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A partir deste sábado, as feiras livres voltam a fazer 
parte do cotidiano dos rio-pretenses. Mas, por causa 
da pandemia do novo coronavírus, há recomendações 
que precisam ser seguidas, tanto pelos feirantes, quanto 
pelos frequentadores.
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Câmara aprova 
repasse de R$ 
2 bilhões para 
Santas Casas 
e filantrópicos 
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Primeiro a morrer de dengue 
em 2020 é homem de 25 anos

EM RIO PRETO

Paciente, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tinha fator de risco e apresentou os primeiros sintomas da 
doença no dia 21 do mês passado. Ele morreu quatro dias depois. Cidade tem 1.938 casos de dengue confirmados.                                                         
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Educação lança 
programa de 

aulas on-line na 
rede municipal
Aulas vão acontecer por 

meio de ferramentas como 
GSuite for Education, do Goo-
gle, Youtube e redes sociais, 
enquanto durar a quarentena 
imposta pelo avanço do Co-
vid-19. Cada escola, segundo 
a Secretaria Municipal de 
Educação, terá autonomia de 
escolher quais canais de con-
tato usará. 
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Dez rio-pretenses se curam do novo coronavírus e número de infectados chega a 47
ÚLTIMO BOLETIM
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Bene integra 
estudo nacional 

sobre uso da 
hidroxicloroquina 

Pesquisa, que terá hospital de 
Rio Preto como um dos integran-
tes, irá avaliar a eficácia e segu-
rança de potenciais terapias para 
pacientes com o novo coronavírus 
(COVID-19), entre elas o uso da 
hidroxicloroquina e azitromicina. 
Estudo  envolverá os pacientes em 
diversos momentos da doença:  
ambulatoriais; hospitalizados com 
doença leve à moderada; e em 
estágio grave na UTI.        Pág. A5

Feiras retornam 
amanhã com 
novas regras

Vereadores pedem flexibilização para o 
comércio na volta da sessão ordinária

Estudantes da rede municipal de educação vão passar a ter aulas virtuais durante isolamento social

Divulgação

Doenças que 
causam a 

cegueira são 
foco do 'Abril 

Marrom'
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Baep prende 
integrantes 
de quadrilha 
que roubava 

caminhonetes
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Feriado altera 
funcionamento 
de serviços e 

espaços públicos 
de saúde e lazer
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ALIMENTAÇÃO X FERTILIDADE

Divulgação

comunicação necessária para o 
controle do ciclo ovulatório da 
mulher (ciclos regulares).

Uma dieta saudável deve ser 
elaborada com a exclusão de 
alguns alimentos, considerados 
não tão bons para a saúde e a 
inclusão de outros alimentos, 
ricos em nutrientes específicos 
e antioxidantes importantes para 
diminuição do estresse oxidativo 
no organismo.

Dentre os alimentos consi-
derados não tão saudáveis e 
que devem ter seu consumo di-
minuído ou até serem excluídos 
da dieta podemos citar: álcool, 
açúcar, gorduras trans, alimen-
tos processados, cafeína e carne 
vermelha em excesso. 

O ideal para os consumidores 
de café seria a ingestão de, no 
máximo, duas xícaras peque-
nas de café ao longo do dia e 
o consumo da carne vermelha 
intercalada com o consumo de 
outras proteínas importantes 
como o frango e o peixe. 

Para melhorar a fertilida-
de através da alimentação é 
recomendado o consumo de 
alimentos capazes de estimular 
a produção hormonal e conse-
quentemente favorecer a pro-
dução e liberação de óvulos e 
espermatozoides viáveis, como 
frutas, verduras, legumes, pro-
teínas magras, cereais integrais, 
leguminosas e oleaginosas. 

Segundo a nutricionista Fer-
nanda de Oliveira, especialista 

08/

em nutrição clínica e com atu-
ação em casais inférteis, as 
mulheres necessitam de alguns 
nutrientes específicos para fer-
tilidade como o ômega 3 e a 
coenzima Q 10 importante no 
processo de maturação folicular 
e que podem ser encontrados 
em alimentos como as semen-
tes de chia ou de linhaça, ger-
gelim, peixes (sardinha, atum, 
salmão) e oleaginosas. 

Vitaminas do complexo B 
importantes para produção hor-
monal encontradas em folhosos 
verdes escuros (espinafre, cou-
ve, rúcula, agrião), ovos, carnes, 
peixes, nozes, cereais integrais. 
Zinco, mineral essencial para o 
amadurecimento do oócito e sua 
capacidade de divisão celular, 
presente em alimentos como 
espinafre, gema de ovo, casta-
nhas, nozes, amêndoas, frutos 
do mar, frango, carne vermelha. 
Vitamina D também importante 
na modulação da produção 
hormonal, sendo a exposição ao 
sol por 15 minutos diariamente 
uma excelente forma de man-
ter seus níveis adequados no 

    Para melhorar a fertilidade através da alimentação é recomendado 
o consumo de alimentos capazes de estimular a produção hormonal 
e consequentemente favorecer a produção e liberação de óvulos e 
espermatozoides viáveis, como frutas, verduras, legumes, proteínas 

magras, cereais integrais, leguminosas e oleaginosas

“
”

Divulgação

 ARTIGO

Gustavo CRUZ

Restaurantes e o Mercado Futuro

“O presente impõe formas. 
Sair dessa esfera e produzir 
outras formas constitui a cria-
tividade”. A frase do escritor 
austríaco Hugo von Hofman-
nsthal foi cunhada há mais 
de 2 séculos. Justamente no 
ano de sua morte, 1929, ela 
teria seu melhor contexto para 
encaixe, por conta do Crash 
da Bolsa ocorrido. Quase um 
século após os dois eventos, 
novamente nos vemos diante 
de um cenário desafiador, que 
exige muita criatividade.

No Brasil, o setor de servi-
ços representa mais de 60% 
do PIB, e deve ser um dos 
mais afetados com a crise do 
coronavírus. Associações de 
bares e restaurantes estimam 
que, no curto prazo, cerca de 
6 milhões de trabalhadores do 
setor serão duramente atingi-
dos. O governo tem enviado 
propostas para auxiliar, como 
os R$40 bilhões destinados 
para micro e pequenas em-
presas pagarem o salário de 
funcionários. Valor seria utili-
zado pelos próximos 2 meses, 

desde que não demitam staff 
por conta da crise.

Para enfrentar as adversi-
dades do presente, diversas 
iniciativas criativas começam a 
surgir, o intuito é gerar receita 
enquanto restaurantes e bares 
permanecem fechados.

Todos sabem o que quanto 
o brasileiro é criativo. Assim, 
restaurantes que operam no 
sistema de rodízio estão ofe-
recendo um voucher para 
clientes utilizarem até o final do 
ano. Assim, quando o cliente 
compra um rodízio ganha o 
segundo. Também temos o 
projeto “gentileza gera genti-
leza”, vendendo vale presentes 
(modalidade mais comum nos 
EUA), ou o “apoie um restau-
rante”, oferecendo vouchers 
que custam R$ 50, mas que 
o cliente poderá trocar por um 
consumo de R$ 100 até o final 
do ano.

Essas medidas contribuem 
para garantir algum reforço 
no fluxo de caixa desses esta-
belecimentos no curto prazo, 
que será duramente afetado. 
Por mais que eles tenham 
presença em aplicativos de 
entregas, o número de pedidos 

da maioria será bem menor. 
Até porque, o serviço de en-
trega não costuma representar 
nem 10% do faturamento dos 
restaurantes. Com esse refor-
ço, conseguem algum respiro 
e se planejam para o restante 
do ano.

Isso sem contar, que em 
muitas promoções o cliente 
realiza a compra individual-
mente, mas no geral a ida ao 
restaurante ocorre acompa-
nhado. Quem compra o vou-
cher já poderia gastar mais do 
que comprou originalmente, e 
ainda pode influenciar outras 
pessoas que não compraram 
a lhe acompanhar na ida ao 
lugar.

O local pode incrementar 
um fluxo futuro com mais 
clientes do que teria natural-
mente. Contando pela própria 
pessoa que compra uma das 
modalidades e de possíveis 
companhias. Quem adquire 
pode estar na categoria que 
já gostava do estabelecimento, 
mas agora estabeleceu um 
contrato futuro com o restau-
rante, no qual poderá exercer 
a opção de ir.

Ao realizar esse tipo de 

organismo. E outras vitaminas 
antioxidantes, capazes de com-
bater os radicais livres, como as 
vitaminas A, E e C encontradas 
em alimentos como cenoura, 
mamão, laranja, limão, banana, 
abacaxi, castanhas, folhosos, 
brócolis, tomate e outras frutas 
e legumes.

No caso dos homens, a nutri-
cionista também ressalta aten-
ção especial, a alguns nutrientes 
da dieta como o zinco um mine-
ral de extrema importância, que 
atua no metabolismo hormonal 
(produção adequada de testos-
terona), na formação, na matu-
ração, quantidade e motilidade 
dos espermatozoides. 

A coenzima Q 10, um im-
portante antioxidante que atua 
na melhora da motilidade dos 
espermatozoides. E outras vi-
taminas antioxidantes como a 
vitamina A, E e C, que atuam 
na qualidade e morfologia esper-
mática. Minerais como selênio, 
magnésio e cobre que também 
apresentam importância na 
qualidade dos gametas mas-
culinos e são encontrados em 

O sonho de ter um bebê 
pode ser mais difícil para 
alguns casais. Estima se que 
esta dificuldade acometa entre 
8% a 12% dos casais em idade 
fértil. Vários são os fatores que 
podem contribuir para a infer-
tilidade do casal, sendo que 
a obesidade, a alimentação 
inadequada e as deficiên-
cias nutricionais podem trazer 
prejuízos tanto aos gametas 
femininos (óvulos) quanto aos 
gametas masculinos (esper-
matozoides). Por isso hábitos 
de vida saudáveis e uma ali-
mentação balanceada podem 
contribuir de forma significativa 
para a melhora da fertilidade.

A obesidade é medida na 
prática através de um cálculo 
que utilizamos o peso e a 
altura, sendo que valores de 
IMC (índice de massa cor-
poral) acima dos parâmetros 
da normalidade podem trazer 
prejuízos à saúde tanto do ho-
mem quanto da mulher, pois 
o tecido adiposo em excesso 
no organismo é considerado 
tóxico e interfere tanto na 
qualidade dos gametas femi-
ninos e masculinos, como na 

alimentos como: castanha do 
pará, castanha de caju, peixes, 
ovos, abacate, aveia, amêndoas 
e chocolate amargo.

Portanto, mudanças nos há-
bitos de vida, uma alimentação 
adequada e a suplementação 
de vitaminas e minerais quando 
necessários são fatores que con-
tribuem de forma muito positiva 

para a fertilidade do casal e o 
sucesso da gestação tanto de 
forma natural como nos pro-
cessos de fertilização in vitro. 

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana.

ação, restaurantes estão utili-
zando ferramentas conhecidas 
do mercado financeiro, nada 
mais do que o mercado futu-
ro. O investidor aciona esse 
mercado quando tem inte-
resse em comprar ou vender 
um ativo em um período de 
tempo futuro, mas para se 
proteger de oscilações no meio 
do caminho fecha um contrato 
bem antes. A ferramenta é 
muito bem vinda, e pode ser 
importante na estratégia de 
longo prazo desses locais. 
Tempos não usuais acabam 
provocando uma aceleração 
em novos comportamentos do 
consumidor e dos empresários. 
Certamente 2020 acelerará 
novas formas de conexão entre 
cliente e restaurantes.

O presente aparenta ser 
nebuloso, mas para sair dessa 
esfera, precisaremos de ações 
como essa. Criatividade pode 
contribuir, e muito, na continui-
dade de nossos restaurantes 
e bares favoritos que estamos 
contando os dias para rever.

* Estrategista da RB In-
vestimentos.
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A primeira sessão ordinária 
pós-início da quarentena por 
conta da pandemia de coro-
navírus (Covid-19) teve além 
da aprovação de nove dos 
11 projetos que estavam na 
ordem do dia o intenso debate 
por parte de alguns vereadores 
sobre a possível flexibilização 
para a abertura de alguns es-
tabelecimentos comerciais que 
estão fechados por conta dos 
decretos estadual e municipal. 

O balão de ensaio deste 
debate aconteceu durante 
a votação de um projeto de 
Executivo que foi aprovado 
e alienou bens imóveis do 
município, para instalação de 
empresas e atividades comer-
ciais, industriais e de serviços 
na cidade. O primeiro vereador 
a questionar a quarentena 
foi Jorge Menezes (PSD) que 
voltou a afirmar que o prefeito 
deveria flexibilizar, pois senão 
várias empresas vão quebrar. 

