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1ª contaminada se cura e 
secretário defende isolamento

CORONAVÍRUS EM RIO PRETO

Guilherme BATISTA

A mulher de 28 anos, primeira rio-pretense a ter o diagnóstico para coronavírus confirmado, está curada. A informação é do secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, que foi enfático: “Temos que nos isolar agora para que possamos controlar o contágio e evitar as mortes”.         Pág. A4        

Manifestação pela reabertura do comércio, proíbida por decretos municipal e estadual, aconteceu na manhã desta sexta-feira

Carreata de empresários na avenida Andaló 
tem buzinaço e PM dispersando aglomeração 
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Jovem morre 
em Mendonça 
com suspeita 
de coronavírus
Paciente, com 23 anos, era 

do grupo de risco, por ter asma 
e fazer tratamento psiquiátrico. 
Estado de saúde se agravou 
rapidamente e jovem teve três 
paradas cardíacas. 
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Unidades de 
referência 

atendem 1,2 mil 
com síndrome
Foram realizados, nas 11 

unidades de referência de 
Rio Preto para pacientes com 
sintomas gripais, 1293 aten-
dimentos, entre segunda e 
quinta-feira. 
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Deic prende três 
integrantes de 
quadrilha que 
assaltou hotel
Foram roubados do estabe-

lecimento, que está em cons-
trução, 15 televisores. Um vigia 
foi feito refém e teve o carro le-
vado. O veículo foi abandonado 
pelos marginais depois.
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Presídios adotam 
restrições para 

combater avanço 
do Covid-19
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Divulgação

Em quatro dias, 
Vigilância aplica 
22 multas em 

estabelecimentos
Pág. A2

Deputado quer 
isentar pedágios 

para caminhoneiros
Saúde de Olímpia 

e de Mirassol 
contratam para 
enfrentar vírus
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Motta defende 
repasses para 

Hospital de Base
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de março de 2020               SAÚDE/OPINIÃO

A literatura científica é 
repleta de artigos que relatam 
estudos sobre os benefícios 
dos exercícios para reforço do 
sistema imunológico, havendo 
uma opinião praticamente 
consensual de que a ativida-
de física moderada é a forma 
mais adequada para este 
propósito.

O sistema imunológico é 
composto por uma rede de 
células, sistemas e órgãos que 
trabalham juntos. As células 
chamadas de leucócitos são 
basicamente cinco tipos, que 
viajam pelo nosso corpo pelo 
sistema linfático e sanguíneo 
em busca de substâncias e 
organismos nocivos.

O sistema imunológico 
funciona da seguinte forma: 
quando um microorganismo 
tenta entrar em nosso corpo 
um tipo de leucócito captura 
o agente invasor ao mesmo 
tempo que emite um aviso 
para o sistema imune relatan-
do sobre a invasão, logo em 
seguida o sistema imunológico 
identifica qual o tipo de bac-
téria e envia anticorpos para 
destruir aquela bactéria, vírus, 
fungos. 

O sistema imunológico 
passa a reconhecer cada 
tipo de bactéria e cria uma 
resistência contra ele para de-
fesa do organismo. Caso este 
invasor ataque novamente a 

Exercício físico moderado aumenta 
imunidade e dificulta Zica, H1N1 e Covid-19 

Divulgação
resposta imune será muito mais 
rápida e eficiente. 

As vacinas funcionam desta 
maneira no corpo humano, ela 
fornece anticorpos para quando 
o invasor aparecer o corpo estar 
preparado para combatê-lo.

Os exercícios são eficazes 
para o organismo de defesa? 

As pessoas ativas têm mais 
dificuldade de ter gripes, resfria-
dos, inflamações. 

1)Metabolicamente os exer-
cícios aumentam a circulação 
sanguínea fazendo com que 
os leucócitos (agentes que ...) 
circulem mais livremente pelo 
organismo exercendo mais ra-
pidamente suas funções de ..

2)O aumento da tempe-
ratura corporal evita que as 
bactérias cresçam e se tornem 
mais fortes.

3) Em um levantamento 
recente, o cientista demons-
trou que idosos ativos obtêm 
uma resposta melhor à vacina 
da gripe em comparação com 
indivíduos sedentários. 

“Apenas 50% dos mais ve-
lhos imunizados contra a in-
fluenza realmente se protegem 
da infecção, número que subiu 
para 90% quando uma rotina de 
exercícios foi implementada”, 
revela. 

Por fim, mexer o esqueleto 
ainda ajusta a comunicação 
entre os diversos agentes do 
sistema imunológico. É como 
se todos os protocolos de segu-
rança interna do organismo se 
tornassem ágeis e inteligentes.

O recado é do professor e 
Mestre Suman. Atua em Rio 

Preto no clube Monte Líbano 
como professor de Judô e na 
área de educação física e des-
portiva na cidade de Mirassol 
desde 1994.

O confinamento pode ser um 
caminho para que se repensar 
sobre os nossos hábitos diários, 
como estamos cuidando da 
manutenção do nosso corpo, 
nossa mente e nossa alimenta-
ção. A literatura científica está 
repleta de artigos que relatam 
estudos sobre os benefícios 
dos exercícios para o reforço 
imunológico. 

“À medida que nosso orga-
nismo melhora a sua atividade 
funcional, temos uma maior 
reserva imunológica e podemos 
tolerar mais o desgaste físico,  a 
prática de exercícios físicos mo-
derados como uma caminhada,  
alongamento, relaxamento, 
exercícios funcionais e até jogos 
com bolas, pode ser totalmente 
saudável se acompanhada de 
uma alimentação balanceada”.  

Estou à disposição para 
ajudar como educador fí-
sico e professor de Judô  
- Guilherme Suman - 17- 
981198870- Instagram @
guilherme.suman 

Uma segunda opinião com 
Carlos Marcondes Cesar - 
Educador Físico - atua como 
personal training na cidade 
de São Paulo. Instagram:@
camcpersonal2008

Todos e qualquer exercício 
é importante para o aumento 
da imunidade, desde que se-
jam feitos de forma moderada, 
intensidade moderada, isto é 

de forma que você não fique 
ofegante, mas que a atividade 
seja prazerosa e se sinta bem. 
O tempo é por volta de 30 
minutos.

São contra indicados os 
exercícios muito intensos, que 
podem debilitar o sistema imu-
nológico. 

Apresento um exemplo de 
série moderada: 

*12 minutos de caminhada 
*10 polichinelos 
*Subir e descer escadas 10 

degraus por duas vezes 
*Duas séries de 25 abdo-

 ARTIGO

Geraldo SEIXAS *

Basta, Paulo Guedes - Punir quem trabalha é tudo o que não se deve fazer

No momento em que você 
lê esta matéria, os servidores 
da saúde pública colocam suas 
vidas em risco para atender à 
população. As forças de segu-
rança se mantêm em atividade 
para garantir a ordem e a paz. 

Nos portos, aeroportos e 
fronteiras, servidores da Recei-
ta, policiais federais, servidores 
das Agências Reguladoras, da 
agropecuária e dos órgãos de 
controle ambiental mantêm a 
vigilância sobre o contrabando 
e o tráfico de drogas e armas, 
aceleram o comércio de má-
quinas e produtos essenciais 
ao abastecimento do país. 

INSS e administração tribu-
tária se desdobram para criar 
canais de atendimento que 
mantenham a normalidade dos 
serviços, sem a necessidade 
da presença das pessoas nas 
repartições. O poder judiciário, 

o Ministério Público e a Advo-
cacia da União se reinventam 
pela regularidade jurídica do 
país. Técnicos e assessores 
parlamentares criam condições 
para que o Congresso se man-
tenha ativo. As Forças Armadas 
erguem hospitais de campanha 
para que não reste nenhum 
brasileiro sem socorro no mo-
mento mais agudo da epidemia. 
E isso se replica nos Estados e 
Municípios de todo país.

Estamos todos servindo ao 
Brasil. Enquanto a política se 
preocupa com a política, são os 
servidores públicos, mais uma 
vez, que sustentam o Estado. 
Não queremos reconhecimen-
to, queremos um mínimo de 
respeito. Mas parece haver uma 
obsessão do senhor Paulo Gue-
des e de parte de sua equipe 
econômica em liquidar com os 
servidores. Isso custará muito 
caro ao país.

É mentira que os servidores 

sejam um mal orçamentário 
crescente a ser combatido. A 
despesa com o pessoal ativo e 
inativo da União correspondeu, 
em 2019, a 3,95% do PIB. Em 
2002, correspondia a 4,32%. 

Em relação à receita cor-
rente líquida, a despesa com 
os servidores da União corres-
pondeu, em 2019, a 31,63%, 
contra 38,49%, em 2000. Os 
salários dos servidores já estão 
arrochados. São dois, quatro, 
em alguns casos, seis anos sem 
reajuste. Somos descontados 
em até 27,5% de imposto de 
renda na fonte. 

A recente reforma previden-
ciária elevou nossa contribuição 
previdenciária de 11% para 
até 22%. O governo já nos 
toma a metade de tudo o que 
ganhamos com nosso trabalho 
honesto e dedicação integral ao 
Estado. O que querem mais? 
De onde vamos tirar mais 30% 
dessa metade que nos resta 

meteram milhões e empregos, 
um crescimento econômico 
fantástico. Tudo mentira!

A verdade está aí para todo 
mundo ver: metade da popu-
lação economicamente ativa 
desempregada ou na informa-
lidade, recessão econômica, 
dólar a R$ 5. E a culpa não é 
do Coronavírus.

Enquanto o mundo todo 
defende e pratica políticas de 
garantia de renda e incentivo 
estatal às pessoas e empresas 
como mitigação dos efeitos 
econômicos da pandemia, o 
Brasil continua a produzir suas 
jabuticabas. Paulo Guedes e 
equipe pretendem fazer uma 
distribuição de renda inédita 
no mundo: tirar do trabalhador 
para dar ao miserável.

Estranhamente, o Minis-
tério da Economia não cogita 
tributar a distribuição de lucros 
daqueles que ainda têm muito 
a lucrar, nem taxar as grandes 

fortunas que podem contribuir 
com um pouco mais. Esse é o 
país em que o pobre paga IPVA 
do Fusca e o rico não paga do 
iate e do avião particular. Um 
país onde quem tem um imóvel 
alugado paga 27,5% de impos-
to de renda e quem tem um 
fundo com milhares de imóveis 
é isento de pagamento. É o 
país onde o errado é o certo, e 
o certo é o errado.

Consertem o que é preciso 
consertar. Ajudem quem precisa 
de ajuda com os meios cor-
retos. Cobrem de quem pode 
contribuir. Nós, servidores, já 
estamos fazendo a nossa parte.

Basta de injustiça, basta de 
covardia! O Brasil precisa de 
líderes justos e corajosos.

 

* Presidente do Sindicato 
Nacional dos Analistas-Tribu-
tários da Receita Federal do 
Brasil (Sindireceita).

depois dos descontos?
É uma covardia, além de 

uma idiotice: o dinheiro tun-
gado do servidor não sairá da 
poupança ou do investimento 
na bolsa. Sairá do plano de 
saúde, da escola particular, 
da demissão das diaristas e 
domésticas. Enfim, sairá do 
mercado, do consumo dos 60 
milhões de brasileiras e brasi-
leiros que dependem da renda 
dos servidores públicos.

Não chegamos até aqui por 
acaso. Paulo Guedes parece 
representar muito mais o setor 
econômico e o setor financeiro, 
que a cada dia lucra mais e em-
prega menos. O povo, o pobre, 
o trabalhador, na ótica de Paulo 
Guedes são um problema, nun-
ca a solução.

Jogaram a legislação traba-
lhista na lata de lixo. Produziram 
uma reforma previdenciária 
baseada em números falsos e 
argumentos fantasiosos. Pro-

minais 
*Duas séries de 12 agacha-

mentos 
*Duas séries de oito flexões 

de braço 
Alongamento e relaxamento 
Qualquer dúvida estou à 

disposição no Instagram. 

