº: 197791 
END: R SEBASTIÃO VALADARES, 190, QD 40, LOTE 10, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Insperto Fiscal de Posturas
         

EDITAL n° 2399/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e 
abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigen-
te. 
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO  
COMP: PAULO CEZAR PIRES 
CORR: PAULO CEZAR PIRES
CAD Nº: 248461000
NOT. Nº: 197361
END: R WALTER CARLOS ARAUJO, QD 10, LOTE 31, BAIRRO 
BIANCO - JARDIM
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
     Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2400/2020   

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente Edi-
tal e abaixo relacionados: Para Limpeza do passeio (capinagem e/
ou varredura), no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente:
NOME: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
COMP: 
CORR: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
CAD Nº: 259198000 
NOT. Nº: 196772
END: R NORIVAL TEIXEIRA LOPES, QD 13, LOTE 1, BAIRRO 
MORADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-

RIOS SPE LTDA
COMP: JOSE APARECIDO TORRES 
CORR: JOSE APARECIDO TORRES 
CAD Nº: 260612000 
NOT. Nº: 197967 
END: R ONOFRE GOMES DE PINHO, QD 21, LOTE 29, BAIRRO 
SÃO THOMAZ – RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: ALINE ARAUJO FEITOSA
CORR: ALINE ARUAJO FEITOSA
CAD Nº: 26607000 
NOT. Nº: 197402 
END: R NARCISO VIAN, QD 3, LOTE 2, BAIRRO MARIA CLARA 
-RES
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: NELSON APARECIDO PELEGRINI 
CORR: NELSON APARECIDO PELEGRINI 
CAD Nº: 266640000 
NOT. Nº: 197485
END: R NARCISO VIAN, QD 5, LOTE 5, BAIRRO MARIA CLARA – 
RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CORR: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CAD Nº: 266674000
NOT. Nº: 197499 
END: R NARCISO VIAN, QD 6, LOTE 2, BAIRRO MARIA CLARA – 
RES.
NOME: MAURI PRECILIO CATANI
COMP:  
CORR: MAURI PRECILIO CATANI
CAD Nº: 266677000
NOT. Nº: 197503
END: R NARCISO VIAN, QD 06, LOTE 05, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBLIARI
COMP: TATIANE PARISE CASQUER MARINOTO 
CORR: TATIANE PARISE CASQUER MARINOTO 
CAD Nº: 266683000 
NOT. Nº: 197518 
END: R NARCISO VIAN, QD 06, LOTE 11, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CORR: DANILO GOES AGUILAR VITORINO DOS SANTOS 
CAD Nº: 266684000 
NOT. Nº: 197521
END: R NARCISO VIAN, QD 6, LOTE 12, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: FERNANDA GONÇALVES 
CORR: FERNANDA GONÇALVES 
CAD Nº: 266687000 
NOT. Nº: 197526 
END: R NARCISO VIAN, QD 6, LOTE 15, BAIRRO MARIA CLARA 
– RES.
NOME: GUSTAVO YAMAMOTO
COMP:  
CORR: GUSTAVO YAMAMOTO 
CAD Nº: 259614000 
NOT. Nº: 197551
END: R LUIZ GARCIA DA SILVA, QD 27, LOTE 08, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: VAGNER DE OLIVEIRA CAVALCANTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 269632000 
NOT. Nº: 197557 
END: R ALEX JABLONSKI DA SILVEIRA, 223, QD 25, LOTE 01, 
BAIRRO DIGNIDADE – PQ. RES.
NOME: MASSA FALIDA HOPASE ENGENHARIA E COMERCIO 
LTDA
COMP: ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES
CORR: ANIELLI FABIULA GAVIOLI LEMES
CAD Nº:601123000 
NOT. Nº: 197598 
END: AV DAS SIREMAS, QD E, LOTE 11, BAIRRO PÁSSAROS – 
LOT. PQ. DOS
 São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
           

