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Adolescente 
e jovem são 

estupradas no
fim de semana
Uma estudante de 12 anos 

foi violentada, após ser dopada 
pelo agressor, um homem de 
45 anos. Já uma jovem, de 19, 
foi atacada por um motorista 
que se aproximou pedindo in-
formação.                 Pág. A5

Renato Ramos, 46, venceu a doença e 
pode conhecer o filho recém-nascido

Pág. A3

Proposta da Acirp 
de flexibilização
está com Edinho

Costureira é 
asfixiada até 
a morte pelo 
namorado

Vítima, que morava em Bady 
Bassitt, tinha 38 anos e cinco 
filhos. Acusado, de 21, alegou 
que matou por ciúmes.

Foi o próprio suspeito quem 
acionou socorro e a polícia após 
cometer o feminicídio. Pág. A6

Falta a sessão deve 'pesar' 
mais e subsídio continua igual

Pág. A3

1ª vítima do Covid 
tem alta e outro 
paciente vê filho

Rio Preto tem 11 pessoas curadas do novo 
coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de 
Saúde. Entre elas, o 1º paciente internado na 
cidade, Benevenuto Melo, e o empresário de José 
Bonifácio, Renato Ramos, que finalmente pode 
conhecer o filho que nasceu dia 1º.     Pág. A4

Benevenuto Antônio de Melo, 60, teve alta no sábado

Carreata na 
Andaló marca 
novo protesto 
contra prefeito 
e governador 

Pág. A4

Estado quer 
contratar 1,1 mil

para a saúde 
em caráter 
emergencial

Pág. A7

Motociclista 
morre após bater 

na traseira de 
caminhão em 
estrada vicinal

Pág. A5

Professora tem 
motoneta e 

celular roubados 
por motoqueiros 
no Dom Lafayete

Pág. A5

Reconhecidos 
por vítima, 
assaltantes 
escapam do 

flagrante
Pág. A5

Sergio SAMPAIO
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
14 de abril de 2020               SAÚDE/OPINIÃO

O sistema imune, ou sis-
tema imunológico, é um 
conjunto de órgãos, tecidos 
e células responsáveis pelo 
combate a microrganismos 
invasores, impedindo assim o 
desenvolvimento de doenças. 
Além disso, é responsável 
por promover o equilíbrio do 
organismo a partir da respos-
ta coordenada das células 
e moléculas produzidas em 
resposta ao patógeno.

A melhor forma de for-
talecer o sistema imune e 
fazê-lo responder bem frente 
a microrganismos invasores 
é por meio de quatro fato-
res importantíssimos para o 
equilibrio: 

1. Dormir bem 
2. Praticar exercícios 
3. Alimentação saudável 
4. Não ter stress 

Vários estudos demons-
tram que a ansiedade e o 
stress têm uma relação com-
plexa com o sistema imunitá-
rio enfraquecendo-o. 

Quais são os sintomas 
do estresse excessivo?

* Insônia;

Stress baixa a imunidade e uma pessoa stressada está mais 
vulnerável a contrair covid-19 e tantas outras doenças

Divulgação* Cansaço;
* Dor de cabeça;
* Agitação;
* Tristeza e irritabilidade;
* Dificuldade em se concen-

trar e falhas na memória
* Perda ou ganho de peso;
* Falhas na memória;
* Queda de cabelo;
* Insatisfação constante e 

isolamento social;
* Queda na produtividade;
* Má digestão e problemas 

gástricos;
* Baixa imunidade;
* Aumento da probabilidade 

de enfarte e derrame.
Foi na década de 80 que se 

passou a entender a imunidade 
como fazendo parte de todo um 
sistema complexo, que está 
diretamente ligado às nossas 
emoções.

De acordo com os especia-
listas, o sistema endócrino e 
nervoso, por exemplo, influen-
ciam as nossas defesas através 
da produção hormonal que 
responde aos mais diversos 
estímulos.

Quando somos expostos a 
uma forte carga emocional, 
o nosso organismo produz 
hormônios de uma forma des-
controlada, afetando nossas 
células de defesa.

Um dos hormônios produ-
zidos para combater o stress é 
o cortisol. Quando o organismo 

está exposto, por um longo 
período de tempo, ao stress ou 
ansiedade, o cortisol atua com 
a função de o eliminar.

Para tal, a sua ação, que 
ajuda a reduzir a inflamação 
natural do corpo, faz com que 
este se torne resistente ao pró-
prio cortisol, o que leva a que 
se gere um estado de inflama-
ção crônica que compromete a 
função do sistema imunitário, 
tornando-o menos capaz de 
combater os agentes externos 
como os vírus ou bactérias.

Fadiga intensa, gripes e 
constipações são algumas das 
consequências diretas desta 
ação.

Em alguns casos, no entan-
to, o stress pode ter o efeito 
oposto tornando o sistema 
imunitário super ativo, dando 
origem ao aparecimento de do-
enças auto-imunes, nas quais 
próprio sistema ataca as suas 
próprias células.

Deste modo, para evitar 
que a ansiedade leve a melhor 
sobre a saúde há que somar 
ao pilar do stress os outros três 
pilares que a ciência da saúde 
comprova ser eficiente no au-
mento da imunidade,  exercício 
físico, por exemplo.

Quando praticado regular-
mente, o exercício promove a 
libertação de substâncias que 
melhoram o humor, ajudando a 

combater estados de stress ou 
ansiedade.

Outro pilar muito impor-
tante que a ciência da saúde 
defende é que deve dormir, no 
mínimo, 8h por noite, de modo 
que assim aumentam as suas 
defesas.

Outro pilar importante é 
uma dieta saudável. Frutas, 
vegetais, farinhas e cereais in-
tegrais, frutas secas e legumes 
não podem faltar à mesa.

 Como saber se a imuni-
dade está baixa?

Para confirmar se a imu-
nidade está mesmo baixa, 
é preciso realizar um exame 
de sangue para verificar se o 
número de células brancas 
de defesa (leucócitos) está 
baixo. Se o número for inferior 
a 4.000 mm³, pode indicar um 
enfraquecimento do sistema 
imunológico.

Se a imunidade estiver 
baixa os quatro pilares inten-
sificado podem aumentar de 
forma significativa a imunida-
de. Se atente sempre ao que 
é excelente para sua saúde!