Observo que todos os pro-
fissionais de saúde e educação 
física alertam para a prática 
de atividades física moderada 
e que o praticante só precisa 
vencer o sedentarismo e se 
mexer. Um cabo de vassoura, 

um peso que segura a porta, 
uma bola do filho ou do neto 
ou mesmo feita de meia ... 
Só não se mexe quem não 
quer. Bora proteger nossa 
saúde. Eu quero ver você 
praticando saúde! Coloque no 
seu Instagram uma hashtag: 
#saudefisiodhoje #juntosso-
mosmaisfortes treinando que 
vou lá te orientar. Abraços!

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.



Guilherme BATISTA
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O deputado estadual Sebas-
tião dos Santos (Republicanos) 
fez uma ementa para o gover-
nador João Doria (PSDB) incluir 
no Decreto 64.881/2020 que 
definiram quais são os serviços 
essenciais ao Estado durante o 
estado de calamidade pública 
por conta da pandemia de co-
ronavírus (Covid-19).

Na proposta, o parlamentar 
quer que o governador inclua os 
caminhoneiros como serviços 
essenciais e que os mesmos du-
rante este período de restrições 
sejam desobrigados a pagar 
para passarem nas praças de 
pedágio nas rodovias paulistas.

Sebastião dos 
Santos quer isentar 
caminhoneiros de 
pagar pedágios 

durante a pandemia 
Sérgio SAMPAIO

Pressiona  
Edinho Araújo (MDB) re-

cebeu, ontem, um grupo de 
pequenos comerciantes da 
Região Norte, que pede a 
liberação das atividades co-
merciais. O grupo participou de 
manifestação para pressionar 
o prefeito a rever o fechamento 
do comércio que teve o intuito 
de controlar a propagação do 
covid-19. O prefeito reiterou 
que confia nas medidas ado-
tadas com base na orientação 
técnica do secretário de Saú-
de, Aldenis Borim. O assunto 
volta a ser discutido, segunda-
-feira, com o novo presidente 
da Acirp, Kelvin Kaiser, e o ex, 
Paulo Sader.

Máscaras
A nota do PSOL classificou 

como “irônico” o comporta-
mento do grupo de comer-
ciantes por ter desrespeitado 
as exigências sanitárias. Ainda 
segundo a nota, se o prefeito 
Edinho ceder à pressão do 
grupo, para retroagir as regras 
e liberar o funcionamento do 
comércio, estaria se posicio-
nando contra os exemplos de 
outros países que paralisaram 
tudo para evitar a propagação 
do coronavírus. Com medo do 
vírus, manifestantes usavam 
máscaras. A situação, portan-
to, é preocupante.

Vírus da discórdia
Enquanto um grupo de comerciantes fez manifestação ontem, em frente à Prefeitura, 

para pressionar o prefeito a liberar o funcionamento do comércio, o PSOL, partido do 
vereador Marco Rillo e do seu filho, pré-candidato a prefeito João Paulo Rillo, divulgou 
nota criticando a ação dos manifestantes: “Exigimos que o senhor (Edinho) descarte 
essa loucura de reabrir o comércio para transgredir as regras e colocar em risco a saúde 
da população.” O covid-19, além de matar, causa discórdia política.

Assédio
Paulo Pauléra está cercando a chapa de 

pré-candidatos temendo que algum dirigen-
te partidário convença algum filiado do PP 
a mudar para outra sigla. “Estão fazendo 
graça, assediando nossos pré-candidatos”, 
revelou. Para fechar a porteira, Pauléra fez 
reunião ontem através de aplicativo do gru-
po – medo do coronavírus – com o objetivo 
de fortalecer os laços afetivos do partido. 
Segundo ele, já são 34 que almejam legen-
da para 26 vagas. “Todos, sem exceção, 
me apoiaram e ninguém vai sair”, acredita.

Reforço
Em tese, se Gérson Fur-

quim entrasse no PSDB 
seria um reforço para a 
chapa tucana. Gelsi está 
convicto de que terá uma 
votação significativa no pro-
cesso eleitoral, portanto, o 
vereador Furquim seria uma 
garantia de que o quociente 
eleitoral seja atingido, inclu-
sive, com chance de eleger 
dois vereadores. Furquim 
tem um eleitorado cativo, 
tanto é que exerce seu oita-
vo mandato consecutivo. O 
presidente do PP, Paulo Pau-
léra, avisou que Furquim não 
terá legenda para disputar a 
reeleição pela sigla. 

Albert Einstein
Na rede social está acirrado o debate 

entre aqueles que defendem a abertura 
do comércio e os que são contra, medo 
do vírus que veio da China. Geralmente, 
quem tem negócio próprio, quer a liberação 
das atividades para voltar à “normalidade”; 
quem não tem, é contra. O presidente Bol-
sonaro também é a favor da liberação para 
não afetar a economia, no entanto, caso ele 
contraía o vírus, o Hospital Albert Einstein 
está à sua disposição. Já a maior da popu-
lação, talvez, nem a assistência do SUS.

Palavra de homem
César Gelsi (PSDB) declarou que não aceita vereador na 

chapa de pré-candidatos do partido para disputar a eleição 
em outubro. A declaração foi em função de notícias que 
correm no meio político, que o vereador Gérson Furquim 
poderia se filiar ao PSDB para disputar a reeleição. “Se 
entrar algum vereador eu saio (da sigla)”, avisou o tucano. 
Gelsi disse que a direção do partido garantiu que não teria 
vereador na chapa. “Eu acredito na palavra de homem, de 
pessoa decente, que é o (Renato) Pupo”, ressaltou.

Protesto durou cerca de duas horas e 
foi acompanhado de perto pela Polícia 

Militar e a Guarda Municipal 

Uma carreata organizada 
por empresários e trabalha-
dores autônomos, na manhã 
de ontem (27), em frente à 
Prefeitura de Rio Preto, rei-
vindicou que o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) revogue o decre-
to e permita a reabertura do 
comércio da cidade a partir da 
próxima segunda-feira (30).

Na maioria dos discursos 
o foco foi o mesmo que preci-
sam voltar ao trabalho normal, 
pois têm contas a pagar e 
que caso isso continue não 
irão conseguir saldar compro-
missos. 

O protesto contou com 
bunizaço e gritos de ordem 
reivindicando a reabertura 
imediata do comércio, já a 
partir da próxima semana. 

O protesto durou cerca de 
duas horas e foi acompanhado 
de perto pela Polícia Militar e 
a Guarda Municipal. 

Segundo o capitão Aless-
sandro, não foi possível con-

tabilizar o número de pessoas 
que participaram da carreata. 
Isso porque os participantes 
ficaram circulando na Avenida 
Alberto Andaló nas proximida-
des do prédio da Prefeitura.

Um grupo composto por 
quatro pessoas dos manifes-
tantes, de diversos segmentos, 
foi recebido por Edinho.

Segundo Gilmar Alves dos 
Santos, feirante, cada um 
pode colocar os problemas 
que está vivendo com o fe-
chamento do comércio e a 
proibição das feiras. Ele disse 
que cerca de 700 famílias 
dependem de estarem traba-
lhando. 

“Ele (prefeito) nos disse 
que vai acompanhar os nú-
meros da saúde neste final 
de semana e  nos receberá na 
próxima segunda-feira (30), às 
15 horas”, salientou o feirante.

O trabalhador autônomo 
da área de beleza, Luciano 
de Deus Pereira, que também 
participou da reunião, afirmou 
que pessoas como ele que 
são MEI (Micro Empreendedor 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Campos Machado cobra do governador remédios mais baratos

O deputado estadual, Cam-
pos Machado (PTB) encami-
nhou ao governador João Doria 
(PSDB) um oficio reivindicando 
a redução dos valores dos 
remédios genéricos e de re-
ferência, por conta da imple-
mentação de nova metodologia 
para o cálculo de substituição 

tributária de medicamentos.
O impacto desta medida 

beneficiaria aposentados e 
idosos, que precisam continuar 
seus tratamentos e são o grupo 
de maior risco perante o novo 
coronavírus (Covid-19).

Segundo nota divulgada 
pelo parlamentar o setor é 
favorável às novas posturas. 
A Associação Brasileira de 

Distribuição e Logística de 
Produtos Farmacêuticos, e 
diversas outras entidades, fo-
ram signatárias de documento 
endereçado ao secretário da 
Fazenda, Henrique Meirelles 
e ao coordenador da Adminis-
tração Tributária, Gustavo Levy, 
manifestando apoio e total 
concordância com a mudança 
da metodologia de cálculo do 

ICMS de medicamentos.
“Esse é o momento para 

isso. Na medida em que o Esta-
do, a Capital de São Paulo, e os 
municípios paulistas decretam 
estado de calamidade pública, 
faz-se urgente a aplicação das 
medidas para barateamento 
de remédios, para aqueles 
que mais precisam”, finalizou 
o pedetista.

Sérgio SAMPAIO

Carreata pede reabertura do 
comércio em Rio Preto

EMPRESÁRIOS

Ficou fora
O ex-vereador César Gelsi informou que a sua expectati-

va é obter cerca de cinco mil votos na próxima eleição. Se 
a previsão se confirmar, é uma excelente votação, porém, 
não adianta ser bem votado e a chapa de candidatos não 
atingir o quociente eleitoral. Dirigentes partidários preveem 
que o quociente deverá ficar próximo dos 14 mil votos para 
fazer uma cadeira na Câmara. Gelsi já ficou duas vezes de 
fora, uma pelo antigo PMDB e outra pelo PSDB, por não 
atingir o quociente eleitoral.

Individual) não têm como ficar 
duas semanas sem trabalhar. 

Reunião com Acirp

Na segunda-feira, o pre-
feito Edinho também vai se 
reunir com representantes da 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 
o ex-presidente da entidade, 
Paulo Sader, e o novo que 
foi eleito ontem (27), Kelvin 
Kaiser, vão conversar com o 
prefeito. 

A entidade defende a re-
abertura do comércio antes 
do prazo estabelecido pelo 
decreto do prefeito que vai até 
dia 15 de abril. 

Outro lado

“As medidas de contin-
genciamento para enfrentar o 
avanço do Coronavírus em São 
José do Rio Preto foram toma-
das de acordo com recomen-
dação da Organização Mundial 
da Saúde, Ministério da Saúde 

e da Secretaria Municipal de 
saúde. A manifestação é livre 
em um regime democrático 
desde que seja realizada de 
maneira pacífica. A Prefeitura 
de Rio Preto já havia anuncia-
do ontem (anteontem), que 
na segunda-feira, dia 30, fará 
uma avaliação com lideranças 
empresariais para saber se há 
possibilidade de tomar alguma 
medida que penalize menos 
o comércio”, finaliza a nota 
enviada pela assessoria de 
imprensa do Executivo. 

Em vídeo divulgado nesta 
sexta-feira (27) nas redes so-
ciais, o deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) destacou a 
importância e a contribuição do 
Hospital de Base na luta contra 
o Coronavírus. E defendeu que 
os repasses do governo federal 
valorizem o trabalho referencial 
realizado pelo maior complexo 
hospitalar do interior paulista.

Segundo Motta, neste mo-
mento vivido pela saúde pública 
e sabendo da referência que 
o HB é no combate ao novo 
coronavíruas (Covid-19) no 
interior do Estado de São Pau-
lo, ele está redobrando ações 
para conseguir destinar verbas 
federais para a instituição. “O 
HB detém também o título de 
excelência no tratamento de 
casos graves de infecções res-
piratórias”.

As ações do parlamentar 
estão concentradas no novo 
projeto de Lei de autoria do 
senador paulista José Serra 
(PSDB), que prevê auxílio finan-
ceiro emergencial no montante 
de até R$ 2 bilhõess. 

“O objetivo de preparar os 
hospitais filantrópicos para 
trabalhar, de forma articulada 
com o Ministério da Saúde e os 
gestores estaduais e municipais 
do SUS”, finalizou Motta.