EDITAL n°2401/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente 
Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por ter executado 
a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZAÇÃO) e deverá 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente.
NOME: DELFINO FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
COMP: 
CORR: DELFINO FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
CAD Nº: 404585000
MULTA Nº: 51103 
END: R PORTUGAL, 57, QD 02, LOTE I- JP/ - KP/, BAIRRO SÃO 
JOAQUIM- VILA
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                        
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n°2402/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por terem 
executado a PODA IRREGULAR e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: HEMILY DE JESUS BUZO
COMP:         
CORR:HEMILY DE JESUS BUZO
CAD Nº: 309941000 
MULTA Nº: 51190 
END: AV SYLVIO DELLA ROVERE, QD 13, LOTE 10, BAIRRO 
YOLANDA – JD.
NOME: SEBASTIÃO ANGELINO NETO
COMP:         
CORR:
CAD Nº: 200104068 
MULTA Nº: 51188 
END: R DEOCLECIANO FUNES – DR, 220, QD 01B, LOTE 
07P/08P/ , BAIRRO TARRAF II – JD.

NOME: DELFINO FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
COMP:         
CORR: DELFINO FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
CAD Nº: 404585000 
MULTA Nº: 51102 
END: R PORTUGAL, 57, QD 02, LOTE I -JP/, KP/, BAIRRO SÃO 
JOAQUIM – VILA
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: DEOLINDA HELENA CABRAL GONZAGA        
CORR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CAD Nº: 234029000 
MULTA Nº: 51061 
END: R ELISA FERREIRA DE OLIVEIRA, 203, QD 59, LOTE 01, 
BAIRRO SANTOA ANTONO I – JD.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                    
Inspetor Fiscal de Posturas                             

 EDITAL n°2403/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem 
executado a LIMPEZA DO PASSEIO (CAPINAGEM E/OU VAR-
REDURA) dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAETANO 
II SPE LTDA
COMP: WINSTON SUCCI FILHO
CORR: WINSTON SUCCI FILHO
CAD Nº: 254640000 
MULTA Nº: 51228 
END: R MARCOS ÁVILA – DR, QD 01, LOTE 26, BAIRRO CAETA-
NO II – RES.
NOME: LUCIANO PIRO
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 404459000 
MULTA Nº: 51095 
END: R CHAIM JOSÉ ELIAS, 684, QD 15, LOTE 05, NOVO MUN-
DO- JD.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                           
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2404/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes do presen-
te Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não 
terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL ABANDONADO E OU 
EM ESTADO DE ABANDONO, dentro do prazo estipulado por lei 
e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME:  LUCIANO PIRO
COMP:
CORR: 
CAD Nº:404459000
MULTA Nº: 51094 
END: R CHAIM JOSÉ ELIAS, 684, QD 15, LOTE 05, BAIRRO 
NOVO MUNDO – JD.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAETANO 
I SPE LTDA
COMP: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CORR: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO 
CAD Nº: 254676000
MULTA Nº: 51074
END: R MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 02, LOTE 33, BAIR-
RO CAETANO II- RES.
NOME: AMOS JOSE ROBERTO FILHO
COMP:
CORR: ERNESTO JOSE ROBERTO ESPOLIO DE 
CAD Nº: 407387000
MULTA Nº: 51036 
END: R JOSE PINTO FERREIRA COELHO, 285, QD 08, LOTE 16, 
BAIRRO CELESTE- PQ.
São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

EDITAL n° 2405/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem 
executado a LIMPEZA DE TERRENO dentro do prazo estipulado 
por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos ter-
mos da legislação vigente:
NOME: FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO
COMP: CINTIA SOLANGE DE ARAUJO
CORR: CINTIA SOLANGE DE ARAUJO  
CAD Nº: 260361000 
MULTA Nº: 51198 
END: R JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO, QD 11, LOTE 7, 
BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME:SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP: EVA VILMA BANDEIRA PACHECO
CORR: EVA VILMA BANDEIRA PACHECO 
CAD Nº: 260306000 
MULTA Nº: 51199 
END: R ARISTIDES DIAS RIBEIRO, QD 8, LOTE 15, SÃO THO-
MAZ – RES.
NOME: ADEMAR BATISTA PEREIRA
COMP:
CORR: ADEMAR BATISTA PEREIRA 
CAD Nº: 5520200006 
MULTA Nº: 51208 
END: AV ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, QD, LOTE, BAIRRO 
PIEDADE – FAZ
NOME: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
URBANO CDHU
COMP:
CORR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
URBANO CDHU 
CAD Nº: 242289000 
MULTA Nº: 51211 
END: R JOÃO FELIX, QD, LOTE, BAIRRO SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO G- DUAS VENDAS
NOME: ANTERO GALHARDO
COMP:
CORR: ANTERO GALHARDO
CAD Nº: 902510000
MULTA Nº: 50921 
END: R SALETE SONIA BATISTA, QD 41, LOTE 30, BAIRRO FA-
ZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CAETANO 
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Prefeitura Municipal de
TANABI

