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CORONAVÍRUS EM RIO PRETO

Saúde confirma 4º caso e 50 suspeitos 
e Agricultura barra feiras-livres

Último boletim epidemiológico, divulgado ontem pela Secretaria de Saúde, confirmou a quarto caso positivo de coronavírus em Rio Preto. A vítima 
é uma mulher que viajou para São Paulo. A partir desta segunda-feira, feiras-livres vão deixar de funcionar na cidade.                              Pág. A4
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Arquivo PESSOAL

Pet shops e lojas 
agropecuárias 
vão ter novas 

regras
Estabelecimentos que aten-

dem animais e vendem insu-
mos agropecuários vão poder 
funcionar durante a quarentena 
imposta pela pandemia do Co-
vid-19. Mas pet shops e lojas 
de áreas afins terão que obe-
decer normas técnicas.
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Escolas vão 
vacinar idosos 

contra Influenza
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Doria ordena 
fechamento do 

comércio no Estado
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Vigilância flagra 
mais de 100 
fiéis em igreja 

evangélica
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Enterrada viva 
em canavial, 
após estupro, 
jovem escapa   
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Dupla rouba 
utilitário 

de luxo de 
comerciante
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Motorista de 
carro morre após 
bater em ônibus 

na BR-153
Uma mulher de 36 anos 

morreu, na BR-153, perto de 
Ubarana, na noite de anteon-
tem, após bater o carro que 
dirigia em um ônibus, cujo con-
dutor ficou gravemente ferido.
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR
DICAS

    O Procon SP, vinculado à 
Secretaria da Justiça e Cidadania, 
iniciou  nesta quarta-feira (18/3), 
em São José do Rio Preto e região, 
a Operação Corona em farmácias 
e supermercados da capital. O 
objetivo é fi scalizar a abusividade 
na venda de álcool gel 70% e 
máscara de proteção.
    Equipes de fi scalização vão 
comparar os valores praticados 
nos últimos três meses por meio 
de conferência de notas fi scais 
para verifi car os aumentos de 
preços praticados nestes últimos 
dias. O fabricante também será 
fi scalizado caso o revendedor 
alegue que está apenas repassando 
o reajuste. A operação será por 
tempo indeterminado.
    De acordo com o CDC, é 
caracterizado como prática 
abusiva elevar sem justa causa o 
preço de produtos ou serviços e 
obter vantagem desproporcional. 
Se constatada a infração, o 
estabelecimento responderá a 
processo administrativo e poderá 
ser multado em valores de até R$ 
10.118.679,45.
    O consumidor que se deparar 
com algum valor de produtos 
ou serviços relacionados ao 
coronavírus que considere abusivo 
poderá registrar denúncia junto ao 
Procon SP: aplicativo, site www.
procon.sp.gov.br.
    O aplicativo do Procon SP 
pode ser baixado nas plataformas 
Android ou iOS (Play Store ou 
App Store). Já no site, o internauta 
deve acessar o endereço www.
procon.sp.gov.br e clicar no botão 
‘faça sua reclamação’ para acessar 
a área de login e se cadastrar. O 
consumidor receberá um e-mail 
de confi rmação de cadastro e 
acessando novamente ele poderá 
fazer sua reclamação no botão 
específi co para o coronavírus.

    JÁ SÃO MAIS DE 
3.400 ATENDIMENTOS 
REGISTRADOS NO 
PROCON SP
     O Procon SP registrou 
até quarta-feira (18/3) 3.411 
atendimentos sobre problemas 
relacionados ao coronavírus 
(cancelamentos de viagens e 
eventos, além de denúncia de 
abusividade de preços e ausência 
de produtos), dos quais 2.208 
foram reclamações e 1.203 
consultas. As reclamações estão 
sendo encaminhadas às empresas, 
que deverão apresentar soluções 

viáveis e satisfatórias a cada 
caso específi co, e as denúncias 
serão apuradas pela equipe de 
fi scalização para providências de 
acordo com o Código de Defesa 
do Consumidor – CDC.
    Das 2.208 reclamações 
registradas, 1.162 foram contra 
agências de viagens e 862 
contra companhias aéreas. 
Os consumidores também 
reclamaram de cruzeiros (46 
casos), programas de fi delidade 
(55 queixas) e de problemas com 
ingressos e eventos (40 queixas).
    O Procon SP reitera que é 
importante que o consumidor 
siga as orientações dos órgãos 
competentes – OMS, Ministério 
da Saúde e Secretaria da Saúde 
– a fi m de se proteger e evitar a 
propagação do COVID-19.
 

DIREITOS DO 
CONSUMIDOR

     O consumidor não é obrigado 
a expor sua saúde a riscos viajando 
ou indo a eventos onde poderá 
contrair o coronavírus.   
     As empresas devem negociar 
alternativas que não prejudiquem 
o consumidor, como postergar a 
viagem/evento para data futura; 
restituir valores já pagos, ou ainda 
outras possibilidades que não 
lesem o consumidor e com a qual 
ele esteja de acordo.
    Caso o consumidor se sinta 
prejudicado em razão da postura 
adotada pela empresa, ele pode 

procurar o Procon-SP, que irá 
intermediar a negociação para 
tentar compor um acordo com a 
empresa.
    De acordo com o CDC, é 
caracterizado como prática 
abusiva elevar sem justa causa o 
preço de produtos ou serviços. 
Desta forma, se o consumidor 
se deparar com algum valor de 
produtos ou serviços relacionados 
ao coronavírus que considere 
abusivo, poderá registrar 
reclamação junto ao Procon. 
    A diretoria de fi scalização irá 
solicitar esclarecimento junto ao 
fornecedor que poderá responder 
a processo administrativo e até 
ser multado caso a infração seja 
constatada.
 
     APLICATIVO E SITE
    
     O @proconsp disponibiliza 
canais de atendimentos à distância 
para intermediar confl itos e 
orientar os consumidores. O 
aplicativo do @proconsp pode ser 
baixado nas plataformas Android 
ou iOS (Play Store ou App Store).   
     Já no site, o internauta deve 
acessar o endereço www.procon.
sp.gov.br e clicar no botão ‘faça 
sua reclamação’ para acessar a 
área de login e se cadastrar. O 
consumidor receberá um e-mail 
de confi rmação de cadastro e 
acessando novamente ele poderá 
fazer sua reclamação no botão 
específi co para o coronavírus.

Divulgação

CORONAVÍRUS AFETA 
COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

OPERAÇÃO CORONA

     As incertezas relacionadas à 
disseminação do coronavírus 
(Covid-19) pelo mundo já estão 
afetando o comportamento 
dos consumidores, segundo 
pesquisa realizada pela 
Coresight Research. 
    De acordo com a pesquisa,    
os consumidores estão mais 
cautelosos ao fazer compras 
em lojas físicas com grande 
concentração de pessoas e 
estão se voltando ainda mais 
para o e-commerce como um 
meio para obter suprimentos 
básicos.
     “É compreensível, dada 
a incerteza em torno do 
coronavírus, que populações 
vulneráveis estão evitando 
ambientes físicos que 
aumentam a chance de 
exposição. Mas as necessidades 
de consumo não desaparecem 
e podem até aumentar, com 
muitos procurando estocar 
suprimentos”, disse Andrew 
Lipsman, analista-sênior da 
eMarketer, onde a pesquisa foi 
publicada.
     A pesquisa realizada nos 
Estados Unidos mostrou que 
quase metade (47%) dos 
consumidores consultados no 
� m de fevereiro disseram que 
estão evitando fazer compras 
em shoppings, e 32% estão 
evitando evitando lojas físicas 
de rua, fora dos shoppings. Se 
o surto piorar, cerca de três 
quartos (74%) disseram que se 
afastariam completamente dos 
shoppings, e pouco mais da 
metade (52%) deixaria de fazer 
compras em lojas de rua.
    O mercado de alimentação e 
entretenimento também deve 
sofrer com a diminuição de 
clientes. A pesquisa mostrou 
que 30% dos consumidores 
já estão evitando frequentar 
bares e restaurantes, e caso 
a proliferação da doença 
aumente, esse número deve 
subir para 60%.
     O fato de os consumidores 

CÓDIGO DE 
DEFESA DO 
CONSUMIDOR: OS  
DIREITOS QUE O 
CONSUMIDOR NÃO 
CONHECE. PARTE -3
    O Código de Defesa do 
Consumidor completa neste mês  
três décadas de existência. E ainda 
é pouco conhecido pelo cidadão 
brasileiro. Para comemorar 
estamos listando alguns dos seus 
direitos que talvez você nem sabe 
que exista.
      1 -    Passagens de ônibus têm 
validade de um ano
     As passagens de ônibus, mesmo 
com data e horário marcados, 
têm validade de um ano, de 
acordo com a da Lei nº 11.975, 
de 7/6/2009. Caso não consiga 
fazer a viagem na data marcada, 
o passageiro deve comunicar a 
empresa com até três horas de 
antecedência. Depois, poderá 
usar o bilhete em outra viagem, 
sem custos adicionais (mesmo se 
houver aumento de tarifa);
    2 -    Se o consumidor 
desistir de um curso, tem 
direito a receber o valor 
das mensalidades pagas 
antecipadamente
     Se houver desistência, as 
parcelas pagas referentes aos 
meses que não serão cursados 
deverão ser devolvidas. Porém, 
não há a obrigação do curso 
devolver o valor pago pelo 
material didático. O Idec considera 
abusiva qualquer cláusula 
contratual que estabeleça a não 
devolução do valor pago. No 
entanto, a escola pode cobrar 
multa, desde que isso esteja 
previsto no contrato, e que o 
valor � xado não seja abusivo. 
Por lei, o limite para multa com 
cancelamento de contrato é de 
10%;
     3 -    Doador de sangue tem 
direito a meia entrada
    Doadores de sangue registrados 
em hemocentro e bancos de 
sangue de hospitais dos  estados 
Paraná (Lei Estadual 13.964/2002), 
Espírito Santo (Lei Estadual 
7.737/2004) e Mato Grosso do 
Sul (Lei Estadual nº 3.844/2010) 
têm direito à meia-entrada, 
pagando assim a metade do valor 
estipulado ao público geral para 
o ingresso a espetáculos culturais, 
eventos esportivos, cinemas, 
exposições, entre outros;
     4 -    Toda loja deve expor 
preços e informações dos 
produtos
    Artigo 6, parágrafo terceiro do 
CDC: a informação adequada e 
clara sobre os diferentes produtos 
e serviços, com especi� cação 
correta de quantidade, 
características, composição, 
qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem;
    5 -    Se a ligação do celular for 
interrompida, você pode repeti-
la em até 120 segundos
    Resolução nº 604, de 27 de 
novembro de 2012, aprova 
alteração no Regulamento do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) 
para que chamadas sucessivas 
feitas de celular para um mesmo 
número sejam consideradas uma 
única ligação para efeitos de 
tarifação. Para serem consideradas 
sucessivas, as chamadas deverão 
ser refeitas no intervalo máximo 
de 120 segundos entre os mesmos 
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estarem evitando as compras 
em lojas físicas não quer dizer 
que o consumo diminuiu, 
ele apenas migrou para o 
e-commerce. Segundo a CNBC, 
a demanda cresceu tanto que 
Amazon, Walmart e Instacart 
alertaram sobre possíveis 
atrasos e indisponibilidade do 
delivery expresso (no mesmo 
dia) ou no dia seguinte à 
compra.
     Preparação da despensa
Uma outra pesquisa, realizada 
pelo instituto Nielsen, também 
aponta mudanças de hábitos 
de consumo causadas pela 
pandemia do Covid-19. O 
instituto identi� cou picos de 
crescimento nas vendas de 
produtos alimentícios de alta 
duração nos Estados Unidos 
após o início das contaminações 
em grande escala, na semana 
que terminou em 29 de 
fevereiro.
    De acordo com a Nielsen, os 
produtos que tiveram maior 
pico de vendas foram leite em 
pó (+84%), grãos (+37%), carne 
enlatada (+31%) e arroz (+25%). 
Indicadores semelhantes em 
todo o mundo demonstram 
que as notícias sobre o Covid-19 
causaram o aumento da 
demanda, nos países afetados, 
por produtos indispensáveis na 
despensa.
    Além de alimentos, também 
não é surpresa o aumento 
das buscas por produtos de 
higiene, como álcool em gel e 
máscaras cirúrgicas. As vendas 
de álcool em gel, por exemplo, 
cresceram 19,5% na semana 
de 1º de fevereiro, quando o 
primeiro caso foi con� rmado 
nos Estados Unidos, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. Com a 
proliferação dos contágios nos 
Estados Unidos, as vendas do 
produto aumentaram 85% na 
semana que começou em 22 de 
fevereiro em relação ao mesmo 
período de 2019.

