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Edinho define 1º hospital de campanha, 
casos sobem para 20 e HB tranquiliza  

Divulgação SMCS

Rio Preto já tem o primeiro local a abrigar um hospital de campanha: o Centro de Diagnóstico/Hospital Dia. O anúncio foi feito, ontem, no mesmo dia em que a Saúde confirmou mais quatro 
casos de coronavírus. Por outro lado, o HB informou que o percentual de exames positivos está em uma margem que dá ‘tranquilidade’ com a manutenção do isolamento social.          Pág. A4

Trabalho de nebulização e visitas a residências buscam exterminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças 

CORONAVÍRUS EM RIO PRETO 

Paróquia cria 
projeto para 

amparar idosos 
em Olímpia

Isolamento social 
requer atividade 
para assegurar 
saúde mental 

Polícia Civil 
adota home 
office para 

grupo de risco 
Pág. A5

Pág. A6

Divulgação

Pág. A6

Pág. A4

Pág. A3

Auxílio emergencial de R$ 600 
tem aval de políticos da região 
'La Casa de 

Papel' estreia
sua quarta
temporada

A série de língua não-inglesa 
mais vista no mundo retorna nes-
ta semana. A quarta temporada 
deve concluir o assalto no Banco 
da Espanha e resolver pontas 
soltas no enredo.        Pág. A6

Dengue faz quase 2 mil vítimas e Saúde 
investiga outros  2 mil casos em Rio Preto

Isabela MARTINS
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*
 ARTIGO  

Henrique Telles VARGAS 

A PANDEMIA OCASIONADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), 
A LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA E A TEORIA DA IMPREVISÃO

Com a pandemia mundial 
ocasionada pelo Coronavírus 
(Covid-19), inegavelmente se 
instalou o ‘estado de crise’. A 
situação socioeconômica é pre-
ocupante, com isto ressurgem 
antigas tarefas de interpretação 
e aplicabilidade do direito pos-
to. As medidas de contenção 
e cautela recomendadas, do 
afastamento, isolamento social 
ao lockdown, já trazem reflexos 
financeiros negativos aos em-
presários, principalmente ao 
micro e médio empreendedor, 
bem como a maioria dos pro-
fissionais autônomos.

Neste cenário, urge a ne-
cessidade de se discutir a 
respeito da possibilidade de 
revisão e/ou resolução dos 
contratos civis e empresariais. 
A legislação civil vigente prevê 
a possibilidade de modificar as 
‘regras’ dos contratos civis e 
empresariais, medida aplicável 
quando acontecimentos extra-

ordinários e imprevisíveis resul-
tam no desequilíbrio da relação 
jurídica, tornando a prestação 
de uma das partes do contrato 
excessivamente onerosa.

Após a denominada Lei da 
Liberdade Econômica - Lei nº 
13.874, de 20 de setembro de 
2019 -, a qual teve origem na 
MP nº 876/2019 e posterior-
mente na MP nº 881/2019, foi 
inserido o artigo 421-A no Códi-
go Civil, que reforça a essência 
da teoria da imprevisão. 

Basicamente o recente dis-
positivo prevê a mitigação de 
consequências resultantes de 
situações excepcionais, que 
afetem de maneira significativa 
e tornem o contrato civil ou 
empresarial excessivamente 
oneroso. Na ocorrência deste 
cenário prestigia-se a adoção 
do artigo 479, o qual prevê  a 
renegociação das condições 
contratuais, sendo o artigo 479, 
uma das positivações da teoria 
da imprevisão no Código Civil 
de 2002.

A teoria da imprevisão é 

A prática de exercício fí-
sico é salutar quando existe 
orientação médica e supor-
te nutricional adequado. 
Em competições de curta 
duração e alta intensida-
de, existem modalidades 
esportivas que exigem um 
trabalho cardíaco diferen-
ciado, muitas vezes por um 
período de tempo longo ou 
até indefinido. Outro aspec-
to muito relevante, no que 
tange ao trabalho cardíaco 
em esportes de alta com-
petitividade, é analisar se 
os atletas desempenharão 
suas funções em grupo 
(coletivamente) ou indivi-
dualmente. 

Em modalidades como 
futebol, voleibol e basque-
tebol, os atletas têm uma 
exigência física e cardio-
vascular prolongada, por 
um tempo muitas vezes 
indefinido e com grande 
taxa de desidratação. 

Nestas modalidades, o 
tempo prolongado somado 
à pressão psicológica de 
arenas ou ginásios lotados 
promove liberação de uma 
quantidade substancial de 
hormônios de estresse, os 
quais podem desencadear 
taquicardia, arritmias ou 
até predispor a eventos 
mais fatais como um infarto 
do coração. A desidratação 

A prática esportiva 
e o coração 

Divulgação

destaque entre os fundamen-
tos legitimadores de revisão e/
ou resolução de contratos. Sua 
aplicação carece de análise 
casuística, principalmente da 
natureza da relação e suas 
peculiares consequências, mas 
basicamente tem a finalidade 
de evitar o desequilíbrio con-
tratual nas relações jurídicas. A 
base da teoria da imprevisão é 
empregada diariamente na vida 
cotidiana, ou seja, toda vez que 
uma situação ulterior torna-se 
apta a ensejar uma situação 
de desequilíbrio, nasce uma 
proposta de modificação desta 
relação, não é verdade?

Os romanos se referiam à 
teoria como cláusula rebus sic 
stantibus. À época surgiram os 
primeiros textos legais no es-
copo de limitar o desequilíbrio 
contratual, manter a função 
social dos contratos, ainda que 
para tanto fosse necessário 
mitigar a autonomia da vontade 
das partes. No direito Canônico 
a motivação final seria a “moral 
cristã”, que considerava injusto 

excessiva pode comprometer 
o equilíbrio dos sais orgâni-
cos e favorecer a ocorrência 
de arritmias cardíacas. Vale 
ressaltar, também, que nes-
tas modalidades pode ser 
necessário aquele tempo 
complementar chamado de 
prorrogação, no qual o tra-
balho cardíaco é redobrado. 

Nas modalidades espor-
tivas individuais, os atletas 
têm um significante desgas-
te físico e sobretudo uma 
pressão psicológica mais 
acentuada. Imaginar que o 
atleta, em uma modalidade 
individual, tem seu desempe-
nho atrelado à sua exposição 
individual perante inúmeras 
pessoas e com transmissão 
para uma infinidade de paí-
ses, é um fato inquestionável 
acerca do grau de estresse 
cardiovascular, com propen-
são para eventos fatais como 
arritmias ventriculares. 

Neste contexto, modali-
dades como atletismo, salto, 
ginástica artística e tênis 
são situações concretas, 
nas quais os atletas estão 
expostos a uma sobrecarga 
cardiovascular aguda e um 
ambiente de tensão consi-
derável.

Ainda no âmbito das mo-
dalidades individuais, como 
no caso do levantamento 
de peso e lutas como boxe, 

      A DESIDRATAÇÃO EXCESSIVA PODE COMPROMETER O 
EQUILÍBRIO DOS SAIS ORGÂNICOS E FAVORECER A 

OCORRÊNCIA DE ARRITMIAS CARDÍACAS

   “
”

o lucro derivado de alteração de 
situação posterior àquela em 
que a avença foi contratada.

A base teórica permaneceu 
pouco modificada ao longo de 
seu desenvolvimento, apenas 
sua parte externa (aplicação) foi 
modificada. Os juristas da idade 
média defendiam a aplicação da 
teoria da imprevisão aos contra-
tos de execução diferida, pois 
inegável é a possibilidade de que 
a atmosfera de celebração do 
contrato pode ser uma, porém 
a de sua execução/cumprimento 
pode ser outra, bem diferente.

No Código Civil de 2002, 
a teoria da imprevisão foi ex-
pressamente positivada nos 
artigos 478; 479; 480 e 317. 
No entanto não se encontra 
dispositivo correspondente ex-
presso no código antecessor. 
Alguns doutrinadores renomados  
defendiam que o antigo Código 
Civil reconhecia a teoria em seu 
artigo 1.226, Inciso I. 

Após a publicação da Lei 
da Liberdade Econômica e a 
inserção do artigo 421-A ao 

Código Civil, se reforçou um 
antigo entendimento já ampla-
mente discutido na literatura, 
“estabelecendo” o princípio da 
paridade e simetria dos contra-
tos civis e empresariais até sur-
girem elementos concretos que 
justifiquem o afastamento dessa 
presunção, podendo neste caso:

I - as partes negociantes 
poderão estabelecer parâmetros 
objetivos para a interpretação 
das cláusulas negociais e de 
seus pressupostos de revisão ou 
de resolução; 

II - a alocação de riscos 
definida pelas partes deve ser 
respeitada e observada; e 

III - a revisão contratual 
somente ocorrerá de maneira 
excepcional e limitada. 

Na verdade, o recente dis-
positivo materializou o entendi-
mento que já prevalecia sobre o 
tema, acerca da excepcionalida-
de da medida ser analisada sob 
o manto da imprevisibilidade, 
boa-fé, equilíbrio contratual e 
suas consequências às partes. 

Porém a ideia inicial da Lei da 

Liberdade Econômica era muito 
mais abrangente, pois visava 
mitigar fortemente o Princípio 
da Intervenção Mínima através 
do uso de conceitos jurídicos 
abertos e indeterminados, sem 
dialogar com antecedentes dou-
trinários e jurisprudenciais. Os 
artigos 480-A e 480-B, frutos 
da MP nº 881/2019, que foram 
posteriormente revogados pela 
própria Lei da liberdade Econô-
mica, tratavam da possibilidade 
de revisão contratual em rela-
ções interempresariais. 

Deu-se, portanto, um acer-
tado passo atrás, privilegiando 
a autonomia da vontade das 
partes no momento de contratar 
e consequentemente ao Prin-
cípio da Intervenção Mínima. 
Oportuno destacar que a revisão 
contratual em relações civis 
e empresárias carece de um 
maior rigor para ocorrência de 
intervenção judicial do que nas 
relações de consumo. 

Henrique Telles Vargas - 
Especialista em Direito Empre-
sarial - OAB - OAB/SC 36.048.

além da desidratação natural 
e sobrecarga cardiovascular, 
o atleta está sujeito a trau-
mas corpóreos que, mesmo 
que incidentais, podem ex-
trapolar limites orgânicos de 
tolerância. Um golpe direto 
frontalmente no tórax pode 
ser letal, uma vez que pode 
desencadear uma arritmia 
cardíaca súbita seguida de 
parada cardíaca imediata.

Assim, as modalidades 
esportivas, tanto as indivi-
duais como as coletivas, ofe-
recem risco cardiovascular 
aos atletas e, subsequente-
mente, os atletas devem ser 
preparados rigorosamente, 
tendo como ponto de partida 
avaliação cardiológica pre-
ventiva e continuada.

*Edmo Atique Gabriel 
- Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade 
e coordenador da Faculda-
de de Medicina da Unilago

www.drgabrielcardio.
com.br
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O Senado aprovou na úl-
tima segunda-feira (30) o 
pagamento de auxílio emer-
gencial de R$ 600 a trabalha-
dores. Projeto será encami-
nhado agora para a sanção do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro. O cronograma de 
pagamento deve ser definido 
posteriormente. 

Segundo o ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
afirmou em coletiva o governo 
federal pretende agilizar o pa-
gamento do auxílio emergen-
cial de R$ 600 aos trabalha-
dores informais, autônomos e 
sem renda fixa durante a crise 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus. 

De acordo com ministro, 
após a sanção presidencial, 
o governo ainda precisa editar 
um decreto regulamentador e 
uma medida provisória (MP) 
abrindo um crédito extraordi-
nário no Orçamento. 

“Haverá a confrontação 
com todos os registros e todos 
os cadastros que o governo 
federal tem”, afirmou. 

Para aqueles que não são 
beneficiários de nenhum pro-
grama do governo, será criado 
um cadastro próprio para 
inserção de informações. “Os 
informais, que estão à mar-
gem de qualquer cruzamento, 
eles terão uma solução tecno-
lógica, uma solução digital”, 
acrescentou o ministro.

Prefeitura 
de Rio Preto 

Em nota, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) declarou que 
“toda ajuda é bem-vinda nes-
te momento difícil. A Prefei-
tura, caso seja acionada, vai 
disponibilizar seus cadastros 
da área social e de microem-
preendedores”. 

A previsão do governo é 
atender cerca de 30 milhões 

de brasileiros, que receberão 
pelo período de três meses a 
quantia de R$ 600 podendo 
chegar a R$ 1,2 mil.