Motta defende 
mais repasses 

para o HB 
Sérgio SAMPAIO

Manifestantes fizeram buzinaço e gritaram pa-
lavras de ordem pela reabertura do comércio
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“Temos que nos isolar agora para que possa-
mos controlar o contágio e evitar as mortes”, 
disparou Aldenis Borim

Cláudio LAHOS

Primeira paciente diagnosticada com 
coronavírus em Rio Preto está curada 
O secretário de Saúde, 

Aldenis Borim, confirmou a 
saída do isolamento da pri-
meira paciente com diagnós-
tico positivo para coronavírus, 
nesta sexta-feira (27), em Rio 
Preto. 

O primeiro caso foi regis-
trado no dia 13 de março, 
quando a mulher de 28 anos 
testou positivo para o corona-
vírus. A paciente viajou para 
Alemanha, Bélgica e 
França. 

Segundo a Se-
cretaria de Saúde, 
a mulher chegou a 
Rio Preto no dia 10 
de março. Durante a 
coletiva de imprensa, 
Borim confirmou so-
bre a saída da pacien-
te do isolamento domiciliar. 

Atualmente, Rio Preto 
possui 11 casos positivos de 
coronavírus, 152 casos de 
pessoas suspeitas, desses, 
96 estão em isolamento 
social e 56 estão internados, 
sendo 31 com menos de 60 
anos e 24 com mais de 61 
anos. 

Dos internados, três são 
positivos para Covid-19. Dos 
casos internados, 19 estão na 
UTI. Houve um aumento de 
16 casos notificados. 

“Esses casos são notifi-
cados, depois investigados e 
feitos os exames. Nós temos 
o aumento de dois casos 
confirmados de coronavírus”, 
frisou. 

 Ainda segundo a Saúde, 
dois óbitos suspeitos por co-
ronavírus continuam sendo 
investigados. 

Sobre o atendimento de 
outras pessoas de cidades 
vizinhas no tratamento da CO-
VID-19 o secretário reforçou 
que “nós temos dois hospitais 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

que atendem toda a região 
que são o Hospital de Base 
e o Hospital João Paulo II, 
que estão preparados para a 
região. São José do Rio Preto 
está preparado para o contin-
gente dele, obviamente como 
sempre houve, haverá inva-
sões de endereços, mas isso 
é uma coisa que estamos tra-
balhando. Nós vamos sempre 
tentar fazer com que esses 
leitos que nós temos sejam 
reservados para pacientes de 
São José do Rio Preto”, disse 

Borim. 
Aldenis in-

formou que a 
situação da ci-
dade é preo-
cupante e que 
o isolamento 
social deve ser 
mantido. 

“Nossa cur-
va de infectados está maior 
do que a curva de países 
como a Itália e Espanha no 
início da pandemia. Temos 
que nos isolar agora para 
que possamos controlar o 
contágio e evitar as mortes”, 
finalizou o secretário.

11 casos
Confirmados 

O secretário Aldenis Borim 
confirmou a visita de equipes 
da Saúde em cinco pontos 
para uma possível instalação 
de um hospital de campanha 
em caso de necessidade no 
município. “Isso nós já esta-
mos estudando. Já levantamos 
cinco locais sendo que foram 
inicialmente descartados qua-
tro desses locais. Tem um local 
muito plausível que precisa 
de poucas adaptações. Uma 
cidade vizinha de São José do 
Rio Preto ofereceu um hospital 
com cerca de 40 leitos caso 
precisarmos”, destacou. 

Hospital de 
campanha 

Divulgação

Os presidentes da Repú-
blica, Jair Bolsonaro e do 
Supremo Tribunal Federal, 
ministro Dias Toffoli, fa-
zem declaração à impren-
sa no Planalto

O presidente Jair Bolso-
naro fez pronunciamento 
na manhã desta sexta-feira 
(27), no Palácio do Planal-
to, sobre medidas adotadas 
pelo governo federal para 
reduzir os efeitos do novo 
coronavírus (covid-19) no 
país. Em seguida, os pre-
sidentes do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, e do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES), Gustavo 
Montezano, concederam 
entrevista coletiva.

Anteontem (26) o plená-

rio da Câmara dos Deputa-
dos aprovou auxílio emer-
gencial por três meses, no 
valor de R$ 600, destinado 
aos trabalhadores autôno-
mos, informais e sem renda 
fixa durante a crise provo-
cada pela pandemia de co-
ronavírus. A matéria segue 
para análise do Senado e 
depois vai à apreciação do 
presidente Jair Bolsonaro. 

De acordo com a última 
atualização do Ministério 
da Saúde, divulgada nesta 
quinta-feira, o país registra 
2.915 casos confirmados 
de covid-19 e 77 mortes 
causadas pela doença. 
A taxa de letalidade é de 
2,7%.

Agência BRASIL

Governo anuncia medidas econômicas 
contra impactos da covid-19

Olímpia tem carreata para que comércio seja reaberto

Empresários de Olímpia re-
alizaram, na manhã desta sex-
ta-feira, uma carreata na área 
central da cidade, com o objetivo 
de conseguir a reabertura do co-
mércio e de empresas, fechados 
por causa do Covid-19.

A manifestação foi organiza-
da pelo whatsapp. Segundo o 
grupo, prazo dado pelo prefeito 
Fernando Cunha para tomar 
decisão a respeito da retomada 
da atividade econômica é muito 
longo.

A Prefeitura de Olímpia, por 
meio do vice-prefeito e secre-
tários municipais, informou em 
nota que recebeu na manhã 
desta sexta-feira um grupo de 
comerciantes da cidade para 
discutir a reabertura dos esta-
belecimentos nos próximos dias.

“Durante o encontro, o vi-
ce-prefeito municipal, doutor 
Fábio Martinez, expôs a situação 
epidemiológica da cidade e res-
saltou que o município não pode 
sobrepor ao decreto elaborado 
pelo governador do Estado de 
São Paulo, João Doria. Foi escla-
recido também que existe uma 
Ação Cívil Pública, tramitando na 
Justiça, que o judiciário negou 
liminar para vigência imediata por 
confiar que o Poder Público tem 
tomado as medidas necessárias 
até o momento. A ação poderá 
ter novas decisões a qualquer 
momento, que contemplaria as 
restrições das atividades eco-
nômicas e isolamento social, 
inclusive com pesadas multas 
financeiras”, informa o texto.

De acordo com a assessoria 
de imprensa, “a Administração 
Municipal declara que não tem 

Isabela MARTINS

O município de Mendonça 
registrou o primeiro caso suspei-
to de coronavírus (COVID-19).  A 
prefeitura informou que a coor-
denadoria de Saúde recebeu, na 
manhã desta sexta-feira (27), a 
primeira notificação.

A vítima trata-se de uma 
jovem, de 23 anos, que deu 
entrada na Unidade Básica de 
Saúde ‘Olavo Amaral’, com 
queixa de falta de ar e febre. A 
paciente fazia parte do grupo de 
risco, por ser asmática e fazer 
tratamento psiquiátrico. 

Segundo a prefeitura, no 
momento do atendimento, a 
jovem relatou que estava os sin-
tomas havia dois dias. O estado 
de saúde da paciente se agravou 
em pouco tempo que esteve na 
unidade. 

Ela sofreu uma parada car-
díaca, que revertida em seguida 
sofreu mais duas paradas, po-
rém, as equipes não consegui-
ram a reversão.

A Saúde notificou o Serviço 
de Vigilância Epidemiológica 
e enviou o material coletado 
para análise do Instituto Adolfo 
Lutz, seguindo os protocolos 
instituídos para esta pandemia. 
O resultado deve sair de três a 
quatro dias.

A jovem morava com padras-
to, a irmã e o namorado. A Saú-
de de Mendonça já orientou os 
familiares da paciente para que 
fiquem de quarentena domiciliar 
por 14 dias com monitoramento 
do estado de saúde.

Devido a primeira suspeita 
de coronavírus na cidade, a Pre-
feitura de Mendonça fará a de-
sinfecção dos pontos de maior 
fluxo de pessoas do município. 

“As ruas próximas as Unida-
des Básicas de Saúde, Rodovi-
ária, pontos de ônibus e a praça 
central”, disse publicação do 
Executivo.

Jovem de 23 
anos morre com 

suspeita de 
coronavírus em 

Mendonça

Carreata aconteceu, ontem, na área central olimpiense 

Vigilância Sanitária multa 22 
estabelecimentos em quatro dias

Chega a 22 o número 
de estabelecimentos multa-
dos pela Vigilância Sanitária, 
desde quando a quarentena 
entrou em vigor em Rio Preto, 
na segunda-feira, 23. Todos 
os locais foram multados em 
200 Ufesps (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo), que 
equivale cerca de 6 mil. 

Os decretos municipal e 
estadual proíbem que comér-
cios não essenciais sejam 
abertos e que tenha aglome-
ração de pessoas.

Até a quarta-feira, 25, já 
haviam sido multados dez 
estabelecimentos por des-
cumprirem o decreto, entre 
eles estão uma imobiliária, 
uma pizzaria, duas lanchone-
te, uma igreja evangélica, uma 
indústria, três supermercados 
e uma clínica odontológica.

O número mais que dobrou 
na quinta-feira, 26,  che-
gando em 21 o número de 
estabelecimentos multados, 
entres eles um Pet Shop, três 
supermercados, três lancho-
netes, um clube, uma loja 
de suplementos, uma distri-
buidora de bebidas e uma 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

transportadora.
Nesta sexta-feira, 27, ape-

nas um estabelecimento foi 
multado, um comércio vare-

jista de brinquedo. Em caso 
de reincidência nesses locais, 
o estabelecimento vai ter o 
alvará cassado.

 Isabela MARTINS

QUARENTENA

ORGANIZADA PELO WHATSAPP 1º INVESTIGADO 

PANDEMIA

Cláudio LAHOS

Calçadão ficou esvaziado depois do fechamento das lojas

razão qualquer que não seja da 
política de saúde pública para 
restringir a atividade econômica. 
Desta forma, se coloca à disposi-
ção para alterar o decreto munici-
pal a qualquer tempo, conforme 
tem feito. Portanto, a Prefeitura 
continuará com o movimento da 
pandemia e seus controles pode-
rão ser flexibilizados a qualquer 
momento”.

A nota finaliza dizendo que 
“a Prefeitura reconhece a legi-
timidade do movimento dos co-
merciantes, bem como de todos 
os olimpienses. Desde o primeiro 
momento dessa crise, a gestão 
esteve à disposição para ouvir a 
população e receber sugestões 
e reforça que todas as medidas 
cabíveis estão sendo adotadas 
pelas autoridades municipais 
para evitar o contágio e garantir 
a prevenção de todos”.
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JOAQUIM BERNARDES – Falecido 
no dia 26/03/2020 aos 65 anos de idade. 
Era solteiro. Sepultamento ocorreu no 
dia 26/03/2020 às 11h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério São João Batista.

HONÓRIA DEFENDI – Falecida no 
dia 27/03/2020 aos 86 anos de idade. 
Era solteira. Sepultamento ocorreu no 
dia 27/03/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

 
DAVI BAGLIONI – Falecido no dia 

26/03/2020 aos 25 anos de idade. Era 
solteiro. Sepultamento ocorreu no dia 
26/03/2020 às 13h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Assaltante pede 
brigadeiro e rende 

balconista em padaria

Um desconhecido alto, 
magro, branco, com nariz e 
orelhas grandes, bigode pe-
queno e usando boné branco e 
preto roubou R$ 200 do caixa 
e o celular de uma balconista 
de padaria localizada no bairro 
Boa Vista.

O assalto aconteceu por 
volta das 15 horas desta quar-
ta-feira, mas foi registrado na 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto na noite desta quinta. 

Em depoimento à polícia, a 
vítima, de 46 anos, disse que 

estava atendendo no estabe-
lecimento quando o assaltante 
chegou e pediu um brigadeiro.

Ao se virar para pegar o 
doce, o bandido a segurou 
pelas costas e fez menção de 
estar armado. Em seguida, 
roubou o dinheiro e o telefone 
de outra funcionária da pani-
ficadora.

Imagens do circuito interno 
de segurança foram entregues 
no Plantão e a balconista 
afirmou que tem condições 
de fazer o reconhecimento do 
criminoso, se comprometendo 
a comparecer na DIG/Deic.