CONSUMIDORES ESTÃO MAIS CAUTELOSOS DURANTE AS 
COMPRAS. COMO FORMA DE PREVENÇÃO ESTÃO E EVITANDO 

LOJAS FÍSICAS E AUMENTANDO VOLUME DE COMPRAS ONLINE

PROCON-SP FISCALIZA ABUSIVIDADE NA VENDA DE ÁLCOOL 
GEL E MÁSCARA DE PROTEÇÃO

Contato: 17 99791-2647



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, domingo
22 de março de 2020

O Governador João Do-
ria determinou quarentena 
em todos os 645 mu-
nicípios de São Paulo a 
partir de terça-feira (24). 
Durante 15 dias, a medida 
impõe o fechamento do 
comércio, exceto servi-
ços essenciais de alimen-
tação, abastecimento, 
saúde, bancos, limpeza e 
segurança.

A quarentena foi anun-
ciada no início da tarde de 
ontem (21), em entrevista 
coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes. O decreto 
com o detalhamento das 
proibições e exceções será 
publicado em edição extra-
ordinária no Diário Oficial 
do Estado. 

“Isso implica na determi-
nação, ou seja, na obrigação 
do fechamento de todo o 
comércio e serviços não es-
senciais à população. Essa 
medida poderá ser renova-
da, estendida ou suprimida 
se houver necessidade”, 
disse Doria. A medida visa 
proteger a saúde pública e 
reduzir a disseminação do 
coronavírus.

O fechamento do co-
mércio atinge todas as 
lojas com atendimento 
presencial, inclusive bares, 
restaurantes, cafés e lan-
chonetes. Estabelecimen-
tos que servem alimentos 
e bebidas em mesas ou 
balcões só poderão aten-
der pedidos por telefone ou 
serviços de entrega.

Só ficarão abertos esta-
belecimentos com atendi-
mento presencial que pres-

tam serviçosconsiderados 
essenciais – a quarentena 
não afeta o funcionamento 
de indústrias. O decreto 
assinado por Doria listas 
as exceções em seis cate-
gorias distintas.

Nos serviços de saúde, 
está liberado o funciona-
mento de hospitais, clíni-
cas– inclusive as odontoló-
gicas – e farmácias. No se-
tor de alimentação, podem 
funcionar supermercados, 
hipermercados, açougues 
e padarias – que não pode-
rão permitir o consumo no 
estabelecimento durante a 
quarentena.

No setor de abasteci-
mento, poderão atuar nor-

malmente transportadoras, 
armazéns, postos de ga-
solina, oficinas, transporte 
público, táxis, aplicativos de 
transporte, serviços de call 
center, pet shops e bancas 
de jornais.

Os demais setores que 
poderão oferecer serviços 
durante a quarentena são: 
empresas de segurança pri-
vada; empresas de limpeza, 
manutenção e zeladoria; 
bancos, lotéricas e corres-
pondentes bancários.

O aumento nas restri-
ções de circulação foi de-
cidido tem respaldo do 
Centrode Contingência 
contra o coronavírus. “São 

medidas importantíssimas, 
no tempo adequado e 
respaldadas por todos os 
critérios científicos”, disse 
o médico infectologista 
David Uip, que coordena 
o grupo de especialistas.

O cumprimento da qua-
rentena será fiscalizado 
pelo Estado e também 
pelas prefeituras. O Go-
vernador também disse 
que aglomerações e fes-
tas ao ar livre, como os 
chamados “pancadões”, 
são considerados ilegais e 
deverão ser coibidos pela 
Polícia Militar não apenas 
na Grande São Paulo, mas 
também no interior e no 
litoral do estado.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Doria determina quarentena em 
todo o estado de São Paulo

Covid-19

O presidente da Câmara de 
Rio Preto, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), está convocando 
para segunda-feira (23) uma 
reunião com a Mesa Diretora e 
do Departamento Jurídico para 
definir novas medidas a serem 
tomadas no funcionamento 
legislativo, após o decreto de 
emergência publicado pela Pre-
feitura.

Dentre as propostas que 
serão discutidas está a sus-
pensão das sessões ordinárias 
até 30 de abril, deixando a 
possiblidade se for necessário 
da convocação de sessões 
extraordinárias onde poderá 
acontecer a votação virtual, isso 
porque seis vereadores são do 
grupo de risco.

A direção da Câmara já de-
terminou que os estagiários, me-
nores aprendizes e funcionários 
lotados nos gabinetes atuarão 
no sistema do Teletrabalho. Os 
demais funcionários da Câmara 
terão férias antecipadas e em al-
guns casos haverá o sistema de 
rodízio para manter os serviços 
essenciais.

TV Câmara – os funcio-
nários do canal trabalharam com 
um quadro reduzido, mas se 
manterá funcionando para levar 
informações para a população 
sobre da pandemia do Covid-19.

Pauléra afirma que as no-
vas determinações poderão 
tem algumas mudanças, após 

Após decreto 
de emergência, 

Pauléra vai propor 
cancelar sessões

Fora do páreo
O ex-vereador Nilson Silva 

não vai mais disputar cadeira 
na Câmara. Cansou de tentar 
e os votos depositados nas 
urnas não corresponderem 
o número necessário para 
a sua volta. Agora, não é o 
caso dos ex-vereadores Ma-
noel da Conceição e Carlão 
do JC, ambos do Solidarie-
dade, e de Alessandra Trigo 
(DEM). Eles ainda sentem 
a picada da mosca azul la-
tejando na pele e vão fazer 
mais uma tentativa em ou-
tubro. Conceição tem a seu 
favor os terços que reza pela 
periferia. É a fé na política...

Sucateados
Os terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal 

estão sucateados, o que deixa o usuário irritado ao ten-
tar pagar contas, retirar dinheiro ou fazer outros tipos de 
serviços oferecidos pelo banco. Será que falta recurso 
financeiro para fazer a substituição por equipamentos 
mais modernos? O cliente, no entanto, só tem o direito de 
acessar o terminal eletrônico duas vezes ao mês. Depois 
tem de pagar uma taxa pelo serviço. Um cliente, revoltado, 
desabafou: “ É a cara do Brasil”. Paciência... sempre!

Suspende
A Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, 
por causa do Covid-19, 
anunciou que vai suspen-
der a partir de amanhã 
as sessões ordinárias. A 
medida será adotada por 
tempo indeterminado. Se-
rão suspensos ainda os 
eventos coletivos e visita-
ção pública da Casa. Um 
comitê virtual de crise será 
instituído com a Mesa Dire-
tora e os líderes partidários 
para acompanhamento e 
eventual deliberação de 
ações que dependam da 
atuação do Poder Legis-
lativo.

Rede social
Celso Peixão (MDB) informou que a pandemia provo-

cada pelo coronavírus reduziu o número de pessoas que 
comparece à Câmara ou na sua casa, na Vila Toninho, para 
fazer suas reivindicações. “Caiu cerca de 80%”, revela. As 
pessoas, segundo ele, estão com receio de contrair o vírus. 
Informou ainda que seus assessores, que antes iam pes-
soalmente nas secretarias para solucionarem problemas, 
agora tudo é feito por meio dos aplicativos, por exemplo, 
o WhatsApp.

Teletrabalho
A Câmara Federal vai 

analisar projeto que conce-
de prioridade para a presta-
ção de serviços em regime 
de teletrabalho para em-
pregados que tenham filhos 
com idade igual ou inferior 
a três anos de idade. O 
autor da proposta, Antônio 
Brito (PSD-BA), diz que a 
medida poderá aumentar 
o convívio familiar em uma 
fase em que a criança pre-
cisa de muita atenção. “A 
proposta contribuirá para 
o maior equilíbrio nas rela-
ções trabalho-família e para 
a redução da discriminação 
contra a mulher”, diz.

Mineração
Um expert na formação 

de chapas de pré-candidatos 
a vereador disse que o ex-ve-
reador César Gelsi acertou 
ao permanecer no PSDB, 
para disputar novamente 
uma cadeira na Câmara. A 
chapa tucana, de acordo 
com esse espião, tem tudo 
para emplacar ao menos um 
vereador e como Gelsi sem-
pre teve uma boa votação, 
a estrada está pavimentada 
para ele subir a rampa do 
Legislativo. Eleição, como 
diz Edinho Araújo (MDB), é 
como mineração: “Só depois 
da apuração”, costuma dizer 
o prefeito.

Álcool gel
Para evitar a propagação do coronavírus por meio do 

transporte coletivo no município, Celso Peixão (MDB) 
apresentou requerimento que obriga as empresas a pas-
sarem álcool gel nos suportes utilizados pelos passageiros 
durante os percursos. O vereador disse que, assim que o 
ônibus chega ao terminal, a cada rodada, o produto tem 
de ser passado nos suportes para fazer a desinfecção. 
Peixão disse que não sabe se a exigência está sendo 
cumprida pelas empresas: “É preciso fiscalizar”, pondera.  

Foi mesmo
A declaração do deputado federal Eduardo Bolsonaro 

(sem partido) continua agitando a rede social. Os petistas, 
por exemplo, tentam detonar o parlamentar só porque ele 
é filho do presidente da República. O deputado, que já 
falou asneiras pelos quatro cantos do país, desta vez falou 
a verdade, ao dizer que o governo chinês foi omisso. E foi 
mesmo! Jogou o maldito vírus sob o tapete vermelho até 
que não deu mais para segurar a informação catastrófica. 
O resultado está espalhado pelo mundo...