Segundo dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios Continua (Pand-
Contínua) feita pelo IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas) os trabalhadores 
informais compõem 40% da 
classe trabalhadora brasileira.  

Para receber o auxí l io 
emergencial, o trabalhador 
não pode ter aposentadoria, 
seguro-desemprego ou ser 
beneficiário de outra ajuda do 
governo e não pode fazer parte 
de programa de transferência 
de renda federal, com exceção 
do Bolsa Família.

Segundo o projeto, até 
dois membros da família terão 
direito ao auxílio. Se um deles 
receber o Bolsa Família, terá 
que optar pelo benefício que 
for mais vantajoso.

Pagamento - O paga-
mento será feito por bancos 
estatais no caso de São Paulo: 
Caixa ou Banco do Brasil de 
forma escalonada, onde ini-
cialmente clientes do banco 
terão o dinheiro depositado 
diretamente nas suas contas. 
Já correntistas de outras ins-
tituições poderão optar por 
transferir os valores para suas 
contas sem a cobrança da 
transferência.

De acordo com informa-
ções da Agência Câmara, 
caso o trabalhador não tenha 
conta bancária ela poderá ser 
aberta automaticamente em 
nome dos beneficiários, com 
dispensa da apresentação de 
documentos e isenção de tari-
fas de manutenção. A pessoa 
usuária poderá fazer ao menos 
uma transferência eletrônica 
de dinheiro por mês, sem 
custos, para conta bancária 
mantida em qualquer insti-
tuição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central. 

A conta pode ser a mesma 

já usada para pagar recursos 
de programas sociais gover-
namentais, como PIS/Pasep e 
FGTS, mas não pode permitir a 
emissão de cartão físico, che-
ques ou ordens de pagamento 
para sua movimentação.

Novos beneficiados - Além 
dos informais terão direito 
a este auxilio emergencial 
o trabalhador com contrato 
intermitente inativo, idosos e 
pessoas com deficiência que 
estão na fila do INSS para 
receber o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada). As 
mães que são chefes de fa-
mília (família monoparental) 
- para essa categoria, estão 
previstas duas cotas, no total 
de R$ 1,2 mil.

Veja os requisitos para 
receber o benefício:

- Ser maior de 18 anos 
de idade;

- Não ter emprego formal;
- Não receber benefício 

previdenciário ou assistencial, 
seguro-desemprego ou de ou-
tro programa de transferência 
de renda federal, com exce-
ção do Bolsa Família;

- Renda familiar mensal 
per capita (por pessoa) de 
até meio salário mínimo (R$ 
522,50) ou renda familiar 
mensal total (tudo o que a fa-
mília recebe) de até três salá-
rios mínimos (R$ 3.135,00);

- Não ter recebido ren-
dimentos tr ibutáveis, no 
ano de 2018, acima de R$ 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Pagamento de Auxílio Emergencial para 
trabalhadores depende de cronograma

EFEITO COVID-19

A aprovação do projeto que 
cria o Auxílio Emergencial de 
R$ 600 para trabalhadores in-
formais e autônomos repercutiu 
de forma positiva em classe 
política de Rio Preto.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), em nota, afirmou que 
toda a ajuda é bem-vinda neste 
momento difícil referindo a luta 
do país contra a pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

Para conter a proliferação 
da doença muitos municipais e 
estados decretaram quarente-
na e o fechamento do comércio 
não essencial e a suspensão 
das aulas – com isso muitos 
trabalhadores informais e mi-
croempreendedores ficaram 
sem renda e uma atitude era 
esperada do governo federal 
para aliviar a amargura e angús-
tia destes trabalhadores.

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Paulerá 
(Progressistas), afirmou que 
a proposta é boa e vem em 
boa hora, mas é necessário 
ainda esperar para saber como 
isso se dará. “Temos que ficar 
atento para que tudo corra bem 
e o dinheiro chegue a quem 
realmente precisa”, salientou 
Paulerá. 

O deputado federal Geninho 
Zuliani (DEM) está esperando 
a sanção do presidente da Re-
pública para que seja feito um 
decreto urgente determinando 
e regulamentando a forma que 
o cadastramento dos benefici-
ários será feito. “Votei a favor 
na semana passada quando o 
projeto foi colocado em pauta. 
Porém, é preciso que seja san-
cionado o quanto antes pelo 
presidente”, salientou Geninho.

Já o também deputado 
federal Luiz Carlos Motta (PL), 
afirmou que na sessão virtual, 
do último dia 26, votou favo-
ravelmente pelo projeto que 
prevê auxílio emergencial de R$ 
600 a trabalhadores informais 
e de R$ 1.200 para famílias a 
fim de amenizar o impacto da 
crise causada pelo coronavirus. 
“É uma medida importante que 
pode trazer um pouco mais 
de alento aos trabalhadores 
que estão enfrentando esse 
momento de dificuldade com 
o isolamento social”, finalizou 
Motta.

Políticos 
rio-pretenses 
avaliam ajuda 
governamental 
como positiva 

R$ 600

Fio da navalha  
Edinho Araújo (MDB) tem atuado no fio da navalha. Se autorizar a reabertura 

do comércio poderia acarretar uma pandemia generalizada pelo coronavírus, o que 
levaria a área da saúde ao caos. Ao manter as portas comerciais cerradas, sabe 
também que está desagradando os comerciantes e empresários, que estão com 
a corda no pescoço. Primeiro lugar diz que visa a saúde do povo, e em segundo 
a economia, apesar de algumas lideranças mais afoitas não entenderem. Bem, 
a vida não volta...

Incógnita
O destino político de Gér-

son Furquim, para encontrar 
um partido para disputar 
a reeleição, continua uma 
incógnita. Ao ser contatado 
ontem pelo WhatsApp, o 
vereador se limitou a dizer 
que se encontra em Minas 
Gerais, entretanto, diz que 
chega a Rio Preto amanhã. 
Ao ser indagado se já tem 
um partido definido para 
se filiar, se limitou a dizer 
que “não”. Apesar de ainda 
estar filiado ao PP, Furquim 
não tem legenda para con-
correr pelo partido, como já 
anunciou o presidente Paulo 
Pauléra.

Exagero
O decreto do governo do 

estado divulgado recente-
mente continua a provocar 
polêmica na rede social. 
Apesar do contexto nefas-
to provocado pelo vírus, 
o decreto de João Doria 
(PSDB) excede o princípio 
da razoabilidade: “Conside-
rando que, segundo órgãos 
da Saúde Pública, durante 
a situação de pandemia, 
qualquer cadáver, indepen-
dentemente da causa da 
morte ou da confirmação de 
exames laboratoriais, deve 
ser considerado um portador 
potencial de infecção por 
Covid-19”.  Exagero...

Retaguarda
O presidente do MDB de Rio Preto, 

Pedro Nimer, informou que a chapa de 
pré-candidatos a vereador já está fechada. 
Informou, no entanto, que só não divulgou 
os nomes ainda para não despertar inte-
resses de dirigentes partidários de outras 
siglas, que poderiam tentar tirar nomes da 
lista emedebista. Atuando na retaguarda, 
Nimer diz que, apesar de acreditar 
que a lista não será alterada, 
os nomes só serão divul-
gados no próximo sábado. 
“Tenho absoluta certeza que 
ninguém vai sair”, frisa.

Traições’
A janela aberta pela Jus-

tiça Eleitoral para que ve-
readores e prefeitos façam 
transferências de partidos – 
sem correr o risco de perder 
o mandato – termina na pró-
xima sexta-feira. Até o prazo 
autorizado, como determina 
a lei, a revoada continua. 
Cada pré-candidato analisa 
até o último momento para 
saber qual partido que tem 
mais facilidade para ser 
bem-sucedido na disputa 
pela reeleição. Como disse 
o segundo vice-presidente 
do MDB local, Jair Moretti, 
“abril é o mês das traições”.

Severas  
Apesar da pressão por 

parte de comerciantes, o 
prefeito bateu o martelo e 
nada será alterado antes de 
7 de abril, como está previsto 
no decreto estadual baixado 
pelo governador João Doria 
(PSDB). Se nos próximos 
dias a pandemia recuar, por-
tanto, poderá haver alguma 
flexibilização. Se o número 
de infecção continuar cres-
cendo, as medidas poderão 
ser estendidas até 15 de 
abril, inclusive, com ações 
mais severas. Neste caso, 
ameaças com dispensas 
e até de quebradeira vão 
prosperar...  

‘Espermatozoide’
Quando declarou que 20 partidos deverão lançar chapa completa de pré-candidatos a 

vereador nas próximas eleições, muitos duvidaram da previsão do presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (PP). Ao fazer um levantamento dos partidos constituídos em Rio Preto, o 
número deverá ser atingido. Como não terá coligação na eleição proporcional, significa 
que cada partido lançará 26 candidatos, o que dá um número total de 520 concorrentes 
a uma cadeira no Legislativo. Será uma briga de ‘espermatozoide’.  

Esgotando
O prazo também está se esgotando para o vereador 

Jean Dornelas (sem partido). Como ele tem demons-
trado interesse em continuar no grupo liderado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB), é provável que ele irá 
se filiar ao PSD, partido do vice-prefeito Eleuses Paiva. 
Paiva, por exemplo, deverá continuar como vice na 
chapa a ser encabeçada por Edinho na disputa pela 
reeleição. Dornelas, por ser da área de comunicação, 
já declarou que sua expectativa é atingir mais de sete 
mil votos na próxima eleição.

Divulgação

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni

28.559,70.
O interessado deverá 

cumprir uma dessas con-
dições:

- Exercer atividade na con-
dição de microempreendedor 
individual (MEI);

- Ser contribuinte individual 
ou facultativo do Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS);

- Ser trabalhador informal 
inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico);

- Ou ter cumprido o requi-
sito de renda média até 20 de 
março de 2020;

- Também será possível 
preencher uma autodeclara-
ção a ser disponibilizada pelo 
governo.

Sergio SAMPAIO

O presidente do MDB de Rio Preto, 
Pedro Nimer, informou que a chapa de 
pré-candidatos a vereador já está fechada. 
Informou, no entanto, que só não divulgou 
os nomes ainda para não despertar inte-
resses de dirigentes partidários de outras 
siglas, que poderiam tentar tirar nomes da 
lista emedebista. Atuando na retaguarda, 
Nimer diz que, apesar de acreditar 
que a lista não será alterada, 
os nomes só serão divul-
gados no próximo sábado. 
“Tenho absoluta certeza que 

a uma cadeira no Legislativo. Será uma briga de ‘espermatozoide’.  
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A Secretaria de Saúde 
confirmou quatro novos casos 
suspeitos de Covid-19 em re-
sidentes na cidade. O boletim 
foi divulgado na noite de ontem 
(31), em Rio Preto.

Ao todo ,foram notificados 
366 suspeitos, sendo 20 con-
firmados, 136 descartados, 
10 com diagnósticos de outros 
vírus respiratórios e 201 em 
investigação.

O Hospital de Base informou 
à Secretaria de Saúde cinco 
resultados positivos, sendo três 
residentes de Rio Preto. Os 
outros dois casos são de mora-
dores da região.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, os hospitais informaram 
que 93 suspeitos estão interna-
dos, sendo 48 residentes em 
Rio Preto.

O diretor executivo da Fun-
farme, Jorge Fares, declarou 
que no Hospital de Base possui, 
atualmente, dois pacientes com 
coronavírus internados na Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).  

“Não tem ninguém no Hos-
pital da Criança e na enfermaria 
também não tem ninguém. Por-
tanto, os dois pacientes inter-
nados estão na UTI do Hospital 
de Base com COVID-19. Nós 
estamos fazendo os exames 
laboratoriais para o covid, desde 
o dia 5 de março, portanto são 
26 dias, e neste período tive-
mos 315 solicitações internas 
e externas de hospitais de Rio 
Preto e da região, apenas 20 

Resultados positivos correspondem a 6,5% dos exames, 
Saúde confirma quatro casos e 1º Hospital de Campanha 

Mariane DIAS 
redacao@dhoje.com.br

A pandemia do corona-
vírus já causou mais de 30 
mil mortes em todo mundo, 
tendo afetado praticamente 
todos os países, inclusive o 
Brasil. Em meio a uma tem-
pestade de notícias ruins, há 
também gestos de solida-
riedade acontecendo simul-
taneamente. Um exemplo 
aconteceu nesta terça-feira 
(31), com um grupo de ami-
gos que resolveu doar kits 
para moradores de rua em 
São José do Rio Preto.