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educadora 

física.
@silviabatistafisiodancer
Email: silviafisioterapia@

icloud.com
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 ARTIGO

Gustavo Milaré ALMEIDA* E 
João Pedro ALVES PINTO**

Covid19: impactos e oportunidades 
nos processos judiciais

A pandemia do COVID-19 
alterou a rotina de todos, 
indistintamente. No Poder 
Judiciário, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) editou a 
resolução nº 313 no dia 19 
de março de 2020, por meio 
da qual instituiu o trabalho 
remoto para magistrados e 
servidores e suspendeu os 
prazos processuais em todo 
o Brasil (a princípio) até 30 
de abril de 2020, bem como 
elencou o mínimo de ativida-
des jurisdicionais de urgência, 
tendo conferido aos tribunais, 
porém, diante das suas par-
ticularidades, a liberdade de 
definirem quais são as suas 
demais atividades essenciais.

Não obstante, no último 
dia 26 de março de 2020, o 
CNJ enviou ofício aos tribunais 
de todo o país, reforçando a 

obrigatoriedade de manterem 
os serviços destinados à ex-
pedição e publicação de atos 
judiciais e administrativos du-
rante o referido período.

De fato, ao contrário do 
que muitos pensam, a sus-
pensão dos prazos processuais 
não parou o Poder Judiciário e 
isso ficará claro no dia-a-dia 
dos litigantes - ainda mais 
para aqueles que não estão 
se preparando adequada-
mente - quando terminar tal 
suspensão.

Sentenças, decisões, des-
pachos etc. continuam a ser 
expedidos e publicados. Mes-
mo em regime de home office, 
magistrados e servidores têm 
continuado a trabalhar, até 
para darem conta das ques-
tões urgentes que têm surgido 
devido às consequências da 
pandemia do COVID-19 e que 
podem e precisam ser discu-
tidas neste momento, como 
exemplificam os números 

oficiais desses atos na justiça 
estadual paulista no período 
entre 19 e 27 de março de 
2020: 205.915 despachos, 
336.094 decisões e 76.195 
sentenças.

Entretanto, esses impactos 
na rotina do Poder Judiciário 
trouxeram diversas oportuni-
dades para os litigantes, que, 
aliás, podem ser ainda melhor 
exploradas durante o referido 
período de suspensão dos 
prazos processuais.

Especialmente para ten-
tarem manter a sua situação 
financeira controlada, é opor-
tuno (e recomendável) que os 
litigantes: reavaliem os seus 
processos judiciais, a fim de 
verificarem a possibilidade de 
celebrarem acordos (ainda 
não que o fizessem e/ou cogi-
tassem se não estivéssemos 
enfrentando tempos difíceis); 
requeiram o levantamento de 
valores depositados em juízo 
ou a substituição de garantias 

processuais que se mostrem 
menos onerosas hoje em dia 
(por exemplo, existe decisão 
recente do CNJ em favor da 
troca de depósitos em di-
nheiro por seguros ou fiança 
em processos trabalhistas); e 
revisem as suas contingências, 
tudo com o intuito de acele-
rar o encerramento dos seus 
processos judiciais e, assim, 
evitar ou amenizar eventuais 
prejuízos.

São tempos difíceis, que 
demandam responsabilidade, 
prudência e, acima de tudo, 
empatia. Temos certeza que 
iremos superá-los. Essa é a 
confiança que temos demons-
trado a todos os nossos clien-
tes que têm nos procurado em 
busca de apoio e, assim, ma-
terializado a parceria sustentá-
vel, dinâmica e menos formal 
que diferencia a prestação dos 
nossos serviços.

*Gustavo Milaré Almeida 

é advogado, mestre e doutor 
em Direito pela Universidade 
de São Paulo (USP) e sócio 
de Meirelles Milaré Advo-

gados
**João Pedro Alves Pinto 

é advogado associado de 
Meirelles Milaré Advogados.
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), junto com seu secre-
tariado e membros do Comitê 
Gestor de Combate ao Coronaví-
rus de Rio Preto, esteve reunido 
nesta segunda-feira (13) com o 
atual e o ex-presidente da Acirp 
(Associação Comercial e Empre-
sarial de Rio Preto), Kelvin Kaiser 
e Paulo Sader, respectivamente. 
Os empresários entregaram ao 
prefeito um plano de flexibiliza-
ção da reabertura do comércio.

No documento apresentado 
ao prefeito a Associação trouxe 
um estudo feito por eles para 
a flexibilização das regras de 
isolamento que possam ser ado-
tadas pela administração assim 
que possível.  Estes são alguns 
pontos da proposta apresentada 
pela Acirp: 

•Iniciar a flexibilização para 
restaurantes (com ressalvas); 
padarias, bares, lanchonetes 
(com ressalvas) e serv festas; 
comércio varejista; comércio 
atacadista; produtos de higiene 
e limpeza; produtos cirúrgicos 
(luva, máscara, álcool em gel); 
profissionais de saúde; óticas; 
escritórios em geral (advocacia, 
contador); serviços de beleza 
(com ressalvas); serviços em 
geral (piscineiro, jardineiro, faxi-

neira, encanadores, eletricistas, 
empregadas domésticas); trans-
porte público (com ressalvas); 
oficinas em geral, lava-jatos; 
concessionárias; autopeças; 
taxistas; motoristas de aplicati-
vos; agências bancárias; gráficas 
rápidas e fotocópias; segurado-
ras; shoppings centers e galerias 
comerciais (com ressalvas).

•Permissão e estímulo à 
manutenção em home office de 
todas as atividades compatíveis 
com este modelo de trabalho;

•Iniciar a flexibilização do 
retorno ao trabalho, por faixa 
etária, com a permissão para 
o grupo mais jovem de até 50 
anos, por exemplo, desde que os 
trabalhadores não façam parte 
de grupos de risco e sigam os 
protocolos sanitários a serem 
normatizados pela Secretaria 
da Saúde;

•Drive-thru: autorizar de ime-
diato todos os estabelecimentos 
comerciais a utilizar as vias pú-
blicas para entregar os produtos 
comercializados nos veículos dos 
clientes, devidamente estacio-
nados, enquanto não vigorar a 
flexibilização;

Segundo os representantes 
da Acirp, na oportunidade tam-
bém foi feito um pedido para o 
prefeito, para que a administra-

Sérgio SAMPAIO
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Sessão terá em pauta projetos que dizem respeito a subsídios de vereadores
Sérgio SAMPAIO

Acirp entrega proposta de 
flexibilização para Edinho 

‘Leão’
Pelo trabalho que está realizando com o objetivo de 

controlar a propagação do coronavírus, o secretário da 
Saúde, Aldenis Borim, é considerado como um ‘leão’ 
pela equipe da linha de frente do governo Edinho Araú-
jo (MDB). Linha dura na defesa do isolamento social, 
Aldenis em hipótese alguma abaixa a guarda. “Quando 
se faz, no Brasil, homenagens ao pessoal da saúde, 
o que salta aos olhos é o trabalho dele”, declarou um 
governista, acrescentando elogios também às equipes 
do HB, Santa Casa e Austa.