Casos

O Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, infor-
mou que o estado contabilizava 396 casos confirmados de COVID-19 e 
15 mortes – todas na capital – em decorrência da doença até o início da 
tarde deste sábado
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Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

a reunião. As determinações 
finais devem ser publicadas na 
terça-feira (24) no Dhoje Inte-
rior (Diário Oficial do Município).

Outras medidas tomadas 
até o momento pela Câmara:

Proibição – Desde o 
último dia 17, a entrada, visi-
tação e circulação do público 
em geral nas dependências 
do Poder Legislativo ficaram 
restritas apenas a servidores, 
vereadores, assessores, forne-
cedores e imprensa.

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

Sem Digital – os fun-
cionários estão dispensados 
de registrar a entrada e saída 
no cartão de ponto seguindo 
orientação.

Suspensão – todas as 
atividades extras como utiliza-
ção da Tribuna Livre, Hora do 
Presidente, sessões solenes, 
solenidades, reuniões e au-
diências públicas. Exceto as 
reuniões da CEIs por conta dos 
prazos legais. Inicialmente a 
suspensão apenas da sessão 
desta próxima terça-feira (24).
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Escolas vão ser usadas como 
ponto de vacinação para idosos

A partir de terça-feira, 
dia 24, idosos acima de 
60 anos vão receber a 
vacina contra influenza 
por conta da circulação do 
novo coronavírus. 

O comunicado foi dado 
em entrevista coletiva do 
prefeito Edinho Araújo, 
junto com o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, na 
sexta-feira, 20, que afir-
maram que escolas vão 
ser usadas como ponto de 
vacinação. 

A determinação foi to-
mada para tirar os idosos 
que são grupo de riscos 
para o COVID-19. A ideia 
que os idosos não com-
pareçam nas unidades de 
saúde. As escolas muni-
cipais estão sendo prepa-
radas para a vacinação. 

Já que com a suspensão 
das aulas os pátios dessas 
escolas estão vazios. 

Neste sábado serão 
publicadas as escolas que 
vão servir como centro 
de vacinação, que serão 
próximos às unidades de 
saúde, para fácil acesso. 

Outro modo do idoso 
tomar a vacina é com 
Drive thru, para vacinar os 
idosos. O paciente pode 
tomar a vacina dentro 
do veículo sem precisar 
descer do automóvel. A 
iniciativa vai acontecer 
no Centro de Eventos na 
Região Sul e no Parque 
Ecológico na Região Norte 
da cidade.

“O idoso chega de carro 
no local dirigindo ou com 
acompanhante, vai até o 
local, preenche os dados 
sem precisar sair até as 
unidades de saúde”, fina-
lizou Borim.

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br
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Coronavírus altera rotina de 
compras de rio-pretenses

 Desde que a Organi-
zação Mundial de Saúde 
(OMS) declarou a pandemia 
do coronavírus (COVID-19) 
no mundo, os brasileiros 
têm se adaptado a uma 
nova rotina que busca a pre-
venção e o fim do contágio 
do vírus. 

Em Rio Preto, com três 
casos confirmados da do-
ença até o momento, a 
recomendação das equipes 
de Saúde local não é dife-
rente, o pedido é para que 
sejam evitados lugares com 
grandes aglomerações.

A prova de que a rotina 

Mariane DIAS as pessoas preferirem a lo-
comoção por moto. 

“Tem muitas pessoas que 
preferem andar com a gente, 
porque têm medo de utilizar 
automóvel ou ônibus que 
são fechados, eles justificam 
que com a moto corre o ar, 
mas nas ruas nota-se o mo-
vimento fraco, neste feriado 
está mais fraco ainda o mo-
vimento”, comentou.

Uma das clientes de Ro-
sane é idosa e optou com-
prar remédio sem precisar 
sair de sua residência. 

“Ela tinha vários tipos de 
problemas, então pediu para 
eu buscar um óculos e remé-
dio na farmácia porque não 

podia sair. Na entrega ela 
foi até o portão, entreguei  
os pedidos e disse para 
ela lavar as mãos, limpar o 
envelope que eu entreguei 
para não se contaminar, 
porque estava muito doen-
te”, disse.

A profissional que tra-
balha, diariamente, nas 
ruas, adotou uma rotina de 
higiene entre uma corrida 
e outra. 

“Eu tenho medo, mas 
sempre que saio limpo o 
capacete com álcool em 
gel, quando chego lavo as 
mãos com sabão. Depois 
limpo todo o capacete de 
novo nas partes interna e 
externa. A primeira coisa 
é lavar o pano com sabão, 
depois eu passo o álcool 
nos objetos”, frisou.

Farmácias

Sobre compras por meio 
de entregadores, nas farmá-
cias, a maioria dos profis-
sionais disse que a deman-
da ainda está equilibrada. 

“Por telefone continua 
comprando quem já tinha 
esse costume, o que mudou 
um pouco foi o movimento 
de pessoas vindo até a far-
mácia, neste caso houve 
queda”, afirmou o proprie-
tário da farmácia localizada 
no bairro Boa Vista, que 
preferiu não se identificar.

Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras 
contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto In-
ternacional Tom Jobim- Rio Galeão

Governo 
restringe 

entrada de 
estrangeiros 

por voos 
internacionais

O governo federal restringiu a 
entrada de estrangeiros no Bra-
sil por voos internacionais para 
prevenir maior disseminação 
do novo coronavírus no país. A 
medida tem prazo de 30 dias e 
começa a valer em 23 de março.

Serão impedidos de entrar no 
Brasil passageiros estrangeiros 
vindos da China, de países-
-membros da União Europeia, da 
Islândia, da Noruega, da Suíça, 
do Reino Unido e da Irlanda do 
Norte, da Austrália, do Japão, da 
Malásia e da Coreia do Sul.

De acordo com a portaria 
interministerial dos ministérios da 

Saúde, Justiça e Segurança Pú-
blica, Infraestrutura e Casa Civil, 
publicada na noite de quinta-feira 
(19) em edição extra do Diário 
Oficial da União, a medida atende 
uma recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) de restrição excepcional 
e temporária de entradas no país.

Ainda segundo o documento, 
a restrição não se aplica a bra-
sileiros natos ou naturalizados, 
imigrantes com prévia autori-
zação de residência no Brasil, 
estrangeiro que vai se reunir 
com familiar brasileiro que está 
no país ou aquele que seja auto-
rizado pelo governo em vista do 
interesse público.

A medida também não atinge 
profissionais estrangeiros a ser-
viço de organismo internacional, 
funcionários estrangeiros autori-
zados pelo governo brasileiro e o 
transporte de cargas.

Ao deixar o Palácio da Alvo-
rada na manhã desta sexta-feira 
(20), em Brasília, o presidente 
Jair Bolsonaro foi questionado 
sobre o motivo de a portaria não 
incluir estrangeiros vindos dos 
Estados Unidos, já que há um 
aumento do número de casos 
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naquele país. Para o presidente, 
é preciso manter contato com 
algum país de fora.

“[Os Estados Unidos] está 
numa situação semelhante à 
nossa, não é privilegiar esse ou 
aquele país. Não há, no meu 
entender, esse aumento que 
está sendo falado por aí. Nós 
precisamos algum contato de fora 
também e as próprias empresas 
aéreas estão parando, porque 
algumas viagens, de acordo com 
percentual de passageiros, não 
são lucrativas”, disse.

De acordo com o último 
boletim da Organização Mundial 
da Saúde, divulgado ontem, os 
Estados Unidos têm 7.087 ca-
sos confirmados, sendo 3.551 
novos casos, e 100 mortes por 
Covid-19.

Fronteiras terrestres
Também nesta quinta-feira 

(19), o governo federal determi-
nou o fechamento de fronteiras 
terrestre do Brasil com países 
vizinhos da América do Sul por 
15 dias. Na quarta-feira (18), 
a medida foi aplicada apenas à 
Venezuela. Brasileiros continuam 
podendo entrar no Brasil vindo 

A vacina contra a Influenza é a forma mais eficaz de garantir a saúde dos idosos, que são grupo de risco do coronavírus

COVID-19

Saúde confirma quarto caso de 
coronavírus e feiras são suspensas 
A Prefeitura de Rio Preto, por 

meio da Secretaria de Saúde in-
forma que foi confirmado o quarto 
caso positivo para COVID-19 em 
São José do Rio Preto.

Trata-se de uma mulher de 42 
anos, com histórico de viagem à 
cidade de São Paulo.

Ela apresentou início dos sinto-
mas em 16 de março com dor de 
garganta, tosse e febre. Está em 
isolamento domiciliar juntamente 
com os contatos próximos.

Até o momento são 72 notifi-
cações, sendo 4 positivos, 50 em 
investigação.

A Vigilância sanitária flagrou 

três estabelecimentos em funcio-
namento em desacordo com as 
normas do decreto municipal, os 
três foram multados e na reinci-
dência serão fechados.

COMUNICADO FEIRA-LIVRE

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, informa que em 
comum acordo com o sindicato 
dos feirantes, decidiu suspender 
as feiras-livres em Rio Preto a 
partir do dia 23 de março até o 
próximo dia 10 de abril. A decisão 
foi tomada levando em considera-
ção as determinações do Comitê 
de Enfrentamento ao Coronavírus.

Da REPORTAGEM

BARREIRA AÉREA

está, realmente, diferente 
tem sido percebida nas ruas 
de grande movimento, no 
município e no transporte 
público. 

Segundo a Secretaria 
de Trânsito, Transportes e 
Segurança, após o anúncio 
do coronavírus na cidade, a 
circulação de passageiros 
pelo terminal urbano caiu 
em 20%, o fluxo do local 
diariamente antes da pan-
demia era de 40 mil a 50 
mil pessoas.

A mototaxista Rosane 
Marisa Velqui, de 44 anos, 
trabalha há nove anos com 
o transporte de pessoas e 
disse que a fase atual fez 

Segundo Rosane, passageiros preferem andar de moto porque no veículo “corre o ar”

Cláudio LAHOS

dos países mencionados.
A fronteira com o Uruguai será 

objeto de uma portaria específi-
ca. Sexta-feira (20), ao deixar o 
Palácio da Alvorada, em Brasília, 
o presidente Jair Bolsonaro disse 
que negocia um acordo comum 
com o presidente uruguaio Luis 
Lacalle Pou, assim como foi feito 
com os demais países.

“O presidente recém assumiu 
lá, nós queremos fazer algo em 
comum acordo. Agora, na verda-
de, é quase como se fosse um 
país só, é uma linha imaginária”, 
disse Bolsonaro. “O pessoal fala 
que fechar, resolveu. Lógico, vai 
atenuar o problema, mas não vai 
resolver”, ressaltou.

A portaria publicada ontem 
sobre fronteiras terrestres não 
impede o livre tráfego do trans-
porte rodoviário de cargas e o 
tráfego de residentes de cidades 
gêmeas com linha de fronteira ex-
clusivamente terrestre, como é o 
caso de Pedro Juan Caballero, no 
Paraguai, e Ponta Porã, no Mato 
Grosso do Sul. A divisa do Brasil 
com o Uruguai também apresenta 
o mesmo caso com as cidades de 
Rivera, no Uruguai, e Santana do 
Livramento, no Rio Grande do Sul.