“É uma classe bem de-
sassistida pelo governo e 
pela população. Muitos nesta 
situação não têm familiares 
para pedir ajuda. Resolvemos 
então tomar essa atitude 
para auxilia-los”, afirmou 
o empresário Jean Rodolfo 
Araújo Cardenas, de 36 anos, 

Grupo doa kits com álcool 
gel para moradores de rua

Hemocentro de Olímpia está com estoque crítico

O estoque do Hemocentro 
de Olímpia está baixo. O nú-
mero de doadores é muito pe-
queno e devido ao coronavírus 
muitas pessoas estão deixando 
de doar. De acordo com Tassio 
José Domingues de Carvalho 
Silva, gerente médico da unida-
de de hemoterapia de Olímpia, 
o estoque do município como 
em toda rede é crítico.

“Temos que gerenciar dia 
a dia as doações do toda rede 
porque o número de doações 
é muito pequeno. Eu costumo 
ter uma média de 15 doações 
dia aqui em Olímpia, que é uma 
unidade pequena. Para se ter 
ideia nesta segunda-feira, dia 
30 de março, conseguimos cin-
co bolsas. Está bastante difícil 
em virtude dessa questão do 
coronavírus”, explica. 

Ele salienta que neste mo-
mento o esforço para que as 
pessoas realizem as doações 
são ainda maiores, mas se-
guindo todas as orientações 
e precauções necessárias os 
doadores podem ir até o hemo-
centro sem medo.

“O hemocentro tem seguido 
todas as normas emanadas 
pelo Ministério da Saúde no 
sentido de proteger o doador. 
Eu digo que os hemocentros 
talvez sejam mais seguros que 
as nossas casas, devido as 

procedimentos de qualidade, 
higiene, que nós temos que ter 
pelas próprias normas vigentes 
da política nacional do sangue”, 
frisa.

Para aqueles que desejam 
ser um doador ou que já são, 
para realizar a doação precisa 
fazer um agendamento.

“Nós temos pedido para as 
pessoas agendarem para que 
não haja aglomeração dentro 
da unidade. Quem tem acompa-
nhante fica no jardim aguardan-
do, e nós temos a capacidade 
de coletar quatro bolsas ao 
mesmo tempo. Mantendo todas 
aquelas questões de dois me-
tros de distância. Essas são as 
orientações, mas nós estamos 
pedindo aos doadores que ve-
nham em número pequeno e se 
possível agendando a doação”, 
salienta.

É importante lembrar que o 
doador deve ir bem alimentado, 
hidratado, com uma noite de 
sono bem dormida para que não 
traga nenhum tipo de reação 
de coleta.

Em relação as cirurgias que 
precisam de bolsas de sangue, 
o doutor Tassio comenta que “as 
cirurgias eletivas estão cancela-
das. Mas o que demanda mais 
sangue não é a cirurgia eletiva 
é a de urgência e as urgências 
não param, continuam ocor-
rendo. Então uma expressão 
que eu gosto de usar para que 

Isabela MARTINS

Guilherme BATISTA

Centro de Diagnóstico vai abrigar o 1º hospital de campanha

Divulgação

Rio Preto confirma 
quase dois mil 

casos de dengue
A Secretaria de Saúde de 

São José do Rio Preto atuali-
zou nesta terça-feira (31), os 
casos de dengue no município. 
Até a data presente foram 
confirmados 1.938 casos da 
doença. Outros 1.041 já foram 
descartados e 2.078 continu-
am sendo investigados. No 
total, há 5.057 notificações 
da doença.

A Secretaria de Saúde tam-
bém confirmou de outras do-
enças registradas neste mês:

 
Zika
Até a presente data, foram 

notificados 56 casos de Zika 

vírus, dos quais 39 já foram 
descartados e 17 seguem em 
investigação. Por ora, nenhum 
caso foi confirmado.

Chikungunya
Até a presente data, fo-

ram notificados 12 casos de 
Chikungunya, dos quais sete 
já foram descartados e cinco 
continuam sendo investigado.

Epizootias
Em 2020, o município 

notificou a morte de 12 ma-
cacos com suspeita de febre 
amarela. Em três deles não foi 
possível coletar material para 
fazer exames. Os outros nove 
estão sendo investigados.

Da REPORTAGEM

Divulgação

MAIS DE 5 MIL NOTIFICAÇÕES

POUCOS DOADORES

foram positivos, 295 foram ne-
gativos, o que é um bom dado”, 
disse Fares. 

O diretor da Funfarme pon-
derou ainda que “então é uma 
situação para nós até o momento 
bastante tranquilizadora, princi-
palmente, porque nós estamos 
tendo  tempo para nos preparar, 
tempo para adequar enfermaria, 
tempo para aumentar os leitos 
de UTI e acertar o processo, 
estão preparando para um agra-
vamento que poderemos ter nos 
próximos dias.  A previsão é que 
ao longo do mês de abril terá 
um agravamento, até o final de 
abril aumentará muitos os casos, 
então estamos trabalhamos para 
atender bem esta população, 
uma situação tranquila até o mo-
mento, mas com uma situação 
de piora no mês que entra”. 

Para a comunidade de um 
modo geral e microempresários, 
Jorge Fares avaliou ainda sobre a 
crise na economia, mas para ele 
a opção pela quarentena deve 
ser mantida. 

“Essa crise econômica vai 
acontecer com certeza, vai ter 
desemprego, vai ter dificuldades, 
mas não temos alternativas, a 
saúde está em primeiro lugar e se 
nos foi oferecido esse isolamento 
horizontal tão preconizado pela 
ciência, mas no momento é a 
melhor solução”, disse.  

PRIMEIRO HOSPITAL DE 
CAMPANHA

O prefeito Edinho Araújo 
anunciou, na tarde desta terça-

-feira (31), o primeiro local onde 
funcionará o Hospital de Campa-
nha no combate ao coronavírus, 
em Rio Preto.

O primeiro ponto definido 
será no complexo pró-saúde 
Centro de Diagnóstico e Hospital 
Dia, localizado na avenida Phila-
delpho Gouveia Neto. 

Edinho frisou que desde a 
semana passada, um grupo de 
técnicos formado por equipes de 
saúde e da Secretaria de Obras 
da prefeitura estavam vistoriando 
vários imóveis, onde poderiam 
ser instalados hospitais de cam-
panha, caso a epidemia atinja os 

números previstos. 
“Além das instalações já 

estarem prontas exigindo baixos 
custos de investimento na ade-
quação temos lá um conjunto de 
21 bicos de oxigênio prontos para 
serem usados. O espaço permite 
instalar 21 leitos de UTI e 80 lei-
tos de enfermaria podendo esse 
número ser expandido”.

O prefeito acrescentou que “o 
serviço de saúde atendido neste 
local será transferido para o 
Centro da Mulher, por medida de 
precaução o grupo técnico conti-
nuará analisando outros prédios 
para instalação de leitos”.

Hospitais apoiam 
isolamento social em 

prevenção à pandemia 
do coronavírus 

A Sociedade de Medicina e 
Cirurgia e a 8ª Distrital da As-
sociação Paulista de Medicina 
publicaram cartas de apoio à 
quarentena contra a Covid-19. 
A medida é favorável à decisão 
do prefeito Edinho Araújo em 
decretar e manter o isolamento 
social em Rio Preto como forma 
de conter a pandemia do Coro-
navírus. 

A Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de São José do Rio Preto 
(SMC) se mostrou solidária à 
preocupação dos empresários, 
comerciantes e profissionais 
liberais com o impacto da qua-
rentena à economia. Porém,  evi-
denciou que, embora os médicos 
e outros profissionais de saúde 
também sejam impactados pela 
medida, a posição da entidade 
é favorável ao isolamento social. 

“O momento é de salvar vidas 
e impedir que a epidemia avance 
rapidamente, causando o colap-
so de hospitais e todo o sistema 
de Saúde”, traz a nota assinada 
pelo presidente da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia, Kássey 
Vasconcelos.

A 8ª Distrital da Associação 
Paulista de Medicina (APM) tam-
bém emitiu uma carta de apoio 
ao isolamento social não só em 
Rio Preto, como nos outros 83 
municípios que compõem a sua 
área de abrangência, onde pos-
sui sete regionais e 77 cidades 
abrangidas. A carta da APM lista 
as cidades que possuem casos 
suspeitos e confirmados, trazen-
do os respectivos números de 
vítimas até o momento de sua 
emissão. 

“As experiências, positivas 
e negativas, dos outros países 
que foram atingidos pela doença 
antes de nós provam que o iso-
lamento social é nossa melhor 
arma neste momento. Por isso, 
fiquem em casa. Esta crise irá 
passar. E juntos, a venceremos 
mais rápido”, apelou Geovanne 
Furtado Souza, diretor da 8ª 
Distrital da APM, que é composta 
pelas Regionais de Catanduva, 
Fernandópolis, Ilha Solteira, Ja-

les, Santa Fé do Sul, São José do 
Rio Preto e Votuporanga. 

HOSPITAL DE BASE 
A equipe do Hospital de Base 

comunicou na tarde de ontem 
(31) que nesta quarta-feira, 1° 
de abril, a visitação em enferma-
rias está suspensa.

A medida foi adotada para 
frear o contágio do coronavírus. 
As visitas de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) estarão sus-
pensas a partir de sábado, dia 
4 de abril. 

Segundo a assessoria do 
hospital, os familiares serão 
informados sobre o estado de 
saúde dos pacientes via boletim 
informativo diário.

Para mais informações, ligue 
para 3201-5000 ou envie uma 
mensagem para nosso whatsa-
pp: 17-99625-1764.

HOSPITAL BENEFICÊNCIA 
PORTUGUESA

O Hospital Beneficência Por-
tuguesa informou que, nesta 
quarta-feira, 1º, a comissão de 
contingenciamento para enfren-
tamento COVID-19 se reunirá 
para revisar as orientações e 
medidas, que mudam de acordo 
com a situação epidemiológica, 
e que o assunto está na pauta. 
O hospital informou ainda que a 
restrição às visitas já é uma das 
medidas do plano de contingên-
cia para controlar o avanço da 
doença. 

“Caso seja decidida a sus-
pensão total de visitas, a nova 
determinação será divulgada à 
comunidade por meio das mídias 
digitais do hospital e via assesso-
ria de imprensa”, informou nota. 

SANTA CASA 
A equipe da Santa Casa 

de Misericórdia de Rio Preto 
declarou que desde o começo 
da pandemia do coronavírus 
(COVIDA-19), o acesso de visi-
tantes a pacientes internados no 
local já havia sido suspendido.  
“Quando começou a questão 
da pandemia, logo adotamos a 
suspensão das visitas tanto nas 
enfermarias quanto nas UTIs”, 
frisou assessoria. 

Mariane DIAS 

que faz parte do grupo que 
teve a iniciativa.

De acordo com Jean, cer-
ca de 10 pessoas participa-
ram da doação para distribuir 
100 kits e foram gastos R$ 
400. “Os kits tinham álcool 
gel, um pacote de bolacha 
e uma garrafa de água”, 
comentou. A distribuição 
começou no final da tarde 
desta terça-feira (31), na 
praça em frente ao Palestra 
e se estendeu para a avenida 
Bady Bassitt.

Esta não é a primeira boa 
ação realizada na região du-
rante o período de quarente-
na. Na semana passada, um 
grupo de voluntários de Nova 
Granada distribuiu 100 mar-
mitas para caminhoneiros 
que trefegavam pela rodovia 
BR-153. (Vinicius LIMA)

as pessoas entendam de forma 
bem clara é que nós temos sim 
que ter muito cuidado com a 
questão do coronavírus, mas 
falta de sangue também mata”.

Uma questão importante 
neste momento em relação ao 
Coronavírus e a doação de san-
gue, de acordo com o gerente 
médico, é “sobre o possível 
contato de pessoas com algum 
caso suspeito, ou um caso segu-
ramente diagnosticado é preciso 
que haja um período de

30 dias entre ter ficado do-
ente ou ter tido contato para que 
possa efetuar a doação”.

E conclui que “é importante 
lembrar que sangue não se fa-
brica. Se o doador não repuser 
o sangue que foi usado por 
outra pessoa, não tem como as 
pessoas que vão precisar depois 
desse sangue serem atendidas. 
É um período que normalmente 
as doações diminuem mesmo, 
terminaram as férias as pesso-
as voltam ao trabalho, começa 
agora o mês de abril, maio, 
junho que a temperatura cai 
um pouquinho então já é um 
período do ano que as doações 
diminuem. Então é bom alertar 
disso e alertar a questão do co-
ronavírus. As coisas continuam. 
As outras doenças continuam. 
A gente está falando muito do 
corona, mas as outras doenças 
continuam acontecendo, as 
pessoas continuam sendo in-

ternadas pelas outras patologias 
que sempre existiram”.