Contagiosa
O deputado federal Hugo 

Leal, do Rio, propõe alterar o 
Código Penal para aumentar 
a pena aplicada para impedir 
a propagação de doença 
contagiosa. Segundo o texto 
em análise, o crime de in-
fração de medida sanitária 
preventiva passará a ser 
punido com detenção de 6 
meses a 2 anos e multa. 
Hoje, a conduta é punida 
com detenção de 1 mês 
a 1 ano. A proposta está 
relacionada a pandemia, já 
que parte da população não 
respeita o isolamento social, 
contribuindo para a propaga-
ção do coronavírus.

Fusão
O vice-presidente municipal do PTC, Adideus Cardoso, 

disse que o partido vai lançar chapa completa para dis-
putar a eleição proporcional, com expectativa de eleger 
ao menos um vereador. “Pelo menos um acho que será 
possível”, prevê. Adideus informou ainda que foi feita 
uma ‘fusão’ entre PTC-APB (Aliança Pelo Brasil), partido 
que está sendo criado pelo grupo ligado ao presidente 
Jair Bolsonaro, para disputar o processo eleitoral. Ou 
seja, adeptos do APB se filiaram ao PTC para disputar as 
eleições.

Enigma
Até agora continua um enigma em qual partido o ex-

-vereador Oscarzinho Pimentel se filiou com o objetivo de 
disputar novamente uma cadeira na Câmara. Aliados do 
ex-vereador também desconhecem, no entanto, podem 
estar seguindo orientação do ex-vereador para manter 
seu destino político sob segredo. Um apenas se limitou a 
dizer que Oscarzinho estava negociado com a Executiva 
do PROS. Também tem informação que ele teria se filia-
do ao DEM ou no PL. Ou será que permanece no PDT. O 
enigma continua...

Majoritária
Com base estabelecida na Zona Norte de Rio Preto, 

Adideus Cardoso informou ainda que o PTC também 
trabalha para ter candidatura própria, com o objetivo de 
disputar as eleições para prefeito. Adideus revelou que 
o partido já tinha o empresário Antônio Pereira, porém, 
temendo que poderia ter a legenda negada na conven-
ção, Cebolão, como é conhecido, preferiu permanecer no 
PMN, onde acredita que terá a vaga garantida para dispu-
tar a Prefeitura. “Ele (Cebolão) não confiou”, ponderou.

Cotada  
Com a ‘fusão’ temporária firmada entre PTC e Aliança 

Pelo Brasil, Adideus Cardoso informou que será formada a 
chapa para disputar a eleição majoritária. Segundo ele, o 
candidato a prefeito sairá do quadro da APB e o de vice do 
PTC. “Eu vou concorrer como candidato a vice-prefeito”, 
diz. Adideus diz que ainda não está definido, no entanto, a 
representante da APB, Dalila Cintia Azevedo, está cotada 
para disputar como candidata a prefeita.  “A decisão só 
será definida na convenção do partido”, frisou.  

Visualizações
O presidente da Democracia Cristã (DC), Adilson 

Feliciano, classificou como positiva o lançamento do 
pré-candidato a prefeito Rogério Vinicius dos Santos, no 
último domingo. Com base no número de acessos e de 
visualizações na página do partido, segundo ele, mostra 
que a pré-candidatura demonstrou ser viável. “Em poucos 
minutos foram mais de cinco mil visualizações”, revelou. 
Como o DC não tem dinheiro para investir na campanha, 
Feliciano disse que o foco da campanha será na rede 
social.

ção desse uma interpretação 
melhor sobre as atividades eco-
nômicas impedidas de funcionar 
pelo decreto estadual vigente até 
o próximo dia 22 de abril. 

“O empresário precisa en-
tender se sua atividade está 
condizente ao que se especifica 
no documento e quais são as 
medidas restritivas que têm de 
ser tomadas caso ele possa 
abrir: restrição de espaço em 
fila, até onde esse cliente pode 
chegar etc. Queremos que esteja 
de mais fácil entendimento aos 
empresários como eles podem 
trabalhar neste cenário de pan-
demia, aproximando o canal de 
comunicação da Prefeitura e da 
nossa Associação”, salienta a 
entidade em nota. 

Eles afirmam que à medida 
que o decreto estiver mais claro 
os empresários poderão se adap-
tar quando for possível, com isso 
as empresas poderiam voltar a 
funcionar sem desrespeitar as 
leis vigentes.  “E, para esta ação, 
estamos aguardando retorno do 
prefeito”.  

Em nota, a assessoria do 
prefeito afirmou que ele recebeu 
o documento da Acirp e que irá 
analisá-lo. 

“Em todos os momentos, a 
Acirp está agindo junto à Pre-

Empresários defenderam maior clareza para o decreto durante reunião na prefeitura ontem
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Fazem parte da 9ª sessão 
ordinária da Câmara de Rio 
Preto nesta terça-feira (14) seis 
projetos de lei, uma proposta de 
Emenda à Lei Orgânica e três 
projetos de resolução. Destes 
últimos dois deles dizem respei-
to aos subsídios dos vereadores.

O primeiro deles, o número 
PR 28/2019, altera o percentu-
al de desconto do subsídio do 
vereador que se ausentar das 
sessões ordinárias ou extraordi-
nárias sendo descontado com a 
aprovação do projeto 1/15 avos 
para cada falta, atualmente o 

Sergio SAMPAIO

Bugiganga
O médico Vanderson Ro-

cha, do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina 
da USP, disse: “A saúde tem 
sofrido muito nos últimos 
anos por falta de verbas. 
Os pesquisadores recebem 
salários ridículos, mas nes-
sas horas são chamados 
para salvar a pátria”. Diante 
da pandemia, quem sabe 
o governo vai investir mais 
em pesquisas para não ficar 
dependente, por exemplo, 
da China. A ANVISA devolveu 
testes comprados na China 
por ter baixa eficiência para 
detectar o coronavírus. É 
mais uma bugiganga?  

desconto se dava de 1/30 avos. 
O segundo projeto de reso-

lução 03/2020 fixa o valor do 
subsídio mensal dos vereado-
res para a próxima legislatura 
2010/2024 em R$ 5.907,23. O 
valor é o mesmo que foi reajus-
tado pela última vez em março 
de 2019. 

Segundo o presidente da 
Câmara de Rio Preto, Paulo Pau-
léra (Progressistas), não houve 
qualquer alteração nos valores 
continuando tudo igual. 