Divulgação

Vigilância Sanitária flagra culto em igreja 
evangélica com mais de 100 pessoas

Fiscais da Vigilância Sanitária 
de Rio Preto acionaram a Polícia 
Militar, por volta das 20 horas desta 
sexta-feira, para atenderam uma 
ocorrência de infração de medida 
sanitária preventiva em uma igreja 
evangélica na avenida Bady Bassitt, 
na Vila Nossa Senhora Aparecida.

A pastora, de 44 anos, que pre-
sidia o culto, foi levada até a Central 
de Flagrantes. Segundo o boletim 
de ocorrência, a fiscalização perce-
beu que havia mais de 100 fiéis no 
local, limite máximo estabelecido 
por decreto do prefeito Edinho 

Araújo, que proíbe a aglomeração 
de pessoas em decorrência do 
coronavírus.

Ainda de acordo com o registro 
policial, fiscais perceberam que o 
culto continuou após a saída da 
pastora e que alguns fieis deixaram 
a igreja com a intenção de adequar 
ao número de pessoas permitido.

MULTA

Conforme o decreto nº 18.554, 
de 16 de março de 2020, quem 
for flagrado descumprindo a de-
terminação pode ser multado em 
R$ 6 mil.

Daniele JAMMAL
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O dia em que o
planeta Terra parou...
A grande maioria dos cientistas do mundo ao contrário 
da grande mídia científica, já previam o surgimento de 
uma grande pandemia...só não sabiam quando. Desde 
dezembro de 2019 que o mundo vinha acompanhando 
essa novela que na época era apenas uma epidemia 
local, torcendo para que o governo chinês com toda sua 
tecnologia e avanços científicos, superassem essa si-
tuação, mas não foi o que ocorreu. No fundo vimos a 
tragédia de Chernobyl se repetindo, onde um governo 
totalitário, orgulhoso e totalmente perdido, escondeu 
informações vitais de toda humanidade, chegando à 
negar ajudar e recursos humanitários das principais na-
ções do G8.

Wagner Soeiro é escritor, 
palestrante e professor especialista em ensino de Geografi a e Astro-
nomia
Contato: wsoeiro@gmail.com

A OMS(Organização Mundial da Saúde) mesmo 
com a lição da gripe suína de 2008, desconsi-
derou o grande risco que todo planeta corria, 
e preferiu aguardar informações da China sem 
sugerir nenhuma ação mais incisiva dos paí-
ses membros da ONU, e a falta de aviso cau-
sou uma falsa segurança que comprometeu o 
controle de países como Itália e Coréia do sul, 
onde os casos se multiplicaram de forma as-
sustadora. É preciso que todo mundo leve à 
sério essa pandemia, pois entre 1918 e 1919, 
a chamada gripe espanhola matou mais de 50 
milhões de pessoas, a pandemia de gripe asi-
ática matou 2 milhões de pessoas em 1957, a 
epidemia de Hong Kong vitimou 2,1 milhão em 
1968, e a pandemia de gripe suína de 2009 
gerou 600 mil mortes. Atualmente com os 
avanços das vacinas, diminuição da pobreza 
e o conjunto de melhorias no saneamento das 
cidades contribuíram para a queda da morta-
lidade por doenças infecciosas nesse início do 
século XXI, mas não podemos baixar a guarda 
e esquecer que os vírus sofrem mutação, e o 
investimento em pesquisas e vacinas devem 
ser constantes por todos países do planeta. É 
necessário um maior controle sanitário e mé-
dico de todo fluxo de produtos e pessoas, prin-
cipalmente das migrações forçadas, um maior 
monitoramento do clima e fiscalização das 
áreas mais carentes, onde faltam saneamento 
básico e vigilância sanitária em mercados po-
pulares.

Deixo aqui como recomendações ao enfrenta-
mento do COVID 19, as seguintes dicas: Con-
trole a ansiedade de informações novas, use 
as redes sociais como amiga e não inimiga, 
seja solidário, descanse lendo um bom livro, 
e espalhe notícias de vitórias pois muitos con-
tam com isso!!

Essa coluna é mais uma ação de divulgação 
científica do CARP (Clube de Astronomia Rio 
Preto), somos associados à AWB (Astronomers 
Without Boarders) e UBA (União Brasileira de 
Astronomia), além de termos o selo de quali-
dade da SAB (Sociedade Astronômica Brasi-
leira). 

Empresas investem em higienização da 
frota e orientação aos passageiros 

A Artesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo) 
divulgou orientações e reco-
mendações às 91 empresas 
de ônibus que fazem parte 
do Sistema Intermunicipal de 
Transporte de Passageiros do 
Estado para a prevenção do 
coronavírus. As empresas es-
tão fazendo a higienização dos 
ônibus antes dos passageiros 
embarcarem como medida de 
prevenção. 

 Diariamente o sistema 
transporta diariamente mais 
de 320 mil passageiros em 
média nas mobilidades subur-
banas e rodoviárias. São apro-
ximadamente 12 mil viagens 
diárias no estado.   

A Agência Reguladora ela-
borou recomendações tanto 
para o atendimento ao público 
quanto em relação à higieniza-
ção dos veículos e à proteção 
e capacitação dos funcionários 
das empresas 

 A Artesp orientou as em-
presas a reforçarem os pro-
cedimentos de limpeza e 
higienização dos veículos. 
As empresas também estão 
capacitando os funcionários 
para orientar os passageiros e 

comunicar o público sobre as 
medidas preventivas adotadas 
pelas empresas.  

 Para os trabalhadores de-
vem ser disponibilizados um 
reforço para as medidas de 
higiene, como álcool em gel 
e lenços.  

O gerente da Pevê-tur, 
Rogério Pavenelli, disse que 
estão intensificando a limpeza 
dos ônibus. “Estão colocando 
uma pessoa no terminal assim 
que os ônibus chegam e es-

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

tamos colocando os produtos 
necessários. As pessoas estão 
deixando de viajar, não estão 
indo trabalhar, então caiu 
cerca de quarenta por cento 
o número de passageiros”, 
finalizou. De acordo com a 
assessoria da companhia 
Expresso Itamarati, todos os 
veículos urbanos estão sendo 
limpos a cada volta ao termi-
nal. Os ônibus rodoviários já 
estão higienizados por dentro e 
por fora, incluindo o filtro de ar 

condicionado. Nesses ônibus 
também possuem frascos de 
álcool em gel e em casos de 
pessoas estejam tossindo ou 
espirrando a bordo, máscaras 
estão sendo distribuídas. 

  No caso dos motoristas 
A cada viagem, eles estão 
recebendo orientações para 
higienização. Ainda segundo 
a empresa, os números de 
pessoas que estão utilizando 
os ônibus da companhia não 
diminuíram.  

A limpeza dos ônibus foi reforçada, seguindo 
orientação da Artesp

Construtor tem utilitário 
de luxo roubado 

Uma Land Rover Ranger Sport, 
ano 2015, foi roubada, por volta 
das 17h50 desta sexta-feira, no 
Jardim Santa Catarina, por dois mo-
toqueiros, um deles armado com 
revólver. A vítima, um construtor de 
55 anos, morador na área central 
de Rio Preto, esteve no Plantão 
Policial, onde registrou boletim de 
ocorrência de roubo. Segundo ele, 
estava transitando com o veículo e 
viu uma Honda, ocupada por dois 
homens, seguindo atrás, manten-
do uma certa distância, mas não 
deu importância ao fato, pois não 

desconfiou de que seria assaltado.
Ao estacionar perto da Unip, 

o motorista foi abordado pelos 
criminosos. O garupa levantou a 
camiseta preta que usava e mos-
trou a arma na cintura. Em seguida, 
deu ordem para que parasse o 
utilitário de luxo, com a chave no 
contato, e descesse. O construtor 
obedeceu ao bandido, que fugiu 
em alta velocidade em direção ao 
Shopping Iguatemi, sendo escolta-
do pelo comparsa. De acordo com 
a vítima, não foi possível ver os 
rostos dos marginais, pois usavam 
capacetes. A polícia fez o bloqueio 
da Land Rover.

Daniele JAMMAL

Acidente com ônibus na 
BR-153 mata motorista 

Um acidente ocorrido no 
quilômetro 124 da BR-153, 
nas imediações de Ubarana, 
na noite desta sexta-feira, ma-
tou uma mulher de 36 anos.

Conforme a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), ela dirigia 
um Honda Civic que colidiu 
frontalmente com um ônibus 
de passageiros, que saiu de 
Carazinho (RS) com destino a 
São Félix do Xingu (PA).

Segundo os patrulheiros 
que atenderam a ocorrência, 
o condutor do ônibus, de 33 

anos, ficou gravemente ferido, 
sendo socorrido até a Santa 
Casa de José Bonifácio, onde 
recebeu os primeiros socorros, 
e transferido em seguida para 
o Hospital de Base de Rio 
Preto.

Nenhum dos nove passa-
geiros do ônibus se feriu. Peri-
tos do Instituto de Criminalística 
estiveram no local e devem 
emitir um laudo com a causa 
do acidente.

O corpo da vítima foi removi-
do para o Instituto Médico Legal 
(IML) rio-pretense, onde passou 
por autópsia.

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS
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Cometa faz recomendações 
para quem precisar viajar 

Por conta da pandemia 
de coronavírus algumas 
empresas de viagens estão 
tomando alguns cuidados 
para evitar o contágio de CO-
VID-19, que está avançando 
no Brasil. A viação Cometa 
está implementando novas 
medidas com o objetivo de 
evitar a contaminação.

Uma das medidas foi 
a otimização das linhas e 
redução das operações. Os 
clientes estão recebendo 
comunicados, mas por con-
ta das mudanças,  todos 

devem confirmar pelo site 
suas viagens com destino e 
horário para que continuem 
válidas de acordo de com a 
programação. 

A empresa também está 
recomendando para que os 
passageiros com viagens 
programadas e que apresen-
tem os sintomas de febre, 
dores no corpo, tosse seca e 
coriza busquem atendimen-
to médico para garantir se a 
saúde está em dia. 

Até o momento, as via-
gens de Rio Preto para São 
Paulo não foram suspensas. 

A companhia está res-

Luciano RAMOS
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tringindo as viagens ao mí-
nimo necessário. O ideal é 
que viajgem pessoas que 
realmente tenham casos de 
extrema necessidade. Tam-
bém é recomendado que as 
viagens planejadas sejam 
evitadas durante o período 
mais crítico. 

Para quem já comprou 
a passagem e deseja se 
programar, a empresa está 
isentando todas as taxas de 
remarcações, por um ano a 
partir da data da compra da 
passagem, ou realiza o can-
celamento do bilhete com 
reembolso integral.

Por hora, as alterações 
acontecem em linhas inte-
restaduais com origem ou 
destino ao estado do Para-
ná estão suspensas por 14 
dias. Os passageiros podem 
remarcar suas passagens 
no período de um ano, sem 
taxas. Para o cancelamento 
de viagens, a orientação é 
para eles não se deslocarem 
para não ter cancelamento. 