II SPE LTDA
COMP: WINSTON SUCCI FILHO
CORR: WINSTON SUCCI FILHO 
CAD Nº: 254640000 
MULTA Nº: 51227 
END: R MARCOS AVLA – DR, QD 01, LOTE 26, BAIRRO CAETA-
NO II – RES.
NOME: MILANESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ANA ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA
CORR: ANA ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA 
CAD Nº: 236033000 
MULTA Nº: 51116 
END: AV OCTACÍLIO ALVES DE ALMEIDA, QD Y, LOTE 15, BAIR-
RO ANTONIETA – JD.
NOME: MARIA ALICE APARECIDA DE SIQUEIRA BUISSA
COMP: GILBERTO CARLOS TONZAR
CORR: GILBERTO CARLOS TONZAR
CAD Nº: 24664100
MULTA Nº: 51121 
END: R ANTONIO KFOURI, QD 26, LOTE 563, BAIRRO AROEI-
RAS II – PQ. DAS

NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS SPE LTDA
COMP: JOAO IZIDORIO BATISTA
CORR: JOAO IZIDORIO BATISTA 
CAD Nº: 267087000 
MULTA Nº: 51171
END: R ANTONIO SINHORINI, QD 3, LOTE 4, BAIRRO SÃO THO-
MAZ – RES.
NOME: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
URBANO CDHU
COMP:
CORR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
URBANO CDHU 
CAD Nº: 242403000 
MULTA Nº: 51070
END: R ALAURA MARCUZO CAETANO, QD, LOTE, BAIRRO SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO G – DUAS VENDAS
NOME: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
URBANO CDHU
COMP:
CORR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
URBANO CDHU
CAD Nº: 242404000
MULTA Nº: 51071 
END: R ALAURA MARCUZO CAETANO, QD, LOTE, BAIRRO SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO G – DUAS VENDAS
NOME: CLEBER FRANCISCO GALVAO BELLUZI
COMP:
CORR: CLEBER FRANCISCO GALVAO BELUZZI 
CAD Nº: 901893000
MULTA Nº: 51013
END: R ELISABETH VIERA MOTTA, QD 12, LOTE 8, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.

  São José do Rio Preto, 18 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                         

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

P O R T A R I A   Nº 375

 De 18 de março de 2020
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – 
Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições 
legais,
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de 
infecção e transmissão local e preservar a saúde de conselheiros, 
servidores, estagiários, terceirizados e segurados em geral; CON-
SIDERANDO a necessidade de manter, tanto quanto possível, a 
prestação do serviço previdenciário e da administração de modo a 
causar o mínimo impacto ao segurado;
CONSIDERANDO que a maioria dos aposentados, pensionistas e 
segurados em gozo de benefício por incapacidade pertencem ao 
grupo de risco à vida caso haja contaminação pelo novo coronaví-
rus;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 18.554, de 
16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e 
enfrentamento do coronavírus.
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer regras para o 
teletrabalho do servidor da RIOPRETOPREV;
RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 1º.   Adotar as seguintes medidas de prevenção no âmbito da 
RIOPRETOPREV:
a) Fica suspensa obrigação de controle da jornada de 
trabalho por meio de biometria (ponto digital) de todos os servido-
res e estagiários da RIOPRETOPREV, devendo, no período, os 
servidores preencherem o relatório de justifi cativa de ponto com os 
horários de entrada e saída;
b) Nos dias 17 e 18 de março de 2020, os segurados, apo-
sentados e pensionistas devem evitar de comparecer para atendi-
mento pessoal na RIOPRETOPREV, podendo, todavia, utilizar dos 
demais meios de atendimento, como WhatsApp, e-mail e telefone 
para apresentar suas demandas;
c) A partir do dia 23 de março de 2020, o atendimento ao 
público presencial da RIOPRETOPREV estará suspenso, exceto 
em casos urgentes, quando o atendimento será realizado mediante 
agendamento prévio, adotadas medidas que assegurem a saúde do 
atendente e do segurado;  
d) Determinar o regime de teletrabalho como preferencial no 
âmbito da RIOPRETOPREV, especialmente aos servidores portado-
res de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a imunidade, 
devidamente comprovadas por atestado médico a ser submetido 
à avaliação da Coordenadoria Administrativa, às gestantes e aos 
maiores de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos do art. 10;
e) Determinar aos servidores que tenham retornado de regi-
ões consideradas endêmicas, como também àqueles que tiveram 
contato habitual com viajantes dessas regiões, o afastamento 
compulsório do local de trabalho pelo período de 14 (quatorze) dias, 
a partir da data de retorno ao Brasil ou do contato informado, com a 
realização de teletrabalho, adotando-se os mesmos procedimentos 
indicados na alínea d, acrescido de breve relato da situação pesso-
al e documentos que comprovem a possível exposição viral;
f) Recomendar à Presidência dos Conselhos Municipal de 
Previdência e Conselho Fiscal a suspensão das reuniões presen-
ciais pelo prazo de 30 (trinta) dias;
g) Suspender a realização de perícias médicas presenciais 
dos segurados em auxílio-doença, pelo prazo de 30 (trinta) dias;
h) Recomendar aos servidores a instalação em seus equi-
pamentos particulares dos sistemas eletrônicos necessários para 
eventual prestação de serviço por teletrabalho;
Parágrafo único: As medidas previstas neste artigo poderão ser 