QUEM PODE DOAR

Estar em boas condições de 
saúde.

Ter entre 16 e 69 anos, des-
de que a primeira doação tenha 
sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, clique para ver 
documentos necessários e for-
mulário de autorização).

Pesar no mínimo 50kg.
Estar descansado (ter dor-

mido pelo menos 6 horas nas 
últimas 24 horas).

Estar alimentado (evitar ali-
mentação gordurosa nas 4 horas 
que antecedem a doação).

Apresentar documento ori-
ginal com foto recente, que 
permita a identificação do can-
didato, emitido por órgão oficial 
(Carteira de Identidade, Cartão 
de Identidade de Profissional 
Liberal, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, Carteira Na-
cional de Habilitação e RNE-Re-
gistro Nacional de Estrangeiro*).

SERVIÇO
Hemocentro de Olímpia
Endereço: R. Síria, 190 – 

Centro, Olímpia – SP
Horário de funcionamento: 

De Segunda-feira a sábado, das 
7h às 12h

Telefone: (17) 3281-6288
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Polícia Civil libera agentes que pertencem 
ao grupo de risco para trabalharem em casa 

Aproximadamente 25 
policiais civis de Rio Pre-
to que fazem parte do 
grupo de risco do coro-
navírus foram afastados 
após determinação do 
delegado seccional de 
Rio Preto, Silas José dos 
Santos. 

Segundo ele, do nú-
mero total de policiais 
liberados, 22 foram tra-
balhar home office por 
terem mais de 60 anos, 
duas outras policiais que 
estão grávidas e outra 
policial que já estava 
cumprindo licença-ma-
ternidade.

O afastamento dos 
policiais é uma recomen-
dação da Secretaria de 
Segurança Pública de 
São Paulo, que determi-
nou trabalho home office 
para policiais em situa-
ção de risco de contrair 
o COVID-19, como ido-
sos acima de 60 anos, 
grávidas e pessoas com 
doenças que podem ter 
complicações maiores 
de acordo com o Minis-
tério da Saúde.

De acordo com Silas, 
os policiais foram libe-
rados para trabalhar em 
casa desde quando foi 
decretado pelo Estado. 
“Eles já estão fazendo  
teletrabalho. Desde o de-
creto do governador eles 
já estão trabalhando em 
casa,” disse o delegado.

Recomendação da 
Secretaria de Segurança 

Pública (SSP) busca res-
tringir o contato de poli-
ciais civis com o público 
e assim evitar o risco de 
contaminação.

Nas delegacias tam-
bém foi redobrado a 
atenção e reforçada a 
segurança e estoques 
de álcool em gel, luvas e 
máscaras para a preven-
ção do risco de contami-
nação do coronavírus. 

Todas as delegacias 
receberam máscaras 
de proteção para serem 
usadas pelos policiais 
que têm mais contato 
com o público.

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Delegacias rio-pretenses 
ganharam reforço na hi-
gienização e proteção para 
profissionais da área de 
segurança pública

Policial militar perde mountain bike 
e tem cartão usado por golpista

Depois de anunciar sua 
bicicleta por R$ 1,2 mil no 
Mercado Livre, no último 
sábado, um policial mili-
tar, de 22 anos, recebeu 
mensagem no whatsapp de 
um suposto comprador. O 
estelionatário solicitou que 
fosse enviado o e-mail da 
vítima para confirmação de 
pagamento e, em seguida, 
enviou um falso compro-
vante.

Um motorista de aplica-
tivo buscou a mountain bike 
e pouco depois o pm rece-
beu uma nova mensagem 

solicitando dados pessoais, 
fotos do cartão de crédito 
e do documento original 
de identificação, além de 
comprovante de residência, 
para que o dinheiro fosse 
liberado pelo site. 

Na sequência, o este-
lionatário voltou a entrar 
em contato alegando que 
não havia sido aprovada a 
liberação em sua conta e 
que era para a vítima pas-
sar dados bancários. Foram 
enviadas informações da 
esposa do pm.

Quando a mulher do 
policial foi efetuar uma 
compra em estabeleci-

Daniele JAMMAL

Um entregador de pizza, 
de 24 anos, foi derrubado de 
sua motocicleta, ameaçado e 
rendido por dois bandidos, por 
volta das 22h50 deste domingo.

A vítima recebeu o falso 
pedido para entregar em um 
endereço no Jardim Jéssica, 
na zona rural de Rio Preto, e 
ao chegar no local ermo, e 
com imóvel aparentando estar 
desocupado, foi surpreendido 
pela dupla.

Os criminosos roubaram a 
caixa com pizzas, celular da 
empresa e a chave da moto do 
entregador.

Em seguida, fugiram cor-
rendo e embarcaram em um 
VW Gol, modelo 3ª geração, na 
cor prata. Até o momento, não 
há pistas sobre a identidade e 
paradeiro dos assaltantes.

Bandidos fazem falso 
pedido de pizza e 

roubam entregador

Homem é morto com 
tiro no peito após 
tentar esfaquear 
policiais militares

Um homem de 52 anos 
foi morto pela Polícia Mili-
tar, após tentar esfaquear 
os pms durante uma abor-
dagem na tarde de segun-
da-feira, 30, no bairro São 
Sebastião, em Ibirá.

De acordo com o de-
legado Wander Solgon, 
na versão contada pelos 
policiais, o suspeito esta-
va sendo procurado por 
praticar furtos na cidade, 
tentou resistir a abordagem 
e acabou sendo baleado 
no peito. 

“A PM foi abordar e os 
policiais dizem que ele 

pegou uma faca e foi pra 
cima deles”, declarou o 
delegado.

Ainda segundo Solgon, 
cerca de uma hora antes, 
o acusado havia sido abor-
dado por uma investigado-
ra, mas ele teria usado a 
faca para ameaçá-la. 

“Ela recuou, e ele saiu 
correndo, aí ela chamou o 
reforço”, explicou.

O suspeito chegou a ser 
socorrido e encaminhado 
para a Santa Casa de Ibi-
rá, mas não resistiu aos 
ferimentos e morreu. 

As circunstâncias da 
morte estão sendo inves-
tigadas. 

Luciano RAMOS

Vigilância Sanitária multa 42 
estabelecimentos em Rio Preto

Chega a 42 o número de 
estabelecimentos multados 
pela Vigilância Sanitária, desde 
quando a quarentena entrou em 
vigor em Rio Preto, na segunda-
-feira, 23. 

Todos os locais foram mul-
tados em 200 Ufesp (Unidade 
Fiscal do Estado de São Paulo), 
que equivale a cerca de R$ 6 
mil. Os decretos municipal e 
estadual proíbem que comércios 
não essenciais sejam abertos 
e que tenham aglomeração de 
pessoas.

Do dia 24 ao dia 31 de mar-
ço, a Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Vigilância 
Sanitária, autuou 42 estabele-
cimentos que descumpriram o 
decreto nº18.571, de 24 de 
março de 2020, sendo:

8 pet shops
8 restaurantes e lanchonetes
7 supermercados
2 indústrias
1 imobiliária
1 igreja evangélica
1 clube
1 distribuidora de bebidas
1 transportadora
1 loja de suplementos ali-

Luciano RAMOS mentares
1 clínica odontológica
1 comércio varejista de brin-

quedos
1 comércio varejista de peças
1 comércio de material hos-

pitalar
1 comércio de material de 

construção
1 comércio de material de 

limpeza
1 ambulante
1 comércio de bebidas
1 serviço de impressão e 

cópia
1 tabelião de notas
1 banco

Divulgação

Pet shop foi autuado 

Em publicação feita pelo 
Diário Oficial da União (DOU) 
nesta terça-feira, 31, foi comu-
nicado que André Luiz Previato 
Kodjaoglanian, que comandava 
a Polícia Federal em Rio Preto, 
foi dispensado da função de 
delegado-chefe da unidade 
regional pelo diretor de Gestão 
de Pessoal, Delano Cerqueira 
Bunn. 

De 1991 até 2000, André 
Luiz trabalhou como delegado 
na Polícia Civil. Na Polícia Fe-
deral ele está há 19 anos, e 
também trabalhou como chefe 
do Setor de Operações da De-
legacia de Imigração e chefe 
da Delegacia de Repressão a 
Crimes Fazendários.  

Ainda não há uma definição 
de quem assumirá o cargo. 

André Luiz Previato deixa 
comando da Polícia 
Federal de Rio Preto

Após decisão do MEC curso de medicina 
da Universidade Brasil é fechado

O curso de medicina da 
Universidade Brasil de Fernan-
dópolis foi fechado após deci-
são do Ministério da Educação 
publicada nesta terça-feira, 31, 
no Diário Oficial da União. 

Os alunos que estavam ma-
triculados na universidade por 
determinação do órgão serão 
transferidos para outras insti-
tuições. Se por algum motivo o 
estudante não puder ser trans-
ferido, a Universidade Brasil 
deve mantê-lo até a conclusão 
do curso. 

Operação
A operação foi deflagrada 

pela Justiça Federal de Jales 
em setembro de 2019. O dono 
da Universidade Brasil e reitor, 
José Fernando Pinto da Costa, 
foi afastado do cargo. A opera-
ção foi intitulada de Operação 

Vagatomia.
As investigações começaram 

no início de 2019, após a Polícia 
Federal receber denúncias e 
informações de irregularidades 
que estariam ocorrendo na 

Luciano RAMOS

Universidade de Medicina em 
Fernandópolis. As denúncias 
relatavam transferências e 
financiamentos do Fies para o 
curso de medicina que estavam 
sendo negociados.

Universidade é acusada de fraudar vestibulares

Divulgação

QUARENTENA

OPERAÇÃO VAGATOMIA IBIRÁ

ESTELIONATO VIRTUAL

Dois bandidos, que simula-
ram estar armados, roubaram 
o celular de uma recepcionis-
ta, de 20 anos, moradora no 
Parque do Sol, por volta das 
22h20 do último domingo.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima caminhava 
com um grupo de amigos na 
avenida de Maio, na Caic, 
quando apareceram os crimi-
nosos em uma motocicleta. 

Além da jovem, um rapaz 
também foi roubado, mas no 
registro policial não há deta-
lhes sobre o que foi levado 
dele.

À polícia, a recepcionista 
afirmou que pelo modo em que 
foi cometido o assalto e por ser 
de noite não tem condições 
de reconhecer os marginais, 
que fugiram na direção da Vila 
Toninho.

Grupo de amigos 
é abordado por 

assaltantes 
na Caic

mento comercial com o 
seu cartão não conseguiu, 
pois constou excesso de 
limite de crédito. Ao veri-
ficar o aplicativo do Banco 
do Brasil, o pm descobriu 
que bandidos tinham feito 
quatro compras no crédito 
no Ifood, totalizando R$ 
307,90.

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado como 
estelionato, na Central de 
Flagrantes rio-pretense, 
nesta segunda-feira, até 
o momento a esposa da 
vítima não teve o nome 
envolvido em nenhum tipo 
de golpe.

ACIDENTE
Caminhão-pipa bate 
em poste e derruba 
técnico que sofre 

traumatismo craniano

Um técnico em telecomuni-
cações, de 34 anos, morador 
no Jardim Mugnani, foi der-
rubado de um poste, por um 
caminhão-pipa, na rua Osvaldo 
Bueno, no Jardim Gabriela, na 
manhã desta segunda-feira.

A vítima, que trabalha em 
uma empresa que presta ser-
viços à Net/Claro, foi socor-
rida pelo Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia) e Resgate do Corpo de 
Bombeiros com suspeita de 
traumatismo craniano para o 

Hospital Austa.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, o caminhoneiro, 
de 55 anos, atingiu acidental-
mente a rede de transmissão, 
arrastando os cabos ligados 
ao poste em que o técnico 
trabalhava, fazendo com que 
caísse da escada.

Com a queda, a vítima 
perdeu muito sangue e sofreu 
vários ferimentos. O motorista 
do caminhão saiu do local para 
não ser agredido por popu-
lares, mas retornou ao lugar 
do acidente com a chegada 
da PM.