Daniele JAMMAL

Vítima deve procurar Deic para fazer reconhecimento de suspeito

Um auxiliar geral, de 23 
anos, residente no Jardim 
Caparroz, foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas, 
no cruzamento das avenidas 
Nossa Senhora da Paz e 
México, por volta das 19h15 
desta quinta-feira.

Segundo a PM, ele dirigia 
uma picape e ao ver a viatura 
abaixou o som e demonstrou 
nervosismo, motivando a 
abordagem.

Com o motorista foram 
encontrados R$ 25 e um ce-
lular e, embaixo do assoalho 
do veículo, do lado do con-
dutor, um tijolo de maconha.

Aos policiais, o suspeito 
alegou que havia acabado 
de comprar o entorpecente 
de um homem branco e 
com tatuagem no braço, 
que estava em um posto 
de combustíveis da rua São 
Paulo, por R$ 500 e que iria 
fracionar e revender.

O acusado disse ainda 
que estava traficando há seis 
meses. No Plantão, a prisão 
foi confirmada e o indiciado 
conduzido para a carceragem 
da DIG/Deic.

Motorista 
compra droga 
em posto e 
é flagrado 

com tijolo de 
maconha

Deic prende três suspeitos 
de assalto em construção

Três homens foram presos 
nesta sexta-feira, 27, suspei-
tos de roubarem 15 televisores 
em um prédio em Rio Preto. 

De acordo com informação 
da Polícia Civil, o crime aconte-
ceu na noite desta terça-feira, 
24.

Segundo informações da 
Divisão Estadual de Investiga-
ções Criminais (Deic) da Polícia 
Civil, foram analisadas ima-
gens do circuito de segurança 
próximas ao local do crime e 
onde o carro usado foi aban-
donado e conseguiram ver as 
características do suspeito. 

 As equipes também identi-
ficaram que outro veículo deu 
cobertura ao assalto, ficando 
com o condutor do lado de 
fora. 

Ainda segundo a Deic, após 
investigação eles conseguiram 
encontrar o primeiro suspeito, 
um homem de 29 anos que 
mora no bairro Jardim Nunes. 

No interior do imóvel foram 
localizadas duas televisões na 
caixa. Na frente do imóvel foi 
encontrado o outro suspeito, 
um jovem de 21 anos que 
alegou estar lá para comprar 
um televisor, alegando que já 
havia comprado uma televisão 
do suspeito do roubo.

Na noite do dia 24 de 
março, uma quadrilha de 
assaltantes foi até um hotel 
em construção localizado na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
em Rio Preto, anunciou roubo 
ao vigilante da obra e o amar-
raram. 

Em seguida, pegaram o 
carro da vítima, carregaram 
com quinze televisores novos 
que estavam no prédio e toma-
ram rumo ignorado. Posterior-
mente, o veículo do segurança 
foi encontrado abandonado.

Os policiais se dirigiram até 
o local, um salão de cabeleirei-
ro, com o segundo suspeito e 
encontraram o outro aparelho. 

Durante a revista ao local, 
a polícia descobriu o envolvi-
mento de mais um assaltante, 
um homem de 41 anos, que 
mora na casa ao lado do jo-
vem. Foi abordado e com ele 
encontrada outra TV. 

Diante dos fatos, os três 
suspeitos foram presos em fla-
grante por roubo e associação 
criminosa e receptação dolosa.

 A investigação continua 
para identificar outros mem-
bros da quadrilha.

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Um motorista de aplicativo, 
de 35 anos, foi roubado por 
um casal de passageiros que 
solicitou corrida do Jardim 
Paraíso até o bairro Nova Espe-
rança, por volta da 0h10 desta 
sexta-feira.

Os bandidos fugiram no car-
ro da vítima, um GM Onix, zero 
quilômetro, alugado de uma 
empresa, que foi localizado 
abandonado posteriormente 
pela PM. Eles levaram docu-
mentos pessoais, três cartões 
bancários, celular, R$ 35 e 
máquina de cartão. 

À polícia, o motorista disse 
que foi chamado para a corrida 
por uma mulher branca, com 
aproximadamente 20 anos, 
gordinha, 1,65 m de altura, 
loira, cabelo curto, camiseta 
vermelha e bermuda preta, 
com trejeitos masculinos, que 
estava acompanhada de um 
homem pardo, da mesma faixa 
etária, alto, magro, tatuagens 
nos braços e pernas, com 
camiseta preta, cordão prata 
e boné.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao chegar no destino o 
bandido colocou uma faca na 
barriga do motorista e anun-
ciou o assalto.

Os marginais queriam co-
locar a vítima no porta-malas, 
que conseguiu fugir antes, 
aproveitando-se de um des-
cuido deles.

Caso continua a ser investi-
gado, mas até o momento não 
há pista sobre os assaltantes.

Motorista de 
aplicativo é 
assaltado 

por casal de 
passageiros

Daniele JAMMAL

Presídios de Rio Preto e região adotam 
medidas para evitar contaminação 

As medidas para evitar a 
contaminação pelo coronavírus 
também estão sendo impostas 
dentro das unidades prisionais do 
Estado de São Paulo. Atividades 
externas dos detentos foram 
cortadas e filas de 1,5 metro de 
distância estão sendo adotadas 
nos presídios. 

O Centro de Ressocialização 
Feminino (CRF), o Centro de 
Progressão Penitenciário (CPP) 
e também o Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Rio Preto 
precisaram mudar a rotina.

A Secretaria da Administração 
Penitenciária (SAP) informou que 
está seguindo as determinações 
impostas pelo Centro de Contin-
gência do coronavírus para evitar 
a contaminação dos detentos. 
Todas as medidas implantadas 

pelo Governo do Estado de São 
Paulo, como lavar as mãos com 
frequência, já fazem parte da 
rotina dos presos.

Uma das principais dife-
renças foi no refeitório, as filas 
são feitas com distância de 1,5 
metro. Em unidades com inclu-
são automática de estrangeiros 
o procedimento é entrar em 
contato com a Polícia Federal, 
para verificar se as providências 
preventivas foram tomadas. 
Esses procedimentos vão ser 
observados por 14 dias caso 
algum sintoma apareça. 

No caso do Centro de Pro-
gressão Penitenciário (CPP) e no  
Centro de Ressocialização Fe-
minino (CRF) todos os trabalhos 
externos de presos devem ser 
suspensos até segunda origem.

Além dos detentos, servido-
res e funcionários também foram 

Luciano RAMOS Divulgação

O morador de rua, cujo 
corpo foi encontrado por 
guardas civis municipais, por 
volta das 9h15 desta quin-
ta-feira, perto de quiosques, 
na Represa Municipal, teve 
a identidade descoberta pela 
polícia.

A vítima é Rogério Apa-
recido Ramos, de 39 anos, 
natural de Rio Preto e co-
nhecido como ‘Gordão’. O 
caso foi registrado como 
morte suspeita e está sendo 
investigado. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, ele estava com 
sangue em ambos os olhos, 
espuma/vômito na boca e 
com mãos e pés rígidos e 
contraídos quando foi acha-
do.

Médica do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência) esteve no local 
e constatou que o óbito foi 
causado por motivos exter-
nos, tendo solicitado o enca-
minhamento do cadáver ao 
IML (Instituto Médico Legal).

Polícia identifica 
morador de rua 
achado morto 
na Represa

Daniele JAMMAL

Divulgação

COVID-19

NA BOA VISTA

Pedreiro se esconde em galinheiro e é 
preso após bater na mulher de 72 anos

Um caso de violência do-
méstica terminou com a prisão 
em flagrante do agressor. O 
pedreiro J.E., 43, morador no 
Parque dos Sabiás, na zona 
rural de Rio Preto, foi detido por 
policiais militares dentro do ga-
linheiro, enrolado em cobertas, 
na chácara onde mora, por volta 
das 21h40 desta quinta-feira, 
após agredir a mulher, uma 
costureira, de 72 anos.

A vítima informou à polícia 
que seu marido chegou bêbado 
e após uma discussão enrolou 
sua cabeça com um lençol, se-
gurando pelo pescoço, e bateu 
várias vezes no chão.

Idosa saiu correndo em 
busca de socorro. Conforme a 
PM, o acusado estava agressivo 
e foi preciso força física para 
algemá-lo.

Dentro da viatura, o suspei-
to teria começado a dar chutes 
e por isso teve os pés amarra-
dos. Na Central de Flagrantes, 
a prisão por lesão corporal, 
ameaça, violência doméstica e 

Daniele JAMMAL

Idosa foi socorrida com ferimentos até a UPA Tangará

Divulgação

Televisores apreendidos pela Deic haviam sido roubados de um hotel em construção na avenida Brigadeiro Faria Lima

informados sobre os sintomas e 
das melhores formas de preven-
ção, para isso cartazes foram 
fixados nas unidades prisionais 
e toda orientação possível foi 
passada a eles. 

Outra medida tomada foi a 
suspensão de atividades coleti-
vas, para evitar aglomerações, 
também aumentou a intensifi-
cação na limpeza das áreas dos 
presídios. Está restrita qualquer 
entrada de pessoas alheias ao 
corpo funcional. Os presos que 
entram no sistema prisional 
são colocados em quarentena 
e também há o monitoramento 
dos grupos de risco.

Ainda segundo a SAP, foi feita 
a aquisição de termômetros infra-
vermelho, oxímetro digital portátil 
e a ampliação de produtos de 
higiene, álcool em gel e sabo-
nete. Para os funcionários foram 

distribuídos EPI, como máscaras.
A Coordenadoria de Saúde do 

Sistema Penitenciária também 
montou um plano de contin-
gência para caso tenha algum 
suspeito de contaminação pelo 
coronavírus dentro da unidade 
prisional.

Daniele JAMMAL

resistência foi confirmada.
A costureira foi socorrida 

com ferimentos até a UPA Tan-
gará. E. deve aguardar audiên-
cia de custódia na carceragem 
da DIG/Deic.

Ronaldo da Silva, 35, que 
morava no Residencial Monte 
Verde, em Rio Preto, morreu no 
Hospital de Base nesta quinta-
-feira, onde deu entrada horas 
antes após sofrer um acidente 
de trânsito.

Conforme o boletim de 
ocorrência, a vítima, que dirigia 
uma motocicleta, bateu em um 
poste, sofrendo politraumatis-
mo grave. 

No hospital, de acordo com 
o registro policial, Silva apre-
sentou “TCE com perda de 
consciência e durante avaliação 
o paciente evoluiu com PCR em 
assistolia, iniciando reanimação 
cardiopulmonar com reposi-
ção volêmica e administração 
de adrenalina, sem resposta 
efetiva”.

O óbito foi constatado às 
13h40 e o caso segue sendo 
investigado pela Polícia Civil rio-
-pretense como morte suspeita.

Motociclista que 
bateu em poste 

morre no HB
Daniele JAMMAL



A-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de março de 2020 GERAL

Saúde abre processo seletivo para contratar 
profissionais no enfrentamento da Covid-19
A Prefeitura de Olímpia 

publicou na edição do Diário 
Oficial desta sexta-feira, dia 
27, um Processo Seletivo 
Simplificado para cadastro 
de reserva nas seguintes 
funções: Médico Clínico Ge-
ral, Técnico de Enfermagem 
e Enfermeiro. 

Os profissionais atua-
rão no enfrentamento da 
Covid-19, nas unidades de 
saúde, durante a vigência 
da situação de emergência, 
conforme as necessidades 
da Administração Municipal.

As inscrições estarão 
abertas a partir de segunda-
-feira, 30 de março, às 8h, 
no site da Prefeitura: www.
olimpia.sp.gov.br, e serão 
encerradas no dia 1º de 
abril, às 23h59. 

Os requisitos para o cargo 
de Técnico de Enfermagem 
são: Ensino Médio Com-
pleto e Curso Técnico em 
enfermagem completo, com 
experiência mínima de seis 
meses. 

E para a função de En-

fermeiro os requisitos são: 
Ensino Superior Completo 
em Enfermagem com experi-
ência mínima de seis meses. 
Além de requisitos básicos 
que constam no edital. 