estendidas por igual período, conforme a necessidade, mantidos os 
requisitos e procedimentos mencionados.
Art. 2º.  Caso o servidor ou estagiário apresente sinais e sintomas 
compatíveis com a doença Covid 19 – tais como febre, dor no 
corpo, coriza, tosse e/ou difi culdade respiratória – deverá procu-
rar serviço de saúde para tratamento e diagnóstico, informando 
imediatamente à Coordenadoria Administrativa, além de adotar as 
providências necessárias para a obtenção de licença médica.

Art. 3º.  Determinar a Coordenadoria Administrativa o reforço das 
medidas limpeza e desinfecção das superfícies e demais espaços 
(elevadores, maçanetas, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros 
e equipamentos) com a utilização de detergente neutro, seguida de 
desinfecção (álcool 70% ou hipoclorito de sódio).
Art. 4º.  Determinar aos gestores dos contratos que notifi quem as 
empresas prestadoras de serviço de mão de obra para que infor-
mem eventuais casos suspeitos ou confi rmados de contaminação 
de seu pessoal, bem como comprovem a adoção das medidas 
preventivas necessárias.
Art. 5º.  Determinar aos servidores que prestam atendimento ao 
público que adotem as medidas para informar a necessidade de se 
evitar cumprimentos por contato físico e para que guardem a distân-
cia mínima de um metro com o interlocutor, realizando os procedi-
mentos de higienização.