“Prefeito dê uma olhada 
para o comércio pequeno, pois 
os grandes estão funcionan-
do”, salientou Menezes.

O vereador Pedro Roberto 
(Patriota) aproveitou a deixa 
para pedir que as escolas de 
música pudessem voltar a 

funcionar,  pois segundo ele 
muitas aulas são individuais e 
em salas separadas. 

Outros vereadores de forma 
mais branda sem citar setores 
reforçaram o pedido para o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
rever o decreto e flexibilizar 
a abertura do comércio e de 
outros setores.

Por sua vez o vereador Fabio 
Marcondes (PL) afirma que a 
conversa deve ser feita de for-
ma pontual com o Executivo e 
com isso houve a autorização 
nesta quinta-feira (9) para fun-
cionar até o próximo domingo 
(12) cerca de 15 empresas 
comerciais ligadas à venda de 
ovos de Páscoa e chocolate. 
O parlamentar afirma que os 
empresários focaram que este 
é o único período do ano que 
mais faturam. 

Sessão - dos projetos da 
pauta, nove foram aprovados 
por unanimidade e um deles 
foi retirado pelo autor vereador 
Renato Pupo (PSDB) e o outro 
projeto foi prejudicado pela au-
sência do autor o vereador Jean 
Dornelas (MDB), a proposta do 
vereador proíbe a contração de 
pessoas para cargos comissio-
nados caso os mesmos tenham 
sido condenados pela Lei Maria 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Além de projetos, vereadores 
abordam flexibilização para comércio

NA VOLTA DA SESSÃO

O plenário da Câmara Fe-
deral aprovou nesta quinta-
-feira (9) a transferência de 
R$ 2 bilhões da União para 
as Santas Casas e Hospitais 
Filantrôpicos de todo país.

Segundo o deputado Ge-
ninho Zuliani (DEM), o mon-
tante deverá ser utilizado ex-
clusivamente para a compra 
de insumos e medicamentos 
a serem utilziados no tratata-
mento de pacientes vítimas 
do coronavírus (Covid-19).

O projeto aprovado neste 
momento pela Câmara é de 
autoria do senador paulista 
José Serra (PSDB), houve o 
acordo para os deputados 
não apresentarem emendas 
com o objetivo de garantir 
a celeridade na aprovação 
do Senado, e uma poste-
riormente a sanção presi-
dencial. 

“Hoje, as Santas Casas 
e hospitais filantrópicos na 
maioria das cidades distan-
tes de regiões metropolita-
nas são responsáveis por 
mais de 50% dos atendi-
mentos provenientes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Em quase todo o estado de 
São Paulo é assim”, afirmou 
Geninho.

A propositura segue para 
a votação no Senado.

Câmara aprova 
repasse de R$ 
2 bilhões para 
Santas Casas

RECURSOS

PSC libera 
Antes de terminar o prazo determinado pela Justiça Eleitoral para novas filia-

ções, o presidente do PSC, Paulo Neto, não divulgou nomes de pré-candidatos 
a vereador, temendo que dirigentes de siglas fortes assediassem aqueles com 
mais potencial de voto. Agora, liberou os nomes dos pastores Luciano Severo e 
João Ferreira, além de Derik Ovídio e de Rodolpho Olsen. Neto tem expectativa 
de que o PSC atingirá o quociente eleitoral – cerca de 14 mil votos –  suficiente 
para fazer uma cadeira na Câmara.

Olhos de lince
Político tarimbado tem 

olhos de lince: enxerga além 
da linha do horizonte. Edi-
nho Araújo (MDB) tem uma 
equipe de secretariado de 
bom nível, entre eles, além 
da competência técnica, Jair 
Moretti (Governo) e Nicanor 
Batista Júnior (Semae) se 
sobressaem na área políti-
ca. Eles têm jogo de cintura 
para transitar na planície, 
no planalto e até em ondas 
revoltas. Pois bem, já co-
mentam nos bastidores que, 
quando a hora chegar, eles 
estão preparados para vir 
a ser sucessores da dupla 
Edinho/Eleuses Paiva.

Mascarados
Os vereadores participa-

ram da sessão de ontem 
usando máscaras para não 
se contaminarem com o co-
ronavírus. Espaço é que não 
falta no plenário da Câmara, 
por exemplo, uma mesa fica 
mais de dois metros de dis-
tância uma da outra. Agora, 
só se foi para se protegerem 
durante discussões acirra-
das, quando os adversários 
ficam cara a cara e aí é 
comum disparar saliva um 
em direção ao outro. Brin-
cadeira à parte, precaução 
nunca fez mal a ninguém. 
A pandemia é séria e todo 
cuidado é pouco.  

Leva tudo
Comerciantes estabelecidos na 

Avenida Mirassolândia, Zona Norte, re-
clamam da ação de ladrões que furtam 
toda a fiação de suas lojas. O vereador 
Pedro Roberto (Patriota) pede para 
que a Polícia Militar reforce as rondas 
naquela região para combater a ação 
da bandidagem. Os comerciantes, diz 
o vereador, já estão sendo penalizados 
com a suspensão das atividades por 
causa do coronavírus, e ainda têm de 
arcar com esse tipo de prejuízo.  O 
vandalismo também tem de ser com-
batido com rigor...

Pré-campanha
Como os vereadores já 

estão em pré-campanha, 
com foco à reeleição em 
outubro, é normal os mais 
afoitos usarem frases de 
efeitos para conquistar a opi-
nião pública. Cada um tenta 
vender seu peixe da forma 
mais incisiva para atingir 
determinado segmento da 
sociedade. Como a pande-
mia é o assunto do dia e 
afeta diretamente os comer-
ciantes, o bombardeio vai 
continuar sobre o governador 
João Doria e indiretamente 
ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB), que segue as orien-
tações do Estado e da OMS.  

Surfando
Proposta do deputado 

federal André Ferreira (PSC-
-PE) prevê a inscrição auto-
mática de famílias de baixa 
renda incluídas no Cadastro 
Único, nas regras da tarifa 
social de energia elétrica. 
O texto prevê descontos de 
até 65% nas contas de luz. 
O autor diz que a mudança 
é necessária porque a norma 
atual apenas determina que 
a administração pública e as 
concessionárias informem 
os potenciais beneficiários 
sobre o direito à tarifa social. 
Agora, tem muito político 
surfando na onda do vírus 
chinês...

‘Irresponsável’
Vereadores bombardearam João Doria (PSDB) ontem por causa das medidas restritivas, 

que suspenderam as atividades comerciais para combater a propagação do coronavírus. 
Jorge Menezes (DEM) e Anderson Branco (PL) foram os mais incisivos nas críticas ao go-
vernador. “João Doria é um irresponsável”, esbravejou Branco. Agora, se o governo liberar 
e a pandemia sair fora de controle, as críticas não seriam ao contrário? Decisão difícil! O 
governador Doria está entre a cruz e a espada...

R$ 1 bilhão
A Assembleia Legislativa aprovou projeto do gover-

nador João Doria (PSDB) que libera R$ 1 bilhão para 
ser destinado ao combate da pandemia do coronavírus 
e também para o tratamento da Covid-19. O deputado 
Itamar Borges (MDB) informou que o recurso financeiro 
só foi possível devido ao superávit obtido pelo governo 
no exercício de 2019. “Eu apresentei emenda pedin-
do prioridade na liberação dos recursos destinados 
às Santas Casas e aos Hospitais Filantrópicos, que 
atendem pelo SUS”, frisou.

Sérgio SAMPAIO

Vereadores usaram máscaras no retorno à Casa

Assembleia aprova em sessão virtual R$ 1 bilhão para a Saúde usar no combate ao Covid-19

O deputado estadu-
al Itamar Borges (MDB) 
participou da votação que 
aconteceu nesta quinta-
-feira (9) na Assembleia 
Legislativa do projeto de lei 
174/2020 do governo do 
Estado de São Paulo que 
criou um fundo especial 
de recursos para serem 
usados em medidas de 
enfrentamento ao corona-
vírus (Covid-19).

O PL vai destinar a 

quantia de R$ 1 bilhão 
que é o valor do Superávit 
do Estado no ano passado 
(2019).

O deputado apresen-
tou algumas emendas a 
PL solicitando a liberação 
de parte destes recursos 
para às Santas Casas e os 
Hospitais Filantrópicos do 
Estado. “Queremos garan-
tir o bom funcionamento 
dos serviços hospitalares 
e o atendimento às ne-
cessidades e demandas 
da população, que deve 

ser anunciada nos pró-
ximos dias. Uma grande 
conquista que irá agilizar os 
atendimentos e melhorar o 
aporte dos hospitais, neste 
momento de pandemia”, 
salientou Itamar.

O parlamentar afirmou 
que os recursos ajudarão 
na aquisição de materiais e 
medicamentos para serem 
utilizados no enfrentamen-
to do Covid-19, por parte 
dos hospitais que atendem 
usuários do SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Da REDAÇÃO

Sergio SAMPAIO

Comerciantes estabelecidos na 
Avenida Mirassolândia, Zona Norte, re-
clamam da ação de ladrões que furtam 
toda a fiação de suas lojas. O vereador 
Pedro Roberto (Patriota) pede para 
que a Polícia Militar reforce as rondas 
naquela região para combater a ação 
da bandidagem. Os comerciantes, diz 
o vereador, já estão sendo penalizados 
com a suspensão das atividades por 
causa do coronavírus, e ainda têm de 
arcar com esse tipo de prejuízo.  O 
vandalismo também tem de ser com-

da Penha. 
Maria da Penha - um dos 

projetos que focava a punição 
de pessoas condenados pela 
Lei Maria da Penha foi apro-
vado o que corta o pagamento 
do Auxílio Atleta para pessoas 

condenadas em segunda ins-
tancia, de autoria do vereador 
Pedro Roberto a proposta é 
uma forma de enfrentamento 
a violência contra a mulher. 
“Essa proposta soma-se à 
luta em defesa da mulher”, 

finalizou.
As sessões ordinárias vol-

tam à sua normalidade a partir 
da próxima semana acontecen-
do todas as terças-feiras. A 9ª 
sessão está agendada para o 
dia 14 de abril, às 17 horas. 

PL
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Recursos vão ajudar 
a comprar materiais 
e medicamentos no 
enfrentamento da 
pandemia, afirma 
o deputado Itamar 
Borges
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A Secretaria Municipal de 
Educação anunciou nesta 
quinta-feira (9) o lançamen-
to do programa Rio Preto 
Educ Ação, que vai atender 
a demanda de aulas dos 
alunos da rede municipal 
enquanto durar a suspen-
são das aulas presenciais 
por conta da pandemia de 
coronavírus (Covid-19) na 
cidade.

Como a reportagem 
adiantou, o comunicado 
aconteceu com o encer-
ramento dos 14 dias de 
recesso da rede municipal 
que foram antecipados e ti-
veram início no último dia 23 
de março. No cronograma 
deste ano da rede municipal 
seriam concedidos 10 dias 
de recesso no mês de julho 
e outros quatro dias no mês 
de dezembro.

O objetivo do programa 
é atender os cerca de 30 
mil alunos da rede muni-
cipal para que os mesmos 
tenham uma rotina de aulas 
que acontecerão à distancia 
durante o período que as au-
las presenciais não puderem 
acontecer.

Essas aulas serão feita 
on-line por meio de ferra-
mentas como GSuite for 
Education, do Google, You-
tube e redes sociais. Cada 
escola terá autonomia de 
escolher quais canais de 
contato usará, isso porque 
segundo informações da 
secretaria existem unidades 
escolares que já têm grupos 
de comunicação com os pais 
e por meio deles podem dis-
ponibilizar os materiais que 
serão utilizados durante este 
período.

Para os pais que não têm 
acesso à internet, a Secre-

Educação lança programa para atender alunos durante 
suspensão das aulas presenciais em Rio Preto

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br
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Processos 
seletivos das 

Etecs e Fatecs 
para o segundo 

semestre 
terão as datas 

alteradas

Neste momento em 
que se faz necessário 
manter o isolamento 
social como forma de 
prevenção à Covid-19, 
o Centro Paula Souza 
(CPS) informa que se-
rão alteradas as datas 
do Vestibular das Fa-
culdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado e do 
Vestibulinho das Esco-
las Técnicas Estaduais 
(Etecs) para o segundo 
semestre de 2020.