Já para a função de Médi-
co Clínico Geral, os requisitos 
são: Ensino Superior comple-
to, comprovado com certifi-
cado de conclusão de curso 
ou diploma de graduação em 
medicina em instituição de 
educação superior brasileira 
legalmente estabelecida e 
certificada pela legislação 
vigente ou, possuir diploma 
de graduação em medicina 
obtido em instituição de 
educação superior estran-
geira revalidado no Brasil, 
na forma da lei. No edital 
ainda constam os requisitos 
básicos para a inscrição.

Os vencimentos bases 
para as funções são: Téc-
nico de Enfermagem, R$ 
1.857,79, Enfermeiro, R$ 
3.785,15, e Médico Clínico 
Geral, R$ 10.668,38. Todos 
com carga horária de 40 
horas semanais.

O processo de seleção 
será em etapa única, com a 
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Divulgação

Unidades de referência 
atendem 1,2 mil em quatro dias
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto realizou 1293 
atendimentos nas 11 
unidades de referência para 
pacientes com sintomas 
gripais (síndrome gripal 
leve), entre segunda e 
quinta-feira desta semana 
(23 a 26). Destes, 116 
crianças de até 12 anos 
foram atendidas no Anexo 
Faceres, local exclusivo 
para esta faixa etária, que 
iniciou o os trabalhos na 
terça-feira (24).
A determinação de criar 
unidades de referência 
para pessoas com 
síndrome gripal partiu 
do Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao 
Coronavírus, a fim de 
evitar aglomeração nas 
unidades de saúde e evitar 
o possível contágio entre 

pacientes.
As 11 unidades de 
referência estão realizando 
o atendimento exclusivo de 

pacientes com síndrome 
gripal leve, que não 
estejam com dificuldade 
para respirar. 
Pacientes com falta de 
ar associada aos outros 
sintomas devem procurar 
os serviços médicos de 
urgência.
Entre os sintomas mais 
comuns de síndrome 
gripal estão febre de início 
súbito, acompanhada 
de tosse ou dor de 
garganta e associada 
dor no corpo, na cabeça 
ou nas articulações. Em 
crianças com menos de 2 
anos, considerar febre de 
início súbito e sintomas 
respiratórios como tosse, 
coriza e obstrução nasal.
As unidades de referência 
para pacientes com 
síndrome gripal leve 
atendem de segunda a 
sexta-feira das 8h às 22h, 
a não ser a unidade infantil 
(Anexo Faceres), que 
funciona das 7h às 22h.

Resorts do Complexo Hot Beach doam 
alimentos ao Abrigo São José de Olímpia

Como a operação dos 
três Resorts do Complexo 
Hot Beach Olímpia – Ther-
mas Park Resort & Spa, 
Celebration Resort Olím-
pia e Hot Beach Resort 
– está suspensa devido à 
pandemia de coronavírus, 
para evitar desperdício, 
a decisão do Grupo Fer-
rasa, empresa gestora 
dos empreendimentos, foi 
pela doação dos alimentos 
perecíveis que já se encon-
travam armazenados. 

Nesta última quinta-

Da REPORTAGEM -feira, dia 26, foram en-
tregues cerca de duas 
toneladas de alimentos ao 
Abrigo São José, de Olím-
pia. No lote havia frutas 
variadas, como banana, 
maçã, melão, melancia, 
legumes e verduras diver-
sas e uma grande quanti-
dade de ovos.

No Abrigo São José, 
que atualmente atende 
58 idosos, a doação, num 
momento tão delicado da 
economia, foi uma surpre-
sa muito bem-vinda. 

“Não imaginávamos 

receber uma quantidade 
tão grande de alimentos 
e com tanta variedade e 
qualidade”, afirma Greice 
Queli Peres de Marco, co-
ordenadora da entidade. 

Ela conta que, devi-
do à pandemia, o Abrigo 
São José teve de cancelar 
eventos programados para 
arrecadar dinheiro para a 
entidade, o que aumenta 
ainda mais a importância 
de doações neste mo-
mento.

“Já de imediato mobili-
zamos nossos funcionários 
para processar os alimen-
tos, congelando o que 
for possível, como frutas, 
e temos vários freezer 
para isso, e passamos a 
reforçar o cardápio dos 
nossos internos. E alimen-
tos que não são possíveis 
congelar, como verduras, 
doamos parte para outra 
entidade, a Comunidade 
Terapêutica Renascer”, 
detalha Greice. 

Além dos idosos, o 
Abrigo São José também 
fornece refeição a seus 
colaboradores.

“O Grupo Ferrasa, que 
tem a hospitalidade em 

Prefeitura inicia 
contratação de 

médicos e outros 
profissionais 

da saúde

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento, iniciou, 
ontem (27), a contratação de 
médicos e outros profissionais 
da saúde. Além de médicos, se-
rão contratados auxiliares de en-
fermagem, enfermeiros padrões 
e técnicos em enfermagem.

Os profissionais serão con-
tratados por análise curricular 
e comprovação da habilitação 
específica para cada cargo.

O Chamamento Público que 
permite a contratação com 
dispensa de processo seletivo 
público está fundamentado na 
Lei Municipal nº 4.288, apro-
vada pela Câmara Municipal e 

sancionada pelo prefeito André 
Ricardo Vieira na última segun-
da-feira (23).

Ao todo, serão contratados 
seis médicos clínicos gerais, 
quatro auxiliares de enferma-
gem, quatro enfermeiros pa-
drões e quatro técnicos em 
enfermagem.

Os currículos deverão ser 
enviados para o e-mail processo-
seletivosaude@mirassol.sp.gov.
br ou entregues pessoalmente 
no Departamento de Saúde, 
que fica na Rua Dom Pedro II, 
nº 2175, Centro.

Caso os interessados de-
cidam levar os currículos ao 
Departamento, será necessário 
que isso seja feito até as 17h 
desta sexta-feira. Por e-mail, os 

Da REPORTAGEM currículos podem ser enviados até 
à meia-noite de domingo (29).

A seleção ocorrerá de maneira 
imediata à medida que os currí-
culos forem sendo recebidos pelo 
Departamento.

O salário para médico clínico 
geral e enfermeiro padrão é R$ 
2015,55, além de benefícios. Já 
o salário para auxiliar de enfer-
magem é R$ 1.502,45 e para 
técnico em enfermagem é R$ 
1.614,29, além de benefícios 
para ambos.

As informações detalhadas do 
Chamamento Público podem ser 
consultadas no site www.mirassol.
sp.gov.br, na aba Cidadão e em 
seguida Concursos ou ainda no 
Diário Oficial do Município no 
mesmo site.  

Divulgação

Inscrições para processo seletivo podem ser feitas, entre 30 de março e 1º de abril, no site da Prefeitura de Olímpia

inscrição pelo endereço ele-
trônico onde deverá anexar a 
documentação comprobató-
ria de escolaridade, titulação, 
bem como de experiência, 
devendo ainda, na data da 
convocação para assinatura 

do contrato, apresentar os 
originais e cópias da docu-
mentação comprobatória de 
escolaridade, titulação e de 
experiência, além de outros 
documentos que serão soli-
citados na convocação.

Os candidatos serão ava-
liados de acordo com a pon-
tuação como: tempo de 
exercício profissional na fun-
ção para o cargo pretendido, 
pontuação por ano, cinco-
pontos; doutorado na área da 

saúde, 15 pontos; mestrado 
na área da saúde, 10 pontos; 
e especialização latu sensu 
(mínimo 360 horas) na área 
da saúde, cinco pontos. A 
pontuação é cumulativa, até 
o limite de 50 pontos.

HABITAÇÃO

Secretaria de Estado 
implanta trabalho remoto 

para aprovar licenças
A Secretaria de Estado da 

Habitação implantou o trabalho 
remoto para os servidores do 
Grupo de Análise e Aprovação 
de Projetos Habitacionais (GRA-
PROHAB), órgão interno res-
ponsável pelas aprovações de 
loteamentos, empreendimentos 
habitacionais, conjuntos habita-
cionais e condomínios para fins 
residenciais. 

A medida foi tomada em ra-
zão da pandemia do novo coro-
navírus com o objetivo de garan-
tir a continuidade dos serviços 
e ao mesmo tempo proteger a 
saúde dos funcionários. Desta 
forma, os funcionários do órgão 
passam a realizar as análises 
para concessão de licenças para 
empreendimentos imobiliários 
em suas residências. Os prazos 
e o cronograma de reuniões do 
órgão colegiado, no entanto, 
não sofreram quaisquer altera-
ções e estão mantidos.

O atendimento ao público 
na secretaria continua a ocorrer 
presencialmente por uma equi-

pe de plantão, para os casos 
de entrada de novos processos 
e retirada de certificados, mas 
deve ser agendado previamente 
para evitar filas e aglomerações. 
Os agendamentos podem ser 
feitos pelo e-mail graprohab@
habitacao.sp.gov.br , ou pelo 
telefone (11) 3638-5163. O 
atendimento acontece de se-
gunda a sexta feira, das 10 às 
12h e das 13h às 16h.

Nos casos de reabertura, 
recursos, atendimento de exi-
gências, projetos modificativos, 
projetos substitutivos e plantas 
para emissão de certificado, os 
documentos devem ser enviados 
pelos Correios. 

Já as solicitações de pror-
rogação de prazo, retirada de 
pauta, cancelamento e revalida-
ção de certificado, informações 
e esclarecimentos poderão ser 
feitas pelo email graprohab@
habitacao.sp.gov.br . 

Os processos de dispensa 
de análise, que desde o ano 
passado acontecem de maneira 
digital, não sofreram nenhum 
tipo de alteração.

Da REPORTAGEM

SÍNDROME GRIPAL MIRASSOL

seu DNA, não poderia 
deixar de buscar a melhor 
destinação para alimen-
tos perecíveis, que não 
poderiam ser reaprovei-
tados quando os Resorts 
voltarem a funcionar”, ex-
plica Marcos Bittencourt, 
gerente de Marketing da 
empresa. “Colaborar com 
uma entidade de Olímpia, 
que segue funcionando até 
porque, por sua natureza, 
não tem como suspender 
as atividades, foi a melhor 
alternativa que encontra-
mos”, afirma. 

Ele lembra que desde 
o último dia 23 de março, 
em cumprimento ao decre-
to da Prefeitura de Olímpia, 
o três Resorts estão fecha-
dos ao público. 

Assim como no par-
que aquático Hot Beach, 
estão mantidas equipes 
mínimas necessárias para 
manutenção e segurança 
patrimonial.

 A maioria dos colabo-
radores está em férias co-
letivas, mas a expectativa 
é retomar as operações 
dos Resorts e do parque 
aquático Hot Beach tão 
breve quanto possível.

Divulgação

Unidades de refe-
rência - Síndrome gri-
pal leve

1. Centro de Saúde 
Escola Estoril;

2. UBS Central;
3. UBSF Vetorazzo;
4. UBSF São Deocle-

ciano;
5. UBSF Lealdade 

Amizade;
6. UBSF Engenheiro 

Schmitt;
7. UBSF Anchieta;
8. UBS Solo Sagrado;
9. UBSF Santo An-

tônio;
10. UBSF Caic
11. Anexo Faceres
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DiáriodoBob
Eis a questão! O DNA de cada um está fazendo a diferença 

nestes tempos de Coronavírus. Nem todo mundo pode andar nas 
ruas e tomar um cafezinho na esquina. O problema é o DNA (data 
de nascimento antiga). Quem ouviu no passado: lugar de criança 
é em casa, ouve agora: lugar de idoso não é na rua. A propósito, 
tem uns e outros por aí que se passam por garotões, mas estão no 
grupo de risco. E não dá para fazer ‘gato’ na hora da contaminação. 
Meu guru e analista Gaudêncio T. alerta que o mundo mudou. O 
planeta não é o mesmo de um mês atrás. Costumes tradicionais 
não são os mesmos. Eventos sociais, praças, parques, cinemas, 
teatros, escolas públicas e privadas integram a cadeia de fecha-
mento. O futuro de milhões passa a ser redimensionado. Viagens 
marcadas são suspensas. Cruzeiros marítimos procuram portos 
para atracar. Mais parecem prisões em alto mar. Governantes 
e seus quadros são contaminados. A escala de contaminação 
aritmética vira escala geométrica, mais densa. A gigantesca 
tribo global vai se tornando um arquipélago de centenas de ilhas. 
Sinto uma saudade danada dos meus amigos e das caminhadas 
‘pari passu’ e sou obrigado a apresentar os meus programas de 
rádio em estúdio improvisado e preso dentro de casa. Liberdade 
vigiada. Ou aprendemos a ter domínio sobre as imposições do 
agora, ou a depressão não tardará. É preciso resistir e se reinven-
tar com calma e fé em Deus! E agora doutor? Qual o efeito da 
epidemia sobre a psique dos humanos? O que o medo provoca? 
Que estados d’alma se desenvolvem a partir do pânico? Eis uma 
hercúlea tarefa para analistas – psicólogos, psiquiatras, cientistas 
sociais/sociólogos/antropólogos. Só perguntando para meu amigo 
e psicanalista Dr. Wilson Daher. Ponto e basta!