Daniele JAMMAL

Daniele JAMMAL
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A série de língua não-inglesa mais vista no 
mundo retorna em sua 4ª temporada

'La Casa de 
Papel' retorna 
nesta semana

Na Netflix, a principal estreia da semana é a 4ª temporada de 'La 
Casa de Papel', a série de língua não-inglesa mais vista no mundo. 
A nova temporada deve concluir o assalto ao Banco da Espanha e 
resolver pontas soltas deixadas no último episódio

Um dos principais passa-
tempos para quem está em 
quarentena neste período é 
assistir séries e filmes. Com 
isso público pode ficar ligado 
nas principais novidades dos 
serviços de streaming, que 
atualizam seus catálogos 
constantemente.

Na Netflix, a principal es-
treia da semana é a 4ª tem-
porada de ‘La Casa de Papel’, 
a série de língua não-inglesa 
mais vista no mundo. A nova 
temporada deve concluir o 
assalto ao Banco da Espa-
nha e resolver pontas soltas 

deixadas no último episódio. 
A estreia é no dia 3 de abril. 

Para quem prefere filmes, 
as novidades são ‘S.W.A.T. 
– Operação Escorpião’ e ‘O 
Atirador – O Extermínio Final’. 
O primeiro conta a história 
de um misterioso prisioneiro 
sob custódia da S.W.A.T., 
que começa a ser alvo de 
ataques criminosos dispostos 
a libertá-lo a todo custo. Já 
o segundo, mostra um atira-
dor de elite tentando acabar 
com um chefão do tráfico de 
drogas colombiano.

Durante o mês de abril 
ainda serão lançados dois 
clássicos do cinema: ‘Forrest 
Gump’ e ‘Clube dos Cinco’. 

A 9ª temporada de ‘The 
Walking Dead’ também será 
novidade.

Já na principal concor-
rente da Netflix, o Amazon 
Prime, a grande novidade é 
o filme ‘Guardiões da Galáxia 
– Volume 2’. 

O longa faz parte do fa-
moso Universo Cinematográ-
fico da Marvel e traz de volta 
os personagens Rocket, Se-
nhor das Estrelas, Gamora, 
Drax e Groot. 

Outra novidade é ‘Ram-
bo IV’, penúltimo 
filme da franquia 
de sucesso estre-
lada por Sylvester 
Stallone.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A delegada Raquel é uma das personagens 
centrais da trama 

Muitas pessoas têm se mo-
bilizado para ajudar o próximo 
durante a quarentena. A Paróquia 
São José e o Lions Clube Olímpia 
Energia (LG 6) mobilizaram jovens 
para auxiliar essas pessoas, pres-
tando serviços, como a realização 
de compras em mercados e/ou 
farmácias, de maneira que pos-
sam permanecer em suas casas.

O projeto ‘Jovens SOS’ acon-
tecerá de segunda a sexta-feira, 
enquanto durar a medida pre-
ventiva de isolamento social. Os 
interessados passarão por uma 
central de atendimento que regis-
trará suas necessidades ao longo 
do dia; entre as 18h e 20h eles 
serão atendidos.

“Os períodos de crise, não 
obstante o desgaste que provo-
cam, convertem-se, igualmente, 
em tempo de aprendizado e ama-
durecimento. Agradeço ao Lions 
Clube Energia pela parceria e, 
especialmente, a cada jovem que 
acolheu a proposta de coração 
aberto. As pessoas dos grupos de 
risco da pandemia serão atendidas 
em suas necessidades, mas, estes 
jovens, certamente, aprenderão 
lições de amor e fé que jamais 
serão esquecidas. Em nome de 
todas as pessoas do grupo de risco 
agradecemos”, destaca padre Iva-
naldo, responsável pela Paróquia 
São José, em Olímpia.

Paróquia São José cria 
projeto para grupos de 

risco na quarentena
Isabela MARTINS
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Renan CONTRERA

Jonathan treina forte para se recuperar de uma lesão

Enquanto as principais com-
petições de futebol do Brasil 
seguem suspensas por tempo 
indeterminado, o atacante Jo-
nathan Rodrigues, do Tanabi, 
segue treinando para se recu-
perar de uma lesão. Embora a 
pandemia do coronavírus tenha 
colocado algumas dificuldades 
no tratamento, o jogador tem 
impressionado os médicos pela 
recuperação.

Em outubro de 2019, o 
Jonathan sofreu uma lesão 
no ligamento cruzado anterior 
(LCA), sendo preciso passar por 
cirurgia em novembro. Depois 
da cirurgia, os fisioterapeutas 
começaram os trabalhos de 
recuperação. 

“Estou me sentindo muito 
bem, minha recuperação está 
sendo boa, fazendo o fortale-
cimento certo. O meu primeiro 
mês com o fisioterapeuta Pajé 
(Thiago Santos), foi essencial 
para o meu joelho e depois com 
o Victor Feitosa na sequência 
do trabalho”, disse o atacante 

Jonathan Rodrigues.
Como a recuperação do 

atacante do Índio da Noroeste 
está evoluindo bem, a volta 
aos gramados pode ser antes 
do esperado. “Sinto muita 
saudade de fazer o que mais 
amo”, finalizou o atacante do 
Verdão ao falar sobre voltar a 
jogar futebol.

Para driblar as dificuldades 
causadas pelo coronavírus, o 
fisioterapeuta Victor Feitosa 
explicou como tem sido feito o 
tratamento. “Seguimos todas 
as orientações do Ministério 
da Saúde. Estamos treinando 
em uma academia fechada 
exclusivamente para o atleta, 
para evitar aglomerações. Ele 
ainda não está fazendo o trei-
namento com bola no grama-
do, mas vem se recuperando 
bem e em breve deverá ficar  à 
disposição”, comentou.

Sem data de inicio ainda 
para a disputa da ‘Bezinha’, 
o Tanabi está no grupo 1, ao 
lado de Andradina, Araçatuba, 
Bandeirante, Grêmio Prudente, 
Osvaldo Cruz e Tupã.

Vinicius LIMA

Atacante do Tanabi 
está próximo de se 
recuperar de lesão

ESPORTE 

Durante a quarentena por 
conta do Coronavírus muitas 
pessoas têm encontrado diversas 
formas para se distraírem, seja 
assistindo um filme, série ou até 
mesmo arrumando a casa.

O home office ganhou espa-
ço neste período, mas muitas 
pessoas estão sem trabalhar to-
talmente, como é o caso da Vera 
Lúcia Almeida, 52, professora 
aposentada e atualmente co-
merciante na cidade de Olímpia. 

Vera se aposentou neste ano 
e para não ficar parada abriu sua 
loja de artesanatos em frente a 
sua casa. Há aproximadamente 
três meses ela tem se empenha-
do nesta função.

“Abri a loja para não ficar 
parada. Acho que depois de 
trabalhar tantos anos ficar sem 
fazer nada dentro de casa não 
era uma opção pra mim. Sempre 
gostei muito de artesanato. Além 
da minha profissão de formação, 
sou artesã desde muito novinha, 
quando ainda era criança. E 
neste ano resolvi montar minha 
loja”, destaca.

Mas com a pandemia, Vera 
precisou fechar a loja por causa 
da quarentena. “É muito ruim sim 
ter que fechar a loja, porque ali 
eu conversava com várias pes-
soas diferentes o que me distrai 
bastante, mas entendo que é por 
uma boa causa. Nossa saúde 
vale mais que isso. Mas encon-

trei uma alternativa para não 
ficar parada. Produzo os meus 
artesanatos dentro de casa e na 
loja com as portas fechadas. Foi 
uma opção que encontrei. Faz a 
hora passar e o dia fica leve”, 
acrescenta.

Renata Banzato, psicóloga 
da Assosim (Associação de 
Saúde Integral Múltipla) de Rio 
Preto, explica como encontrar 
uma distração pode ajudar du-
rante este período.

“As diferentes atividades, 
como ouvir música, ler, meditar, 
ou até mesmo seguir uma rotina 
dentro de casa são muito im-
portantes para espairecer nesse 
momento. Pensamentos ruins 
geram mal-estar, ansiedade, an-
gústia e medo. Essas atividades 
contribuem para o dia fluir mais 
leve e melhor. Somos livres para 
pensarmos o que quisermos, 
então podemos ir em busca de 
algo bom. Tem duas citações do 
neuropsiquiatra austríaco Victor 
frankl que eu gosto muito, ‘Tudo 
pode ser tirado de uma pessoa, 
exceto uma coisa: a liberdade 
de escolher sua atitude em qual-
quer circunstância da vida’ E a 
outra é ‘Quando a circunstância 
é boa, devemos desfrutá-la, 
quando não é favor devemos 
transformá-la, e quando não 
pode ser transformada, devemos 
transformar a nós mesmos’. Ele 
ficou mundialmente conhecido 
depois de descrever sua expe-
riência. Essas citações são ins-
piradoras”, conclui a psicóloga.

Se ocupar durante o isolamento 
social faz bem à saúde mental

Divulgação
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

ATOS OFICIAIS - PROCLAMAS - PROTESTOS - LEILÕES - BALANÇOS - DECLARAÇÕES 
CONVOCAÇÕES - CITAÇÕES - INTIMAÇÕES - REGISTRO DE IMÓVEIS - CONCURSOS E OUTROS

&Editais    Publicidade legal
comercial@dhojeinterior.com.br      /     diario.ofi cial@dhoje.com.br

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA URGENTE
CONTRATADA: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 
EPP
ATA 0306/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade 
fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, bem como 
previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. Fica o representante 
legal da empresa supramencionada NOTIFICADO para apresentar 
a CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTÁRIOS MOBILIARIOS DO 
MUNICIPIO DE SUZANO nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias 
úteis, contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à apli-
cação das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar 
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de 05 dias 
úteis para a empresa em querendo, apresentar o contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. - SMS – DADM
COMUNICADO
2ª NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LAVEBRÁS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.
CONTRATO PRE/0435/19
Considerando que a Contratada deverá disponibilizar na Unidade 
hospitalar a balança digital para controle de peso por local retirado, 
conforme consta em edital.  Considerando Anexo I, TR, do edital 
do processo licitatório, item 2 e subitens 2.1 e  2.2.  Fica a empre-
sa notifi cada a REALIZAR A ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DOS 
SERVIÇOS CONSTANDO O PESO DOS ITENS LAVADOS POR 
UNIDADE DE SAÚDE CONFORME CONSTA EM EDITAL, CANCE-
LAMENTO DA NOTA FISCAL 1324, DIANTE DA INADEQUAÇÃO 
DA PLANILHA SUPRACITADA, COM O NOVO FATURAMENTO 
TÃO SOMENTE ACOMPANHADO DA MESMA, APRESENTAÇÃO 
DOS ROLLS DE LAVANDERIA DO MÊS JUNHO DE 2019,no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao processo 
licitatório. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: EUROMÉDICA COM. E MANUT. EM EQUIPAMEN-
TOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME
CONTRATO PRE 0152/17
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quanto à não 
resolutividade em tempo hábil para a manutenção dos equipa-
mentos relacionados nos chamados em aberto OS 24389, 24843 
e  24951.  Considerando previsão contratual em sua Cláus. 
2ª, item 2.1.3.  Considerando o previsto no Anexo I, TR, do edital 
do processo licitatório, item 3, subitens 3.8 e 3.9, item 5 subitem 
5.7. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a PRESTAR 
ESCLARECIMENTOS E REGULARIZAR OS CHAMADOS, no 
prazo de 24 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório. O não cumprimento do 
prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS 
LTDA
EMPENHOS 5652/20, 5653/20 E 5827/20
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
ADVERTÊNCIA
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
EMPENHO 5338/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega 
total do empenho supramencionado, DECIDO: Com fundamento 
no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como a cláus. 6ª, 6.1.1 do 
instrumento contratual aplicar pena de ADVERTÊNCIA, e por se 
tratar de falta grave, a reincidência implicará em rescisão contratual 
e penalidades administrativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe 
ao descumprimento contratual, multa de 20% do valor referente ao 
atraso das obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos 
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão implicar 
no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM

COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CNPJ: 35.820.448/0094-35
EMPENHO 2205/20
Considerando o pedido de Reconsideração encaminhado pela em-

presa interessada. Considerando que se houve falhas nos fl uxos, 
foram tão somente no intuito de resolver a problemática o mais 
brevemente possível sem prejuízo ao paciente, posto que inúme-
ras foram as tentativas de comunicação junto ao representante da 
empresa sem que houvesse êxito, o que gerou enorme insegurança 
nos profi ssionais da assistência, bem como na parceria fi rmada 
entre a pasta e a contratada , DECIDO: ACOLHER parcialmente o 
pedido, MITIGANDO a penalidade anteriormente aplicada de MUL-
TA de 20% do valor referente ao atraso das obrigações contratuais, 
permanecendo a empresa ADVERTIDA. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
ALT TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA
Ref. Pregão Eletrônico nº 023/2018 – Processo nº 1.331/2018 – 
Contrato: PRE/0060/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derradeira-
mente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com a prestação 
de serviço contratado, de modo a cumprir o estabelecido na Cláusu-
la 4.2.1, 4.2.13 e 4.2.14 do Instrumento de Contrato no prazo de 24 
horas, frisando que o não atendimento desta notifi cação acarretará 
a aplicação das penalidades previstas no Instrumento de Contrato, 
entre elas a suspensão de licitar e contratar com o poder público, 
aplicação de multa, além de rescisão unilateral do contrato. Fica 
concedido o prazo de 5 dias úteis para a empresa, em querendo, 
apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucio-
nais. Profª. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educa-
ção
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 16/20
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp
Objeto: Aquisição 20.000 unidades de “Avental tamanho GG para 
proteção individual”, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS”. Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 
8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 17/20
Contratada: RS Med Ltda
Objeto: Aquisição de 1.000 unidades de “Espaçadores com Más-
cara, tamanho M” para proteção individual, para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Art. 4° da LF 
13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 18/20
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp
Objeto: Aquisição de 300.000 unidades de “Máscara retangular 
em Polipropileno” para proteção individual, para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. Art. 4° da LF 
13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 19/20
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp
Objeto: Aquisição de 1.500 unidades de “Macacão impermeável 
descartável” para proteção individual sendo 1.000 tamanho G e 500 
tamanho P, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. 
SMS. Aldenis A. Borim. 
DESPACHO
Despacho De Dispensa E Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa De Licitação Nº 20/20
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp
Objeto: Aquisição de 10.000 unidades de “Avental impermeável 
descartável” para proteção individual sendo 3.000 tamanho G e 
7.000 tamanho P, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS”. Art. 4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 
8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 16/20 
Objeto: Aquisição 20.000 unidades de “Avental tamanho GG para 
proteção individual”, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disseminação do 
“CORONAVIRUS”. 
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp – CNPJ: 
10.728.377/0001-15 – Empenho nº 7027/20 – R$ 250.000,00 – 
Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 17/20 
Objeto: Aquisição de 1.000 unidades de “Espaçadores com Más-
cara, tamanho M” para proteção individual, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: RS Med Ltda – CNPJ: 03.840.189/0001-19 – Empenho 
nº  7025/20 – R$ 29.900,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 

Dispensa De Licitação N° 18/20 
Objeto: Aquisição de 300.000 unidades de “Máscara retangular 
em Polipropileno” para proteção individual, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp – CNPJ: 
10.728.377/0001-15 – Empenho nº 7023/20 – R$ 360.000,00 – 
Entrega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 19/20 
Objeto: Aquisição de 1.500 unidades de “Macacão impermeável 
descartável” para proteção individual sendo 1.000 tamanho G e 500 
tamanho P, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. 
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp – CNPJ: 
10.728.377/0001-15 – Empenho nº 7026/20 – R$ 37.500,00 – En-
trega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 20/20 
Objeto: Aquisição de 10.000 unidades de “Avental impermeável 
descartável” para proteção individual sendo 3.000 tamanho G e 
7.000 tamanho P, para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda Epp – CNPJ: 
10.728.377/0001-15 – Empenho nº 7024/20 – R$ 50.000,00 – En-
trega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria De Compras E Contratos 
Dispensa De Licitação N° 15/20 
Objeto: Fornecimento de 250 unidades de “Oxímetros Digitais de 
dedo”, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “Corona-
virus”. 
Contratada: ORION FARMACEUTICA LTDA – CNPJ: 
17.631.154/0001-84  – Empenho nº 6969/20 – R$ 35.572,50 – En-
trega Imediata.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 573/2019
CONTRATO PRE/0063/20
CONTRATADA: EUROMEDICA COM. E MANUT. EM EQUIPAMEN-
TOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva em equipamento raio x – Item 01 – SMS – Prazo de vigência: 
12 meses. Valor Total: R$132.000,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

REDESIGNAÇÃO DE DATA
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 102/2020 - Processo 11105/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de testes sorológicos 
para dengue IGM, com cessão de equipamentos em comodato para 
o laboratório municipal de patologia clinica. Secretaria Municipal de 
Saúde. Fica redesignada a data de abertura da sessão, conforme 
segue: O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 13/04/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 032/2019
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade ou ilegalidade e adjudico o seu objeto a favor 
do vencedor: Constroeste Construtora e Participações Ltda. Sergio 
Astolfo Issas - Secretário Municipal de Obras

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1578
(De 01 de abril de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
ADRIANA ARMANI E SILVA, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Agente Fiscal de Posturas, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.4/0141/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.



A-8 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de abril de 2020

Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

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

ATO CONCESSÓRIO nº 1579
(De 01 de abril de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade gestora 
do Regime Próprio de Previdência de São José do Rio Preto, Esta-
do de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe conferem o 
art. 111 da Lei Complementar 139, de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à senhora 
MARIA MARGARIDA SIMÕES, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor - PEB II, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º do artigo 
40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob nº 
03.6/0142/04/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da RIOPRE-
TOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta de 
Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, surtindo 
seus efeitos a partir de 01/04/2020 e revoga as disposições em 
contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e Conces-
são de Benefícios 

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

P O R T A R I A   Nº 377

 De 31 de março de 2020
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV – Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de São José Do Rio Preto – 
Estado de São Paulo, JAIR MORETTI, no uso de suas atribuições 
legais, DETERMINA:
Art. 1º - É DESIGNADA a servidora IZABEL CRISTINA PIRES 
BORELLI para substituir o servidor Rafael Henrique Lopes Pereira, 
para ocupar o cargo em Comissão – COORDENADOR DE GES-
TÃO DE BENEFÍCIOS, do dia 26/02/2020 à 06/03/2020, período 
em que o servidor esteve em gozo de Férias, nos termos do artigo 
68 da Lei Complementar nº 05/1990, com redação dada pela Lei 
Complementar nº 346/2011.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo os efeitos desta a partir de 26/02/2020, revogadas as 
disposições em contrário.
                                       Registre – se, Publique – se e Cumpra – 
se.
Edifício Sede da RIOPRETOPREV, 31 de março de 2020.
JAIR MORETTI
Diretor Superintendente 
Publicada por afi xação, no local de costume, na data supra e, em 
seguida, publicada na imprensa ofi cial e arquivada no livro de Por-
tarias da RIOPRETOPREV.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PORTARIA SEMAS Nº 07/2020

A Secretária Municipal de Assistência Social, com base nas atribui-
ções que a legislação lhe confere, considerando as disposições da 
Instrução Normativa nº 01/2017, de 07/04/2017 e Edital nº 01/2017, 
que versam sobre o processo de credenciamento de organizações 
da sociedade civil sem fi ns lucrativos, a que alude o artigo 30, inci-
so VI, da Lei Federal 13.019, de 31/07/2014 e suas alterações, e o 
artigo 35, inciso IV do Decreto Municipal nº 17.708, de 07/02/2017 
e suas alterações, decide pelo Credenciamento da Organização 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ – AELUZ, CNPJ: 
49.962.517/0001-50, para desenvolvimento do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos e do Serviço de Acolhimento 
Institucional-Residência Inclusiva. 
São José do Rio Preto, 30 de março de 2020. 
Patrícia Lisboa Ribeiro Bernussi
CRESS nº 25.455
Secretária Municipal de Assistência Social. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ENCERRAMENTO

CONCURSO CULTURAL 2020 – PRÊMIO NELSON SEIXAS
EDITAIS CULTURAIS
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Prêto-SP, 
torna público aos interessados no CONCURSO CULTURAL 2020 
– PRÊMIO NELSON SEIXAS, cujo objeto é a “seleção de projetos 
culturais.”, que houve por bem prorrogar o prazo de encerramen-
to das inscrições dos editais abaixo, para 11 de abril de 2020 às 
23hrs59min. Os Editais e seus anexos estarão disponíveis, com a 
devida alteração no site www.riopreto.sp.gov.br.
Tal prorrogação encontra amparo nos incisos do art. 57 da Lei 
8.666/93 e se justifi ca pelo entendimento de que a divulgação da 
abertura da licitação sofreu descontinuidade com o advento da 
Covid 19.
EDITAL 001/2020 – ARTES AUDIOVISUAIS
EDITAL 002/2020 – ARTES VISUAIS PLÁSTICAS
EDITAL 003/2020 - ARTES VISUAIS FOTOGRAFIA
EDITAL 004/2020 – CULTURA HIP HOP
EDITAL 005/2020 – CULTURA NEGRA
EDITAL 007/2020 - DANÇA
EDITAL 008/2020 – FESTIVAIS E MOSTRAS INDEPENDENTES
EDITAL 009/2020 – FORMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL
EDITAL 010/2020 - LITERATURA
EDITAL 011/2020 - MÚSICA
EDITAL 013/2020 – PRIMEIRAS OBRAS (CIRCO DANÇA OU 
TEATRO)

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL N.º 33/2020
31 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 058/2020, 
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.
 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO nº058/2020 – Referen-
te ao cálculo do ISS da obra localizada na Rua Nilza Ribeiro Silva, 
nº544, Lote 29, Quadra I - Jardim Buritis – S. J. do Rio Preto- SP.
O sujeito passivo acima mencionado, responsável tributário, solici-
tou habite-se por meio do protocolo nº 2019.387787 e 2019.387784, 
tendo como consequência a apuração do ISSQN relativo ao serviço 
de construção civil por meio do protocolo nº2019.392063.
Capitulação legal: artigo 1º (subitem de serviço 07.02.00) combi-
nado com os artigos 12, inciso X e artigo 46, incisos III e IV da Lei 
Complementar Municipal nº 178/2003.
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 ou pelos emails semfaz.
poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.julgamento@riopreto.
sp.gov.br.
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), 31 de março de 2020.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 34/2020

31 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 Qual-
quer Natureza constantes na Notifi cação de lançamento 061/2020 
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 Nº061/2020 – Referen-
te ao cálculo do ISSQN da obra localizada na Rua Projetada 7, Lote 
07, Quadra I - Jardim Buritis – S. J. do Rio Preto- SP.
O sujeito passivo acima mencionado, responsável tributário, solici-
tou habite-se por meio do protocolo nº 2019.396723 e 2019.396722, 
tendo como consequência a apuração do ISSQN relativo ao serviço 
de construção civil por meio do protocolo nº2019398364.
Capitulação legal: artigo 1º (subitem de serviço 07.02.00) combi-
nado com os artigos 12, inciso X e artigo 46, incisos III e IV da Lei 
Complementar Municipal nº 178/2003.
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 ou pelos emails semfaz.
poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.julgamento@riopreto.
sp.gov.br.
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), 31 de março de 2020.
Michele S. Hirata Fabris
Auditor Fiscal Tributário Municipal

PORTARIA SEMFAZ - Nº 02/2020
DE 31 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão dos prazos para a prática de atos 
administrativos e processuais no âmbito da Secretaria Municipal da 
Fazenda, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atri-
buições legais e nos termos do artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei 
Complementar Municipal nº 245/07 (e suas alterações),
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam suspensos os prazos processuais do processo 
administrativo tributário fi scal, no âmbito da Secretaria Municipal da 
Fazenda, até o dia 30/04/2020, podendo, esse prazo, ser prorroga-
do a qualquer tempo.
Art. 2º - A suspensão a que se refere o artigo anterior abrange os 
prazos:
 I – previstos na Instrução Normativa SEMFAZ n.º 1, de 06 de mar-
ço de 2020, exceto o disposto no inciso III do artigo 4º da referida 
norma;
 II – fi xados em resposta às Consultas Tributárias, formuladas nos 
termos do artigo 89 da Lei Complementar nº 178, de 29 de dezem-
bro de 2003;
 III – para interposição de impugnações e recursos administrativos 
fi scais e tributários, previstos no artigo 19 da Lei Complementar 
Municipal nº 588, de 01 de março de 2019;
 IV – para cumprimento, por parte do contribuinte, do atendimento 
de notifi cações fi scais.
 Art. 3º - Os períodos de suspensão dos prazos a que se refere o 
artigo anterior serão acrescidos àqueles defi nidos em suas res-
pectivas normas, fi cando vedada, antes do término desse prazo, a 
aplicação das penalidades previstas no inciso VII, alínea “b” do art. 
73, da Lei Complementar Municipal n.º 178, de 29 de dezembro de 
2003. 
Art. 4º - Durante o período de suspensão dos prazos, poderão ser 
dispensadas as ciências pessoais a que se refere o inciso I do 
artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 588, de 01 de março 
de 2019. 