Na hora oportuna, o 
CPS vai divulgar o novo 
calendário dos dois pro-
cessos seletivos.

Da REPORTAGEM

Quarentena impõem 
restrições em RP

Da REPORTAGEM

Durante o feriado prolon-
gado de Páscoa, seguem as 
restrições provocadas pela 
quarentena de prevenção à 
disseminação do Corona Vírus. 
Confira os horários:

Farmácia Municipal: Sex-
ta, sábado e domingo: aberta 
das 8h às 14h

Unidades de Pronto-A-
tendimento: 24 horas para 
atendimento de urgência e 
emergência

Unidades Básicas de Saú-
de: Fechadas

Cidade da Criança, pisci-
nas públicas, parques, Zoo-
lógico Municipal, bibliotecas, 
museus e centros esportivos: 

Permanecem fechados em fun-
ção da quarentena.

Poupatempo, Prefeitura 
Regional Norte e Shoppin-
gs populares: Permanecem 
fechados em função da qua-
rentena.

Procon, Semae e secre-
tarias da Fazenda, Trânsito e 
Obras: Retoma o atendimento 
exclusivamente virtual na se-
gunda-feira, 13 

Área Azul: Cobrança segue 
suspensa

Mercado Municipal: Ape-
nas atividades essenciais estão 
em funcionamento

Sexta-feira - não abre
Sábado – das 7h às 13h
Domingo – das 7h às 13h

 

Feiras livres:

Sexta-feira – não haverá

Sábado – das 6h às 11h30

Domingo – das 6h às 12h

Os fãs de rodeio também 
estão sendo presenteados com 
uma programação especial nas 
redes sociais. 

O canal oficial no YouTube 
da Festa do Peão de Barretos 
– maior evento do gênero da 
América Latina e entre os maio-
res do mundo – vai apresentar 
durante todo o mês de abril as 
competições completas da edi-
ção de 2019 do evento.

Serão 24 horas diárias de 
rodeio, que mostrarão os 11 
dias de festa. 

Nesta quinta-feira, dia 9, fo-
ram exibidas as competições da 
quinta-feira, dia 16 de agosto, e 
assim sucessivamente, até o dia 
20 de abril, quando o público 
poderá acompanhar a grande 
final (ocorrida em 26 de agosto 
do ano passado).

Festa do Peão de 
Barretos transmite 

rodeio 24 horas
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'Abril Marrom' alerta para as 
doenças que causam cegueira

Com o objetivo de cons-
cientizar a população sobre a 
prevenção das doenças que 
causam cegueira, a campanha 
‘Abril Marrom’ aborda a im-
portância dos cuidados com a 
saúde ocular. Segundo o Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO), existem cerca de 1,2 
milhão de pessoas cegas no 
Brasil. No entanto, a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
estima que entre 60% e 80% 
dos casos de cegueira podem 
ser evitáveis ou tratáveis.

As três principais causas de 
cegueira no mundo são doen-
ças que acometem, sobretudo, 
idosos: Catarata, Glaucoma e 
Degeneração Macular Relacio-
nada à Idade (DMRI). “A causa 
mais comum da catarata é o en-
velhecimento do cristalino que 
ocorre pela idade. Porém, ela 
poderá estar associada a outros 
fatores, como diabetes descon-
trolada, tabagismo, alcoolismo, 
trauma ocular, além de colírios 
sem prescrição médica. O único 
tratamento efetivo para curar a 
catarata é a cirurgia”, explicou 
o oftalmologista especialista em 
catarata Leonardo Pereira.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Já o glaucoma é o principal 
responsável pela perda irrever-
sível de visão. De acordo com 
oftalmologista especialista em 
glaucoma José Renato Duarte, 
a doença é causada principal-
mente pela elevação da pressão 
intraocular (PIO), que provoca 
lesões no nervo óptico. “Heran-
ça genética, envelhecimento, 
diabetes e traumas oculares 
também aumentam o risco do 
glaucoma”, afirmou.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a DMRI é a principal 
causa de cegueira irreversível 
em pessoas com mais de 50 
anos. “Ela causa a perda pro-

A Caixa Econômica Federal 
anunciou nesta quinta-feira (9) 
novas medidas para o mercado 
de crédito imobiliário, como 
carência para novos financia-
mentos, aumento do tempo de 
pausa nos contratos e renego-
ciação de dívidas, tanto para 
pessoas físicas quanto para as 
construtoras. No total, as ações 
representam R$ 43 bilhões em 
recursos no mercado imobili-
ário nos próximos meses. As 
medidas serão válidas a partir 
da próxima segunda-feira (13).

Em transmissão ao vivo pela 
internet, o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, disse que 
as medidas poderão beneficiar 
mais de 5 milhões de famílias 
e preservar cerca de 1,2 milhão 
de empregos.

Guimarães disse que há um 
compromisso das construtoras 
de não demitir, ao renegociar 
os contratos com o banco. “Não 
aceitamos demissão. Queremos 
o maior tipo de proteção para os 
funcionários. É o equilíbrio entre 
a questão de preservação de 
saúde e a questão econômica, 
que evita as demissões”.

Ações para Pessoas Físicas
A Caixa implementou a pau-

sa de 90 dias no financiamen-
to habitacional, para clientes 
adimplentes ou com até duas 
parcelas em atraso, incluindo 
os contratos em obra.

Segundo Guimarães, quem 
já pediu dois meses de prorro-
gação terá a medida ampliada 
automaticamente para três 
meses. Ele acrescentou que, 
se a crise se agravar, a Caixa 
poderá estender o benefício por 
mais tempo.

A partir de segunda-feira, 
os clientes do banco poderão 
pedir a pausa no pagamento da 
parte não coberta pelo FGTS da 
prestação, por 90 dias.

Caixa anuncia 
6 meses de 

carência em novos 
financiamentos 

Agência BRASIL

Mercadão fica fechado hoje, mas abre amanhã e domingo

PREVENÇÃO

FERIADO DE PÁSCOA

taria disponibilizará o material 
impresso, que deverá ser re-
tirado na própria escola onde 
o aluno é matriculado. Estes 
materiais impressos estarão 
disponíveis a partir dos dias 
16 e 17 de abril.

Segundo Sueli Costa, se-
cretária de Educação, na 
próxima segunda-feira (13), 
ela terá uma reunião on-line 
com todos os gestores, coor-
denadores, diretores e assis-
tentes de direção onde estão 
debatendo a formação deste 
programa. Também na próxi-
ma semana os professores 
terão um curso de formação 
de Teletrabalho.

A secretaria afirma que 

a participação das famílias 
será fundamental para que o 
programa atinja seu objetivo, 
que é dar uma rotina de estu-
dos e atividades para os alu-
nos durante este período, em 
especial para os estudantes 
da 1ª e 2ª Etapa da Educação 
Infantil que abrange crianças 
entre quatro e seis anos. Já 
a partir do 1º ano do Ensino 
Fundamental a criança pode-
rá ter mais autonomia, onde 
serão feitas indicações de 
leitura de diversos gêneros 
textuais.

Foi feita uma parceria do 
município com a Undime 
(União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação) 

que produziu matérias que 
foram adaptadas e ganha-
ram novos conteúdos que 
se enquadram com a reali-
dade do ensino desenvolvido 
pela rede municipal. Para a 
confecção deste material, a 
Prefeitura fez uma parceria 
com o governo do Estado.

A Secretaria deixou claro 
que as aulas presenciais 
continuarão suspensas até 
decisão contrária do Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus de Rio Preto.

Todas as orientações e 
links serão centralizados no 
canal de educação digital da 
Secretaria de Educação – ht-
tps://digital.educacao.riopreto.

ENSINO 
REMOTO

Aulas presenciais na 
rede municipal de ensino 
continuarão suspensas até 
decisão contrária do Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus de Rio Preto
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gressiva da visão central, tendo 
como sintomas embaçamento 
(principalmente durante a lei-
tura) e formação de manchas 
no campo visual, que surgem 
conforme a doença progride”, 
explicou a oftalmologista Paula 
Miyasaki, especialista em retina 
e vítreo. 

Segundo ela, a exposição ao 
sol sem proteção, hipertensão 
e obesidade podem favorece o 
surgimento dessa doença.

“O diagnóstico precoce de 
todas essas doenças é a melhor 
prevenção, por isso, é muito 
importante visitar anualmente o 
oftalmologista. Muitas doenças 

oculares não apresentam sinto-
mas no estágio inicial, e quando 
aparecem o problema já pode 
estar em nível avançado, dificul-
tando o tratamento”, comentou 
Pereira.

O oftalmologista também 
deixou recomendações para 
esse período de pandemia. “Um 
dos principais cuidados durante 
esse período de pandemia do 
Coronavírus é não tocar ou coçar 
os olhos, além disso, pacientes 
que usam óculos ou lentes de 
contato devem reforçar os cui-
dados de higiene pessoal antes, 
durante e depois do tempo de 
uso”, afirmou Pereira.
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Feiras livres voltam neste sábado
O acesso deverá ser feito pelas laterais, 
para controle do público, sendo obrigatório 
o distanciamento de 2 metros entre bancas 
e 1,5 metro entre clientes. Feiras estavam 
suspensas desde 23 de março

As feiras livres voltarão a 
funcionar em Rio Preto neste 
sábado (11) após decisão do 
Comitê Gestor de Enfrenta-
mento do Coronavírus. 

Elas estavam suspensas 
desde o dia 23 março, quan-
do houve um acordo entre a 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento e o Sindicato 
dos Feirantes. 

O comércio no Mercado 
Municipal também foi libera-
do, mas ambos terão algumas 
restrições. 

No caso das feiras fica res-
tringido o acesso pelas laterais, 
com controle de público, sendo 
obrigatório o distanciamento 
de 2 metros entre bancas e 1,5 
metro entre clientes. 

Já no Mercadão, só serão 
autorizados a entrar 30 clientes 
por vez na área interna. 

O acesso aos estabeleci-
mentos é limitado a uma pes-
soa por família, cuja respon-
sabilidade de controle cabe ao 
estabelecimento, inclusive com 
a demarcação em piso para as 
filas e distribuição de senhas.

Conforme a determinação, 
em ambos os contextos só 
poderão funcionar estabe-
lecimentos comerciais com 
predominância de produtos 
alimentícios: mercearias, pa-
darias, laticínios, açougues, 

peixarias, lojas de conveniência 
e hortifrutigranjeiros, ficando 
vedado aos clientes o consumo 
de alimentos nestes locais.

O feirante Gilmar Alves San-
tos, que tem uma banca de 
abacaxis, celebrou a decisão. 
“Perdemos muito nesse perío-
do. Tive um prejuízo de quase 
R$ 5 mil. Que bom que agora 
podemos voltar a trabalhar”, 
afirmou.

“Nós havíamos solicitado, 
por precaução, que os per-
missionários e feirantes sus-
pendessem temporariamente 
suas atividades, até que fosse 
regrado o funcionamento. O 
que foi prontamente atendido. 
Contamos com a colaboração 
deles e agora temos condições 
de orientar quanto às atividades 
consideradas essenciais”, co-
mentou o secretário de Agricul-
tura e Abastecimento, Antônio 
Pedro Pezzuto Junior.

As feiras livres funcionarão 
amanhã, das 6h às 11h30, 
nos bairros Cidade Nova, Es-
planada, Parque Cidadania, São 
Deocleciano e Vila Imperial. 

No domingo (12) será das 
6h às 12h nos bairros Boa Vis-
ta, Guiomar A. Calil, Ipiranga, 
Solo Sagrado 2 e Vila Toninho, 
segundo informações do site da 
Prefeitura de Rio Preto.

O Mercado Municipal fun-
ciona neste sábado (11), das 
6h às 13h, e no domingo (12), 
também das 6h às 13h.

Vinicius Lima 
redacao@dhoje.com.br
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Governo do Estado vai mapear 
aglomeração com ajuda do celular

Monitoramento 
é feito com 

base em dados 
coletivos 

coletados em 
aglomerados a 
partir de 30 mil 

pessoas

Parceria com operadoras 
Vivo, Claro, Oi e TIM usa dados 
digitais para medir distancia-
mento social e envia alerta 
sobre áreas com mais casos 
de contágio

O Governador João Doria 
apresentou nesta quinta-feira 
(9) o Simi-SP (Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente de São 
Paulo) para prevenção e com-
bate ao coronavírus. A parceria 
com as operadoras de telefonia 
Vivo, Claro, Oi e TIM usa dados 
digitais para medir a adesão à 
quarentena em todo o estado 
e também envia mensagens de 
alerta para regiões com maior 
incidência da COVID-19.