CAPÍTULO II
DO REGIME DE TELETRABALHO 
Art. 6º.  Fica instituído o regime de teletrabalho no âmbito da RIO-
PRETOPREV, em caráter temporário e excepcional;
Art. 7º.  O regime de teletrabalho consiste na realização do im-
pulsionamento processual, mediante atuação na plataforma de 
processo eletrônico, comunicação eletrônica, participação em vídeo 
ou teleconferências, prestação de informações ou de outras ativida-
des que possam ser realizadas sem a presença física do servidor 
nas instalações da RIOPRETOPREV, conforme as competências 
inerentes ao cargo e lotação do servidor.
§ 1º - O servidor deverá permanecer à disposição durante o horário 
de expediente da RIOPRETOPREV, de acordo com a jornada nor-
mal de trabalho, para contato telefônico ou eletrônico.
§ 2º Ficarão inalterados o regime de distribuição de tarefas e metas 
atualmente válidas para o servidor.
Art. 8º.  O servidor em regime de teletrabalho fi ca dispensado do 
expediente presencial nas instalações da RIOPRETOPREV.
§ 1º O não comparecimento ao local de trabalho pelo servidor 
durante o teletrabalho será justifi cado no controle de ponto da RIO-
PRETOPREV pela chefi a imediata como serviço externo, mediante 
apresentação de relatório das atividades desenvolvidas.
§ 2º O servidor poderá ser convocado para a realização de ativida-
des presenciais, eventuais e limitadas no tempo, conforme necessi-
dade de serviço ou a critério da chefi a imediata.
Art. 9º. A adesão ao regime de teletrabalho será realizada mediante 
solicitação do servidor. Art. 10. São requisitos ao teletrabalho:
I - a disponibilidade de capacidade para operação do processo di-
gital e demais sistemas da RIOPRETOPREV com suporte web, de 
contato telefônico e eletrônico, remotamente pelo servidor; e
II - a anuência da chefi a imediata.
Art. 11. A adesão ao regime de teletrabalho será objeto de registro 
em processo administrativo próprio que conterá: I - a solicitação do 
servidor;
II – a declaração do cumprimento dos requisitos do art. 10; 
III – Anuência da chefi a imediata e estabelecimento das atividades 
a serem cumpridas;
IV - o despacho de autorização da Diretoria Executiva.
Parágrafo único: os pedidos mencionados no caput serão objeto de 
avaliação de conveniência e oportunidade pela chefi a imediata, por 
ocasião do ato autorizativo.
Art. 12. 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 servidor, 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 no processo referido no art. 11. 
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 13.  O teletrabalho não altera o regime disciplinar aplicável.

Art. 14. Ficam os gestores dos contratos de mão de obra tercei-
rizada autorizados a tomarem as providências necessárias para 
redimensionamento do contingente de funcionários presentes na 
RIOPRETOPREV, sem alteração dos contratos.
Art. 15. Para deferimento dos benefícios por incapacidade, fi ca 
autorizada a realização de perícia médica indireta, caso em que 
o médico perito poderá solicitar documentos suplementares para 
análise da incapacidade laborativa.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 17 de março de 2020, revogadas as 
disposições em contrário.
                                       Registre – se, Publique – se e Cumpra – 
se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 18 de março de 2020.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra e, em 
seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no livro de Por-
tarias da RIOPRETOPREV.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 07/2020. Objeto: Contratação de empresa 
para a prestação de serviço de consulta de neurologia, e clinica 
geral, o clinico geral com carga horaria de 40 horas semanais, e o 
neurologista com o atendimento de 80 consultas semanais, para 
o desenvolvimento de atividades dos programas e projetos da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tanabi-SP. Entrega 
de envelopes, credenciamento e abertura do envelope e negocia-
ção. POR MOTIVO DO DECRETO QUE ALTERA O HORÁRIO 
DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
TANABI, Será na data de 02/04/2020, as 09h15min. O edital poderá 
ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 
ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 19 de março 
de 2020. Fernando Cardoso Casarin  – Pregoeiro; Norair Cassiano 
da Silveira – Prefeito.

Editais de
CITAÇÃO

Edital De Intimação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 0030530-44.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) Flávio Lopes Da Rosa, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 68.349.168, CPF 855.366.369-87 que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade Instrução e Socorros (Colégio São José). Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.451,98, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código 
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 27 de fevereiro de 2020. K -20e21/03
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O CORONAVIRUS EM 
RIO PRETO

Para evitar o avanço do 
coronavírus em Rio Preto, a 
Prefeitura tomou medidas 
drásticas anunciadas durante 
coletiva pelo prefeito Edinho 
Araújo e pelo secretár io 
municipal da Saúde, Aldenis 
Borin. Entre as medidas estão:                                          

A proibição de eventos com 
mais de 100 pessoas no 
munic íp io .  A Secretar ia 
da Fazenda não emit i rá 
alvará para a realização de 
eventos que possam reunir 
aglomerações na cidade.

Todas as aulas da rede 
municipal de ensino  estarão 
suspensas  a  pa r t i r  da                                            
p ró x ima  segunda- fe i r a , 
23. O mesmo vale para a 
rede estadual, faculdades e 
escolas particulares.

O Festival Internacional de 
Teatro(FIT), que aconteceria 
em julho, foi suspenso e 
p o d e r á  a c o n t e c e r  e m 
novembro.