HOJE EM DIA, TER UM FRASCO DE ÁLCOOL EM GEL É OSTENTAÇÃO. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

GIULIANO VERDI arre-
matou no Leilão Agro pela 
Vida Online, ontem, um 
bezerro mestiço, por R$ 
3.000,00, doado por Marcos 
Schimidt. Giuliano Verdi 
doou novamente o bezerro. 
A vida agradece.    

DIEGO CABRERA Her-
nandes também participou 
do Leilão Agro pela Vida 
Online, ontem, arrematou 
um boi reprodutor PO, 18 
meses, por R$ 5.500,00, 
doado pelo pecuarista Eloy 
Gonçalves. Aplausos, ami-
go, que Deus abençoe.   

O BUFFET MANOEL 
Carlos, com 22 anos de 
tradição, está de cara nova, 
externa e internamente, lus-
tres, mobílias e pintura. O 
buffet é do empresário Ma-
noel Carlos Pinoti.   

ANTÔNIO CABRERA 
Mano Filho, ex-ministro, 
arrematou violão, chapéu 
e camisa do cantor Leo 
Chaves, da ex-dupla Vic-
tor & Leo, no valor de R$ 
5.200,00, no Leilão Agro 
pela Vida Online, em prol 
dos Hospitais de Rio Preto 
e da região, no combate ao 
coronavírus.

TEREOS AÇÚCAR Gua-
rani apoia o sistema hospi-
talar da região, com doação 
de 20 mil litros de álcool 
líquido 70%. Que maravilha. 
Aplausos. 

MÁRCIA VANÇAN re-
tornou a Rio Preto, ontem, 
após 80 dias de férias na 
residência de seu fi lho 
Rodrigo Vançan e da nora 
Uara Vançan, na cidade de 
Macapá. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Danos Irreparáveis
“A restrição da atividade econômica por mais de 15 dias pode 
trazer danos irreparáveis à economia e à manutenção dos 
empregos. Entendemos e apoiamos medidas para impedir o 
avanço da Covid-19, mas acreditamos que nos próximos dias 
elas poderão ser conciliadas à volta das atividades econômicas”, 
afirma o presidente do LIDE Rio Preto, Marcos Scaldelai.

Danos IrreparáveisDanos Irreparáveis
“A restrição da atividade econômica por mais de 15 dias pode 
trazer danos irreparáveis à economia e à manutenção dos 
empregos. Entendemos e apoiamos medidas para impedir o 
avanço da Covid-19, mas acreditamos que nos próximos dias 
elas poderão ser conciliadas à volta das atividades econômicas”, 
afirma o presidente do LIDE Rio Preto, Marcos Scaldelai.

Vamos juntos #LutarContraACrise

Uma foto para a posteridade nos anais da Associação 
Comercial e Empresarial de São José do 

Rio Preto: O past presidente Paulo Sader, ao lado do 
novo presidente Kelvin Kaiser, com a foto que 
ocupará lugar de destaque na sede central da 

entidade, ladeando o comerciante Alfredo Pimental, 
um dos fundadores da ACIRP e seu primeiro 
presidente em 1920. Parabéns Paulo e Kelvin

Tel. (17) 3233-4888

Kelvin eleito
Com o final da gestão de Paulo 
Sader, na ACIRP, o empresário 
Kelvin Kaiser foi eleito, 
ontem, por unanimidade dos 
associados que votaram, o 
novo presidente da entidade 
para o biênio 2020- 2021. 
Kelvin e sua diretoria terão a 
responsabilidade de terminar 
e começar um novo século na 
mais importante entidade de 
classe da região.

Adendo necessário
Deixamos aqui uma saudação 
efusiva, ao ainda presidente 
da ACIRP, Paulo Sader, e 
todos os seus diretores, 
que honraram o final do 
primeiro século da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Rio Preto, fazendo 
gestão suprema e alinhada 
aos últimos presidentes: 
Osvaldo Graciani, Luiz Carlos 
Bianchini, Mauricio Bellodi, 
Adriana Neves e Paulo Sader, 
que me deram a honra de 
servir e ajudá-los como 
Diretor de Comunicação. 
Gratidão pelos ensinamentos.

Gente do Bem
O maior complexo de saúde do interior de São Paulo, o 
Hospital de Base lançou, na quinta-feira, a Campanha 
‘Juntos somos mais Fortes’, para arrecadar doações junto à 
comunidade na luta em combate à pandemia. A Santa Casa 
de Rio Preto também está precisando de doações. Vamos 
colaborar!   

Estamos de plantão
Como comunicador de rádio e televisão, além da coluna que 
escrevo aqui no DHOJE, estou apresentando o meu programa 
Show do Roberto, na Rádio Interativa dos estúdios de casa. O 
programa é o mesmo, com notícias e prestação de serviços, 
fazendo uma conexão de utilidade pública com autoridades 
e ouvintes. Quem quiser deixar recados ou prestar serviço de 
orientação - é só deixar um áudio no telefone 99274-2088 
que a gente repercute no ar.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA URGENTE
CONTRATADA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
EPP 
EMPENHO 4277/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
EMPENHOS 5655/20 E 5656/2
CONTRATADA: ORION FARMACEUTICA LTDA ME
EMPENHO 4639/20
CONTRATADA: MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDI-
COS LTDA
EMPENHO 5685/20
CONTRATADA: CIRÚRGICA KD LTDA
EMPENHOS 5445/20 e 5456/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTDA ME
EMPENHO 5437/20
Diante o objeto contratual ter a necessidade de suas especifi cações 
decididas pelo Departamento responsável para fi nalizar a entrega 
do empenho em epigrafe, solicito o envio do catálogo no prazo de 
24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento desta. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZA-
DAS LTDA
EMPENHO 5917/19
Diante informações prestadas pelo DAF, quanto à ocorrência na 
entrega do item cód.19294. Com fundamento na Lei 8078/90 - Códi-
go de Defesa do Consumidor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso 
I. Fica a empresa NOTIFICADA a PRESTAR ESCLARECIMENTOS 
E REPARAR TAL SITUAÇÃO no prazo de 24 horas a contar do 
recebimento desta. O não cumprimento do prazo estabelecido impli-
cará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 14/20
Contratada: Fundação Faculdade Regional De Medicina De São 
José Do Rio Preto – FUNFARME
Objeto: Prestação de Serviços Para A Implantação De Vigilância 
Virologica De Sintomáticos Respiratórios E Casos Internados Sus-
peitos De Coronavirus. Fundamento: Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 
24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico Nº 21/18
Contrato: PRE/0036/18
Contratada: KRG Santos Máquinas ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMSG. Ulisses R. de Almeida
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico Nº 015/19
Contrato: PRE/0104/19
Contratada: Cisco Brasil Terc. de Serv. Eireli
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SME. 
Sueli P. A. Costa
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico Nº 533/19
Contrato: PRE/0461/19
Contratada: Ricardo Santoro de Castro ME
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 24,88% do valor inicial do contrato supramencio-
nado. SMA. Luis R. Thiesi.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual

Tomada de Preços Nº 031/19
Contrato: TOP/0044/19
Contratada: Constr. Rio Obras Com. Mat. para Construção Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca acrescido em 
aproximadamente 21,95% do valor inicial do contrato supramencio-
nado. SMS.
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços Nº 031/19
Contrato: TOP/0044/19
Contratada: Constr. Rio Obras Com. Mat. para Construção Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMS.
EXTRATO
1º Termo Aditivo Contratual
Tomada de Preços Nº 021/19
Contrato: TOP/0036/19
Contratada: Constr. Rio Obras Com. Mat. para Construção Eireli
Nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMS.
EXTRATO 
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão Eletrônico Nº 064/17
Contrato: PRE/0035/17
Contratada: Carlos Camilo SJRPreto-ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMA. 
Luis R. Thiesi.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa De Licitação N° 14/20 
Contrato: DIL/0008/20
Contratada: Fundação Faculdade Regional De Medicina De São 
José Do Rio Preto – FUNFARME – CNPJ: 60.003.761/0001-29
Objeto: Prestação de Serviços Para A Implantação De Vigilância 
Virologica De Sintomáticos Respiratórios E Casos Internados Sus-
peitos De Coronavirus. Vl. total: R$ 150.000,00 - SMS. Aldenis A. 
Borim – Prazo de Vigência 180 dias.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0250/20
CONTRATADA: FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valores 
Unitários – Item 03 - R$2.148,00; Item 04 - R$6.499,99; Item 08 - 
R$8.999,99 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 567/2019
ATA Nº 0251/20
CONTRATADA: HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos hospitalares – Valor Uni-
tário – Item 11 - R$320,00 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
ATA Nº 0252/20
CONTRATADA: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 
E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 01 - R$51,75; Item 02 - R$51,75 – SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 003/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE 
RECAPEAMENTO ASFALTICO E FRESAGEM EM DIVERSAS 
RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E CAMADA DE ROLAMEN-
TO COM APLICAÇÃO DE C.B.U.Q. FAIXA III DO DER-SP – SEC. 
MUN. DE OBRAS - À vista dos autos e do parecer técnico elabora-
do pela Secretaria Municipal de Obras (fl s.1276/1277), o qual é utili-
zado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta 
decisão, fi cam desclassifi cadas as propostas  apresentadas pelas 
empresas CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA (não atendeu aos itens 6.3.1 e 6.3.1.1 do edital) e NOROMIX 
CONCRETO S/A (não apresentou a planilha analítica completa, 
não atendendo aos itens 6.2.3 e 6.2.3.1 do edital). Prosseguindo, 
a Comissão Municipal de Licitações prolata a classifi cação das 
propostas: 1º Colocado: CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL 
LTDA R$ 8.833.788,30 - 2º Colocado: COPLAN CONSTRUTORA 
PLANALTO LTDA R$ 11.023.659,85. - O inteiro teor dessa decisão 
se acha encartada nos autos do processo a disposição dos interes-
sados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE GA-
VETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS. - Tendo em vista o pa-
recer técnico apresentado pela Secretaria Municipal de Obras que 
é adotado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante 
deste julgamento, a Comissão Municipal de Licitação decide, tendo 
em vista as divergências que foram constatadas nas propostas 
de preços e suas composições de preços unitários, pela desclas-
sifi cação das empresas: CONSTRUTORA RIO OBRAS COM. DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, ELLIPSE PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI, KM & M ENGENHARIA PROJETO E 
CONSTRUÇÃO LTDA ME e MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI. 
Considerando a autorização do Sr. Secretário Municipal de Obras o 
qual relata a necessidade da realização da obra, e tendo em vista 
que todas as propostas foram desclassifi cadas neste certame, a 
Comissão Municipal de Licitação, com fulcro no § 3º do art. 48 da 
Lei Federal nº 8666/93,  fi xa às licitantes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novas propostas fi nanceiras escoi-
madas das causas de sua desclassifi cação. Ocorrendo o protocolo 
dessas novas propostas até o dia 08/04/2020, será agendada a 
data para a realização da sessão pública de abertura dos envelo-
pes. - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
102/2020, PROCESSO 11.105/2020, objetivando o registro de pre-
ços para aquisição de testes sorológicos para dengue com cessão 
de equipamentos em comodato para o Laboratório Municipal de 
Patologia Clinica. Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 10/04/2020, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, en-
contram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 42/2020 – Processo n.º 
1408/2020
Objeto – Aquisição de medicamentos para atender ações judiciais. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 28/02/2020, sendo adjudicado os itens às empresas 
declaradas vencedoras: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA itens 3 
e 10; ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITA-
LARES E ONCOLÓGICOS LTDA item 1; PORTAL LTDA itens 6, 7 e 
11. Os itens 2, 4, 5, 8, 12 e 13 foram desertos e o item 9  foi fracas-
sado. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Eloísa Sestini da 
Cunha - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 713/2019 – Processo n.º 
15814/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de preservativos mas-
culinos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 15/01/2020, sendo adjudicado os itens à em-
presa declarada vencedora: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA 
EPP itens 1 e 2. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 003/2020 – Processo n.º 
13/2020
Objeto – Registro de preços para aquisição de fraldas geriátricas 
para assistência da Atenção Básica DAB e Urgência e Emergência 
DUE. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-
-line com início dia 22/01/2020, sendo adjudicado o item à empresa 
declarada vencedora: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI item 1. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 599/2019 – Processo n.º 
15.372/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais médico 
hospitalar. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realiza-
da on-line com início dia 08/11/2019, sendo adjudicado os itens às 
empresas declaradas vencedoras: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A. 
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(item 9); CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS 
CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA (itens 
1, 3 e 4); CIRÚRGICA OLIMPIO EIRELI (item 6); CIRÚRGICA SÃO 
FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP (itens 11  e 12); 
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.(item 5); CREMER S/A (item 8); FLEX 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. EPP (item 10) e ME-
DIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA (item 7). O item 2 foi fracassado. Não houve manifes-
tação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 48/2020 – Processo n.º 
1464/2019
Objeto – Registro de preços para aquisição de materiais de infor-
mática diversos. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 05/03/2019, sendo adjudicado os 
itens às empresas declaradas vencedoras: LICITAMAIS TECNO-
LOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI (itens 1, 2, 3, 6 e 9) e NADIEL 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (item 7). Os item 4, 5, 8, 10 
e 11) foram fracassados. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras 
– Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020 
– PROCESSO Nº 1826/2020. 
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de postos de 
trabalho terceirizados para condução de veículos escolares (ônibus) 
de acordo com as especifi cações do edital e seus anexos, para 
atendimento da Secretaria Municipal de Educação. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
31/03/2020 às 09:00hs para continuidade dos trabalhos. – Mariana 
Correa Pedroso Fernandes - Pregoeira.