“Com 100% dos usuários de 
telefonia celular em São Paulo, 
nós podemos identificar os lo-

cais onde as pessoas estarão 
e onde houver concentração 
para analisar o percentual de 
isolamento e também ações 
de orientação e advertência, 
se necessário”, afirmou o Go-
vernador. Doria também fez 
agradecimentos às direções 
das quatro operadoras pela 
parceria sem ônus ao Estado.

Com o Simi-SP, o Governo 

de São Paulo pode consultar 
informações georreferencia-
das de mobilidade urbana em 
tempo real nos municípios 
paulistas. Para garantir a pri-
vacidade de cada cidadão, o 
monitoramento é feito com 
base em dados coletivos cole-
tados em aglomerados a partir 
de 30 mil pessoas.

O cruzamento dos dados 
das operadoras e dos registros 
de serviços de saúde permite 
que o Governo de São Paulo 
envie mensagens de texto 
para a população. Os alertas 
informam se a pessoa está em 
uma região com índices ele-
vados de casos da COVID-19 
– por exemplo, a Grande São 
Paulo – e um link com informa-
ções sobre a importância de 
medidas de higienização e da 
quarentena.

Da REPORTAGEM
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Monitoramento pelo celular

Intenção da pesquisa é avaliar se a hidroxicloroquina é eficaz em 
melhorar o quadro respiratório dos pacientes com Covid-19

O Hospital Beneficência 
Portuguesa de Rio Preto 
é uma das instituições de 
saúde brasileira convidada a 
participar da Coalizão COVID 
Brasil, uma iniciativa para 
avaliar a eficácia e segu-
rança de potenciais terapias 
para pacientes com o novo 
coronavírus (COVID-19), 
entre elas o uso da hidro-
xicloroquina e azitromicina.

Entre os participantes 
está o Hospital Israelita Al-
bert Einstein, o Hospital do 
Coração (HCor), o Hospital 
Sírio-Libanês, a BP (A Bene-
ficência Portuguesa de São 
Paulo), Hospital Moinhos 
de Vento, Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz e a Rede 
Brasileira de Pesquisa em 
Terapia Intensiva (BRICNet) 
em parceria com o Ministé-
rio da Saúde (Departamento 
de Ciência e Tecnologia).

Segundo o coordenador 
da pesquisa na Beneficên-
cia Portuguesa de Rio Preto, 
o Prof. Dr. Paulo Nogueira, 
o estudo irá envolver os 
pacientes em diversos mo-
mentos da doença:  pacien-
tes ambulatoriais; hospita-
lizados com doença leve à 
moderada; e em pacientes 
com doença grave na UTI.

As pesquisas feitas pela 
Coalizão vão buscar respos-

Da REPORTAGEM

tas sobre o controverso sobre 
o uso dos medicamentos 
hidroxicloroquina e sua as-
sociação com a azitromicina.

Nestes pacientes, será 
avaliado se a hidroxicloroqui-
na é eficaz em melhorar o 
quadro respiratório. Também 
será avaliado se adicionar o 
medicamento azitromicina, 
que pode potencializar a 
ação da hidroxicloroquina, 
terá efeito benéfico adicional, 
afirma Paulo Nogueira. Serão 
incluídos nesta primeira fase 

630 pacientes em todo o país.
“Nos hospitais brasileiros, 

a hidroxicloroquina é usada no 
modo compassivo (por com-
paixão). Estamos usando uma 
droga que ainda não sabemos 
se vai funcionar efetivamen-
te”, afirma Nogueira.

A diretora clínica da Bene-
ficência Portuguesa, Valéria 
Braile, afirma que a instituição 
adotou o uso da hidroxiclo-
roquina no tratamento dos 
pacientes a partir da determi-
nação do Ministério da Saúde 

(MS) para uso em pacientes 
com formas graves da Co-
vid-19, a critério médico.

“Uma vez que os es-
tudos disponíveis acerca 
da eficácia desses medi-
camentos ainda não são 
conclusivos, esperamos 
que os próximos estudos 
nos tragam mais resultados 
sobre o uso adequado e 
seguro dessas e de outras 
possíveis terapias para o 
tratamento da Covid-19”, 
afirma a diretora.

Divulgação

Bene participa de pesquisa nacional 
sobre a eficácia da hidroxicloroquina 

COMBATE AO VÍRUS

A Secretária de Saúde 
de São José do Rio Pre-
to confirmou na live desta 
quinta-feira (9) que 10 pa-
cientes já foram curados do 
coronavírus. Eles receberam 
alta e agora estão imuniza-
dos. Ainda de acordo com a 
Saúde, os dados sobre faixa 
etária, sexo e tempo de re-
cuperação destes pacientes 
serão divulgados apenas na 
semana que vem. 

Vale ressaltar que a ci-
dade não registrou mais 
nenhum óbito desde o fim de 
semana, quando foram con-
firmadas as mortes de uma 
mulher de 79 anos no sá-
bado (4) e a de um homem 
de 73 anos no domingo (5).

Na atualização desta 
quinta-feira (9), mais sete 
casos foram confirmados, 
totalizando 47 até o mo-
mento. Destes, três são 
de profissionais da saúde, 
que já estão em isolamento 
domiciliar. Foram 204 novas 
notificações, fazendo com 
que Rio Preto ultrapassasse 
a marca de mil em menos de 
um mês. Por outro lado, 498 
casos já foram descartados, 
sendo 72 deles só no último 
dia. O município ainda tem 
102 casos em investigação.

Os casos de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) registraram um au-
mento de 44% em 24 horas, 

sendo 402 casos computa-
dos até o momento. Desde 
o dia 18 de março, 173 
moradores de Rio Preto foram 
internados. Destes, 36 pre-
cisaram de UTI (21%). Atual-
mente, 55 estão internados, 
sendo 35 em enfermaria e 
20 em UTI. Dos que estão na 
UTI, 14 estão em ventilação 
mecânica.

A novidade é o retorno 
do atendimento de rotina, a 
partir da próxima segunda-
-feira (13) de cinco unidades 
de saúde que vinham aten-
dendo exclusivamente casos 
relacionados ao coronavírus 
e síndromes gripais. São as 
unidades do Santo Antônio, 
Schmitt, São Deocleciano, 
Caic e Central.

O assessor especial da 
Secretaria de Saúde, André 
Baitello, explicou os motivos 
para as mudanças. “As cinco 
unidades vão voltar a fazer os 
atendimentos rotineiros. Não 
mais atendendo só síndromes 
respiratórias e gripe. A deci-
são foi tomada pelo comitê 
porque temos que otimizar 
nossos EPIS (Equipamentos 
de Proteção Individuais) para 
os profissionais de saúde”, 
explicou.

Já as unidades do Estoril, 
Vetorazzo, Solo Sagrado, An-
chieta, Lealdade e Amizade e 
o anexo da Faceres (infantil) 
continuam com atendimento 
com referência às pessoas 
com problemas respiratórios.

Rio Preto tem 10 
curados do Covid-19

Da REDAÇÃO

Rio-pretenses ficaram livres do novo coronavírus

Divulgação

O retorno ao traba-
lho para os feirantes 
veio acompanhado 
de normas de segu-
rança por causa da 
pandemia do novo 
coronavírus
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Saúde confirma primeira morte 
por dengue em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou, nesta quin-
ta-feira, 9, um óbito por dengue 
em um homem de 25 anos que 
apresentava fator de risco. 

Os sintomas iniciaram no dia 
21 de março e o quadro evoluiu 
com gravidade. 

No dia 24, foi atendido na 
UPA Tangará e no mesmo dia 
encaminhado ao Hospital de 
Base para acompanhamento 
de suspeita por dengue. O óbi-
to ocorreu no dia 25 do mês 
passado. 

O Instituto Adolfo Lutz con-
firmou o resultado positivo para 
Dengue tipo 2. Este é o primeiro 
óbito por dengue no município 
em 2020.

No momento, Rio Preto tem 
1.938 casos confirmados de 
dengue. Outros 1.041 já foram 
descartados e 2.078 continuam 

sendo investigados. No total, há 
5.057 notificações da doença.

O boletim da dengue é atua-
lizado mensalmente sempre no 
último dia do mês.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Além da primeira mor-
te do ano por dengue, 
boletim da Saúde in-
formou, ontem, que 
Rio Preto está com 
5.057 notificações 
para a doença

Imagem de Nossa Senhora e São José 
estarão em sobrevoo no domingo de páscoa

Coroando a Semana Santa,  
considerando que, em função 
das medidas preventivas á 
proliferação do coronavírus, 
os templos estão fechados, 
impossibilitando a presença 
dos fiéis nos atos que celebram 
a Ressurreição de Jesus, a 
Paróquia São José de Olímpia 
preparou um presente especial 
para todos os cristãos católicos 
e homens e mulheres de boa 
vontade. 

Na manhã do Domingo de 
Páscoa, por volta das 9h, as 
imagens de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida e São 
José sobrevoarão a cidade de 
Olímpia. O gesto expressa dois 
sentimentos: a alegria pela fes-

ta da Páscoa e a comunhão dos 
corações pelo fim da pandemia 
do coronavírus.     

A imagem da padroeira do 
Brasil, réplica doada pelo San-
tuário Nacional de Aparecida, e 
que deixa a Igreja Matriz de São 
José apenas para a ‘Caminhada 
da Fé’, no dia 12 de outubro, 
reunindo milhares de pessoas, 
extraordinariamente sairá para 
abençoar, como que num gran-
de abraço, toda a cidade.

As pessoas poderão acom-
panhar pelas redes sociais da 
Paróquia; às 7h30 da manhã 
a imagem de Nossa Senhora 
será retirada do trono, na Igreja 
Matriz de São José. 

Por volta das 9h, o avião pas-
sará pelos distritos de Baguaçu 
e Ribeiro dos Santos, seguindo 

Isabela MARTINS

Desconhecidos estouraram o 
cadeado do portão e danificaram 
uma porta secundária de uma 
oficina mecânica, no Jardim 
Seyon, causando um prejuízo 
estimado em R$ 12 mil. Eles 
furtaram diversos equipamentos 
do estabelecimento.

A vítima, um aposentado, de 
70 anos, esteve na Central de 
Flagrantes de Rio Preto na tarde 
desta quarta-feira para registrar 
a queixa e apresentou uma 
relação dos objetos furtados, 
entre os quais serra elétrica, 
lixadeira, motor elétrico para 
roçadeira, macaco hidráulico, 
esmerilhadeiras, máquina de 
solda, bateria, 100 metros de 
cabo e furadeira.

O crime aconteceu no último 
dia 18, mas o idoso só fez o bo-
letim de ocorrência neste dia 8. 
Câmeras de segurança de uma 
residência vizinha registraram as 
imagens de três bandidos inva-
dindo a oficina. Não há pistas 
dos ladrões até o momento.

Trio furta R$ 12 mil 
em equipamentos 

de oficina no Seyon Cantor furta veículo em 
lava jato e vai para cadeia 
após perseguição policial

 Um cantor, de 36 anos, 
morador no Ana Célia, em 
Rio Preto, foi parar na ca-
deia, na tarde desta quar-
ta-feira, após furtar um VW 
Gol de um lava jato, no bairro 
Eldorado, na Região Norte 
da cidade.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o dono do es-
tabelecimento terminou de 
limpar o carro e o estacio-
nou, com a chave no con-
tato, na frente da sua firma.

Em seguida, o acusado 
chegou, entrou no automó-
vel, deu partida e fugiu. O 
comerciante pegou sua moto 

e acompanhou o suspeito, 
acionando a Polícia Militar.

Ao perceber que esta-
va sendo seguido, C.G.L. 
abandonou o veículo, mas 
foi visto por populares que 
passaram as suas carac-
terísticas e direção tomada 
para a guarnição, que o 
localizou pouco depois.

O Gol foi devolvido ao seu 
proprietário, um morador do 
Parque Juriti, de 40 anos. 
Conduzido pela PM até a 
delegacia de plantão, L. 
teve a prisão em flagrante 
por furto convertida em pre-
ventiva, devendo aguardar 
julgamento na carceragem 
da DIG/Deic.

Daniele JAMMAL

Baep prende quadrilha suspeita 
de roubar caminhonetes

Três homens acusados de 
integrar uma quadrilha espe-
cializada em roubo e furto de 
caminhonetes foram presos 
em flagrante na tarde desta 
quinta-feira (9) por policiais do 
Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia (Baep) de Rio Preto.