“Como vereadores não tive-
ram aumento tivemos que fazer 
um projeto separado. Com isso 
esse valor atual vai valer pelos 
quatro anos: 2021, 22, 23 e 

24”, salientou o presidente. 
Redução – uma proposta do 

vereador Gerson Furquim (Pode-
mos) quer reduzir o subsídio dos 
vereadores para a próxima legis-
latura para um salário mínimo 
(R$ 1.045). A proposta, segun-
do esclarecimentos do vereador, 
tem como foco reduzir os gastos 
com base na crise econômica 
que acontece em todo país, afir-
mando que nos próximos anos o 
país deverá ainda se recuperar 
dos prejuízos econômicos que 
serão provocados pela pande-
mia do coronavírus (Covid-19).  

Outros seis projetos de lei 
são todos de autorias de vere-
adores sendo dois do vereador 

A PORTAS FECHADAS

Acesso do público à sessão está vetado durante pandemia

feitura Municipal e o Comitê 
Gestor de Enfrentamento ao 
Coronavírus, sempre atenta à 
curva de contágio da doença e 
às questões de saúde”, salientou 
Kaiser.

Governo do Estado – para-
lelamente a conversa com a Pre-
feitura a entidade entregou uma 
proposta de estudo de adoção 
de medidas de flexibilização por 
parte do Estado responsável pelo 

isolamento vigente. A proposta 
foi encaminhada ao governo 
João Doria (PSDB), ao vice-go-
vernador Rodrigo Garcia (DEM) 
e ao presidente da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), 
Alfredo Cotait. 

“O que defendemos no plano 
é que cada município tem sua 
particularidade e que algumas 
atividades podem ser flexibili-
zadas de forma responsável, 

Enigma

Fábio Marcondes (PL), um do 
José Carlos Marinho (Patriotas), 
um do Pauléra, um do Renato 
Pupo (PSDB) e um do Jean 
Dornelas (MDB) que tem tam-
bém outras duas proposituras 
na ordem do dia uma proposta 
de Emenda à Lei Orgânica e um 
projeto de resolução. 

A sessão será às 17h e mais 
uma vez a portas fechadas, sem 
a participação da população 
por conta das recomendações 
para conter a proliferação do 
coronavírus (Covid-19).  A ses-
são poderá ser acompanhada 
pela rádio Educativa FM 106,7/ 
TV Câmara, canal 4 da NET ou 
canal aberto 28,2.

cumprindo todos os critérios 
técnicos da Secretaria de Saúde. 
Estamos solicitando atenção 
do governador ao nosso pleito, 
para que possamos começar a 
flexibilizar de forma responsável 
alguns setores da economia 
após o dia 22 de abril”, finalizou 
a nota da Acirp.  

O mesmo documento que 
foi entregue para o prefeito de 
Rio Preto foi encaminhado ao 
governador paulista. 
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Benevenuto Antônio de Melo foi o 1º paciente diagnosti-
cado com a doença no município

Divulgação

Jamais vou esquecer este momento. 
Todos me trataram com muito cuidado 

e carinho. Obrigado!

“ “
O empresário Renato voltou para casa e pode curtir o filho

Recuperados do Covid-19 
recebem alta em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Peto divulgou novos dados 
sobre os casos de coronavírus 
no município nesta segun-
da-feira (13). São 54 casos 
positivos para doença em 31 
dias, sendo 27 homens e 27 
mulheres. A Saúde também 
confirmou 11 pessoas cura-
das, sendo cinco do sexo 
feminino e seis do sexo mas-
culino, após completarem o 
período de quarentena de 14 
dias, tempo necessário para 
confirmar a recuperação.

Ainda sobre os curados, 
dez dentre as 11 pessoas re-
cuperadas tinham entre 20 e 
59 anos. A única pessoa cura-
da com mais de 60 anos pre-
cisou passar por uma quaren-
tena maior do que os demais, 
sendo de 29 dias. “Pacientes 
mais idosos requerem um tra-
tamento mais delicado, mais 
tempo de internação e muitos 
deles ficam em UTI por longa 
data”, comentou o secretário 
de saúde, Aldenis Borim.

Um dos recuperados foi 
o representante comercial 
Benevenuto Antônio de Melo, 
60 anos, que foi o primeiro 
paciente internado na cidade 
e que teve alta no Austa neste 
sábado (11). 

Na saída do hospital, ele 
foi surpreendido por deze-
nas de profissionais que se 
perfilaram nos corredores e 
rampas para, com cartazes, se 
despedir e desejar-lhe pronto 
restabelecimento. 

“Jamais vou esquecer este 
momento. Todos me trataram 
com muito cuidado e carinho. 
Obrigado!”, disse o paciente.

De volta às suas atividades, 
Benevenuto, no entanto, con-
tinua recebendo os cuidados 
da equipe multidisciplinar do 
Austa hospital. Diariamente, 
os profissionais mantém con-
tato por vídeo com o paciente 
para avaliar sua evolução 
clínica. Uma vez por semana, 
eles o visitam em casa para 
realizar exames. 

“Como a Covid-19 é uma 
doença nova, temos que 
acompanhar os pacientes bem 
de perto. Além de zelarmos 
pela saúde deles, queremos 
também conhecer mais a 
Covid-19 para estarmos cada 
vez mais preparados”, disse o 
clínico geral do Austa, Ronaldo 
Gonçalves da Silva.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto também divulgou 
outros dados sobre a pande-
mia no município. A cidade 
registrou 427 novas noti-
ficações entre quarta-feira 
(8) e domingo (12). Além 
disso, 92 casos seguem em 
investigação e três óbitos 
foram confirmados.

Sobre os registros de 
pessoas com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), em Rio Preto, 202 
pessoas foram internadas 
em unidades de saúde, 
sendo que 23 foram confir-
madas para COVID-19 (três 
continuam em enfermarias 

Número de notificações cresce 

e três em UTI). 
O 0800 da Saúde, nú-

mero criado para as pes-
soas tirarem dúvidas em 
relação ao coronavírus tem 
superado as expectativas. 
Até o momento foram re-
alizadas 4.049 ligações, 
sendo que 71% pelo SUS e 
87% de pessoas de Rio Pre-
to. O número de resolutivi-
dade, ou seja, de eficiência 
nos encaminhamentos para 
as pessoas chega a 80%.

O telefone para qualquer 
esclarecimento a respeito 
de possível contágio do co-
ronavírus é o 0800-77-22-
123. A ligação é gratuita.

Na tarde desta segunda-
-feira (13), o Austa deu a 
segunda alta hospitalar para 
um paciente de coronavírus, 
dessa vez com uma dose extra 
de emoção. Além de vencer a 
doença, o empresário de José 
Bonifácio, Renato Marcos Ra-
mos, 46 anos, internado desde 
o dia 26 de março, finalmente 
conheceu o filho, que nasceu 
no dia 1° de abril também no 
Austa. 