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

PORTARIA N.º 34.054 DE 26 DE MARÇO DE 2020

DESIGNA, MARI ANGELA SARAVALI para substituir o(a) servi-
dor(a) SILVANIA CUENCA – ocupante da gratifi cação por função 
– CHEFIA DE SETOR, nos termos do artigo 68, da Lei Comple-
mentar n.º 05/90, enquanto durar seu período de licença prêmio, a 
partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.055 DE 26 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, PAULO VITOR DIAS PELICANO para substituir o(a) 
servidor(a) WENDELL CARDOSO ALVES DA COSTA – ocupante 
da gratifi cação por função – CHEFIA DE SETOR, nos termos do 
artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto durar seu perí-
odo de licença prêmio, a partir de 23/03/2020.
PORTARIA N.º 900 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Aladia Roberta de Mello
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complemen-
tar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogada: Márlys W. Zinezi Rodrigues – OAB/SP 145.562
PORTARIA N.º 34.056 DE 26 DE MARÇO DE 2020
REVOGA, a Portaria n.º 33.995 de 16 de março de 2020 do(a) ser-
vidor(a) LETICIA DE CASSIA PEREIRA, retrogindo os efeitos desta 
a 23 de março de 2020.

PORTARIA N.º 34.057 DE 26 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, RONIERI ARAUJO COSTA para substituir o(a) servi-
dor(a) MATILDE LEITE NOGUEIRA - ocupante da função de con-
fi ança gratifi cada – CHEFE DE DEPARTAMENTO – FG.101.6, nos 
termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto du-
rar seu período de férias, a partir de 31/03/2020, e de 13/04/2020.
PORTARIA N.º 34.058 DE 26 DE MARÇO DE 2020
RELOTA, provisoriamente, os servidores adiante elencados, da 
Secretaria Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos do artigo 8º, do Decreto nº 18.558 de 20 de 
março de 2020, surtindo os efeitos a 26 de março de 2020:
Ana Cláudia de Campos Godi
Aline Maria Barreto da Silva 
Ana Paula de Carvalho Abati
Camila Jaber Carareto
Cibele de Fátima Bernecule
Claudia Sayuri Kimoto
Cristiane Fróes
Daniele Cardoso Mori
Elisama Cristina da Silva Ferraz
Erika Tiemi Fukusima
Felipe Antonio Orsati Francisco
Giovana Sanches de Souza
Gabriel Farias de Oliveira
Gislaine Jamil
Isadora Mariana Marques de Freitas
Joice Cristina Porto
Juliana Suzuki da Cruz
Julien Simões Rosa
July Anderson Vicente dos Santos
Karina Sayuri Okubo Suguitani
Larissa de Souza Mendonça
Letícia de Mello Marques
Maira Aleixo Morando
Marcus Alexandre Gélio
Mariane Castilho Amorim 
Minéia Fernanda Ricardo Villa de Paula
Nanci Aparecida Gonçalves
Nanci Cibele dos Santos Souto
Natalia Pelegrino Pivato
Rafael Sarti
Renato de Souza Magalhães e Silva
Rita Cassiane Oliveira Marques Ribeiro
Rita de Cássia Arruda
Rosana Galli Barbosa da Silva
Silvia Martins Costa
Sonia Satie Shiguemoto
Stefany Cruz da Silva 
Taís Carla Baldin Cassemiro
Thaís Andressa Marquetti
Thaíse Morbech da Silva 
Tomaz Noboru Ushijima Junior
Valdo Francisco Martins Maistrelo
Vania Cosenso Andaló

PORTARIA N.º 34.059 DE 26 DE MARÇO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) HEITOR PEDRO MAR-
TINS DE MATOS, Dentista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, de acordo com a conclusão do procedimento administrativo 
de readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Comple-
mentar n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) 

deverá ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, 
devendo prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde, poden-
do ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da Secreta-
ria através de Termo de Transferência interna, pelo período de 01 
(um) ano, surtindo os efeitos desta a partir de 31/03/2020.
PORTARIA N.º 829 DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
Extrato de Resultado de Processo Administrativo
Indiciado(a): Vânia Alves da Silva
Resultado: aplicação do inciso I, do artigo 233, da Lei Complemen-
tar nº 05/90 e o consequente arquivamento.
Advogado: Eduardo de Freitas Peche Canhizares – OAB/SP 
195.992
PORTARIA N.º 34.060 DE 26 DE MARÇO DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) SEBASTIAO DE SOUZA 
GAMA, Motorista, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
de acordo com a conclusão do procedimento administrativo de 
readaptação e com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar 
n.º 05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá ser 
readaptado(a), passando a realizar serviços compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade laborativa, devendo 
prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação, podendo 
ser remanejado(a) de acordo com as necessidades da Secretaria 
através de Termo de Transferência interna, pelo período de 01 (um) 
ano, surtindo os efeitos desta a partir de 01/04/2020.

PORTARIA N.º 34.061 DE 26 DE MARÇO DE 2020
ALTERA, por força de decisão judicial proferida nos autos do 
Processo n.º 1007754-33.2019.8.26.0576, da 1ª Vara da Fazen-
da Pública do Município de São José do Rio Preto, a Portaria nº 
28.748 de 19 de junho de 2017, de concessão de 6ª (SEXTA) 
PARTE de seus vencimentos do(a) servidor(a) CRISTIANE MARIA 
RADUAN DO AMARAL, Fisioterapeuta, onde se lê “com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/2017”, leia-se “retroagindo os efeitos 
desta 06/04/2013”.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.577
DE 27 DE MARÇO DE 2020.

Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º do Decreto nº 18.575, de 
26 de março de 2020, que dispõe sobre limitação do transporte 
público coletivo gratuito ao idoso em horários de pico durante a 
vigência do estado de calamidade.

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 deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º. Fica incluído ao artigo 1º do Decreto nº 18.575, de 26 de 
março de 2020, que dispõe sobre limitação do transporte público 
coletivo gratuito ao idoso em horários de pico durante a vigência 
do estado de calamidade, o parágrafo único, que terá a seguinte 
redação:
 “ARTIGO 1º - ...
PARÁGRAFO ÚNICO –  Os profi ssionais da saúde maiores de 65 
(sessenta e cinco) anos fi cam excepcionados da suspensão previs-
ta no caput deste artigo mediante a comprovação do ofício e de que 
a locomoção é para o fi m de seu exercício. ” (NR)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal "Dr. Loft João Bassitt", 27 de março de 2020; 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
AMAURY HERNANDES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E 
SEGURANÇA.
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNÍCIPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume, e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA

Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está 
sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 1402395 – OPT Juntos Tecnologia e Comunicação 
Ltda
Valor: R$ 9.300,00
Motivo: Devido a pandemia do Covid-19, empresa apresenta prejuí-
zos no fl uxo de caixa. Publicada por afi xação no local de costume, 
e pela imprensa local.
João Marcelino Ruz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão 
S. J. Rio Preto 27.03.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 029/2020
26 de março de 2020

EMPRESA.: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ:          67.010.660/0001-24
INSCR. MUN.: 89.484/0

  Notifi camos a empresa supracitada a recolher os 
valores relativos ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza constantes na Notifi cação de lançamento 056/2020, abai-
xo relacionada, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à data de 
publicação deste edital, sob pena de cobrança executiva, nos ter-
mos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, 
com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei 
Complementar Municipal n° 178/2003.
 
1. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO nº056/2020 – apu-
ração do ISS devido em razão de serviços de construção civil de 
obra localizada na Rua João Aparecido de Oliveira, nº94, Lote 16, 
Quadra Z05 - Jardim Buritis – S. J. do Rio Preto- SP, objeto de 
pedido de Habite-se do protocolo 2019183287. Capitulação legal: 
art. 12, inciso X, da LCM nº178/2003. A base de cálculo foi apurada 
com base nos artigos 27, inciso I; artigo 31, inciso I; e artigo 48, 
parágrafo 4º, todos da mesma LCM nº178/2003.

Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada na 
Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de Godoy nº 
3.033, Centro, São José do Rio Preto – SP.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou os lançamentos tributários supracitados encontra-se sob a 

guarda do Fisco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada 
para análise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias 
úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 26 de março de 2020.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 030/2020
27 de março de 2020

EMPRESA.: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ:          67.010.660/0001-24
INSCR. MUN.: 89.484/0
  Notifi camos a empresa supracitada a recolher os 
valores relativos ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza constantes na Notifi cação de lançamento 057/2020, 
abaixo relacionada, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 
30 (trinta) dias, contados a partir do 5º (quinto) dia posterior à data 
de publicação deste edital, sob pena de cobrança executiva, nos 
termos dos artigos 217, VII; 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83, 
com a nova redação dada pelo parágrafo 1º do artigo 77 da Lei 
Complementar Municipal n° 178/2003.
 
1. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO nº057/2020 – apura-
ção do ISS devido em razão de serviços de construção civil de obra 
localizada na Rua Mário Carneiro, nº340, Lote 03, Quadra L - Jar-
dim Buritis – S. J. do Rio Preto- SP, objeto de pedido de Habite-se 
dos protocolos 2019387875 e 2019387846. 
Capitulação legal: art. 12, inciso X, da LCM nº178/2003. A base de 
cálculo foi apurada com base nos artigos 27, inciso I; artigo 31, inci-
so I; e artigo 48, parágrafo 4º, todos da mesma LCM nº178/2003.

Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada na 
Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de Godoy nº 
3.033, Centro, São José do Rio Preto – SP.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou os lançamentos tributários supracitados encontra-se sob a 
guarda do Fisco municipal, à disposição do representante legal da 
empresa, responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada 
para análise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias 
úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto (SP), 27 de março de 2020.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal

Extrato de Portaria nº 002/2020 de 27 de março de 2020. Desig-
na os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira Lima, Guarda 
Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito, Guarda Municipal 2ª 
Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda Civil Municipal 2ª Classe, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindi-
cância, na apuração dos fatos relatados no documento Nº 227/2020 
- OGCM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SE-
GURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

Extrato de Portaria nº 003/2020 de 27 de março de 2020. Desig-
na os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira Lima, Guarda 
Municipal 1ª Classe, Osvaldir Fialho de Brito, Guarda Municipal 2ª 
Classe e Eziquiel de Andrade, Guarda Civil Municipal 2ª Classe, 
para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de 
Sindicância, na apuração dos fatos relatados no documento Nº 
229/2020 - OGCM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA/CORREGEDORIA /GCM

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ATA DE REUNIÃO - 06/2020 

HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL SELEÇÃO PROPOSTAS  
E CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019 

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, em regime de mútua 
cooperação para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução de 
serviços e programas/projetos complementares ou inovadores, por tempo determinado, de política de 
atendimento aos direitos do idoso, conforme previsto no artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e que tenha 
como beneficiários idosos, segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003 - Estatuto do Idoso e demais legislações. 

Aos vinte e seis (26) dias do mês de março de 2020, às 10h, na sala de reunião da Casa dos 
Conselhos, à Av Bady Bassitt, 3697, Centro, São José do Rio Preto/SP, reuniram-se os membros da Comissão 
de Seleção para realizarem HOMOLOGAÇÃO e divulgação do resultado final das propostas referentes ao 
Edital de Chamamento Público nº01/2019, assim como CONVOCAREM as Organizações da Sociedade Civil.  

1- Da homologação do resultado final das propostas selecionadas. 
A comissão, após o julgamento dos recursos interpostos pela Associação das Damas de 

Caridade, Associação Evangélica Lar de Betânia e Associação e Oficina de Caridade Santa Rita de Cassia, 
cujas respostas foram publicadas no Diário Oficial do Município nas atas 03, 04 e 05/2020, respectivamente, 
HOMOLOGA e DIVULGA, considerando os limites financeiros estabelecidos e a pontuação do julgamento dos 
critérios, o resultado final e as propostas classificadas: 

 

Nº do 
envelope OSC PROJETO VALOR (R$) 

Item/Média da pontuação por item Pontuação 
total 

A B C D E F G H 

03/2019 
 

Associação 
das Damas 
de Caridade 

Dança Senior 
9.972,00 

(aprovado 
parcialmente) 

2,17 1,33 2,33 1,33 1,67 1 3 2,5 15,33 

02/2019 

Associação 
e Oficina de 

Caridade 
Santa Rita 
de Cassia 

Qualidade de 
Vida com 

Energia Limpa 
49.236,80 1,67 3 2 1,83 1,16 1 1,83 1,16 13,65 

04/2019 
Lar São 

Vicente de 
Paulo 

ClimatizAção 49.550,40 0,83 3 2,33 0,67 1 1 2,17 1 12 

 
2- Da convocação para entrega de documentos.  
Ficam as Organizações da Sociedade Civil inscritas no CMDI, citadas no item 1, selecionadas, na 

ordem de classificação, convocadas para que no prazo de até 05 (cinco) dias, apresentem os documentos que 
comprovem a habilitação e a não incidência em impedimentos legais de acordo com o item 10.2 do edital. 

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião cujo presente documento será publicado no Diário 
Oficial do Município e publicizado no sitio eletrônico da Prefeitura. 

Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019 – CMDI.  

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000036283 01779/13 ABRAÃO GABRIEL 26555295880 Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049094 01258/10 AEROPOSTO LOJA DE 
CONVENIÊNCIA EIRELI EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000049115 01258/10 AEROPOSTO LOJA DE 
CONVENIÊNCIA EIRELI EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046933 00515/12 ANA PATRICIA DE SOUZA 
CARARETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000044464 00470/20 ANTONIA LEITE NASCIMENTO 
39597237415 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000051425 00505/20 AYOUB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000053530 00276/20 BRENDA DE JESUS SILVA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000045329 01109/15 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000052593 00512/20 CERVEJARIA TAMAREIRA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000053744 01585/11 CLARICE DA SILVA MOREIRA 
11682803899 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000046543 00482/20 CLÍNICA DE PSICOLOGIA INOVAR 
LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000253817 00090/04 CLINICA GUIDOTTI HADDAD 
PEDIATRIA E OFTALMOLOGIA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000013730 00048/20 COCCOLE RESTAURANTE LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000054356 00518/20 COMPLEXO IGUATEMI RIO PRETO Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000047390 00486/20 D RODRIGUES DE SOUZA 
ALIMENTOS PREPARADOS 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de março de 2020

 

 

2020000051179 00503/20 DANIELA CARINI DA SILVA 
35984649837 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000039867 02032/17 DANIELE FUMAGALLI PEREIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054827 00521/20 EDLENE COELHO GUEDES 
12171179899 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000055061 00524/20 ELIANA RITA FERREIRA 05835163860 Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038822 00687/14 ESQUEMA UNICO EDUCACIONAL DE 
S J R PRETO EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000022656 01494/12 EVELLYN SCANDIUZZI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054925 00522/20 FABRICIA CRISTINA DA SILVA 
28969861890 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038533 00014/19 FERNANDA CRISTINA ANEAS 
BERTACCO 28267764879 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047197 00483/20 GELATERIA E CONFEITARIA ITALY 
EIRELI 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000052687 00514/20 GLAUCIA GRAZIELE MARQUES 
33991101890 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000047654 00489/20 HAMBURGUERIA E RESTAURANTE 
JK TOLOMEI LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000054811 00520/20 HILDA PENACHIONI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038407 01026/10 IRENE DE ALMEIDA GARCIA 
CARVALHO PADARIA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053716 00517/20 IVO BATISTA RAMOS Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000047289 01738/17 IZABEL REGINA DE OLIVEIRA 
CABELOS ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042379 00273/20 JAQUELINE ALVES DE PAULA 
39153341899 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000051372 00275/20 JEOVAH MONTANARI Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

 

 

2020000000843 00002/20 JORNADA RESIDENCE CASA DE 
REPOUSO EIRELI 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000050855 02480/19 JOTA SUPERMERCADOS COMERCIO 
VAREJISTA DE ALIMENTOS 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000047216 00484/20 JUANITA DE CASSIA NOVAK 
CAPUSSO 36161235854 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000048259 00493/20 KAISER SERVIÇOS MEDICOS LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000051803 00509/20 KAROLINE PERPETUA GABRIEL JOB 
44661647890 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000047703 00490/20 LUCILAINE GUALDA DE OLIVEIRA 
17823921812 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038920 00852/13 M R BARCO & FILHO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053823 01162/03 MARIA AMELIA ANDREA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048731 00494/20 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 
23085337814 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000036542 00878/16 MARIA ELIZA ZEBIANI 03185128826 Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053739 00897/10 MARLENE BERMAL CHUMAR ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000045825 00477/20 MILENE SANTOS SILVA PAVANETE 
36867847854 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000024923 00455/12 NATALIA YANO KODAMA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2019000010062 00033/19 NILVANA CRISTINA DE SOUZA 
96507632600 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000039539 01568/18 OLE RIO PRETO COMERCIO DE 
ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000042812 00465/20 PLAZA RP COMERCIO DE 
CHOCOLATES EIRELI 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000019339 00264/04 POSTO PETROLEUM SHOPPING 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000017097 00068/20 RAIA DROGASIL S/A Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000044667 00472/20 RAIMUNDO APARECIDO DE LIMA 
EIRELI ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000040117 01616/14 RAQUEL CRISTINA DE LIMA 
13346734897 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047387 00485/20 RIO PRETO BADY PIZZARIA E 
RESTAURANTE LTDA 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000047398 00487/20 ROUTE 26 PIZZARIA LTDA Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000038796 01964/11 RUZA & ROCHA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038784 01406/06 SANDRA LINHARES GARCIA RUIZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000052701 00515/20 SIDELMA ALVES ELIAS FRANCISCO 
21978714807 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

2020000054968 01052/12 T F R BERTULUCI LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000054977 01052/12 T F R BERTULUCI LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000055021 02156/17 T F R BERTULUCI LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000055035 02156/17 T F R BERTULUCI LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000054926 02165/17 T F R BERTULUCI LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000054955 02165/17 T F R BERTULUCI LTDA Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000052438 01714/10 THOMÉ COMÉRCIO DE ÓCULOS 
EIRELI EPP 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000039528 00246/99 TISO E GUERRA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000052195 00510/20 VANIA NOEMI DE SOUZA OLIVEIRA 
14242660847 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial  

 

2020000054046 01771/17 VEM PRA K RIO PRETO BAR EIRELI 
ME 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000054055 01771/17 VEM PRA K RIO PRETO BAR EIRELI 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000037632 02231/16 VINICIUS DE OLIVEIRA BRITO 
43609575808 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054321 02491/17 VINICIUS RAFAEL SPACCA 
37388928855 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050838 00502/20 WANDECI ANGELONI VIEIRA 
FLORICULTURA ME 

Cadastro / Licença de Funcionamento 
Inicial 

São José do Rio Preto, 28 de Março de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

EMPRO

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO 
DIA 13 DE ABRIL DE 2020 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, 
CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 
12/2020 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 12/2020, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO DE GENE-
ROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA DIVERSOS SETORES 
DO MUNICIPIO DE MIRASOLANDIA, CONFORME DESCRITO 
EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO 
ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS 
FERNANDES - PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 26 DE 
MARÇO DE 2020.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2020

OBJETO: Contratação de especializada para construção de Unida-
de de Saúde no distrito de Junqueira.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2020, adjudico 
para a CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ nº 03.067.125/0001-27, localizada na Av. Leonel 
Guilherme Pereira, nº65, Res. Veneza, José Bonifácio – SP, CEP 
15.200-000, que venceu o item 1, no valor total de R$180.513,36 
(Cento e oitenta mil quinhentos e treze reais e trinta e seis centa-
vos), perfazendo o valor global desta licitação em R$180.513,36 
(Cento e oitenta mil quinhentos e treze reais e trinta e seis centa-
vos) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 16 de março de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL
(Decreto 55/2019)

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020
Objeto: Aquisição de aduelas e tubos de concreto destinados a 
manutenções gerais.
Data do Encerramento: 15/04/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 27 de março de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Dispensa de Licitação – RATIFICAÇÃO
RATIFICO a dispensa de licitação referente a contratação de servi-
ços na área da saúde para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus pelo 
período de 02 (dois) meses com a empresa VIVAMEDIC NACIO-
NAL SAUDE EIRELI – ME, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020 e do inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Bady Bassitt – SP, 25 de março de 2020. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

A Associação dos Transportadores Autônomos de Carga de 
São José do Rio Preto (ASTAC), convoca seus associados para 
Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 19 de Abril de 2020 as 
08:00,na Sede da Associação,localizada á Rua Manoel Caldeira 
Filho,2062,Bairro Cidade Jardim,São José do Rio Preto/SP,em 
seguinte ordem do dia:
1-aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações fi nancei-
ras da associação (prestação de contas)
2- outros assuntos de interesse da sociedade

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 006/2018)

SEGUNDO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 006/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 025/2018.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: RJ Network Soluções em Tecnologia Ltda. - EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimen-
to de solução de gerenciamento de serviço de acesso público à 
Internet por meio de redes sem fi o "Wi-Fi", incluindo-se as licenças, 
suporte e garantia técnica, bem como treinamento, em conformi-
dade com a Lei Federal nº. 12.965/2014, também conhecida como 
Lei do Marco Civil da Internet, conforme a especifi cação técnica no 
Anexo I, deste Edital.
VIGÊNCIA: 04 de abril de 2020 a 06 de julho de 2020
VALOR: R$ 48.244,92 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e 
quatro reais e noventa e dois centavos)
DATA ASSINATURA: 27 de março de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 27 de março de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.
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EMPRO



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
28 de março de 2020