A partir de segunda-feira, 
será disponibilizada uma linha 
telefônica 0800, operada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde e os planos privados 
de saúde, para tirar dúvidas 
sobre os sintomas da doença 

DOS DEUSES

Para mim, a melhor comida que existe, entre todos as que 
conheço até agora, veio do Egito, de cujo país é o prato típico, 
assim como a feijoada é considerada representante maior 
gastronomia carioca. E o M’lourie, de difícil pronúncia para 
nós brasileiros, mas de gosto personalíssimo e para mim, 
absolutamente delicioso. É aquele que, reza a lenda, Cleópatra 
fez para conquistar Marco Antonio alguns anos antes de Cristo. 
M’lourie- para quem não conhece- é uma planta ribeirinha que 
nasce às margens do Rio Nilo e hoje já pode ser encontrada no 
Brasil onde é plantada e colhida na época das chuvas. As famílias 
árabes, libanesas, sírias, egípcias, conhecem e enaltecem esse 
prato. Quando alguém me convida para comer m’lourie, sou 
tomado pela ansiedade e logo pela manhã começo a praticar 
um jejum digno de faquir, à espera desse manjar dos deuses 
que leva ênfase ao meu palato. Na estância da família Bassitt, é 
plantado todo os anos e colhido de dezembro a março. Encontra-
se o M’lourie congelado, nos empórios de comida árabe da 25 
de Março em São Paulo, mas quando preparado, perde cerca de 
80% de seu gosto. Terça-feira fui mimado com um presentaço 
de minhas amigas Cristina e Cláudia Bassitt, que me chamaram 
para um almoço antecipando a comemoração de meu aniversário. 
Comi como o Obelix, icônico personagem gaulês dos quadrinistas 
franceses Albert Uderzo e René Goscinny. Um petit-comité com as 
anfitriãs – Cristina arrasou no M’lourie- e mais Evanilda do Amaral. 
Embora seja um prato de fácil digestão, me vi na obrigação de 
ir a pé do centro até o Cristo Redentor. Mais para agradecer do 
que fazer a digestão. 

EFEITO DOMINÓ II 

Paulo Voltarelli, vice-presidente 
do Clube Monte Líbano, aguarda 
a regressão da pandemia 
para remarcar a festa de seu 
aniversário, que a princípio estava 
marcada para o dia 4 de abril, 
uma festa de  comemoração 
coletiva, pois brindaria também o 
aniversário de alguns integrantes 
do Clã de Sábado do Bar do 
Bigode do clube de campo. 

EFEITO DOMINÓ I

Naquela linha da expressão 
popular “Eu era feliz e não 
sabia”, os efeitos colaterais 
do coronavírus continuam 
fazendo festas e eventos serem 
cancelados, uma realidade que 
esperamos, seja passageira. O 
aniversário que comemoraria dia 
28, os 87 anos de Klinger Ribeiro 
na Fazenda Talhadão, em Paulo 
de Faria, foi cancelado. Por ser, 
o aniversariante, integrante de 
grupo de risco, a família preferiu 
evitar os habituais afagos ao 
aniversariante. Certíssimo.