“Além da alegria de vê-lo 
voltando para casa, sem se-
quelas importantes, respirando 
espontaneamente, estamos 
muito emocionados, pois ele 
reencontrará a esposa para 
curtirem, finalmente, o filho 
recém-nascido”, afirmou o 
clínico geral Ronaldo Gonçalves 
da Silva, médico responsável 
pelo paciente. “É um sabor 
de missão cumprida para nós, 
profissionais de saúde”, disse 
o médico.

A exemplo do primeiro pa-
ciente com coronavírus a ter 
alta, Renato continuará rece-
bendo os cuidados da equipe 
multidisciplinar do Austa.

Paciente tem 
alta e conhece 

o filho 

Unimed terá vacinação 
contra gripe em sistema 

drive thru no Plaza Shopping

A partir desta segunda-fei-
ra, dia 13 de abril, a Unimed 
Rio Preto irá vacinar benefi-
ciários contra gripe no Plaza 
Avenida Shopping. Para evitar 
aglomerações e proteger ainda 
mais os clientes contra o novo 
coronavírus, a vacinação será 
em sistema drive thru, no qual 
não é preciso sair do carro para 
receber a dose.

As doses são do tipo qua-
drivalente, compostas por qua-
tro tipos de vírus, sendo dois 
vírus influenza A, que é o H1N1 
e H3N2, e dois vírus influenza 
B. Além disso, qualquer cliente 
Unimed pode tomar, exceto os 
que têm alergia forte a ovo ou 
que estejam com febre alta.

A vacinação será realizada 
de segunda-feira a sexta-feira, 
das 8h às 19h, e aos sábados, 
das 8h às 13h. O valor da va-
cina para clientes Unimed Rio 
Preto é de R$ 80.

O drive thru, será no esta-

cionamento do Plaza Avenida 
Shopping com entrada pela 
avenida Romeu Strazzi e será 
realizada de 13 a 30 de abril, 
ou enquanto durar o esto-
que. Para mais informações 
basta entrar em contato pelo 
telefone (17) 3202-1112 ou 
WhatsApp (17) 99282-8780.

“Vacinar-se contra a gripe 
é muito importante, e isso 
deve ser feito todos os anos. 
Para facilitar ainda mais o 
acesso, optamos pelo siste-
ma drive thru, que é prático, 
seguro e rápido”, afirma o 
presidente do Conselho de 
Administração da Unimed Rio 
Preto, Helencar Ignácio.

Da REDAÇÃO

NO ESTACIONAMENTO
Nova carreta pede 

reabertura imediata do 
comércio em Rio Preto

Nesta segunda-feira (13) 
mais uma vez manifestantes 
que querem a reabertura ime-
diata do comércio fizeram uma 
carreata e os protestos tiveram 
como foco o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e o governador 
João Doria (PSDB).

O governador prorrogou 
até o próximo dia 22 de abril 
a quarentena no combate ao 
coronavírus (Covid-19). Em 
Rio Preto, o prefeito seguiu a 
mesma determinação.

Com concentração feita na 
Avenida Juscelino Kubistschek 

a carreata seguiu em direção 
ao prédio da Prefeitura na 
Avenida Alberto Andaló.

Como aconteceu na última 
segunda-feira (06), Polícia 
Militar e GCM (Guarda Civil 
Municipal) cercaram o edifício.

A carreata mais uma vez foi 
convocada pelas redes sociais 
e não tem autoria identificada.

Na live feita nesta segun-
da-feira (13) a Prefeitura con-
firmou que Rio Preto tem 54 
casos confirmados Covid-19 
e três óbitos. E o secretário 
Aldenis Borin reafirmou a 
importância do isolamento 
social.

Sérgio SAMPAIO

NA ANDALÓ

Crea-SP apoia realização 
de ciclo de palestras 

A Associação dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos 
de São José do Rio Preto vai 
realizar, de 16 a 18 de abril, 
o Ciclo de Palestras ‘Valores 
na Engenharia: um olhar ético 
sobre a tomada de decisões na 
profissão em 2020’, destinado 
a estudantes e profissionais da 
área de Agronomia. Nos dias 
16 e 17 as palestras começam 
às 19h.

No dia 18, as palestras 
começam às 8h30. O evento 
será on-line, com palestras de 
especialistas. Mais informa-
ções e inscrições em http://
portalcrea.com.br/site/pages/
evento.php?ida=7&ide=91 
. Na avaliação da presidente 

em exercício do Crea-SP, enge-
nheira Lenita Secco Brandão, 
“a transmissão on-line evita 
a aglomeração de pessoas 
e previne a disseminação do 
coronavírus. Ao mesmo tem-
po, as instituições continu-
am cumprindo seu papel de 
oferecer a oportunidade para 
especialistas e profissionais 
compartilharem conhecimento. 
Por isso, o Crea-SP apoia tais 
iniciativas”.

Sobre o Crea-SP - Insta-
lado há 86 anos, o Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de São 
Paulo é responsável pela fisca-
lização, controle, orientação e 
aprimoramento do exercício e 
das atividades profissionais nas 
áreas da Engenharia, Agrono-
mia e Geociências. 

O Crea-SP está presente 
nos 645 municípios do Estado, 
conta com mais de 316 mil 
profissionais e cerca de 72 mil 
empresas registrados, além de 
723 funcionários, 117 agentes 
fiscais, 261 conselheiros e 
1.690 inspetores.

Da REDAÇÃO

ON-LINE

O secretário da Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, afir-
mou nesta segunda-feira (13) 
que não pretende fazer uso 
das forças policiais, para que a 
população da cidade respeite 
a quarentena imposta pelo go-
verno do Estado de São Paulo 
e seguida pelo município até o 
próximo dia 22 de abril.

Dados divulgados pelo gover-
no estadual mostram que neste 
final de semana apenas 49% da 
população de Rio Preto estava 
fazendo o isolamento social. A 
orientação é que esse percen-
tual para atingir seus objetivos 

Aldenis defende 
conscientização 

e não uso da 
polícia para manter 

isolamento
que é a diminuição da curva de 
contaminação do coronavírus 
(Covid-189) seja de 70% de 
pessoas fora de circulação. 

O secretário afirma que ide-
ologicamente é pessoalmente é 
contra a necessidade do uso de 
policiais para que a população 
faça sua parte. “Vamos trabalhar 
no campo da conscientização”, 
afirmou Borim.