As linhas interestaduais 
para o Rio de Janeiro tam-
bém foram suspendidas por 
15 dias. Todas as viagens 
do Rio de Janeiro e região 
também sofreram alteração.

Jovem é socorrida após ser 
estuprada e enterrada viva

Uma jovem de 22 anos foi 
socorrida por moradores de 
Uchôa na manhã deste sába-
do, 21, após ser enterrada viva 
em um canavial.A vítima, que 
conseguiu escapar, estava nua 
e muito machucada quando 
pediu ajuda a um casal de 

Luciano RAMOS sitiantes, cuja propriedade 
rural fica perto do trevo da 
Washington Luís. Segundo 
informações da Polícia Civil, a 
vítima alegou em depoimento 
que dois homens a teriam 
estuprado, agredido e enter-
rado viva. 

De acordo com testemu-
nhas, ela estava com o corpo e 

a boca cheios de terra e contou 
que tinha saído de um buraco.

A vítima, que mora na Vila 
Toninho, em Rio Preto, foi 
socorrida desorientada, com 
sinais de enforcamento, feri-
mentos no rosto e uma perfu-
ração no pescoço até o Pron-
to Socorro de Uchoa, sendo 
transferida em seguida para o 

Hospital de Base.
Conforme a polícia, a jovem 

teria afirmado que ficou a noite 
inteira tentando sair do buraco 
e que chovia no local. 

O caso foi apresentado no 
Plantão Policial de Cedral e 
segue sendo investigado. Até 
o momento, não há pistas dos 
autores.  



Pais cumprem quarentena e redobram 
medidas de higiene contra o coronavírus

Com a suspensão dos aten-
dimentos nas creches devido à 
pandemia do coronavírus (CO-
VID-19), os pais tiveram que 
criar uma rotina para as crian-
ças dentro de casa. O momento 
atual vivido em todo o mundo é 
de quarentena, uma oportuni-
dade para estreitar laços com 
os familiares e se conscientizar 
de que a fase não é de férias, 
mas sim de prevenção. 

Anna Beatriz Silva Zoppi, de 
22 anos, é mãe da pequena 
Cecília, de apenas três meses, 
para evitar o contágio da CO-
VID-19 toda a rotina familiar foi 
alterada. “No momento estou 
morando com os meus pais e 
irmão. Todos trabalham fora. 
Então adotamos a seguinte 
rotina, eu não saio com a bebê. 
Ficamos em casa. Quando a 
minha mãe chega do trabalho 
ela já tira a roupa no quintal, 
lava as mãos e vai direto para 
o banheiro tomar banho. Após 
toda a higiene feita é que 
acontece nosso contato, tanto 
dela comigo, quanto dela com 
a bebê e assim acontece com 

meu pai e irmão”. 
A mãe acrescentou ainda 

que,“saiu com a Cecília, so-
mente, no quintal para tomar o 
banho de sol, nem ao mercado 
eu vou. Quem faz as compras 
são meus pais. Tudo isso para 
evitar mesmo o contágio e 
prevenirmos. Vou precisar sair 
com a minha filha, somente, 
no dia 23 de março, para va-
ciná-la contra meningite, mas 
a unidade de saúde fica perto 
de casa, então será rápida essa 
ida”, disse Anna.  

Segundo especialistas da 
área da saúde, o coronavírus 
é transmitido por gotículas de 
saliva e catarro que se espa-
lham pelo ambiente. Por isso, 
a principal forma de prevenção 
é lavar as mãos com água e 
sabão regularmente. O refor-
ço da higiene deve ser ainda 
maior, após tossir, espirrar, ir ao 
banheiro e mexer com animais. 

Com a limpeza imediata 
das mãos, evita-se que o vírus 
acesse o organismo após a 
pessoa colocar as mãos em 
uma superfície contaminada. 
A mesma medida vale para 
afastar o risco de gripe e outras 
infecções.

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

Anna Beatriz Silva Zoppi, 
de 22 anos, é mãe da pe-
quena Cecília de apenas 
três meses

Arquivo PESSOAL

  

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

A FÉ FALA MAIS ALTO - Pastor Joaquim Teodoro, do Mi-
nistério Pentecostal Rompendo em Fé, ao lado de Allana 
Cegarra que foi consagrada líder do movimento dos jovens

CONCURSO DE FOTO-
GRAFIA ‘EU AMO RIO 
PRETO’ - É organizado 
pelo Ripreto Shopping 
Center, com a realização 
da Afocirp, leia-se Jorge 
Maluf. Na foto, o prefeito 
Edinho Araujo, o presiden-
te da Afocirp, Jorge Maluf, 
e o secretário de Cultura, 
Pedro Ganga 

COQUETEL DE ABERTURA DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA - Em comemoração ao 
aniversário de Rio Preto, no espaço gentilmente cedido pela diretora do Riopreto 
Shopping Center, Ana Cristina Jalles

MUDANÇA DE ROTINA
    CULTURA/SOCIAL

Jucélia trocou a área da Saúde pela consultoria
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COMEMORAÇÃO - Pa-
rabéns São José do Rio 
Preto por mais um aniver-
sário! Parabéns, prefeito 
Edinho, que muito tem 
trabalhado pela cidade, e 
também à presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, a primeira-dama 
Maria Elza Araujo. Feliz 
aniversário Rio Preto! 

SUCESSO -  A cantora Nat Guareschi, de Rio Preto, comemora 
o sucesso do seu novo hit. Lançado há pouco tempo, o clipe 
da música ‘Gin’ alcançou a marca de mais de 400 mil visuali-
zações nas redes sociais e mais de 100 mil streams nas plata-
formas digitais. Recentemente ela se apresentou no programa 
do Ratinho.  Natália é fi lha de Neide e Osmair Guareschi, inclu-
sive, mãe e fi lha parecem irmãs. As duas são novinhas

Após toda a higiene 
feita é que acontece 
nosso contato, tanto 
dela comigo, quanto 
dela com a bebê e  

assim acontece com 
meu pai e irmão

“

”
PERSONAL ORGANIZER Colocar ambientes em ordem 

virou profissão promissora 
Personal organizer ou consul-

tor de organização pessoal é um 
prestador de serviços que surgiu 
nos Estados Unidos há um pouco 
menos de 30 anos, quando Barry 
Izsak, que na época era um ope-
rador numa agência de cuidadores 
de animais, resolveu montar uma 
equipe para trabalhar com organi-
zação de ambientes.

No Brasil, este serviço chegou 
há menos de uma década e, atu-
almente, está se tornando comum 
em grandes cidades, visto a de-
manda gerada pela vida moderna 
que, com a correria do dia-a-dia, 
resulta em muita bagunça.

A personal organizer é uma 
profissional especializada em levar 

mais praticidade para o dia a dia 
das pessoas ao organizar ambien-
tes, espaços e rotinas, de acordo 
com a necessidade de cada cliente.

Jucélia Bonfochi,  de 48 anos, 
é formada em enfermagem, onde 
atuou por 15 anos na cidade de 
Penápolis, hoje, reside em Rio Preto 
e por não querer mais trabalhar na 
área da saúde viu na organização 
uma nova paixão.

Há três anos como personal 
organizer, se especializou e é certifi-
cada em organização de ambientes. 
Ela oferece soluções para quem 
não encontra alternativas, princi-
palmente dentro de casa.

Jucélia atende em residências, 
quarto de bebê, recém-casados e 
mudanças. A especialista tem 17,2 
mil seguidores nas redes sociais, 

onde interage e atualiza seu público 
com a organização nos ambientes 
dos respectivos clientes e mostra 
detalhes da sua rotina de trabalho.

A organização transforma a 
vida radicalmente de qualquer ser 
humano, segundo Jucélia. “Entrei 
de cabeça na área e me dei super 
bem, porque não é só ir na casa 
do cliente e dobrar uma roupa, há 
todo um trabalho específico”, conta.

“Arrumar é diferente de organi-
zar. Na organização há toda uma 
separação e é cada item no seu 
devido lugar com identificação, 
para que a pessoa não se perca 
na hora que ela vai procurar o que 
precisa”, frisa.

A personal relata que há clientes 
que dizem que organização não é 
para elas. 

Verônica MAESTRELLA

Cláudio LAHOS

“E eu falo, faça um teste, es-
colha uma gaveta na sua casa que 
você mais usa e organiza, identifi-
ca, faça isso durante uns 15 dias 
e observa se não fica mais fácil, 
pois hoje, não podemos perder 
tempo’’, explica.

A especialista leva todos os 
materiais dentro de seu próprio 
carro personalizado, desde cabides 
até etiquetas. “Porém há clientes 
que preferem ir comprar os mate-
riais, por conta própria’’, revelou.

As consultorias vão além da 
arrumação. “Faço um treinamento 
com a funcionária e com a família, 
porque não adianta só a funcioná-
ria saber fazer as coisas,  porque 
ela não vai estar lá no ambiente 
24 horas. Faço as manutenções no 
local a cada três meses’’, concluiu.

As autoridades decretaram 
a quarentena como a melhor 
maneira de evitar a propaga-
ção da COVID-19. As regras 
entraram em vigor no dia 12 de 
março, data em que foi feita a 
publicação no Diário Oficial da 
União.  

Pessoas com asma, pro-
blemas de coração, fumantes, 
diabéticos e idosos são alguns 
dos grupos de risco que estão 
mais suscetíveis a pegar o 
coronavírus que, segundo os 
especialistas, é parente do vírus 
causador da SARS (sigla ingle-
sa para síndrome respiratória 
aguda grave). 

Pacientes com doenças 
mais graves têm menor capa-
cidade de conter o vírus, o que 
aumenta a possibilidade do 
vírus cair na corrente sanguínea 
e assim atingir os pulmões, que 
pode provocar pneumonia. 

Na família Zoppi, as visitas 
foram proibidas aos idosos 
também. “Nós não estamos 
recebendo visitas de abso-
lutamente ninguém. Isso se 
estendeu também na casa dos 
meus avós. Estamos realmente 
cumprindo com a questão de se 
prevenir em relação ao vírus”. 



que aquece o coração, da 
forma como quiser, sozinho, 
com amigos, com a família e 
a qualquer hora do dia”, des-
creveu Virginia, que tem como 
sócia sua irmã, Rossana.
    Inaugurado em outubro de 
2019, o point tem uma pro-
posta de menu slow food, na 
qual o seu pedido é prepara-
do na hora, utilizando produ-
tos artesanais.
    Lá você pode provar toasts, 
sanduíches, saladas, sobre-
mesas, pizzas, panquecas, 
crepiocas, crepes, pão de 
queijo simples ou recheado, 
omeletes, lanches naturais, 
cuscuz nordestino doce e 
salgado, entre outros. Eles 
atendem das 8h às 19h e 
também servem cervejas e 
vinhos. 
     Durante a semana (no 

ELLEN LIMA 
Jornalista diplomada pela 
Unesp Bauru e com 
pós-graduação em 
Comunicação Jornalística 
pela Cásper Líbero/Faperp. 
Siga o blog 
www.ellenlimablog.com.br 

ELLEN LIMA 
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Fotos: Divulgação

Coccole: novidade 
aconchegante na Redentora

 Passeando pelo bairro 
Redentora me deparei com o 
Coccole Café e cozinha. Entrei 
e tive um atendimento aco-
lhedor da proprietária, Virginia 
Caobianco, e logo senti a 
possibilidade de passar boas 
horas degustando ótimos 
pratos no café da manhã, no 
almoço ou café da tarde. 
    Percebi logo que a casa é 
pequena, mas tem cardápio 
amplo. “Queremos que todos 
possam desfrutar da comida 

CONVERSA COM A CHEF 
Divulgação

Comer, Beber e afins - 
Qual sua linha referência 
na hora de criar pratos? 
Elisa Hill - Pratico uma 
cozinha bastante versátil com 
uma experiência bem diversa 
e abrangente, mas escolhe-
ria confort & slow food em 
primeiro lugar.