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 20, sexta-feira: Início do Outono, Dia Mundial do Teatro, 
Simarques Alves dos Santos Carmona, Áurea Rita Espírito Santo Fauaz, Eneida Correia Fleury, 
Edson Celulari,Maria Regina (Marrê) Zerati Monteiro, Maria Cecília Bérgamo Braga, Rachel Viegas 
Pousa Topdjian, Zezé Amaral Lucas,Chico Berto, Jorge Seba, Sandra Chaves, Spike Lee, William 
Hurt. Nasceu no Rio de Janeiro  em 1863, o pianista e compositor Ernesto Nazareth, imortal 
da ABL, que morreu no Rio em 1934 aos 69 anos; nasceu em São Paulo em 1988,o poeta e 
jornalista Menoti del Picchia, que morreu em São Paulo em 1988 aos 96 anos. 21, sábado: 
Primeiro dia do signo de Aries, nasceu em Santana, São Paulo em 1960, o piloto de Fórmula 1, 
Ayrton Senna, campeão da categoria três vezes e morreu em 1994, em Ímola, na Tália, aos 34 
anos; Paulo Voltarelli, vice-presidente do Clube Monte Líbano; Carmelo Grisi Júnior, Geiza Maria 
Oliani e Silva, Márcia Cartapatti da Silva, Magaly Mani Dias, Maria Zélia da Silva Corrêa, Paulo 
César Nakaoski, Paulo Eduardo Ferreira Fontes, Pedro Gusson, Roberto Farath Júnior, Rosana Mara 
Gonçalves Urbinati, Silvio Henrique Hueb da Silva, Therezinha Cannizza, Nazir Tarraf. 22, domingo: 
Dia Internacional da Água,Vera Regina Matarazzo Ribeiro,Klinger  Ribeiro da Silveira, José Carlos 
Bauab, José Oswaldo Lopes, José Ronaldo Stelluti, Duda Lins Araújo, Zezé Oger Zanovelli Affonso, 
Walter Gorayb, Fernando Carlos de Figueiredo Ferraz, Flávio Jaroslawsky, Leonardo Sestini Penna de 
Barros Cruz, Luiz Rodrigues  Simões Júnior, Luiz Fernando Ferreira Fontes, Maria Amélia Machado 
Fochi, Márcia Carvalho Seixas, Natália Finimundi, Welman Rosa de Lima, Wilson Henrique, Andrew 
Lloyd Weber,George Benson, Jorge Ben Jor.Nasceu a profa. Sylvia Purita. 23, segunda-feira: 
Dia Mundial da Meteorologia,Sueli Dias de Oliveira Braga, Sílvio Pardo, Antônio Carlos Andreotti, 
Mônica Marques Alves, Marisa Richard Pontes Lima, Norberto Homsi Diegues, Sebastião Procópio 
Ribeiro, Oscar Donegá, Rosely Natal Cannizza, Silvia Márcia Gapski Vicentin, Adinaldo França, 
Américo Olimpio Passos Correa. Nasceu em San Antonio, no Texas. a atriz da época de ouro de 
Hollywood, Joan Crawford- cuja biografia não informa a data – que morreu em Manhattan em 
1977. 24, terça-feira: jogador Edmundo, Eloísa Helena Tajara da Silva, José Paschoal Carrazone, 
Márcia Kfouri Pala, Maria Carolina Cocenza Araújo Cabrera, Wilson Soubhia, José Munia Neto. 
Nasceu em BeechGrove, nos Estados Unidos, o ator Steve McQueen, que morreu em Cidade 
Juarez , no México em 1980 aos 50 anos de idade. 25, quarta-feira: Data Nacional da Grécia, 
Paulo Roberto Pereira Dalul, Emirene Trevisan Navarro da Cruz, Elton John, Aretha Franklin, Ruth 
Pousa Bellato, Zorayde Isabel Monteiro, Luiz Mário Teso, Júlio César Rossi, Moisés Pachá. Nasceu 
em Sãnnicolau Mare, na Romênia, em 1881,o compositor Bela Bartók, que morreu em New York, 
em 1945, aos 64 anos. Nasceu também em 1867 em Parma, na Itália, o compositor e maestro 
Arturo Toscanini, que morreu em Riverdale, New York, em 1957 aos 90 anos. 26, quinta-feira: 
Ana Letícia Villanova Verri, Maria Ignez Manelli Giorgi, Sandra Oger Garcia, Vitor César Bonvino, 
Maria Antônia Ceneviva, Orleans Tonello Fauaz, juiz de Direito Osni Assis Pereira, Arthur Tavares 
Frade, Carminha Frezarin Galvão Martins, Cleide Spotti Lopes, Daniela Lins Araújo, Diana Ross, 
Cristina Krauz, Elza Soares, Ruy Piccolo.

* 

São José do Rio Preto, sexta-feira 
20 de março de 2020

EFEITO DOMINÓ III 

Beny Haddad pretendia reunir 
para um jantar em sua casa, 
neste sábado, os colegas 
de diretoria da Acirp, uma 
vez que após várias gestões, 
resolveu não mais participar 
da diretoria. Mas cancelou 
por orientação médica, já 
que é integrante do grupo 
de risco.