De acordo com informações 
do Baep, a corporação flagrou 
dois homens no Jardim Amé-
rica em caminhonete Hilux, 

que havia sido roubada no 
dia anterior na avenida Bady 
Bassitt. O veículo estava com a 
placa adulterada e os documen-
tos eram falsos. Lá, a polícia 
também encontrou revólveres 
e equipamentos para furtos de 
carros.

Segundo o Baep, a dupla 
confessou o crime e entregou 
um terceiro suspeito em Gua-
piaçu, que seria cúmplice deles. 
Os três foram encaminhados 
para a Central de Flagrantes.

Vinicius LIMA 

Uma confusão entre vizi-
nhos, no bairro Gonzaga de 
Campos, em Rio Preto, foi parar 
na polícia, nesta quarta-feira.

Um soldador, de 34 anos, 
teria subido no muro que divide 
sua residência com a casa de 
um maçariqueiro, de 38, e sua 
esposa, de 48. Após xingar a 
mulher, passou a ameaçar o 
marido dela de morte.

O suspeito teria arremes-
sado pedras no imóvel das 
vítimas, quebrando o vidro de 
uma estante.

Na Central de Flagrantes, 
o casal afirmou que não é a 
primeira vez que se desentende 
com o acusado, o qual estaria 
alcoolizado.

A ocorrência, registrada 
como ameaça e injúria, será 
investigada pelo 2º DP rio-pre-
tense.  Daniele JAMMAL

Após bate-boca, 
soldador sobe em 

muro e ameaça casal

Acidente entre carro e caminhão 
mata casal em rodovia da região

Uma colisão envolvendo 
um automóvel e um cami-
nhão, na manhã desta quin-
ta-feira, na rodovia Deputado 
Roberto Rollemberg (SP-461), 
no município de Brejo Alegre, 
região de Araçatuba, matou 
duas pessoas.

Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), as vítimas 
estavam no carro que foi 
atingido na traseira pelo ca-
minhão.

As causas do acidente 
são desconhecidas. O cami-
nhoneiro saiu ileso. O casal 
que estava no automóvel 
teve morte instantânea. Caso 
segue sendo investigado pela 
polícia.

Daniele JAMMAL

Dylon

Charles Caleb/Local PRESS
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BREJO ALEGRE NA REGIÃO NORTE

OLÍMPIA

Sobe para 71 o número de estabelecimentos multados

Do dia 24 ao dia 9 de 
abril, a Secretaria Munici-
pal de Saúde, por meio da 
Vigilância Sanitária, autuou 
71 estabelecimentos que 
descumpriram o decreto nº 
18.571, de 24 de março de 
2020, sendo:

11 restaurante e lancho-
nete 

10 supermercados
9 pet shops
4 bancos
3 indústrias 

2 papelarias
2 distribuidoras de bebidas
2 autopeças
2 salões de beleza
1 imobiliária 
1 igreja evangélica
1 clube 
1 transportadora 
1 loja de suplementos ali-

mentares 
1 clínica odontológica 
1 comércio varejista de 

brinquedos
1 comércio varejista de 

peças 
1 comércio de material 

Da REPORTAGEM hospitalar
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 lava jato
1 atividade de teleatendi-

mento
1 financeira
1 fábrica de laticínios
1 comércio de artigos fo-

QUARENTENA

tográficos 
1 comércio varejista de 

produtos alimentícios
1 farmácia 
1 açougue
1 copiadora
1 floricultura
1 posto de combustível
Entre as 71 autuações, 

uma já teve o processo con-
cluído, que resultou em multa 
para o estabelecimento - um 
restaurante. Em outro caso 
de autuação, a Vigilância Sa-
nitária interditou um estabe-
lecimento – uma lanchonete.

para a cidade. 
Na medida do possível a 

transmissão será feita desde a 
aeronave, o que dependerá da 
altitude, condições climáticas e 
outros fatores. Após o sobrevoo 
a imagem retornará à cidade, 
sendo recolocada na Igreja Ma-
triz de São José.

O ato está também em 
sintonia com toda a Igreja que, 
às 14h do Domingo de Páscoa, 
fará a consagração do Brasil a 
Nossa Senhora de Guadalupe, 
padroeira da América Latina.

“Este gesto expressa grati-
dão a Deus pelo dom da vida 
nova que Jesus Ressuscitado 
nos traz nesta nova Páscoa. 
Solidários a toda humanidade 
que sofre as conseqüências da 
pandemia coronavírus, rezare-

Pedidos de cestas 
básicas ganham 

canal oficial em Olímpia

A Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia, por 
meio da Secretaria de As-
sistência Social, informou 
que disponibilizou um canal 
oficial para solicitações de 
cestas básicas, fora do ho-
rário de atendimento dos 
CRAS – Centro de Referên-
cia de Assistência Social.

O serviço funcionará aos 
sábados, domingos e feria-
dos, das 9h às 15h, pelo 
Whatsapp (17) 99763-
1389 (apenas mensagem). 

Vale ressaltar que serão 
priorizados casos emergen-

ciais, uma vez que os mo-
radores podem entrar em 
contato, via telefone, com 
uma das três unidades 
do CRAS ou a Secretaria 
de Assistência Social, de 
segunda a sexta, das 8h 
às 16h, organizando-se 
previamente para a retira-
da agendada das cestas.

“A medida é uma al-
ternativa temporária para 
este momento em que 
grande parte da população 
passa por dificuldades e 
solicita a colaboração dos 
moradores para o bom 
uso do auxílio”, ressalta a 
secretaria.

Isabela MARTINS

mos para saber, com sabedoria, 
enfrentar este grande desafio. 
De nossa Senhora recebemos o 
abraço carinhoso de mãe e, de 
São José, o abraço firme de pai. 
Curtam a fanpage da Paróquia 
São José e acompanhem este 
bonito momento. Ao avistarem 
o avião saiam em seus quintais 
e acenem com panos brancos. 
Será um lindo momento de co-
munhão, amor e fé”, ressalta o 
padre Ivanaldo Mendonça.
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Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

       SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
CONVOCAÇÃO

                     Fica o (a) senhor (a) conselheiro (a) 
convocado (a) para reunião ordinária desse conselho, que aconte-
cerá dia 14.04.2020, terça-feira, a reunião será realizada a distância 
usando o aplicativo Zoom que pode ser baixado no app do celular, o 
convite para entrar na reunião estará no grupo do CMDCA no what-
sApp –quem não estiver no mesmo entrar em contato com Luciana 
no CMDCA para inclusão em convocação às 8h.. 

Pautas:
I -    Abertura;
II -   Aprovação da Ata da Reuniões Ordinária mês de Março de 
2020;
III -  Prorrogação do Registro das OSC’s – Renascer Venc 
11.04.2020 e CRAMI venc. 11.04.2020;
IV – Devolutivas Comissões; 
V – Formar Comissão de Monitoramento Chamamento Itaú;
VI – Chamamento 01/2019
VII –  Informes:
a) Covid-19
b) Calendário
VIII -   Palavra Livre (Deverão os conselheiros e convidados antes 
do inicio desta pauta, passar os temas para Luciana – Secretária 
Executiva CMDCA, para mensurar tempo). Se houver imagem 
enviar por e-mail até às 14h do dia anterior à ordinária;
IX -  Encerramento.

Diretoria
CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: ORION FARMACEUTICA LTDA ME
EMPENHO 5985/20
Notifi co 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 penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: 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 - ALERTA - CONTRATADA: MM Brasil Alimentos 
LTDA. CNPJ: 15.577.225/0001-82. PE .350/19, Proc. 13158/19. 
Ata/653/19. ALERTAMOS a contratada para realizar a entrega total 
de 15 mil dúzias de ovos em 15/04, conforme pedido, sob pena de 
sujeitar-se às penalidades cabíveis por descumprimento previstas 
em contrato e legislação vigente. Concede-se o prazo de 5 dias 
úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
DESPACHO
PE n° 393/19 – Proc.13.526/19 - Ata De Registro de Preço n° 
0768/19
Empresa: Tropical Comércio e Serviços Ltda 
Assunto: Descumprimento Contratual
Despacho: Aplicação de Penalidades da Ata de Registro De Preço
Considerando os fatos narrados no Interno 137/2020 indicando o 
descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada, 
sem justo motivo; Considerando que foi garantido a contratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa, conforme registros cons-
tantes do processo. Considerando os princípios da legalidade, da 
moralidade administrativa, da indisponibilidade do interesse público 
e o da vinculação ao instrumento convocatório; Considerando o 
Parecer da Procuradoria Geral do Município; DECIDO: Aplicar à 
empresa TROPICAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA a penalidade 
de multa de 20% sobre o valor referente às obrigações não cumpri-
das, conforme estipulado na Claus. 6.2 item IV da Ata de Registro 
de Preço; Suspender o direito da empresa TROPICAL COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA em licitar e contratar com esta Administra-
ção, pelo prazo de 3 anos, nos termos do Art. 7 da Lei Federal nº 
10.520/02; Com fundamento nos artigos 77, 78,  I, cc com art. 79, I, 
na Lei 8.666/93, bem como cláus.5.1 item “d” da Ata de Registro de 
Preços, CANCELAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, de forma 
unilateral; Determinar que o valor da multa aplicada seja descon-
tado, caso existam, de valores devidos por esta Administração à 
referida empresa, conforme estabelecido na Claus. 6.3 da Ata de 
Registro de Preço; Fica concedido o prazo de 5 úteis para a empre-
sa, em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. SME. Sueli P. A. Costa.
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 26/20
Contratada: STELLA STEFANI MAZZER – MALHAS
Objeto: Aquisição de 2.200 metros de tecido tricoline branco para 
a confecção de máscaras,  para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente da dissemi-
nação 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 28/20
Contratada: Cooperativa de Trabalho na Produção de Vestuário de 
São José do Rio Preto
Objeto: Prestação de serviços de confecção de máscaras de tecido,  
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
2º Termo Aditivo Contratual
Tomada de preços nº 36/18
Contrato: TOP/0019/19
Contratada: Madri Iski Construções Eireli
Nos termos do art. 57, II e § 1º, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMAS. Patricia L.R. Bernussi.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 26/20 
Objeto: Aquisição de 2.200 metros de tecido tricoline branco para a 
confecção de mascaras para enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente da disseminação 
do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: STELLA STEFANI MAZZER – MALHAS – CNPJ nº 
22.355.652/0001-81 - Empenho nº 7705/20 – R$ 25.740,00 – Entre-
ga Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 28/20 
Objeto: Prestação de serviços de confecção de máscaras de tecido 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Cooperativa de Trabalho na Produção de Vestuário de 
São José do Rio Preto – CNPJ nº 32.206.098/0001-24- Empenho nº 
7770/20 – R$ 31.500,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020
ATA Nº 0280/20
CONTRATADA: AACP SERVIÇO AMBIENTAL EIRELI ME
OBJETO: Fornecimento de serviços de dedetização para os 
Cemitérios Municipais – Lote 01 - Valores Unitários – Item 01 
– R$250,00; Item 02 - R$150,00; Item 03 – R$220,00; Item 04 - 
R$255,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6885/2020
CONTRATO Nº: DPL/0018/20
CONTRATADA: TORTORELLO & GONZALEZ ENGENHARIA LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para elaboração 
de relatório técnico de inspeções rotineiras em 64 obras de Arte 
especiais (OAES) - SMO – Sérgio Astolfo Issas- Prazo de vigência: 
60 dias. Valor Total: R$31.360,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 86/2020 – Processo n.º 
1962/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de caminha empilhavel 
para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Secre-
taria Municipal de Educação. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 06/04/2020, sendo adjudicados os itens 01 e 02 à empre-
sa declarada vencedora: WPB COM. SERVIÇOS E ASSESSORIA 
EIRELI ME. Não houve manifestação de intenção de recurso. A 
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras – Adriana 
Tapparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária 