No que diz respeito a um 
endurecimento maior do que o 
atual o secretário frisou que isso 
somente aconteceria com um 
lockdown, ou seja, fechar tudo e 
ninguém pode mais sair na rua. 
Essa opção não faz parte dos pla-
nos do Comitê Gestor de Combate 
ao Coronavírus de Rio Preto. 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Divulgação

Conselho tem 
incentivado ações 
virtuais para preservar 
a saúde dos 
participantes
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Polícia registra dois estupros 
em menos de 24 horas na região 

A Polícia Civil registrou 
duas ocorrências de estupro 
em menos de 24 horas na 
região de Rio Preto esse fim 
de semana. O primeiro caso foi 
envolvendo uma adolescente 
de 12 anos.  

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, a menor 
foi encontrada desorientada 
dentro de um dos veículos que 
havia se envolvido em um aci-
dente de trânsito em um posto 
de combustível na noite de 
sábado (11), em Nova Aliança. 

A adolescente disse aos 
policiais que tinha sido se-
questrada e foi obrigada a en-
trar no carro na noite anterior. 
A menina contou ainda que 
foi levada para um rancho e 
foi ameaçada com uma faca. 

Ela teria sido obrigada a 
fazer uso de cocaína, bebidas 
alcoólicas e manter relação 
sexual com o homem, de 45 
anos, que estava dirigindo 
o veículo. Ao tentar contato 
com os responsáveis, os poli-
ciais descobriram que os pais 
da menor haviam registrado 
um boletim de ocorrência do 
desaparecimento dela em Rio 
Preto. 

A adolescente foi socorrida 
e o suspeito preso em flagran-
te por sequestro e estupro 
de vulnerável. O homem foi 
encaminhado para o Plantão 
Policial de Cedral, onde ficou 
à disposição da Justiça. 

A segunda ocorrência de 
estupro foi envolvendo uma 
jovem, de 19 anos, na noite 
deste domingo (12), no bairro 
Jardim das Oliveiras, em Rio 
Preto. 

Segundo a Polícia Militar, 

uma viatura que fazia patru-
lhamento encontrou a vítima 
caminhando descalça por 
uma avenida do bairro. A jo-
vem contou aos policiais que 
estava sentada no pátio de 
um posto de combustível com 
uma amiga quando o homem 
em um carro parou para pedir 
informação.

Quando ela se aproximou, 
o suspeito a puxou pelo braço 
para dentro do veículo e fugiu, 
parando em uma rua escura há 
algumas quadras do posto de 
combustível.  A jovem foi estu-
prada e, depois de 40 minutos, 
foi deixada próxima a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Norte. 

Ainda segundo a polícia, 
a vítima saiu sem rumo até 
a encontrar a viatura da PM. 
Ela estava em os sapatos e 
com marcas no pescoço. Ela 
foi levada até a UPA Norte, 
onde passou por atendimento 
médico. 

O posto de combustível 
onde ela e a amiga estava pos-
sui câmeras de segurança e as 
imagens devem ser entregues 
a polícia, que investiga o caso. 
Ninguém foi preso. 

Vinícius LOPES
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Em um dos casos, uma 
adolescente de 12 
anos foi sequestrada 
e abusada por um ho-
mem de 45

Briga por causa de som alto 
termina em agressões com 
chutes, pauladas e facadas

Uma dona de casa, de 51 
anos, um pedreiro, de 30, e 
uma funcionária pública muni-
cipal, de 28, se envolveram em 
uma confusão, por volta das 2 
horas deste domingo, no bairro 
Dignidade. O motivo do desen-
tendimento foi o som alto.

As três vítimas foram recla-
mar do barulho para um casal 
de vizinhos, de onde partia 
o som em volume acima do 
suportável, e acabaram sendo 
empurradas e agredidas.

Conforme o boletim de 

ocorrência, os acusados des-
feriram chutes, pauladas e 
até facadas. O Fiat Palio da 
dona de casa foi danificado 
com golpes de pedaços de 
madeira.

Vít imas passaram por 
atendimento médico e foram 
submetidas a exames de cor-
po de delito no Instituto Mé-
dico Legal (IML) de Rio Preto.

Caso segue sendo inves-
tigado pela Polícia Civil como 
ameaça, lesão corporal e 
dano. Suspeitos devem ser 
ouvidos na delegacia nas 
próximas horas.

Daniele JAMMAL

Divulgação

VERA LÚCIA DE AZEVEDO VIDAL – Fa-
lecida no dia 12/04/2020 aos 74 anos de 
idade. Era viúva de Cyro Vidal Neto, deixan-
do os fi lhos:Ana Beatriz, Ana Cristina, Ana 
Maria e André. Sepultamento ocorreu no 
dia 13/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

SUZANA VANTI – Falecida no dia 
13/04/2020 aos 87 anos de idade. Era di-
vorciada de Edmundo Louzada de Oliveira, 
deixando os fi lhos: Marco e Júlio. Sepulta-
mento ocorreu no dia 13/04/2020 às 15h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Municipal de Olímpia.

IRANES MARIA COELHO VILASBOAS 
– Falecida no dia 13/04/2020 aos 69 anos 
de idade. Era casada com a sr. Sabino 
Lopes de Jesus. Seu sepultamento será 
dia 14/04/2020 às 17:00, no Cemitério 
Municipal de Palmas do Monte Alto- BA.

JOSÉ LEANDRO KEHL – Falecido no 
dia 13/04/2020 aos 24 anos de idade. Era 
solteiro e não deixa fi lhos. Sepultamento 
ocorreu no dia 13/04/2020 às 17:00, sain-
do seu féretro do velório da Ressurreição 
(Ercilia) para o cemitério São João Batista.

MARIA DA GRAÇA BUZATTO – Falecida 
no dia 13/04/2020 aos 62 anos de idade. 
Era casada com Ricardo Junge Tokoi, 
deixando os fi lhos: Kadge e Kaline. Se-
pultamento ocorreu no dia 13/04/2020 às 
14h, saindo do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

ZENILDA VICENTE ALVES – Falecida 
no dia 13/04/2020 aos 65 anos de idade. 
Era divorciada de Bento Donizete Jesus, 
deixando os filhos: Giovana e Willian. 
Sepultamento ocorre no dia 14/02/2020 
às 11h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Jardim da 
Igualdade Tanabi.

GEOVANI DE CASTRO CORRÊA – 
Falecido no dia 13/04/2020 aos 27 anos 
de idade. Era casado com Juliana da 
Silveira Candial. Sepultamento ocorre no 
dia 14/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Ercilia para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Quarteto atropela 
pedestres e agride 
dois comerciantes 

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga uma denúncia de 
que três homens e uma mu-
lher, que estavam um HB20 
marrom metálico e em uma 
Amarok branca, de placas 
de Palmas (TO), atropelaram 
pessoas que estavam em uma 
calçada na avenida Presidente 
Ernesto Geisel, no Parque São 
Miguel, na Região Leste da 
cidade, por volta das 15 horas 
deste domingo.