Comer, beber e afins - Seu 
Chef inspiração é...
Elisa Hill - Não tenho um, 
mas vários. Eu diria que 
minha maior inspiração está, 
hoje, em tendências e não 
em um indivíduo. A grande 
tendência hoje está em focar 
em produtos e suas origens. 
Sazonalidade e localidade...
Farm to table. Então poderia 
dizer que para muitos chefs 
hoje a inspiração deve ser 
o produtor, o fazendeiro, 
sem ele, nosso trabalho não 
existe!

Comer, Beber e afins - Aqui 
temos arroz com feijão, 
nos EUA fast food. Qual o 
prato referência na Aus-
tralia? 
Elisa Hil - A cozinha aus-
traliana é muito diversa, 
ela é reflexo do multicul-
turalismo deste país e sua 
história. Sendo um país que 
foi colonizado por ingleses, 
logicamente tem uma grande 
influência da cozinha britâni-
ca, mas, por conta da imen-
sa imigração de italianos, 
asiáticos e gregos se tornou 
uma cozinha que, hoje, 
é chamada de fusion. Se 
tiver que escolher um prato 
diria que salgado seriam as 
famosas pies, legado britâ-
nico, e doce, os lamingtons 
cakes. Se achar interessante 
adoraria apontar que o que 
todos os brasileiros conhe-
cem como pão australiano, 
não existe por aqui. Foi uma 
receita criada para o Outba-
ck, mas que não existe aqui.

BRAZILIAN JK 

Inaugura nas próximas semanas em Rio Preto, o Brazilian JK. O 
novo posto da rede Chiesa fica no canteiro central da avenida 
JK, próximo a Euro Motors. O objetivo é oferecer opção de gas-
tronomia como existe no Brazilian da avenida Fernando Costa. 
O Chef que comandará a cozinha é Kleber Lemechewsky (ex-
-proprietário da escola Le Grand Chef). 

LE GRAND CHEF INAUGURA 

Por falar na escola, a Le Grand prepara a inauguração da sua 
terceira cozinha, na nova sede, na avenida Francisco Cha-
gas Oliveira, 255. O objetivo é ampliar o número de cursos e 
oferecer cursos funcionais, como o de personal Chef. Sintoni-
zados com as novas tendências da gastronomia, eles também 
oferecerão cursos de comida diet, vegana, sem glúten e sem 
lactose. Para obter mais informações sobre a Le Grand e seus 
cursos, ligue (17) 3235-1136 ou wattsapp (17) 98204-1381. 
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ELISA HILL 
Elisa Caparroz Hill tem 41 
anos, é rio-pretense e há 
18 anos atua com gastro-
nomia. Já passou por cozi-
nhas estreladas e conviveu 
com Chefs exigentes como 
Érick Jacquin. Fez estágio em 
Paris, no Gourmard, viveu 
em Londres onde se espe-
cializou em cozinha francesa. 
Já cozinhou para a rainha 
Elizabeth. Depois da experi-
ência na Europa, inaugurou 
o Camden House em São 
Paulo (em 2015). Fechou a 
casa há 2 anos e se mudou 
para a Austrália, onde vive 
com o marido e atua com ... 
gastronomia. Elisa é a primo-
gênita da família Caparroz. 
Ela conheceu a coluna pelo 
Instagram e nos contou um 
pouco de sua vasta experiên-

O point tem
 espaço gracioso 

ao ar livre

cia como Chef.   

Comer, Beber e afins em 
Rio Preto - A carreira na 
gastronomia é mais difícil 
para as mulheres (ou o 
fato de sua família quase 
toda empreender nessa 
área facilitou sua vida)? 
Elisa Hill - Sim, é mais difícil, 
mas acredito que na grande 
maioria das profissões as mu-
lheres têm que trabalhar mais 
esforçadamente que homens 
para provar que são capazes. 
O fato de minha família atuar 
nessa área não me ajudou 
no início da carreira, porque 
quando eu entrei nessa pro-
fissão minha família não tinha 
começado ainda a empre-
ender no Brasil. Depois que 
retornei ao Brasil para abrir 
meu restaurante sim, eles 
foram muito importantes.

Comer, Beber e afins - 
Você trabalhou com o exi-
gentérrimo Érick Jacquin. 
Existe desafio maior? 
Elisa Hill - Sim, praticamente 
todos os outros chefs com os 
quais trabalhei nos 12 anos 
de Europa, eram tão ou mais 
exigentes, adicionado a isso 
tive que aprender a trabalhar 
em outro idioma.

Comer, Beber e afins -  Ser 
chef na Austrália é melhor 
que no Brasil? 
Elisa Hill - Os desafios são 
diferentes. Eu não era só chef 
no Brasil, era empresária, 
isso muda muita coisa. Se 
formos analisar só a profis-
são acredito que sim, é mais 
interessante trabalhar aqui na 
Austrália, é mais sincronizado 
com tendências mundiais e 
técnicas culinárias mais mo-
dernas, diversidade cultural e 
consequentemente culinária 
é muito mais abrangente, 
além da mão de obra, que é 
altamente qualificada.

Comer, Beber e afins - A 
gastronomia de Rio Preto 
está sintonizada com o 
mundo?
Elisa Hill - Infelizmente, 
não.  Acho que RP ainda tem 
muito chão a percorrer, com 
exceção do Tiago (Caparroz, 
seu irmão mais novo). Ele fez 
um trabalho muito extenso 
e pesado para levar para Rio 
Preto um pouco da gastrono-
mia internacional de alta qua-
lidade, focada em pesquisa e 
autenticidade. Não conheço 
muitos outros chefes que 
têm esse peso que o Tiago 
tem. Na minha opinião falta 
diversidade culinária também, 
mas tenho visto mudanças 
positivas nos últimos anos. 
Talvez agora Rio Preto esteja 
melhor “educada” e “fa-
minta” de novas tendências 
gastronômicas.

almoço) há o ‘Prato do dia’, 
um executivo que tem preço 
inicial de R$ 18,90. 
    O atendimento me con-
quistou e a comida é prepara-
da pelo Chef Natã Fornazari. 
Se você ainda não conhece o 
Coccole, anote: fica na Rua 
Jaci, 3237. 

DONA BAUNILHA 

Uma confeitaria ampla e moderna, assim será a Dona Bau-
nilha, que inaugura dia 29 de março, na esquina da Rua Jaci 
com Voluntários de São Paulo, na Redentora. A casa vem ofe-
recendo opções para a Páscoa e completa a lista de novidades 
que abriram neste mês no bairro. Se é de delícias que você 
gosta, corre lá conferir. 

O filé à par-
megiana é um 
dos executivos 

do almoço
O Coccole serve 
café e almoço

As irmãs e sócias 
Virginia e Rossana
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Contra o Coronvírus 
Sindicato fecha clubes e reduz 

atendimento  no Centro de Benefícios
O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio 

Preto e região) mudou a rotina das suas atividades por conta de conter o coronaví-
rus e seguir orientação da Secretaria Municipal de Saúde para evitar aglomeração 
de pessoas. 

Segundo Már-
cia Caldas, presi-
dente do sindica-
to, em decisão da 
diretoria os dois 
clubes do sindicato 
-  o Social e o de 
Campo - ficaram 
fechados por tem-
po indeterminado 
e todas as ativida-
des que eram rea-
lizados neles ficam 
suspensas. 

Na última quinta-feira (19), o sindicato tomou mais uma decisão que mudará a 
rotina do Centro de Benefícios dos Comerciários, no bairro Boa Vista, a Academia, os 
consultórios odontológicos e o salão de beleza estão com as atividades totalmente 
suspensas por tempo indeterminado.

“Infelizmente, notamos que na semana passada com a suspensão das aulas o 
movimento dos clubes teve uma alta repentina. As pessoas têm que entender que 
têm que ficar em casa neste momento. E por isso tomamos essa atitude”, salientou 
Márcia. 

No que diz respeito à suspensão de alguns serviços no Centro de Benefícios veio 
após novas orientações feitas pela Secretaria de Saúde, no final da tarde da última 
quarta-feira (18).

O jurídico e a secretaria do sindicato continuam funcionando normalmente para 
atender os comerciários.

O Centro de Benefícios fica na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, Boa Vista, 
3214-7171.

COMUNICADO SOBRE CORONAVÍRUS (COVID-19)
Prezados alunos e responsáveis, 
A America English School sempre coloca o aprendizado de nossos alunos em primeiro lugar. Adotamos as medidas de prevenção necessá-

rias para que as aulas pudessem ter continuidade em um ambiente seguro e higienizado, porém consideramos que seja o momento de colocar a 
saúde e a segurança de nossos alunos e funcionários como prioridade.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo, as aulas estão suspensas deste a última sexta-feira 
(20), até 31/03, terça-feira. Este prazo poderá ser prorrogado, de acordo com as recomendações oficiais dos órgãos públicos de saúde.

Mesmo com as aulas suspensas, é importante informar que a carga horária e o conteúdo programático não serão prejudicados, com a repo-
sição das aulas tendo início no dia 29/06.

Durante este período, a secretaria da escola manterá o funcionamento regular de segunda a sexta-feira das 08h00 as 20h00, e aos sábados 
das 08h00 as 12h45. O laboratório de línguas e aulas particulares também estarão disponíveis.

Para mais informações, nos contate em um dos números abaixo: (17) 3232.3033/(17) 3305.1646/(17) 98197.8572.
Manteremos todos informados sobre a programação da escola por meio das nossas redes sociais e nossos canais de comunicação.