Municipal de Educação.
ERRATA 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico 115/2020 Processo: 11290/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de EPIS para o comba-
te do Vírus COVID-19. Secretaria Municipal de Saúde. Houve um 
equívoco na publicação considerar conforme segue: Onde se lê: 
"O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 27/04/2020, às 
14:00h. e abertura a partir das 14:02h.". LEIA-SE: " O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 22/04/2020, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h”. Celia Candida Faria - Pregoeira.
EXTRATO
EXTRATO DA SESSÃO 
Pregão Eletrônico 49/2020 - Processo: 1467/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos a base de canabidiol para 
atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
O pregão eletrônico foi deserto tendo em vista que não houve 
nenhuma proposta apresentada para o item. Celia Candida Faria- 
pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 
PLANTIO E MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES ARBOREAS NATIVAS, 
REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE TERMOS DE COMPRO-
MISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – TCRAs (EM AREA DE 
39,5811 HECTARES) – SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E URBA-
NISMO - A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente 
o parecer técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo, que é utilizado como razões de decidir e passa a fazer 
parte integrante desta decisão e prolata o seguinte julgamento: 1º 
Colocado: RAMADAM & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉR-
CIO E SERVIÇO LTDA ME R$ 852.197,77 - 2º Colocado: SARTORI 
COMÉRCIO E PAISAGISMO LTDA R$ 977.394,18 - 3º Colocado: 
CEDRO PAISAGISMO EIRELI R$ 1.109.559,69 - O inteiro teor des-
sa decisão se acha encartada nos autos do processo a disposição 
dos interessados. Publique-se para ciência.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, https://
compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 
98/2020, PROCESSO 11.091/2020, objetivando o registro de pre-
ços para aquisição de material esportivo para competições munici-
pais e eventos. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 27/04/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 29/20
Contratada: Sintese Biotecnologia Ltda
Objeto: Aquisição de materiais para realização de testes para 
Covid19,  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 30/20
Contratada: Ribercorte Com. e Repres. de Prod. para Laboratórios 
LTda
Objeto: Aquisição de materiais para realização de testes para 
Covid19,  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 31/20
Contratada: Life Tecnologies Brasil Comercio e Industria de Produ-
tos para Biotecnologia Ltda
Objeto: Aquisição de materiais para realização de testes para 
Covid19,  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
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 29/20 
Objeto: Aquisição de materiais para realização de testes para 
Covid19, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. 
Contratada: Sintese Biotecnologia Ltda - CNPJ nº 13.545.241/0001-
68 - Empenho nº 7781/20 – R$ 33.929,09 – Entrega Imediata



A-8 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de abril de 2020

EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 30/20 
Objeto: Aquisição de materiais para realização de testes para 
Covid19, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. 
Contratada: Ribercorte Com. e Repres. de Prod. para Laboratórios 
Ltda - CNPJ nº 67.814.863/0001-73 - Empenho nº 7783/20 – R$ 
49.500,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 31/20 
Objeto: Aquisição de materiais para realização de testes para 
Covid19, para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente da disseminação do “CORO-
NAVIRUS”. 
Contratada: Life Tecnologies Brasil Comercio e Industria de Produ-
tos para Biotecnologia Ltda - CNPJ nº 63.067.904/0005-88 - Empe-
nho nº 7782/20 – R$ 6.502,77 – Entrega Imediata

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO – EMURB

                                                                   Portaria nº 012/2020
                                                                    09 de Abril de 2020
O Diretor-Presidente da Emurb-Empresa Municipal de Urbanismo 
de São José do Rio Preto-SP, conforme Ato Normativo 002/2019 Ar-
tigo 4° § IV e no uso de suas atribuições legais comunica e resolve: 
Artigo 1º - Designar o Sr. Marcelo Alves de Souza, no período de 09 
de abril á 23 de abril de 2020, a substituir em carater temporário a 
Sra. Ana Maria Martins Guilhen, nas atribuições inerentes ao cargo 
de Chefe Financeiro, em vista de seu impedimento legal, devido 
a férias relacionadas á contenção da proliferação do Coronavírus 
(Covid-19).
Artigo 2º - No exercício das atribuições que lhe foram imputa-
das pela presente Portaria, o substituto desempenhará todas as 
funções inerentes ao cargo de Chefe Financeiro, representando e 
assinando na condição da mesma, durante o período de substitui-
ção, fazendo juz a eventual diferença da remuneração, conforme 
consta no ato normativo acima citado.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, Publica-se e Cumpra-se.
São José do Rio Preto, 09 de Abril de 2020

Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor-Presidente da EMURB

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

PORTARIA N.º 34.080 DE 07 DE ABRIL DE 2020

DESIGNA, DANIELE CRISTINA SCAPI DOS SANTOS para substi-
tuir o(a) servidor(a) MARIA TERESA POIATE VILLAR ocupante do 
cargo em comissão – CHEFE DE COORDENADORIA – CD. 101.2, 
nos termos do artigo 68, da Lei Complementar n.º 05/90, enquanto 
durar seu período de licença prêmio, a partir de 07/04/2020.
PORTARIA N.º 34.087 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, LARYSSA CHAVES LIMA, da Função de Chefe de Ins-
petoria Fiscal Tributário - FG.101.6, na Inspetoria Fiscal Tributária 
da Secretaria Municipal da Fazenda, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 
31 de março de 2020.
PORTARIA N.º 34.088 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, HENRIQUE EDUARDO CORREA, para exercer a Fun-
ção de Chefe de Inspetoria Fiscal Tributário - FG.101.6, na Inspeto-
ria Fiscal Tributária da Secretaria Municipal da Fazenda, constante 
do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis 
Complementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 
593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus 
a retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 31 de março de 2020.
PORTARIA N.º 34.089 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, ELIZANGELA DA SILVA ACOSTA DE SOUZA, da Fun-
ção de Assistente Técnico - FG.102.1, na Gerência de Capacitação 
da Secretaria Municipal de Educação,  constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, retroagindo os efeitos desta a 
01 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.090 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, SONIA MARIA RODRIGUES, da Função de Chefi a de 
Setor, no Setor de Gestão de Parceria II da Secretaria Municipal 
de Assistência Social criada pelo artigo 27 da Lei Complementar 
n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
300/2009, retroagindo os efeitos desta a 01 de abril de 2020. OU-
TROSSIM, DESIGNA, SONIA MARIA RODRIGUES, para exercer 
a Função de Chefe de Departamento - FG.101.6, no Departamen-
to de Gestão de Repasses de Recursos Públicos da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 415/2014, 416/2014, 
437/2014, 456/2015, 538/2017, 583/2018, 593/2019, 598/2019, 
617/2020 e alterações posteriores, fazendo jus a retribuição remu-
neratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de abril 
de 2020.
PORTARIA N.º 932 DE 30 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Cleine Za-
vanella Calvo Mariz e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência 
do(a) primeiro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido 
o contraditório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os 
fatos narrados nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao 
Interno nº 005/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pesso-
as, o servidor JONATAS MENDONCA BORGES, responda como 
incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos I, III, IV, X e XI, 
do artigo 204; incisos IV e XV, do artigo 205; e inciso XIII, do artigo 
220, todos da Lei Complementar n.º 05/90. O inteiro teor desta 
Portaria encontra-se a disposição do servidor público, o qual será 
citado nos termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar 
n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.091 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, JULIANA FEDERICO, para exercer a Função de Chefi a 
de Setor, no Setor de Gestão de Parceria II da Secretaria Municipal 
de Assistência Social criada pelo artigo 27 da Lei Complementar 
n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 01 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.092 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DISPENSA, ANDREIA MARIA TORRES KIHARA, da Função de 
Chefi a de Setor, no Setor Administrativo do CME da Secretaria 
Municipal de Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei Complementar 
n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
292/2009, retroagindo os efeitos desta a 23 de março de 2020. OU-

TROSSIM, DESIGNA, ANDREIA MARIA TORRES KIHARA, para 
exercer a Função de Chefi a de Setor, no Setor de Análise, Con-
trole e Padronização de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, 
criada pelo artigo 66 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 292/2009, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 23 de março de 2020.

PORTARIA N.º 34.093 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, LORYANE COSTA MUNHOZ, para exercer a Função 
de Chefi a de Setor, no Setor Administrativo do CME da Secretaria 
Municipal de Saúde, criada pelo artigo 66 da Lei Complementar 
n.º 230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar n.º 
292/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória correspondente, 
retroagindo os efeitos desta a 23 de março de 2020.
PORTARIA N.º 34.094 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, UBIRAJARA LEONCY DE LAVOR, para exercer a 
Função de Chefi a de Seção, na Seção de Controle de Animais 
Nocivos e Insetos Inoportunos da Secretaria Municipal de Saúde, 
criada pelo artigo 66 da Lei Complementar n.º 230/2007, com nova 
redação dada pela Lei Complementar n.º 292/2009, fazendo jus a 
retribuição remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos 
desta a 01 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.095 DE 07 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, THAYLA REGINA DE AZEVEDO, do Cargo em Co-
missão – CHEFE DE DIVISÃO – CD.101.1, constante do Anexo I 
da Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Comple-
mentares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 
437/2014, 537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, 
lotada na Divisão de Atendimento ao Consumidor - Procon do GA-
BINETE DO PREFEITO, nomeada pela Portaria n.º 28.103 de 19 
de janeiro de 2017, surtindo os efeitos desta a partir de 07 de abril 
de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.583
DE 09 DE ABRIL DE 2020.

Institui o Programa Rio Preto Educ Ação, de apoio aos estudos 
dos alunos no período de suspensão das aulas em decorrência da 
necessidade de prevenção de contagio pelo COVID-19.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;
Considerando o reconhecimento de Pandemia pela OMS – Orga-
nização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral 
respiratória – COVID-19, causada pelo agente Novo Coronavírus 
– SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipifi cado pela Co-
difi cação Brasileira de Desastres (COBRADE), COM O N. 1.5.1.1.0, 
NOS TERMOS DA in/mi N. 02/16;
Considerando o Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que 
dispõe sobre medidas de enfrentamento do coronavírus, o Decreto 
nº 18.571, de 24 de março de 2020 que reconhece o estado de ca-
lamidade público no Munícipio de São José do Rio Preto, prorroga-
do pelo Decreto nº 18.581, de 06 de abril de 2020;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituído o Programa Rio Preto Educ Ação, para ela-
boração, implantação e acompanhamento das atividades de apoio 
aos alunos, durante o período de suspensão das aulas, de forma a 
garantir a continuidade do percurso de estudos, em decorrência da 
necessidade de prevenção de contagio do COVID-19.
Art. 2º O Programa Rio Preto Educ Ação, consistirá na utilização de 
ferramentas de plataforma online colaborativas que possibilitarão 
agilidade e compartilhamento de conhecimento a ser disponibiliza-
dos.
Art. 3º A distribuição de material de apoio aos alunos e famílias da 
rede pública municipal de ensino, durante o período de suspensão 
das aulas, tem como objetivos:
I. promover a continuidade dos estudos e aprendizagem;
II. manter e reforçar o vínculo com a escola;
III. reduzir o abandono escolar;
IV. promover a equidade, oferecendo oportunidade educacio-
nais a todos os estudantes.
Art. 4º Fica autorizada a distribuição do material de apoio, de forma 
digital e/ou impressa de acordo com a necessidade e realidade de 
cada unidade escolar, primando pelo princípio de abrangência de 
todas as famílias e seus alunos.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir normas 
complementares para o cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e 
vigorará enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo 
Coronavírus, responsável pela Pandemia declarada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 09 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
SUELI PETRONILIA AMANCIO COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local. 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 41/2015 
INEXIGIBILIDADE nº 07/2015 – PROCESSO SeMAE nº 129/2015
Contratada: SIGNARTEC COMERCIAL TÉCNICA LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual com aplica-
ção de reajuste referente à prestação de serviços para revisão e 
manutenção, com fornecimento de peças e materiais, das bombas 
de recalque do fabricante KSB Bombas, instaladas na ETE RIO 
PRETO.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 321.815,24 Data da Assinatura: 
09.04.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
10/2020
Objeto: Aquisição de painéis elétricos de baixa tensão modulares 
para acionamento de motores contendo inversor de frequência, 
soft-starter e sistema de correção automática do baixo fator de 
potência, e fornecimento de equipamentos sobressalentes.
Contratada: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA
Ordem de Fornecimento nº 68/2020, recebida em 03.04.2020. 
Valor: R$ 396.000,00.
Prazo de entrega: 90 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS nº 02/2020 – 
PROC. nº 22/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de Esgotos 
Sanitários com cerca de 1.980 m de extensão na margem esquerda 
do Rio Preto, ao longo da Av. Philadelpho M Gouveia Neto entre a 
Rua Primeiro Mestre e a Av. Marginal Piedade, incluindo levanta-

mento topográfi co, sondagens do subsolo e licenciamento ambien-
tal, conforme descrito no Anexo 1 do Edital (Memorial Descritivo). 
Tendo em vista as alterações procedidas no Edital, fi ca designado 
o dia 30.04.2020 até às 8h45 para a entrega dos envelopes e às 
9h00 para a abertura da licitação, no mesmo local.
S.J.R.P, 09.04.2020 – Rafael Santos Lopes– Presidente Interino da 
CL.
AVISO ÀS LICITANTES – TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – 
PROC. nº 23/2020
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de Esgotos 
Sanitários na margem direita do Córrego Piedade, no Município de 
São José do Rio Preto, conforme descrito no Anexo 1 do Edital. 
Tendo em vista as alterações procedidas no Edital, fi ca designado 
o dia 04.05.2020 até às 8h45 para a entrega dos envelopes e às 
9h00 para a abertura da licitação, no mesmo local.
S.J.R.P, 09.04.2020 – Rafael Santos Lopes– Presidente Interino da 
CL.
S. J. Rio Preto 09.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