Além disso, o quarteto te-
ria agredido com ferramentas 
e chave de roda dois comer-
ciantes, de 64 e 39 anos.

O idoso seria morador no 
bairro e o mais jovem teve 

o VW Gol danificado pelos 
agressores. As vítimas foram 
ameaçadas de morte pelo 
grupo.

As causas da violência são 
desconhecidas até o momen-
to. Os quatro acusados foram 
identificados, mas o paradeiro 
deles segue ignorado.

Daniele JAMMAL

Após bater em moto, motorista foge e 
deixa estudante com fratura exposta

Um automóvel de placas 
não anotadas desrespeitou o 
sinal de Pare, no cruzamento 
das ruas Alberto Rissi e Salim 
Elias, no Jardim Antunes, na 
noite deste domingo, e colidiu 
na traseira de uma motoci-
cleta, ocupada por um casal 
de namorados. A estudante 
D.L.F., 16, moradora na Ce-
cap, que estava na garupa, 
teve fratura exposta na perna 
esquerda.

O piloto, um estudante de 
18 anos, que não tem habilita-
ção, não se feriu. A adolescen-
te foi socorrida pelo Resgate 
do Corpo de Bombeiros até a 
Santa Casa de Rio Preto, onde 
ficou internada.

Na Central de Flagrantes, 
o motociclista disse à polícia 
que após provocar o acidente 
o condutor do carro fugiu.

A Honda CG 125 usada 
pelo casal não foi apresenta-
da no Plantão. O caso segue 
sendo investigado como lesão 

Daniele JAMMAL

corporal culposa na direção de 
veículo automotor e fuga de 
local de acidente.

Divulgação

O estudante Vinicius Farias 
Ferreira Cardozo, 23, morreu 
às 8h45 deste domingo, após 
bater a Honda NX-4 Falcon na 
traseira de um Mercedes Benz 
L 608 D.

À PM, o caminhoneiro, de 
50 anos, afirmou que trafe-
gava pela avenida dos Ipês, 
sentido Estância São Marcos 
2 para a vicinal que dá acesso 
à Vila Azul, quando passou 
um veículo não identificado, 
na direção contrária que, pela 
velocidade, levantou poeira na 
estrada de terra.

Em seguida, o motorista 
sentiu um impacto na traseira 
do caminhão e ao verificar viu 
o motociclista caído no chão.

O Resgate do Corpo de 
Bombeiros e a Polícia Militar 
foram acionados pelo cami-
nhoneiro que alegou que a 
poeira pode ter prejudicado a 
visão do motociclista, que teve 
morte instantânea.

A ocorrência foi registrada 
na Central de Flagrantes como 
homicídio culposo na direção 
de veículo automotor. O mo-
torista, que não apresentava 
sinais de embriaguez, teve o 
sangue coletado para exame 
de dosagem alcóolica.

Motociclista 
morre ao bater 
na traseira de 

caminhão
 em vicinal

Empacotador tenta fugir da PM na 
linha férrea e é preso com maconha

Ao avistarem dois ho-
mens no cruzamento da 
rua Almirante Barroso com 
a avenida Brasil, perto da 
linha férrea, na tarde deste 
sábado, policiais militares 
decidiram abordar os suspei-
tos, que correram. Um deles 
foi detido com 64 porções de 
maconha.

O empacotador M.M.C., 
18, morador na Vila Curti, foi 
preso em flagrante por tráfico 
e conduzido até o Plantão, 
onde negou a propriedade 
da droga, alegando que es-
tava fumando um cigarro de 
maconha quando foi detido.

Ele disse ainda que o 
entorpecente apreendido es-
tava em uma ‘biqueira’ longe 
de onde estava. Sobre o fora-

gido, o jovem, que não tinha 
antecedentes criminais, se 
recusou a dar informações.

C. deve aguardar decisão 

Daniele JAMMAL

da justiça na carceragem da 
DIG/Deic rio-pretense para 
onde foi levado após ser 
interrogado.

Um segundo suspeito conseguiu escapar dos policiais

Jaqueline BARROS

JARDIM ANTUNES

TRÁFICO PARQUE SÃO MIGUEL

DIGNIDADE

Cláudio LAHOS

Daniele JAMMAL

VILA AZUL

Divulgação

Professora vai visitar 
amiga e tem moto e celular 
roubados por dois bandidos

Moradora no Solo Sa-
grado, uma professora, 
de 44 anos, foi visitar 
uma amiga, às 22 horas 
deste domingo, no Jardim 
Dom Lafayete, na Região 
Norte de Rio Preto, e 
acabou tendo a Honda 
Biz, um celular e bolsa, 
contendo documentos 
pessoais e do veículo, 
RG e CPF da filha e um 
cartão bancário roubados 
por dois desconhecidos.

A vítima contou à 
polícia que ia descer 
do veículo quando os 
assaltantes chegaram. 
Um deles apontou uma 
arma, parecida com 
uma pistola, e anun-
ciou o roubo. Um dos 
criminosos aparentava 
ser menor de idade.

Os marginais fugiram 
para rumo ignorado. 
Até o momento, não há 
pistas sobre a identi-
dade ou paradeiro dos 
bandidos.

Daniele JAMMAL

REGIÃO NORTE
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Uma cozinheira, de 38 
anos, foi morta pelo namo-
rado, de 21, no domingo 
(12), no bairro Nova Bady, 
em Bady Bassitt. 

De acordo com informa-
ções da polícia, Vanessa 
Heloísa de Freitas Santana 
Costa foi morta asfixiada 
pelo namorado após uma 
briga. O próprio autor foi 
quem chamou a polícia.

Inicialmente, o rapaz 
havia dito que a mulher 
tinha machucado o pes-
coço, mas depois acabou 
confessando o crime e 
disse que o motivo foi 
ciúmes. 

Ele relatou aos policiais 
que começou apertar o 

Mulher é morta asfixiada pelo 
namorado em Bady Bassitt

Vinicius LOPES
redacao@dhoje.com.br

pescoço da vítima e, quan-
do percebeu que ela não 
tinha mais pulso, chamou 
o bombeiro e a PM. 

O jovem foi preso em 
flagrante e, após audiência 
de custódia, transferido 
para um presídio da re-

Acusado disse que matou 
a vítima por ciúmes

gião. Ele vai responder por 
feminicídio.

O corpo de Vanessa 
Heloísa de Freitas Santa-
na Costa foi sepultado na 
tarde desta segunda-feira 
(13), no Cemitério de Ta-
nabi. Ela deixa cinco filhos. 