§ 1º - A ciência será realizada, preferencialmente, por via postal e, 
na impossibilidade, por edital cuja publicação dar-se-á no Diário 
Ofi cial do Município.
§ 2º - Durante o período de suspensão, fi cam mantidos os descon-
tos a que se refere o artigo 24 da Lei Complementar nº 588, de 01 
de março de 2019.
Art. 5º - Fica garantido aos interessados/contribuintes o enca-
minhamento dos documentos por meio eletrônico aos seguintes 
endereços:
I - semfaz.ift@riopreto.sp.gov.br, para procedimentos fi scais;
 II - semfaz.julgamento@riopreto.sp.gov.br, para impugnações e 
recursos administrativos previstos na Lei Complementar nº 588, de 
01 de março de 2019;
III - semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br, para os demais 
documentos/requerimentos, inclusive aqueles previstos nos incisos 
anteriores deste artigo.
Parágrafo Único - Os documentos originais deverão ser apresen-
tados quando solicitados pela autoridade competente, durante o 
prazo de tramitação ou enquanto perdurar o prazo decadencial.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2020.
São José do Rio Preto, 31 de março de 2020.

Angelo Bevilacqua Neto 
                     Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 10 

DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Inclui membro no Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de São 
José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 
06 de Outubro de 2011.

Considerando a PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 2020.
DETERMINA:
Art. 1º – Fica incluído no Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19), instituído pela PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO 
DE 2020, o seguinte membro:
I. Chefe do Departamento de Regulação Avaliação e Contro-
le – ANA CAROLINA BOLDRIN CARDOSO. 
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 
e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como 
registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua 
redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 11

DE 30 DE MARÇO DE 2020.

Determina regras excepcionais para concessão de férias e ou licen-
ça prêmio, devido a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) no 
âmbito da Secretaria de Saúde do Município de São José do Rio 
Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do 
Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos do Decreto nº 15.960 de 
06 de Outubro de 2011.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 
30 de janeiro de 2020;
Considerando a portaria 356 de 11 de março de 2020 que dispõe 
sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).
Considerando que a Portaria MS nº 188, de 03 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saúde, declarou emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo coronavírus (COVID-19);
Considerando que a Portaria Interministerial MS nº 05, de 17 de 
março de 2020, dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de 
emergência de saúde;
Considerando que a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergên-
cia de Saúde Pública, no seu art. 3º, al. "d", permite a adoção de 
medidas profi láticas para o combate ao Coronavírus (COVID-19);
Considerando que o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 
2020, em seu art. 3º,§ 7º, assegura, na execução das atividades 
essenciais, devem ser adotadas as cautelas para redução da trans-
missibilidade da Covid-19; 
Considerando que o Decreto Municipal nº 18.554, de 16 de Março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao enfrentamen-
to do coronavírus, em seu art. 12, autorizou o Secretário Municipal 
de Saúde a adoção das medidas necessárias para evitar a propa-
gação do vírus COVID-19;
Considerando, que foi decretado em São José do Rio Preto, através 
do Decreto Municipal nº 18.571, de 24 de março de 2020, estado de 
calamidade pública, decorrente da pandemia do Coronavírus (CO-
VID-19), exigindo esforço conjunto para a identifi cação da etiologia 
dessas ocorrências e emprego de medidas proporcionais e restritas 
para o seu enfrentamento,
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e 
agravos à saúde pública.
Considerando, fi nalmente, o Decreto Municipal nº 18.564 de 24 de 
Março de 2020, que institui condutas aos servidores públicos muni-
cipais, da Administração Direta e Indireta e das Autarquias.

DETERMINA:
Art. 1º - A concessão compulsória de férias e/ou licença prêmio, aos 
servidores/profi ssionais lotados na Secretaria Municipal de Saúde, 
que se enquadram no Art. 13 do DECRETO Nº 18.564 DE 24 DE 
MARÇO DE 2020, na impossibilidade de remanejamento de carga 
horária para outras atividades compatíveis, quando o interesse 
público e sanitário assim recomendar.
Art. 2ª – Aos demais servidores/profi ssionais, que não se enqua-
dram no Art. 13 do DECRETO Nº 18.564 DE 24 DE MARÇO DE 
2020, excepcionalmente, terão seus requerimentos de férias e/
ou licença prêmio analisados caso a caso quando devidamente 
fundamentados.
Art. 3º - Compete ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 
(COVID-19), instituído pela Portaria Nº 06 de 12 de Março de 2020, 
a análise e determinação do gozo de férias e/ou licença prêmio, 
conforme os artigos anteriores.
Art. 4º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma data 
e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, bem como 
registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de 
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São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de abril de 2020

São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, entrando em vigor 
na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de sua 
redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Portaria N.º 004/2020 de 31 de março de 2020 - DE-
SIGNA, os servidores estáveis: João Roberto de Oliveira Lima, Os-
valdir Fialho de Brito e Eziquiel de Andrade, para, sob a presidên-
cia do primeiro, comporem a E. Comissão Sindicante, na apuração 
dos fatos relatados no Interno 326/2020 – S.M.T.T.S/GCM.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA/ 
CORREGEDORIA GCM 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

EDITAL DE PROTOCOLOS DEFERIDOS – VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO 

2020000048625 00586/17 A T MORALES NUTRICIONAIS EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048650 00199/15 A T MORALES NUTRICIONAIS EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053240 00239/19 ADRIANA MARTINS BRUZADIM 
14746961808 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049425 02006/07 ANA MARIA BENEDETTI ALVES 
GARCIA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056354 00143/02 ANDREA S FOOD COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056348 01132/98 ANDREAS FOOD COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050319 02030/15 ARIANE MACHADO SILVA ÓTICA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050338 02029/15 ARIANE MACHADO SILVA ÓTICA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060489  02297/16 ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO 
BRASIL  

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000062632 01843/00 ASSOCIACAO LAR DE MENORES 
ALARME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000082769 00682/05 
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000085300 00219/10 
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

 

 

2020000085351 00219/10 
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000085360 00219/10 
ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO 

DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE 
DEUS 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059986  00087/19 ATUAL MEDICINA OCUPACIONAL 
RIO PRETO EIRELI  

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000074821  00087/19 ATUAL MEDICINA OCUPACIONAL 
RIO PRETO EIRELI  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000074822  00087/19 ATUAL MEDICINA OCUPACIONAL 
RIO PRETO EIRELI  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061441 00880/07 AURISMAR BELEM MOREIRA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049095 01400/18 AUTO POSTO MEDIANI PIRES LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053443 00065/19 AVELINA MORAES CLINICA DE 
PSICOLOGIA EIRELI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050458 00483/06 BRUNO HERNANDES PEREIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060668 00549/00 CHURRASCARIA PORTO ALEGRE 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047363 01262/16 CICERA LEITE DE ANDRADE RIO 
PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054593 00576/04 CLAUDIA RIBEIRO RODRIGUES Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061005  00418/13 CLINICA DR LUIZ FERNANDO LTDA  Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000056736 01006/02 CLÍNICA MÉDICA BARALDO S/S Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000052400 00350/09 CLINICA PEDIATRICA UNI PED LTDA 
ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053964 02134/17 COMÉRCIO DE BANANAS LAUMAR 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060786 00209/04 CONDOMINIO LIBERTY RESIDENCE Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059316 00920/04 CONDOMINIO RESIDENCIAL 
RIOESTE A 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060547  01425/11 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN 
LORENZO  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000060561  01425/11 CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN 
LORENZO  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062974 00449/13 
COOPERATIVA DOS PRODUTORES 

RURAIS DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO COOPERIOPRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053511 00071/16 DENISE CRISTIANE CORREA 
ONIBENI 22194333827 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049935 02625/17 DILZA MARIA VAZ OLIVEIRA DE 
SOUZA 09810033893 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048246 01376/12 DIPZ ALIMENTOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061789 00441/01 DOMINGOS DOVANCI SOBRINHO 
CASA DE CARNES EIRELI EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048597 00084/03 EDIBERTO ALVES NUNES S J DO 
RIO PRETO ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054434 01259/18 ELAINE RAMIRA DA SILVA XAVIER 
22400383812 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048105 00802/11 
EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS CIRÚRGICOS E 
HOSPITALARES LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000054114 02548/17 FABIANA RIBEIRO FUNES CURY Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047834 01014/11 FABRICIO PARISE CORREA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061522  00015/20 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO  

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000061535  00015/20 
FUNDACAO FACULDADE REGIONAL 
DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO 

PRETO  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000048186 02159/18 G A B H COMERCIO DE BEBIDAS 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054123 02697/18 GERMANA MOURA DONAIRE Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054885 01687/15 GOOD LIFE RIO PRETO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060932 00401/03 HELENCAR IGNACIO Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000045766 00242/19 
HOME CENTER BRASIL MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA EM 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053491 00469/05 INFECTOLOGIA NUNES SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061161 00003/04 
IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE SAO JOSE DO 

RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048193 01084/17 ITAIPU CONVENIÊNCIA LTDA EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058913  01892/17 IVN COMERCIO DE PRODUTOS 
OTICOS EIRELI EPP  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

 

 

2020000043436 00639/11 JNA RIO PRETO TRANSPORTES 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059382 02060/15 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA 
GRAFICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059396 00858/14 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
GRÁFICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000019406 02218/15 L C FONTINI DISTRIBUIDORA EIRELI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056621 02218/15 L C FONTINI DISTRIBUIDORA EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000056646 02218/15 L C FONTINI DISTRIBUIDORA EIRELI Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000054843 00627/02 L L SORVETERIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056391 00187/05 LI JIANCHENG ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000057937 00151/03 LIETE MIRZA ARANHA DA SILVEIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053460 00753/14 LILIAN BEANI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049501 01655/13 LOPES COSTA CURSOS DE 
CAPACITAÇÃO LTDA EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058830 01110/04 LOPES SUPERMERCADOS LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056622 02516/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056630 02515/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000056661 02513/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - Baixa 
de Responsabilidade Técnica 

2020000056745 02514/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063952 02513/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA 

Alteração de Dados Cadastrais - 
Assunção de Responsabilidade 

Técnica 

2020000063961 02513/18 LUCHESI FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058110 00144/09 LUCIANO BARBOZA DE SOUZA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056041 00385/07 M A S MANZANO BATATAS EPP Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047732 00102/99 M D CLINICA CIRURGICA LTDA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000054829 00383/14 M J R CURY BAR ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062444 02320/18 MARCO AURELIO FERNANDES 
34411398877 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047557 00055/10 MARIA ISILDA COSTANTINI 
GAGLIARDI 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058097 00613/04 MARIO SALLES CUNHA JUNIOR Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056781  00379/15 MARYSA GOMES DOS SANTOS 
25527663829  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

2020000053209 00348/17 MAURO PEDRIN ACUPUNTURA E 
PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000053228 00349/17 MAURO PEDRIN ACUPUNTURA E 
PRODUTOS NATURAIS EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000053502 01047/10 MILENE ISABEL FERRAZ Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061774 01296/06 MINI MERCADO IMPERIAL RIO 
PRETO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060543 01322/11 NATALIA OTTAVIANI COLOMBO DO 
VALE 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050779 02302/18 NATHALIA CRISTINA DE LIMA MEDICI Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049631 01277/08 NEWTON WAGNER GONCALVES 
FERREIRA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058177 00734/14 OFICIAL ACADEMIA DE ESPORTES 
LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000057925 00152/03 OSNIR CARVALHO DA SILVEIRA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059834 01367/12 OZIRIDE NIOBE GIACCHETTO DOS 
SANTOS ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050984 00828/11 PADARIA CORSINI 27 LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000050994 00979/17 PADARIA CORSINI 27 LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000055695 01261/00 
PANIFICADORA JARDIM BELO 

HORIZONTE DE RIO PRETO LTDA 
EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059699  00090/17 REDENTORA LOJA DE 
CONVENIÊNCIAS LTDA ME  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000059723  00090/17 REDENTORA LOJA DE 
CONVENIÊNCIAS LTDA ME  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056768 01642/00 RESTAURANTE JOCKEY CLUBE RIO 
PRETO LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

 

 