PORTARIA SMPLAN – 01/2020

DE 09 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a suspensão dos prazos para a prática de atos 
administrativos e suspensão de atendimento ao público externo no 
período da pandemia no âmbito da Secretaria Municipal Planeja-
mento Estratégico, Ciência, Tecnologia E Inovação, e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos do artigo 5º, incisos XV e XIX da Lei 
Complementar Municipal nº 245/2007 (e suas alterações), Consi-
derando o Decreto da Presidência da República nº 10.282, de 20 
de março de 2020, em especial o artigo 3º, que defi ne os serviços 
públicos e as atividades essenciais; 
Considerando o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do 
Governo do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas tem-
porárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, 
bem como sobre recomendações no setor privado estadual;
Considerando os Decretos Municipais nos 18.554/2020, 
18.558/2020 e 18.559/2020, que tratam do enfrentamento do novo 
Coronavírus (COVID-19) e do regime de trabalho dos servidores;
Considerando as recomendações da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), sobre as medidas de prevenção e controle de infecção 
pelo novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a necessidade de serem tomadas medidas de en-
frentamento do novo Coronavírus (COVID-19);
Resolve:
Art.1º - Determinar a suspensão total do atendimento ao públi-
co nos termos do Decreto Municipal nº 18.564/2020 e eventuais 
prorrogações. Parágrafo único: Manter o atendimento eletrônico 
através dos e-mail’s (smplan@riopreto.sp.gov.br),  bem como o 
atendimento telefônico (17 3203-1230), a serem realizados pelo 
apoio administrativo.
Art.2º - Determinar a suspensão dos prazos do processo adminis-
trativo, no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento Estraté-
gico, Ciência, Tecnologia e Inovação, por tempo indeterminado.
Art.3º - As determinações dispostas complementam os Decretos 
Municipal nº 18.554, 18.558 e 18.559/2020 e demais legislação 
superveniente, não eximindo a observância e o cumprimento de 
regras específi cas.
Art.4º - Esta portaria entra em vigor na data de publicação e tem vi-
gência por tempo indeterminado, enquanto perdurarem as medidas 
de prevenção e enfrentamento. 
São José do Rio Preto/SP, 09 de abril de 2020.
Engº Civil Israel Cestari Júnior
Secretário Municipal Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação

Secretaria Municipal de Obras

Notifi cação ao edifício situado na Rua Feres Merad Kfouri, nº 721, 
esq. Rua Duarte Pacheco, Higienópolis, C.E.P. 15085-410.
Habite-se 973/1991 - PN 96/2018 – pasta 149-D.
            Com base nas Leis Municipais nº 7937/2000 e 8741/2002, 
as quais se referem a prédios com mais de 02 (dois) andares, vi-
mos, por meio desta, notifi car o representante legal deste edifício a 
apresentar a documentação exigida dentro do prazo de 90 (noven-
ta) dias a partir da publicação desta.
             Informamos que a referida documentação deverá ser pro-
tocolada junto ao Poupatempo como “Entrega de Laudos e AVCB – 
prédios (Obras)” e dirigida a Secretaria Municipal de Obras.  
             O não cumprimento da presente notifi cação implicará em 
multa e demais medidas cabíveis de acordo com a ocasião.
             Informamos ainda que é de inteira responsabilidade dos 
proprietários e responsáveis no que se refere às leis acima citadas.
            Documentação solicitada:
* Laudo Técnico do engenheiro com A.R.T. (Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica) do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas - SPDA – (para-raios) (atualizados).
 São José do Rio Preto, 09 de abril de 2020.
Ana Paula Sanches Miguel Ferreira
Agente Fiscal de Posturas - Obras 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 14/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citada, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente ao exercício de 2015, que 
incide sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.10914/123, via edital, tendo em vista que a notificação via 
correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 10/02/2020 
às 10:52h, 12/02/2020 às 10:43h e 16/03/2020 às 10:04h). 
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal a ser retirado junto aos Postos de Atendimento Municipal localizados no Poupatempo 
São José do Rio Preto ou no Ganha Tempo Cidadão no Shopping Cidade Norte. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE APARECIDA ALEIXO PEREIRA 2020000061808 

São José do Rio Preto (SP), 09 de abril de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                     Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                     Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 09 de ABRIL de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202069573 ADRIANA DA SILVA GANANÇA ME 

202070726 ANDRE A F COSTA DROGARIA 

202077836 RAQUEL FERMINO VIEIRA 

202050016 LAVINNY MODAS LTDA 

202069059 MARCELO LUIZ RUBIO 

202072217 L S ROZENO COMERCIO DE TECIDOS LTDA 

202088780 JOSE LUIZ ZILLI 

202081107 ERICA MERIELE RIBEIRO 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
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São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de abril de 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 09 de Abril de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202079677   ALINE CRISTINA FERREIRA 
202074270   ANTONIO BRAZ DA SILVA 
202023781   ANTONIO CEZAR FAUSTINI 
202078936   BRUNO PINHO STIVAL 

  202056478 BRUNO ROGERIO FERNANDES 
202066533   CELSO TEOFILO BRANDAO RIBEIRO 
202074865   DELMIR VIEIRA DA CRUZ 
202074426 202074464  DOUGLAS DE SOUZA GABANI 

 202038090  EDUARDO LUIZ RENZO 
202068604   ELIANE CAROLINE FERRAZ 
202050039   EVERDAN ALVES 

 202084138  FABIANA ZANQUETTA DE AZEVEDO 
2019438250  2019438252 FABIANO PAULINO DE SOUZA ISSA 

 202084773  FABRÍCIO MARTINS MAXIMINO MORGON 
202075667   FERNANDO PEREIRA DE LIMA 
202048148   GESA GIOVANA SABINO PENNER 
202057968   GUILHERME GARCIA TEIXEIRA 

  202073699 GUSTAVO ALESSANDER COSTA FAVARO 
202064177   HELIA APARECIDA DE ARAUJO 
202083182   HERMINIA ESPINOZA CHAVEZ 

  2019439645 JCM ADMINISTRADORA DE BENS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

202036800   JOAO MARIANO JUNIOR 
202075646   JONATHAN DE CAMPOS MELO 
202021706   JOSE PAULO FERNANDES 
202084356   JOSE WAGNER CASTRO MASCARENHAS 
202034920   JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA 
202071074   LUCIANO JONATHAN OVIDIO 

 202067221  LUIS GUSTAVO CAVALCANTI SANTOS 
202054001   LUIZ GUSTAVO COLTURATO 
202070245   M W A COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA 
202078174   MAISA DA MATA 
202069199   MARCIA CRISTINA FIOREZI GONÇALVES 
202071287   MARCIO JOSE MARTINS 
2019369277 2019369281  MARIA CONCEICAO RIBEIRO 
202067455   MATHEUS BALISTA 

  2019361843 MILTON APARECIDO PEIXE 
202019372  202075056 MILTON FERNANDES TAPARO 
202068410   MURILO SIQUEIRA SILVA DIAS 

  202086302 PACAEMBU CONSTRUTORA S/A 
202070462   PEDRO VONACIR GIRONA RODRIGUES 
202079713   RAFAELA DE SOUZA CARVALHO 
202069776   RENAN CARLOS MARQUES 
202078183   SEBASTIANA SUSETE SARTORI CONTI 
202081723   UELDER DA SILVA PEDROZO  
202071412   VERENA APARECIDA REIS DE PAULA 
20207751   MARCOS ANTONIO DELGADO 
202085836   JONATHAN AMADEU FIDELIS PEDRONI 
202069260   ISABELA DE PADUA GOLONI 
202085253   ADILSON CLAUDIO CERVANTE GATTO 
202088433   L S A PASCUTTI EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA 
202084048   CARLOS FERNANDO GOMES 
202080779   GUILHERME GERALDO RYLKO 
202075649   GRACILENE BATISTA DOS SANTOS 
202088909   NILTON CESAR FERREIRA FIRMINO 
202080774   BRAZIL METAIS PERFURADOS RIO PRETO 

LTDA ME 
202077458   PAULO VIRGINIO DA SILVA 
202073785   ADILSON FIGUEIRA 
202036835   JOAO SOUZA DE SANTANA 
202058104   ELTON SOBRAL SILVEIRA 
202053086   CELSO ANTONIO DIAS 
202039342   SAGGEZZA ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS 

LTDA 
202013766   WANDERLEY FREITAS CAPELLA 
202019042   ANDRE LUIS VINHA 
202058058   EDUARDO AUGUSTO FONSECA 
202067285   VINICIUS CESAR MARTINS TAMBALO 
202066196   CARLOS APARECIDO FALSETI 
202066969   APARECIDO IRINEU AVEIRO 
202084660   ARTUR JOSE DA SILVA JUNIOR 
202082910   ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES 
202055529 202055541  RICARDO DE OLIVEIRA MOSCONI 

 202046445  ALTAMIR DOS SANTOS DO NASCIMENTO 
 202077009  JOAO VICTOR DE PAULA E SILVA 
 202075956  DANIELE PATRICIA DOS SANTOS 
 202075389  ELIAS FRANCISCO DA SILVA NETO 
 202083517  ALESSANDRO EMILIO DOS SANTOS 
 202079383  MARIA LUIZ OLIVEIRA 
 202082247  ANDELSON DE OLIVEIRA ALVES 
 202075864  AILSON PEREIRA DOS SANTOS 
 202031104  JAQUELINE GEROLIN 
 202079029  MONICA DAUD LOPES 
 202040303  FRANCISCO SUCENA BRANCO 
 20207750  MARCOS ANTONIO DELGADO 
 202050672 202050678 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
  202088951 LAERCIO PIMENTEL GARCIA 
  202074343 MARCELO RICARDO DA SILVA 
  202077393 POR DO SOL EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS RIO PRETO SPE LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 09 de Abril de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
202045789 202045796 202045800 CARMINO NARDACHIONE SOBRINHO 
202065974 202065977  GILMAR SOARES DA SILVA JUNIOR 
202055680 202055683  GIULIANE GONÇALVES OLIVEIRA BILHEGA 
20207024   GUSTAVO LUIZ PAPALI 
202071473  202071474 JULIO CESAR MORENO 
202033258 202033267 202033285 NADIR ALVES TOSTA DA SILVA 

 202077873  WATSON JOSE ALVES 
 202049755  CLEIDE MARTINS DO VALLE 
 202023845  ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL BELA VISTA 

ARBV 
202064568   FABRICIO MANOEL KERBAUY RESENDE 
202072978   SERGIO LUIS SEIMARU 
202084488   RONICLEY MOREIRA DOS SANTOS 
202087001   LUCIANO JORGE FERREIRA 
202076664   MAYRA JULIA DE MELO SINCARUK 
202062728   FLAVIO PROENCA DE SOUZA 
202027323   VITOR RODRIGUES BERTO 

 202084224  JOACI BATISTA MOREIRA 
 202083200  MANOEL MALAQUIAS SAMPAIO 
 202082925  MARCOS VINICIUS POLEGATTO 
 202074337  MARCELO RICARDO DA SILVA 
  202035051 VERDDAD ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 
  202075458 ANTONIO CARLOS MARQUES DIAS 

202041240 202041247  MARCELO FELIX 
202045698  202045703 MARCIANA SOARES TINOCO 
202045700   MARCIANA SOARES TINOCO 
202049388 202049400  DOUGLAS RODRIGUES GOMES 
202049405   DOUGLAS RODRIGUES GOMES 
202077934 202077937  JOSE FLORENTINO FIGUEIREDO 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Associação das Indústrias Joalheiras de São José do Rio Preto 
– POLO JOALHEIRO,  convoca todos os seus associados com 
direito a voto para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a 
ser realizada no próximo dia 17 de abril de 2020, às 18:00 horas, 
em primeira convocação, em sua sede, sito a Av. Marco Costantini, 
nº 1555, nesta cidade de São José do Rio Preto, onde deliberarão 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

a) Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal;
b) Aprovação das Contas de 2019 e previsão orçamentária;

Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” 
necessário, realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 
18:30 horas.