Sindalquim suspende reunião 
para entrega da pauta do Etanol

Para evitar à aglomeração 
de pessoas a direção do 
Sindalquim (Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas) decidiu 
desmarcar a reunião agendada 
para a próxima terça-feira (24) 
com representantes das usinas 
da região para a entrega oficial da 
pauta deste ano.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, a decisão veio para 
seguir as recomendações feitas pelos órgãos de saúde, mas ele alerta que a 
pauta será encaminhada de forma individualizada empresa por empresa e 
quando for necessário estarão conversando com as empresas tomando os 
cuidados necessários. 
A pauta do setor sucroalcooleiro pede o INCP (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) do período mais 2% de ganho real, além da negociação do 
pagamento da Verba Indenizatória. A data base da categoria é 1º de maio.
FARMACÊUTICO – Já a negociação do setor Farmacêutico que tem 
como data base é 1º de abril continuará sendo conduzida pela Fequimfar 
(Federação dos Químicos do Estado de São Paulo) onde a pauta pede 
a reposição da inflação do período mais 3% de ganho real, um PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados) de dois pisos normativos, Cartão 
Alimentação de R$ 459,00, além da manutenção de todas as cláusulas sociais 
da convenção anterior. 
ATENDIMENTO - No que diz respeito ao atendimento ao trabalhador do 
sindicato deve disponibilizar na próxima segunda-feira (23) um número para 
que o trabalhador seja atendido quando necessário. Outras informações 
serão repassadas no site e nas redes sociais do Sindalquim.
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FARMÁCIA  
SITICOM
Os trabalhadores associados do Siticom (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mobiliário) 
e seus dependentes têm à sua disposição uma farmácia na 
sede do sindicato com medicamentos e produtos a preço 
de custo.
O objetivo deste espaço é ajudar na redução dos custos que 
o trabalhador pode ter, caso precise de um medicamento 
ou de algum produto de higiene pessoal.
A Farmácia tem horários diferenciados de atendimento de 
segunda a sábado:
*Segunda a Sexta-feira: das 8h às 18h;
*Sábados: das 8h às 13h.
Este benefício fica na sede do Siticom, na Rua Tiradentes, 
2434, Boa Vista. O telefone é o 17 3214-9325.

Campanha Salarial Frentistas

A reunião para dar o pontapé inicial da campanha salarial 
dos Frentistas de todo o Estado ainda não foi agendada devido 
a Federação estar esperando os acontecimentos envolvendo 
a proliferação do coronavírus.

Segundo Antônio Marco dos Santos, presidente do Sindi-
cato dos Frentistas, os 17 sindicatos do Estado estão atentos 
a tudo que está acontecendo e estão esperando para saber 
de que forma se darão as tratativas deste ano. “Normalmente 
na reunião com os patronais existe a reunião de mais de 50 
pessoas e devemos evitar esse tipo de aglomeração neste 
momento”, salientou Santos.

O sindicato busca a reposição da inflação acumulada no 
período, mas ganho real e manutenção de todas as cláusulas 
da convenção anterior. 

Orientação - nos próximos dias o sindicato promete ela-
borar um folder com orientações sobre higiene e prevenção 
contra o coronavírus que será entregue para os trabalhadores 
nos postos de combustíveis da cidade e da região. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

#ficaemcasa
#valorizeseufuncionário

#nãoafakenews



 
 

ANEXO I 

Matrícula:

Vínculo:    (   ) CLT        (   ) Estatutário            (  ) Cargo comissão

Entrada Saída Diurna Noturna

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

De acordo,

____________________________________________
Assinatura do servidor

Saída

Carga horária semanal:

Entrada ASSINATURA

Assinatura da chefia imediata
_____________________________________

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Saída

Local de Trabalho:

HORAS EXTRASDia Entrada

ATESTADO DE FREQUÊNCIA MÊS:_____________________ DE __________

QTDE.H.EXTRAS

Horário de Trabalho:

Secretaria:Cargo/Emprego:

Nome: 

 
 

DECRETO Nº 18.558
DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coro-
navírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, Regula-
menta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui condutas 
aos servidores públicos municipais, da Administração Direta e Indi-
reta e das Autarquias

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à re-
dução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;
Considerando a classifi cação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus; 
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de me-
didas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agra-
vos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação da doença, e
Considerando a necessidade de proteção da saúde dos servidores 
públicos municipais e para evitar o absenteísmo na assistência,

D E C R E T A:

Art. 1º - Em adendo ao Decreto nº 18554/20 fi cam suspensas tam-
bém as concessões de folgas eleitorais para os servidores da Se-
cretaria Municipal de Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Municipal 
e SEESMT até ulterior decisão.

Art. 2º - Fica estabelecido regime de teletrabalho preferencial no 
âmbito da Administração Direta e Indireta, enquanto durar a pande-
mia, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, 
Defesa Civil e SEESMT.

§ 1º Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servi-
dor, com desempenho das funções em seu domicílio, remotamen-
te, cumprindo as ordens de sua chefi a imediata com as condições 
individualmente possíveis e disponibilizadas.

§ 2º Fica permitida a abertura de usuário para home offi ce, para 
execução do teletrabalho, respeitado o limite técnico de atendi-
mento por parte da empresa pública.

§ 3º Cada Secretaria deverá solicitar à empresa pública de proces-
samento de dados – EMPRO, encaminhando a relação de usuá-
rios, devendo a empresa pública priorizar as funções essenciais de 
combate e fi scalização de medidas adotadas em função da pan-
demia.
 
Art. 3º - Fica estabelecida a possibilidade de sistema de rodízio 
entre os servidores públicos municipais e estagiários, de forma que 
se mantenham garantidos a execução do serviço e o atendimento 
mínimo, presencial e telefônico, quando possível, enquanto durar a 
pandemia, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Mu-
nicipal e Defesa Civil e SEESMT, com o intuito de evitar o maior 
número de pessoas circulando.

Art. 4º - Cada Órgão Público municipal ou Secretaria deverá pu-
blicar comunicado próprio regulamentando as especialidades das 
regras impostas neste Decreto, especialmente o que tange aos ar-
tigos 2º e 3º, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.

Art. 5º - Caberá a cada Secretaria determinar critérios para realiza-
ção de rodízio e regras de execução do teletrabalho, comunicando, 
prontamente, os dados dos servidores e as condições de rodízio/
teletrabalho a que serão submetidos à Secretaria de Administra-
ção. 

Art. 6º - No caso do inciso I do artigo 8º do Decreto nº 18.554 de 
16 de março de 2020, fi ca obrigado o servidor a submeter-se à 
perícia médica do SEESMT, devendo ser liberado para o teletra-
balho aquele que for portador de doença que pode contribuir para 
o agravamento da saúde em caso de infecção do COVID 19 e, em 
caso que o teletrabalho não seja possível, o servidor deverá ser 
dispensado.

Art. 7º - Quando não for possível o trabalho remoto e enquanto 
durar a pandemia, os servidores com mais de 60 anos e gestantes, 
com exceção daqueles lotados na Secretaria de Saúde, Guarda 
Municipal e Defesa Civil e SEESMT deverão ser dispensados do 
trabalho, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens.

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar, a qual-
quer momento, os funcionários da Secretaria Municipal de Educa-
ção, enquanto durar o recesso escolar, incluindo os postos de tra-
balho terceirizados, para lotação provisória, respeitados os direitos 
legais e desde que não se enquadrem nas exceções dos incisos do 
artigo 8º do Decreto nº 18.554 de 16 de março de 2020.

Parágrafo único. A requisição será realizada à Secretaria Munici-
pal de Administração para formalização dos atos administrativos 
legais.

Art. 9 - O servidor e estagiário que retornar de viagem internacional 
deverá fi car em isolamento domiciliar de 14 (catorze) dias, deven-
do anexar os documentos comprobatórios da viagem, por meio do 
sistema Servidor Online, no link AFASTAMENTO CORONAVÍRUS 
COVID19, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 18.554 de 16 de 
março de 2020, para deliberação da Secretaria de Administração, 
ainda que não apresente sintomas gripais, realizando trabalho re-
moto, quando possível.

§ 1º Quando o servidor ou estagiário tiver contato habitual ou con-
tato domiciliar com pessoa que retornou de viagem internacional, 
ou sabidamente apresente os sintomas do COVID 19, também de-
verá afastar-se por 14 dias, contados da data de chegada ao Brasil, 
devendo apresentar comprovantes nos mesmos termos do caput 
deste artigo.

§ 2º Quando o funcionário terceirizado estiver na situação descrita 
no caput e no § 1º deste artigo, deverá comunicar imediatamente 
sua chefi a imediata para as providências de afastamento.

Art.10 - O servidor com suspeita ou confi rmação de coronavírus 
deverá apresentar o atestado médico ou a Notifi cação da Vigilância 
Epidemiológica por meio do sistema Servidor Online, no link AFAS-
TAMENTO CORONAVÍRUS COVID19, anexando a documentação 

descrita para análise do SEESMT, sendo dispensada a perícia pre-
sencial.

Art. 11 - O servidor perceberá o valor integral da parte variável do 
auxílio-alimentação, de que trata o artigo 3º da Lei Complementar 
nº 554, de 22 de março de 2018, bem ainda não terá prejuízo fi -
nanceiro ou de demais vantagens, quando o afastamento se der 
por suspeita ou confi rmação de caso de coronavírus ou nos casos 
autorizados por Decretos Municipais, apenas enquanto durar a pan-
demia do COVID 19.

Parágrafo único. O estagiário com suspeita ou confi rmação de co-
ronavírus não terá prejuízos de nenhuma natureza no recebimento 
da bolsa-estágio e auxílio-transporte.

Art. 12 – Fica autorizada percepção total da parte variável do auxílio 
alimentação, para o servidor que doar sangue e apresentar ates-
tado, durante a pandemia do COVID 19, como forma de estimular 
a doção, em razão do baixo número dos doadores regulares nos 
hemocentros. 

Art.13 – Fica autorizado o controle de registro de ponto através de 
cartão magnético para o registro nos relógios existentes nas unida-
des, em substituição ao ponto biométrico, permitindo, enquanto não 
for cedido o cartão, o registro da frequência através de atestado 
individual, assinado pelo servidor e seu chefe imediato, conforme 
Anexo I deste Decreto.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

A-9Jornal
São José do Rio Preto, domingo
22 de março de 2020

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

DECRETO Nº 18.561
DE 21 DE MARÇO DE 2020.

Detalha e altera as disposições do Decreto n. 18.559/20.
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - O artigo 4º do Decreto n. 18.559, de 20 de março de 2020 passa 
a vigorar alterado com a seguinte redação:

“Art. 4º - A partir de 23 de março e até o dia 15 de abril de 2020, fi ca 
determinado:

I - a suspensão de eventos e das atividades dos estabelecimentos 
comerciais e de serviços no Município, inclusive o comércio ambulante, 
academias, clinicas de estética, salões de beleza, barbearias, clubes, 
associações recreativas e similares, e quaisquer outros serviços privados 
de atendimento ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde, compreendidos nesses, entre 
outros, os serviços de atendimento ao paciente, laboratórios, clínicas e 
consultórios; os serviços odontológicos relacionados ao atendimento de 
urgência e emergência;
b) farmácias e drogarias;
c) estabelecimentos comerciais de alimentos desde que não haja 
o consumo de alimentos no local e nem a permanência de pessoas;

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Alvaro José da Cruz 202082459
2 Cavalari Engenharia Topografia e Comércio Ltda 202073695
3 Gilmar de Biagi 2019128823
4 Paolo Alves da Costa Rossi 202082232
5 Paula de Oliveira Freire 202081677
6 Regina Helena Pinheiro 202076353
7 Rogerio Wilson Pimentel Teixeira 202077457

São José do Rio Preto,   sábado, 21 de março de 2020
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 011/2020

d)  distribuidoras e revendedoras de gás e postos de combustíveis;
e) estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários e veteri-
nários;
f) serviços veterinários para o atendimento de situações críticas ou 
emergenciais;
g) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento água e 
esgoto, e energia elétrica;
h) serviços de manutenção e guincho de veículos;
i) as atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, 
como os serviços administrativos internos, inclusive com a recomenda-
ção de trabalho home offi ce, como serviços contábeis, telecomunicação, 
imprensa e call center;
j)  os velórios, sendo apenas por 4 horas e no máximo 10 pessoas 
por sala, com rotatividade e sem permanência nos seus espaços de convi-
vência, fi cando fechado das 22 às 7 horas;
k) bancos e lotéricas;
l) empresas de segurança, pública e privada;
m) empresas de limpeza dos locais em funcionamento;
n) indústrias; e
o) outros, a critério da autoridade sanitária máxima do Município 
(Secretário de Saúde).