2020000047368 01300/14 RIO PRETO NORTE PIZZARIA E 
RESTAURANTE EIRELI ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059331 00304/14 ROBSON DE PAULA RASCASSI & CIA 
LTDA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000049025 02197/17 ROSANGELA CRISTINA ALBERTINI 
07069453876 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000059984 01720/18 ROZANA MACHADO DE SOUZA 
FILETO 07042037820 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000051340 00985/10 S A A BARUFI ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058914 00155/13 SABORE ALIMENTOS LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062458 01376/07 SACOLAO MAINO E MAINO LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000047375 01908/17 SANDRO BREGANTIN GARCIA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000038984 01700/19 SANGIA FERNANDES CORMINEIRO 
07050544892 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000057407 01502/16 SAUDE ALTERNATIVA CLINICA 
MEDICA LTDA 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000057526 00206/13 SHOPPING NOTA 10 LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062344 01230/18 SUELI GARCIA CARMONA Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000062316  02057/09 TABACARIA VITORIA RIO PRETO 
LTDA  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000062329  02057/09 TABACARIA VITORIA RIO PRETO 
LTDA  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Endereço 

 

 

2020000062338  02057/09 TABACARIA VITORIA RIO PRETO 
LTDA  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000058507  00594/02 TARANTELLA PIZZARIA LTDA ME  Alteração de Dados Cadastrais - 
Responsabilidade Legal 

2020000058513  00594/02 TARANTELLA PIZZARIA LTDA ME  Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061850 02134/18 TEMPERO DIVINO RESTAURANTE 
RIO PRETO 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000048882 02626/17 THAIS OLIVEIRA SOUZA 
36786729819 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000056612  01146/00 UNIDADE DE FISIATRIA LTDA  Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000057983 00487/02 VALENTINA APARECIDA MIORANCI 
PESSOA ME 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000063038 01356/18 VANDA APARECIDA MANCINI 
MARTIN 13340526893 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000061749  01686/15 VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO 
LTDA  

Alteração de Dados Cadastrais - 
Razão Social 

2020000061758  01686/15 VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO 
LTDA  

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000058926 02039/17 VNC COMERCIO DE PRODUTOS 
OTICOS EIRELI EPP 

Renovação de Licença de 
Funcionamento 

2020000060996 02346/16 W V FISIOTERAPIA LTDA ME Renovação de Licença de 
Funcionamento 

São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente de Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
NOTIFICAÇÃO

DECLARAÇÕES

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 – PROCESSO Nº 7133/2020

Objeto: Aquisição de módulo de potência para aplicação em siste-
ma ininterrupto de energia “no-break” (UPS) modular já existente e 
em funcionamento no Data Center da EMPRO, com suporte técnico 
e garantia do módulo a ser fornecido, conforme especifi cações téc-
nicas e condições de execução contidas no anexo I, deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 25/03/2020, sendo adjudi-
cado o objeto à empresa: SO INNOVATIVE POWER SOLUTIONS 
CONSULTORIA LTDA EPP
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. Fernan-
do Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2020 – PROCESSO Nº 7133/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como regular, 
não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 31 de março de 2020 – João Pereira Cura-
do Junior – Presidente.

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020

OBJETO: Alienação de bem imóvel pertencente ao município de 
Monte Aprazível, sendo um terreno situado com frente para Rua 
"FUAD SALIM MARINA".
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo nº 
02/2020, referente à Concorrência Pública nº. 01/2020 de 
12/03/2020 ADJUDICO o objeto licitatório para a empresa PAV – 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ 
nº 07.611.067/0001-01, com endereço na Rua Basileu Estrela, nº 
21, Centro, na cidade de Monte Aprazível-SP, CEP: 15150-000 
foi considerado vencedor pelo maior valor global apresentado de 

R$1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais). E HOMOLOGO o 
procedimento.
Monte Aprazível, 20 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)

HYLDA TAVARES DE CARVALHO (CPF. 049.302.158-20 e RG./ 
SSP 2.459.026-5) DECLARA haver expedido NOTIFICAÇÃO EX-
TRAJUDICIAL a IMOBILIÁRIA FIGUEIREDO LTDA. quanto a RES-
CISÃO do “Contrato Particular de Prestação de Serviços” fi rmado 
entre as partes em janeiro de 2019 com expressa REVOGAÇÃO de 
toda e qualquer procuração e/ ou poderes ora outorgados decorren-
te de tal vínculo, tendo em vista o descumprimento contratual por 
parte única e exclusiva da então contratada.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRANTE URBANIZADORA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.940.998/0001-93, estabelecida à Rua 
Penita,, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, 
da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“Residencial Jorge Rodrigues”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal 
restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista 
o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, 
para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento 
e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer 
comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

ROSANGELA APARECIDA RODRIGUES AMBROZIO 30213040 223.030.508-55 04 31 
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EU QUERO UMA CASA DE CAMPO 
É um verdadeiro ‘estado de sítio’, diria um gaiato, sobre a fuga 
de pessoas para sítios, fazendas, chácaras, casas de praia e até 
mesmo cidades pequenas onde, até agora, o vírus não bateu à 
porta. Esse êxodo para cidades pequenas, principalmente nas 
montanhas ou à beira de lagos, obrigou os prefeitos a montar 
barreiras para não deixar entrar forasteiros, com medo que 
trouxessem consigo o temido vírus. É claro que esse êxodo é 
praticamente limitado à turma do andar de cima, pessoas de 
posse. Nessa época de confinamento, com as crianças sem aulas 
e com tudo fechado, cresce a procura de aluguel de chácaras no 
entorno de Rio Preto. Pessoas, que têm crianças e moram em 
apartamento onde o espaço é exíguo, estão se instalando em 
casas de campo para que a gritaria dos pequenos soe menos 
tonitruante e onde as bolas chutadas no gramado não atinjam 
as porcelanas tão estimadas pela mãe, pois, espalhados pelo 
jardim, podem gastar sua energia até se exaurirem e caírem 
desmaiados de sono. Enquanto isso, os pais assistem de longe 
vendo o dia passar como as nuvens. E lavando as mãos, toda 
hora, claro. Veja este anúncio que encontrei no site OLX: “Fuja do 
coronavírus”. Oferece aluguel de um sítio entre Araras e Vale das 
Videiras, em Petrópolis, interior fluminense. De repente, vários 
condomínios de Itaipava estão sendo procurados por pessoas 
querendo alugar uma casa ao ar livre, longe de aglomerações. 
Aqui também. Muita gente acabou tomando o rumo da Enseada 
Azul ou de chácaras no Jóquei Clube. Ou de suas fazendas. 
Vale recordar que o fenômeno não é novo. No início do século 
passado, houve dezenas de relatos de estrangeiros e de famílias 
mais ricas mudando-se do Rio para cidades como Petrópolis e 
Teresópolis. Isso por causa de doenças como a varíola, a peste 
bubônica e a febre amarela, que assolavam a população urbana.

DEFINHANDO

Até fevereiro, a malha aérea 
da Gol era composta de 800 
voos diários. Passou pra 300 
voos há duas semanas e para 
200 na semana passada. 
E fará apenas 50 voos a 
partir de domingo. Mesmo 
diminuindo drasticamente o 
número de voos, a Gol registrou 
um prejuízo diário de R$ 10 
milhões na semana passada.

MALDIÇÃO

Tóquio sediaria os Jogos Olímpicos 
em 1940. Não aconteceram por 
causa da II Guerra Mundial. Os 
Jogos de Moscou, em 1980, na 
Guerra Fria, sofreram boicote de 
quase 70 países. Outro dia, Taro 
Aso, vice-primeiro-ministro do 
Japão, disse: “Os Jogos sofrem 
uma maldição a cada 40 anos”. 
O Movimento Olímpico prega 
esporte como filosofia de vida e 
ferramenta para desenvolvimento 
humano, econômico e social. 
Enaltece equilíbrio entre corpo, 
mente e espírito. Tem princípios 
como amizade, compreensão 
mútua e solidariedade.

Silvia Boldrina, Roberta 
Bertazo, Sinome Teixeira 
Soubhia, Eloisa Ottoboni 
Rossi, Ana Carolina Arroyo 
Barbosa Biselli, Luciana 
Matarazzo Ribeiro Soubhia 
e Antonela Teixeira, 
no aniversário de Ana 
Carolina

DELÍCIA DE COMÉDIA 

Para você que está em casa procurando o que fazer para passar o 
tempo nesse período de isolamento social, uma sugestão. O Now 
recebeu o filme “Minha Mãe é uma peça No 3”, de Susana Garcia 
com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier, Herson 
Capri, lançado em dezembro do ano passado que tornou-se o maior 
sucesso de bilheteria nacional, superando até os blockbusters de 
Hollywood, os mais esperados de 2019 “Star Wars: Ascensão 
Skywalrker” e “Frozen 2”. Ao todo, o filme sobre Dona Hermínia, 
protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, registrou a marca de R$130 
milhões .Anteriormente, o campeão de faturamento era o longa 
“Nada a Perder”, primeira parte da cinebiografia do bispo Edir 
Macedo, que arrecadou 120 milhões de reais no período que ficou 
em cartaz.. Recomendo porque você terá ali deliciosos momentos 
de enterteinment. O filme “ Minha Mãe é uma peça-3” tem um 
humor inteligente e sutil, diálogos espirituosos e as cenas fluem 
leves e divertidas, acentuando a boa vibe do elenco, que recolhe 
da ótica de D. Hermínia sobre a vida, momentos hilários. Se não 
viu ainda, esta coluna recomenda.

Juliana Hawilla Alvarenga, Renatinha Hawilla Pires e 
Tony Cury durante jantar no Varanda do Golfe

São José do Rio Preto, quarta-feira 
1° de abril de 2020

SANDRA ROSA 
MADALENA 

Sidney Magal vai ganhar 
um documentário sobre 
sua carreira. ‘Me chama 
que eu vou’, dirigido por 
Joana Mariani, terá imagens 
de arquivo inéditas, cenas 
mostrando sua re lação 
com o filho, Rodrigo, e a 
cumplicidade com Magali, 
com quem é casado há 40 
anos, além de entrevistas 
feitas entre 2018 e 2020. 
O longa metragem está em 
fase de finalização e deve 
estrear no segundo semestre 
deste ano.

DELAÇÃO  

O prato principal da delação 
de Eike Batista, fechada com 
a PGR depois de uma longa 
negociação, são os bancos. 
Provavelmente, a colaboração de 
Eike morreria na praia se ele não 
falasse sobre as operações que 
fazia com JP Morgan, Goldman 
Sachs, BTG Pactual, ItaúBBA, 
Morgan Stanley e Credit Suisse. 
E o que Eike Batista revelou no 
acordo fechado pelos advogados 
Rodrigo Mudrovitsch e Victor 
Rufino? O ex-homem mais rico 
do Brasil detalhou operações 
irregulares com esses bancos 
no valor total de cerca de US$ 
1 bilhão. As irregularidades 
foram feitas feitas num longo 
período — tanto no seu auge, 
quando chegou a ser a sétima 
maior fortuna do mundo, como 
nos anos de derrocada do 
império X. Por meio de uma 
operação financeira conhecida 
no mercado por P-notes, Eike 
comprava e vendia no exterior, 
ações do seu grupo sem se 
identificar. Assim, podia fraudar 
e manipular o mercado, utilizar-
se de inside informations e 
outras irregularidades. Eike 
não envolveu os presidentes 
destes seis bancos na delação. 
Contou aos  p rocuradores 
apenas os nomes dos diretores 
que participavam, na outra 
ponta, das operações. O que 
não significa que os CEOs não 
possam sofrer consequências, 
pois a partir da homologação da 
delação é que as investigações 
sobre os ilícitos começarão. 
Eike, em sua delação, conta 
apenas as operações de que 
participou ou autorizou. Mas há 
também a suspeita, por parte dos 
procuradores, que executivos de 
Eike Batista tenham feito para si 
próprios as mesmas operações 
com as P-notes.

Vamos juntos #LutarContraACrise

Waldner LUI

Waldner LUI

SOCORRO

Depois de lançar na semana 
passada medidas de emergência 
para a área da saúde e para assistir 
aos trabalhadores informais, Paulo 
Guedes está na iminência de 
anunciar um pacote de iniciativas 
para tentar reerguer alguns 
setores da economia abalados 
com a pancada do coronavírus. 
Os primeiros beneficiados serão 
a aviação, a hotelaria e os bares 
e restaurantes.

NOVO PARTIDO

Se até o Marco Rillo abandonou o 
galeão do PT e bandeou-se para 
o PSOL, imagino como esteja o 
partido do ex-presidente Lula.