Somente terão direito a voto os associados que se encontrarem 
quites com as mensalidades e rateios devidas à associação.

São José do Rio Preto, 01 de abril de 2020.

José Pascoal Costantini
        Presidente

9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO

14 DE ABRIL DE 2020 – TERÇA-FEIRA – 17:00 HORAS

ORDEM DO DIA

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA:

01 – 02/18 –VER. JEAN DORNELAS E OUTROS–1ª DISC./VOT 
(C/ EMENDA)   
Altera os Artigos 39 e 41 da Lei Orgânica do Município de São José 
do Rio Preto/SP, sobre competência comum ao Prefeito e aos Vere-
adores. (QUÓRUM:DOIS TERÇOS)

PROJETOS DE LEI

02 – 96/17 – VER. FÁBIO MARCONDES – 2ª DISC./VOT   
  (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)
Altera a Lei nº3.359, de 09 de novembro de 1983, que instituiu o 
Código Tributário Municipal, proibição de cobrança da Taxa de In-
cêndio e Salvamento no município de São José do Rio Preto – SP. 

03 – 190/19 – VER. JOSÉ CARLOS MARINHO – 2ª DISC/VOT 
      (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
Os produtos que estiverem à venda e em promoção no Comércio 
na cidade de São José do Rio Preto, deverão constar em cartaz 
colocado ao lado do produto a sua data de validade. 

04 – 222/19 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT   
      (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
Dispõe sobre fi las e vagas preferenciais dos portadores de Fibro-
mialgia no Município de São José do Rio Preto SP. 

05 – 75/2020 – VER. JEAN DORNELAS – 2ª DISC.VOT  
      (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
Altera o inciso III do artigo 9º da Lei Municipal nº 13.204 de 25 de 
junho de 2019, para que os carros de aplicativos possam ser identi-
fi cados visualmente através de placa afi xada por meio de ventosa. 

06 – 66/19 – VER. FÁBIO MARCONDES – 1ª DISC./VOT   
      (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
Institui o passe livre aos integrantes da Guarda Civil Municipal no 
transporte coletivo urbano do Município de São Jo6sé do Rio Preto 
– SP. (VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDA-
ÇÃO) 

07 – 110/19 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT   
      (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da fi xação de cartazes ilustrativos 
sobre o método hospitalar denominado Manobra de Heimlich em 
todos os estabelecimentos que comercializam alimentos para con-
sumo no local, e dá providências. 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

08 – 29/17 – VER. JEAN DORNELAS – 2ª DISC./VOT   
  (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)
Altera o artigo 253 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto, regulamentando a divulgação de imagens 
durante o uso da Tribuna Livre. (C/ EMENDAS E SUBEMENDAS) 
        

09 – 28/19 – MESA DIRETORA – 2ª DISC./VOT   
  (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)
Altera o art. 2º da Resolução nº 1.183, de 15 de dezembro de 
2016, reajustando o desconto do subsidio de vereador ausente das 
sessões ordinárias e extraordinárias, aumentando o desconto do 
subsidio do vereador para 1/15 (um quinze avos) por cada ocorrên-
cia, até o limite máximo de desconto de 1/2 (metade) do total, por 
cada ausência injustifi cada à sessão ordinária ou extraordinária. 

10 – 03/2020 – MESA DIRETORA – 1ª DISC./VOT   
   (QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA)
Fixa o subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024, na 
forma dos arts. 29, VI “e”; e 37, X da CF. 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL     
            Ver. PAULO PAULÉRA
Presidente da Câmara  
09/04/2020

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

1. JOÃO CARLOS MAIA DE LIMA e SILMARA CRISTINA 
ALVES GARCIA, sendo ELE fi lho de SAUL PIRES DE LIMA e de 
VALDEVINA MAIA DE LIMA e ELA fi lha de JOÃO GARCIA BLAN-
CO e de BENEDITA ALVES GARCIA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/04/2020.
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LIVE I 
A Bem Brasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita 
congelada é patrocinadora das lives da dupla Bruno & Marrone, 
que foi ao ar ontem, às 21 horas, e do cantor Gusttavo Lima, 
que acontece amanhã, às 20 horas, ambos no canal oficial 
do Youtube. Nada de palco, de grandes efeitos visuais e, 
principalmente, de multidões. Gusttavo Lima vai se apresentar 
diretamente de sua casa. O cantor, que quebrou recordes de 
visualização e acessos simultâneos do Youtube na primeira live, 
intitulada ‘Buteco em Casa’, prometeu um repertório diferente 
para o novo show.

TIM MAIA 

A biografia de uma das maiores vozes da história da música 
brasileira poderá ser conferida a partir de hoje, às 22h30, no 
Canal Brasil. ‘Tim Maia – Vale O Que Vier’ percorre toda a história 
do artista, desde a infância pobre na Tijuca, bairro da zona norte 
do Rio de Janeiro, o início conturbado da carreira, a consolidação 
com seu timbre inconfundível no topo das paradas e os problemas 
causados por sua personalidade difícil. A minissérie é dividida 
em dois episódios.

SHOW

Se vocês ainda não viram Enquanto a pandemia estiver dando as 
cartas e nos impondo clausura, o jeito é encontrar distração. Para 
os fãs da música sertaneja, a Band oferece um bom programa que 
sem dúvida, preencherá algumas horas do prezado leitor. Hoje, 
às 22h45, o programa Música na Band leva ao ar o show Elas 
em Evidências, da dupla Chitãozinho & Xororó. Gravado no Rio de 
Janeiro em 2017, o espetáculo reúne mulheres talentosíssimas 
como Alcione, AnaVitória, Ana Clara, Bruna Viola, Kell Smith, 
Maiara & Maraisa, Marília Mendonça, Paula Fernandes, Simone 
& Simaria e Tânia Mara. As cantoras emprestam suas vozes 
em parte das 21 canções que compõem o repertório, incluindo 
sucessos como ‘Sinônimos’, ‘Nuvem de Lágrimas’, ‘No Rancho 
Fundo’, ‘Fio de Cabelo’ e ainda as inéditas ‘João e Maria’ e ‘Foi 
Só Um Caso’. No encerramento, todas as convidadas dividem os 
microfones com os anfitriões na música ‘Evidências’, um dos mais 
belos clássicos sertanejos que formam, sempre que apresentadas, 
um emocionante coral.

NOVA DATA 

O Rodeio de Mirassol, que 
estava marcado para o final 
deste mês, dia 30, até 3 de 
maio, também foi adiado. 
E a nova data ainda não foi 
divulgada.

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da semana: 10, sexta-feira: Dia da 
Engenharia, Dia do Exército Brasileiro, Amy Irving, Antônio Roberto 
Chacra, Creuza Queiroz, José Élcio Boenem,Regina Volpato Bedone, 
Gustavo Kuerten, Roberta Lerro Rodrigues, Roseli Viscardi Estrela, 
Maria Tereza Sales. Masceu em 1932, na Alexandria, Egito, o ator 
Omar Shariff, que morreu em 2015, aos 83 anos. Nasceu em São 
Paulo em 1959, o ator, apresentador de televisão, empresário e 
cantor Gugu Liberato, que morreu no ano passado em Orlando, 
Flórida, aos 60 anos. 11, sábado: Bel Urbinatti, Nara Gasques 
Fauaz, Walter Carrazone Junior, Dourival Lemes, Cristina Barufi. 12, 
domingo: Dia do Obstetra, Dedé Méssici, Ivan Togni, Clovis Oger 
Pagliuso, Dea Silva, Maura Gomes Medeiros, Manoela Ravelli,João 
Gubolin Junior, Luis Otavio Tonelli Fácio,Marcelo Strazzi, Analice 
Ismael Taufic Pinto, Bárbara Matera, David Letterman, Júnior Lima, 
Zeca Baleiro, nasceu em 1931 em Maranguape, Ceará, o humorista, 
ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, 
apresentador e compositor Chico Anysio. 13, segunda-feira: Soraya 
Kassis, Oswaldo Graciani, Giulia de Abreu Constantini. Nasceu 
Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, é o 
principal autor da declaração de independência dos Estados Unidos. 
14, terça-feira: Dia Pan-Americano, Marcos Baraldo Gomes, Lígia 
Viana de Brito Lima, Olavo Amorim Júnior, Rodrigo Ribeiro Fleury, 
Enrico Cêntola, Maisa Borsato, Pedro Casimiro P Olmos. 15, quarta-
feira: Caió Vetorasso Mendes Matarazzo Ribeiro, DJ Formiga, Bráulio 
Lopes Ferraz, Daniela Lerro Pereira dos Santos Tarraf, José Roberto 
Polotto, Maria Thereza Abbade Moreno, Elaine Vetorasso, Heloisa 
Fácio Abud, Roger Fava Renzo, Sueli Fátima de Seta Badan, Wilmar 
Canizza, Egberto Gonçalves Machado, Paulo Cesar Pereira. Nasceu 
em 1452 em Anchiano, na Itália, Leonardo da Vinci, uma das figuras 
mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como 
cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, 
escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Morreu em 1519, 
aos 67 anos, em Ambroise, na França. 16, quinta-feira: Maria 
Cecília Braga Braile Verdi, Miriam Regina Haddad.

Cristiano Verdi e Marina De 
Setta Buchdid Verdi espe-
ram para maio a chegada 
do primogênito, que rece-

berá o nome de Leo 

São José do Rio Preto, sexta-feira 
10 de abril de 2020

LIVE II

Morando com a família em Ávila, uma bela cidade medieval na 
Espanha, Guilherme Arantes enfrenta o confinamento europeu 
com seu piano. Amanhã, sábado de Aleluia, ele faz uma live, 
que poderá ser assistida pelo Facebook ou Instagram, em seu 
apartamento. Começa ao meio-dia (horário de Brasília) e não tem 
hora para terminar. 

SAÍDA

O jornalista Miltinho Rodrigues, que durante muitos anos ocupou 
o cargo de editor-chefe do jornal Diário da Região, já não ocupa 
aquele cargo. Corre na redação o zum-zum de que seu lugar será 
ocupado por Patrícia Buzzini, esposa do diretor Fabiano Buzzini, 
ou por Adib Muanis Junior.  

COPA FECHADO II

Os últimos hóspedes deixaram o Copacabana Palace na segunda-
feira. Só continuarão no hotel dois moradores, Andrea Natal, 
diretora geral do Grupo Belmond do Brasil, que administra o 
estabelecimento, e o cantor e compositor Jorge Ben Jor, que 
desde 2018 vive lá. Antes do check-out derradeiro, um alerta 
vermelho já havia sido aceso. 

COPA FECHADO I 

Por fora, será difícil notar qualquer diferença no Copacabana 
Palace nas próximas semanas. As bandeiras estarão hasteadas 
como sempre e a fachada continuará sendo iluminada todas as 
noites. Mas, a partir de hoje, pela primeira vez em seus quase 
97 anos de história, o ícone carioca estará fechado, impactado 
pela pandemia do novo coronavírus. A reabertura está prevista 
para o final de maio.

ADIADO  

O Buteco do cantor Gusttavo, que estava marcado para o dia 
18 de abril, um sábado, no Recinto de Exposições, com a 
participação de Bruno & Marrone e Felipe Araújo, foi adiado por 
conta das decisões das autoridades sanitárias. O show já tinha 
em torno de 30 mil ingressos vendidos. Ainda não há outra data 
anunciada. Os organizadores aguardam o retorno à normalidade, 
para divulgar a nova data. Fala-se que o show será realizado 
somente no ano que vem. 

LIVE III

No próximo domingo, depois de amanhã, dia em que o 
mundo católico celebra a Páscoa, o cantor italiano de ópera 
Andrea Bocelli, um dos tenores mais famosos do mundo, 
se apresentará sem plateia no Duomo de Milão, a famosa 
catedral daquela cidade da Lombardia, em um concerto 
transmitido ao vivo. Bocelli estará acompanhado pelo 
organista da catedral, Emanuele Vianelli, tocando um dos 
maiores órgãos de tubos do mundo em um repertório de 
obras religiosas, incluindo ‘Ave Maria’, de Pietro Mascagni. 
O concerto será transmitido, ao vivo, no canal do YouTube de 
Bocelli, às 14 horas (horário de Brasília).

Vamos juntos #LutarContraACrise