II – os estabelecimentos comerciais e serviços que não se enquadram nas 
exceções do inciso deste artigo e que optarem exclusivamente pelo sistema 
de entrega e atendimento domiciliar poderão permanecer em atividade.”

Art. 2º - Os incisos I, II e III do artigo 5º, do Decreto n. 18.559/2020, 
passam a vigorar alterados, acrescido do parágrafo único, com a seguinte 
redação:

“Art. 5º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas para os estabeleci-
mentos e serviços que permanecerão em funcionamento no Município:

I – Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos destina-
das aos empregados/funcionários, a ocupação máxima de 4 (quatro) pesso-
as por mesa e a distância mínima linear de 2 (dois) metros entre assentos 
de um conjunto de mesas a outro.

II –Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de distância 
entre cada pessoa nas fi las de espera, inclusive nas fi las de acesso ao 
estabelecimento, exceto serviços de hospitais;

III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de pesso-
as, a permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de área livre (sem 
equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto serviços de hospitais.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que desenvolvam as atividades pre-
vistas no caput deste artigo deverão adotar, além das medidas dos incisos 
I, II e III deste artigo, no que couber, as seguintes medidas, cumulativamen-
te:

I) – disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares 
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização de funcionários e 
clientes;
II) – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 
período de funcionamento, as superfícies de toque;
III) – higienizar, quando do início das atividades e durante o período de fun-
cionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e banheiros, 
preferencialmente com água sanitária;
IV) – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 
condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela 
externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação 
do ar;
V) – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de 
clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel e toalhas 
de papel não reciclado;
VI) – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema 
efi caz, a fi m de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento 
aguardando atendimento.”

Art. 3º - Fica instituída uma Comissão, composta pelo Procurador-Geral do 
Município, o Secretário de Administração, o Chefe da Coordenadoria Admi-
nistrativa da PGM e a Chefe da Coordenadoria de Vigilância Sanitária do 
Município, para apreciar os recursos administrativos relacionados com as 
questões derivadas deste Decreto, cuja resposta deverá ser dada no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da data do protocolo do requerimento.

Parágrafo único: Para a interposição do recurso administrativo previsto 
neste artigo, o qual esgota a instância administrativa, podem ser utilizados 
quaisquer meios, especialmente o eletrônico.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 21 de março de 2020, 168º Ano de 
Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
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ADIADO II  

O almoço que serviria para 
comemorar os aniversários 
dos associados do Koxixo no 
período, que estava marcado 
para este sábado na chácara 
Raul Sisti, foi cancelado pelos 
mesmos motivos.

SELVAGERIA E FÚRIA

Se em época normal ,  os 
entregadores de pizza e outros 
alimentos, já faziam barbaridade 
no trânsito, transformando o 
asfalto em verdadeiro Globo da 
Morte e arriscando suas vidas 
para chegar ao cliente o mais 
rápido possível, agora então, 
com o aumento da demanda 
de encomendas, estão lavando 
a égua. Enquanto a autoridade 
competente continua fazendo 
cara de paisagem. E o pior, são 
seguidos por outros motoqueiros 
que querem a todo custo chegar 
mais cedo no seu destino.

À DERIVA

São muitos os brasileiros- y compris, conhecidos rio-pretenses- 
que foram passear nos Estados Unidos e estão sendo obrigados 
a permanecer por lá, porque voos para o exterior foram 
todos cancelados por exigência do governo norte-americano, 
preocupado com o coronavírus.

APLAUSO 

Seguindo or ientações da 
Prefeitura Municipal e das 
autor idades sanitár ias, o 
SeMAE – Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Rio Preto comunica que nos 
próximos 60 dias não haverá 
corte no fornecimento de água 
tratada para as pessoas em 
situação de inadimplência. 
Neste momento crítico para a 
saúde em que simples gestos 
como lavar as mãos, com água 
e sabão, são fundamentais no 
combate ao novo coronavírus, 
é necessário que todos tenham 
condições de praticar ações 
de limpeza e asseio. Ciente 
de sua responsabilidade social 
neste momento, a autarquia 
reafirma o seu compromisso 
de garantir o abastecimento 
de água tratada, coleta e 
tratamento de esgoto, pois 
contas com a colaboração da 
população, para que possa 
manter a prestação de serviços 
de saneamento básico de Rio 
Preto como a 4º melhor do 
Brasil.

UM JANTAR IMPECÁVEL

Algumas pessoas demonstram no menor detalhe, ao menor gesto, 
seu enorme prazer, sua extraordinária habilidade, sua maneira 
irretocável de receber amigos. Seu amor por tê-los em sua casa 
desfrutando de momentos que um dia, serão apenas saudades e 
imagens na memória. Não precisa ser um observador perspicaz, 
para perceber a sutileza de um bordado no guardanapo, de um 
arranjo de flor colocado num pequeno vaso do centro da mesa, 
num tempero especial do plât-de-résistence. Essas pessoas 
propiciam uma celebração dos códigos que transformam o ato 
de receber, numa atividade que nos lembra um profissional 
de grande competência. E olha que, para se sobressair nessa 
área, o empenho difícil. Afinal Rio Preto é um celeiro de nomes 
estelares de anfitriãs cuja exibição de virtudes se escancara a cada 
momento. Harmonizar o vinho com o cardápio, reger com maestria 
a conversa sobre os mais diferentes assuntos, manter a leveza da 
ambience, são algumas facetas que afloram durante o evento. 
Sabem abrir a alma com sincera intensidade afetiva, pois o médico 
Alexandre Cury e sua mulher, Sylvinha Nogueira Cury, abriram 
sexta-feira sua bonita e elegante residência, no Condomínio 
Débora Cristina, para um jantar simplesmente irretocável. Uma 
noitada para os plus intimes, com uma exuberância exemplar. 
Iniciada com uma caponata de mini aubergines, geleia de 
pimentão e dedo de moça e pães caseiros – o de linguiça estava 
dos deuses – além de queijos, frios, azeitonas. Como prato 
principal, um risoto de figo no mel, uma carne de porco aux 
fines herbes e uma batata rústica que nos remetia ao trabalho 
dos grandes chefs. Tudo pensado e elaborado por Sylvinha, um 
cookie de primeiríssima. De sobremesa, torta de limão com 
suspiro. Desfrutando comigo dessas delícias, Nadalete Amorim 
Dias, Maria Menezes e Rose Nogueira. 

ADIADO I

O secretário municipal da 
Saúde, Aldenis Borin, que 
desde o início do ano vinha 
convocando fami l ia res e 
amigos para virem a Rio Preto, 
comemorar os 90 anos de sua 
mãe, cancelou a festa.

ADIADO III   

Um grupo de amigos associados 
do Harmonia Tênis Clube se 
mobilizava para comemorar, 
dia 28 de março, os 80 anos 
de Walter Gorayeb. Seria uma 
festa only for gentlemen no 
quiosque da piscina, com 
churrasco, carneiro e chope, 
não necessariamente nessa 
ordem. A festa foi adiada 
porque o clube não pode ser 
usado temporariamente.

HOMENAGEM  

O Riopreto Shopping Center e a Afocirp – Associação dos 
Fotógrafos Profissionais de Rio Preto estão realizando no Riopreto 
Shopping, uma exposição em comemoração ao aniversário de 
168 anos de  nossa cidade, que transcorre dia 19 de março, 
denominada ‘Eu Amo Rio Preto’. O fotógrafo Guilherme Baffi 
realiza a instalação fotográfica #SaoJosedoRioPreto168anos, 
que mostra novas visões da cidade em quatro registros que 
serão distribuídos nos corredores do Riopreto Shopping em 
versão de cartões-postais. Neste ano mais de 30 mil cartões-
postais foram produzidos para presentear os clientes do Riopreto 
Shopping e poderão ser adquiridos a partir desta sexta-feira, dia 
13 de março. A instalação permanece em cartaz até o dia 22 de 
março. Já a exposição coletiva ‘Eu Amo São José do Rio Preto’ 
será realizada de 14 a 23 de março pela Afocirp – Associação 
dos Fotógrafos e Cinegrafistas de Rio Preto, que apresenta as 
fotos favoritas desses profissionais sobre Rio Preto.

PRAÇAS 

O secretário Ulisses Ramalho- 
que também é o presidente do 
Patriotas em Rio Preto-anda a 
todo vapor, ajustado ao ritmo 
do prefeito Edinho Araujo, que 
quer celeridade nas obras. A 
Secretaria de Serviços Gerais, 
por exemplo, que está sob 
sua tutela, tem 39 obras de 
praças em andamento e que 
deverão ser entregues no 
prazo máximo de 6 meses. 
A nova rotatória da Avenida 
Fernando Costa, que ficou 
linda, vai ter um paisagismo 
em seu canteiro central, que 
vem desde o viaduto da BR- 
153 e chega até no posto 
Brasília. A inauguração deveria 
ser marcada para o dia 4 de 
abril, mas agora carece de 
confirmação. É um trabalho 
conjunto da Serviços Gerais 
e Secretaria de Obras, que 
aliás, ficou muito bonita. Entre 
outras obras que o secretário 
Ulisses está tocando, tem 
uma pista de caminhada em 
frente ao Centro de Tradições 
Nordestinas e a jardinagem de 
uma praça em frente à sede 
das Walkírias, que prometem 
arrancar aplausos.

NOITE DE AUTÓGRAFOS 

Ex-professor de literatura e cultura brasileiras do Departamento 
de Estudos Linguísticos e Literários da Unesp, o prof. Dr. Sérgio 
Vicente Motta, membro da Academia Rio-pretense de Letras 
e Cultura, movimentou o Riopreto Shopping Center na noite 
de segunda-feira, com o cocktail de lançamento de seu livro 
‘Arlequina e o Pássaro Azul’, um livro sobre a amizade entre 
uma capivara e o pássaro azul, a ave que simboliza a fundação 
de Rio Preto. Em formato de história em quadrinhos, o livro tem 
uma linguagem poética capaz de sensibilizar crianças e adultos. 

ADIADO IV   

A direção da Agrishow 2020 
de Ribeirão Preto informa que 
a feira será postergada. Tão 
logo haja definição de uma 
nova data, comunicaremos 
publicamente a decisão.