15 ANOS  

Sofia Siqueira Pas, filha do diretor-presidente do Jornal DHoje, 
Edson Pas e Roberta Siqueira, de uma beleza comovedora capaz 
de inspirar a proliferação de metáforas, é daquelas jovens que nos 
remetem às Oréadas, as ninfas dos montes e bosques pintadas 
por Boticelli. Para sua festa de 15 anos, sua mãe, resolveu 
mapear as emoções dos familiares e amigos  com uma noitada 
de textura aveludada, acariciante e inspirou-se nas estrelas. Não 
é preciso ter um olhar mais agudo perscrutando cada cantinho 
da festa para perceber os românticos recursos florais oferecidos 
pelos arranjos de gipsófilas, rosas cor de rosa e amarelas, que 
envolviam os principais espaços da mesa do bolo. Foi uma noitada 
informal, de cardápio totalmente árabe e delicioso, que marcou 
o début de Sofia.

FEIJOADA 

Manoel das Neves pretendia 
realizar amanhã, no Espaço Green 
Gold, do Estoril, um pampeiro, 
com roda de samba, para marcar 
o início de vendas do primeiro 
lote de sua Feijoada do Mané, 
que este ano deverá acontecer 
dia 30 de maio. Mané cancelou 
a festa de amanhã, mas mantém 
a data da Feijoada acreditando 
que, até lá, a pandemia já esteja 
diminuindo sua intensidade.

ADIADA A FESTA 

Não há muito a ser dito. As evidências estão aí, escancaradas 
pelos meios de comunicação do mundo inteiro, mostrando as 
precauções que estão sendo tomadas para que a pandemia do 
devastador Coronavírus não se alastre. Portanto, resolvi adiar a 
realização da festa “HalleLUIah” que pretendia promover dia 11 
de abril no Bar Aperitivo do Automóvel Clube. Tenho esperança, 
assim como o mundo inteiro, de que em pouco tempo tudo volte 
à normalidade e assim, marcaremos uma nova data. Ainda bem 
que os convites ainda não tinham sido vendidos. Mas aviso meus 
amigos quando houver nova data para o evento. 

* 

* 

* 

e como proceder caso eles 
apareçam.
                                                    
Para preven i r  r i scos de 
transmissão do Coronavírus,  
o Sesc Rio Preto fechou suas 
portas a partir de terça-feira, 
17 e suspendeu todas as 
atividades até, a princípio, dia 
31 de março.
                                                      
Esses cancelamentos, podem 
afetar os rodeios de Rio Preto 
e Mirassol. Paulo Emílio, 
já investiu R$ 1 milhão em 
contratos para a realização do 
seu Rio Preto Rodeo Country 
Bulls. 
                                                        
Os organizadores do show 
Boteco de Gusttavo Lima pára 
18 de abril, também avaliam 
a realização do espetáculo 
em outra data no segundo 
semestre.
                                                         
O C lube Monte L íbano, 
na reunião de segunda-
feira, cancelou uma série 
de at iv idades esport ivas 
e aguarda a evolução da 
pandemia, não descartando 
o fechamento temporário do 
clube de campo.Não será 
surpresa, se adiar o baile do 
Dia das Mães, com show do 
cantor Daniel.
                                                          
A  San ta  Casa  e  o  HB 
restringem visitas a pacientes 
e a Câmara Municipal só 
permite a presença de 30 

pessoas em suas sessões 
plenárias.
                                                        
A Festa do Milho de Jaci, 
marcada para 29 de março e 
5 de abril, foi adiada.
                                                       
A Diretoria João Theodoro,e 
o Conselho Deliberativo do 
Harmonia, enviaram aos sócios 
um comunicado, avisando 
que as saunas masculina e 
feminina foram fechadas,a 
academia, as aulas de pilates 
e massagem, suspendeu o 
funcionamento das piscinas,  
o funcionamento de qualquer 
even to  no  qu iosque ,  no 
pavilhão Raul Sisti e no salão 
de festas; suspendeu os cafés 
da manhã aos domingos e o 
funcionamento do restaurante e 
bar. Estão liberadas as quadras 
de tênis e beach tennis.
                                                
Apesar do novo decreto que 
passou a vigorar no município,  
a Festa das Nações do Serviço 
Social São Judas Tadeu, 
marcada para os dias 11, 12 
e 13 de junho,continua a ser 
organizada, mas poderá ser 
adiada se até lá o panorama da 
pandemia não ter mudança.

A Feijoada do Saco Roxo, dia 
9 de maio, continua com a 
mesma data, mas a venda dos 
convites deverá ter um prazo 
mais elástico para aguardar 
os acontecimentos. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