Ele relatou aos policiais que começou 
apertar o pescoço da vítima e, quando 
percebeu que ela não tinha mais pulso, 

chamou o bombeiro e a PM

“

”

Dois autônomos, sendo 
um de 19 anos e outro de 34, 
ambos residentes em condo-
mínios na Região Leste de 
Rio Preto, foram detidos pela 
Polícia Militar, neste domingo, 
pelo roubo a um serv festas, 
no Luz da Esperança, ocorrido 
às 22 horas do sábado. Como 
o tempo para a prisão em fla-
grante já havia passado, eles 
foram ouvidos no Plantão e 
liberados.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o mais jovem dos 
acusados dirigiu uma Yamaha 
YBR 125 K até o estabeleci-
mento comercial, ficando do 
lado de fora, dando cobertura 
ao cúmplice, que entrou, si-
mulou estar armado e roubou 
R$ 500 e um celular.

Em seguida, foram até o 
João Paulo II, onde venderam 
o aparelho por R$ 150 para 
comprarem drogas. Ambos 
admitiram serem usuários de 
maconha e cocaína.

A PM foi acionada após o 
assalto, mas somente a equi-
pe que assumiu no período da 
manhã conseguiu pistas para 
chegar até o primeiro suspeito. 
Imagens do circuito interno 
de segurança do serv festas 
ajudaram no trabalho policial.

Com o piloto da moto, 
foi apreendido na garagem 
da sua casa o veículo, com 
placa adulterada, usado para 
a prática do crime.

Ao chegarem na residência 
do segundo acusado, ele ten-
tou fugir pelos fundos do imó-
vel, entrou em luta corporal 
com um dos pms e precisou 
ser algemado. A guarnição 
recuperou R$ 200 roubados. 
Também foram confiscados 
capacete e blusa utilizados 
no assalto.

O criminoso que entrou no 
estabelecimento foi reconhe-
cido pela vítima. O caso segue 
sendo investigado pela Polícia 
Civil como roubo, resistência 
e adulteração de sinal identi-
ficador de veículo automotor.

Motoqueiros que 
roubaram serv 

festas escapam 
de prisão em 

flagrante
Daniele JAMMAL

Moro: é preciso evitar exageros 
contra quem não cumprir isolamento

Segundo 
ministro, prisão 
deve ser usada 

somente em 
último caso

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sergio Moro, 
disse nesta segunda-feira (13) 
que é preciso tomar cuidado 
com exageros cometidos por 
autoridades para punir as pes-
soas que descumprirem medi-
das de isolamento social para 
combater o novo coronavírus 
(covid-19). Segundo Moro, a 
prisão deve ser usada somente 
em último caso.

Durante entrevista ao portal 
jurídico Jota e transmitida ao 
vivo, Moro disse que as auto-
ridades sanitárias e policiais 
devem optar pelo diálogo e 
orientar as pessoas a cumpri-
rem as medidas. 

“As pessoas têm que seguir 

as orientações que forem neces-
sárias para debelar essa pan-
demia e nós temos que tomar 
cuidado com exageros, com atos 
que possam representar alguma 
espécie de abuso”, disse. 

Moro também afirmou que o 
ministério não usa mecanismos 
de geolocalização para monito-
rar pessoas que foram colocadas 

em isolamento por apresentarem 
sintomas da doença. O monito-
ramento de celulares é utilizado 
por alguns estados para verificar 
se a população está cumprido as 
medidas de isolamento social. 

“É algo que nós temos que 
nos preocupar e evitar que o 
combate à epidemia possa gerar 
abalos em outras áreas  com 
consequências imprevisíveis, 
mas isso [monitoramento] não 
tem sido feito pelo governo fe-
deral”, garantiu. 

No mês passado, os ministé-
rios da Saúde e da Justiça publi-
caram uma portaria disciplinan-
do providências compulsórias e 
a responsabilização das pessoas 
que não cumprirem essas me-
didas determinadas pelo Poder 
Público para prevenir e conter o 
avanço do covid-19.

Agência BRASIL

PM apreende drogas em geladeira ao 
atender caso de violência doméstica

Daniele JAMMAL

Suspeito alegou que 
comprou a droga na 
rodoviária por R$ 2,5 mil

Policiais militares foram 
acionados, na manhã deste 
domingo, para atenderem a um 
chamado de violência domés-
tica no bairro Nova Esperança, 
mas ao chegarem no endereço 
constataram que se tratava de 
um caso de tráfico de drogas.

Quando a viatura chegou 
no local encontrou o acusado 
da suposta agressão, J. L.N.S., 

19, que negou o fato. Sua 
esposa apareceu e também 
disse que não tinha sido vítima 
de violência.

Em uma geladeira desli-
gada, que estava na garagem 
do imóvel, a PM apreendeu 
35 porções embaladas para 
comércio e uma pedra bruta 
de crack.

O suspeito alegou que com-
prou a droga na rodoviária por 
R$ 2,5 mil. Levado ao Plantão, 
S. teve a prisão em flagrante 
convertida em preventiva. Ele 
deve aguardar julgamento na 
carceragem da DIG/Deic rio-
-pretense.

PANDEMIA

Arquivo PESSOAL

Divulgação

Em uma geladeira desativada, os pms acharam drogas escondidas pelo suspeito

Vigilância autua 12 estabelecimentos 
no feriado e no fim de semana

Do dia 24 ao dia 13 de 
abril, a Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Vigilância 
Sanitária, autuou 83 estabele-
cimentos que descumpriram o 
decreto nº 18.571, de 24 de 
março de 2020. 

Entre as 83 autuações, 
uma já teve o processo con-
cluído, que resultou em multa 
para o estabelecimento - um 
restaurante. Em outro caso de 
autuação, a Vigilância Sanitária 
interditou um estabelecimento 
– uma lanchonete.

Somente no feriado e fim 
de semana da Semana Santa, 
12 estabelecimentos foram 
autuados.

14 restaurante e lanchonete 

12 supermercados
9 pet shops
6 bancos
3 salões de beleza
3 comércio varejista de pro-

dutos alimentícios
3 indústrias 
2 papelarias
2 distribuidoras de bebidas
2 autopeças
2 imobiliária 
1 igreja evangélica
1 clube 
1 transportadora 
1 loja de suplementos ali-

mentares 
1 clínica odontológica 
1 comércio varejista de brin-

quedos
1 comércio varejista de pe-

ças 
1 comércio de material hos-

pitalar

1 comércio de material de 
construção

1 comércio de material de 
limpeza

1 ambulante
1 comércio de bebidas
1 serviço de impressão e 

cópia
1 tabelião de notas
1 lava jato
1 atividade de teleatendi-

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

gráficos 
1 farmácia 
1 açougue
1 copiadora
1 floricultura
1 posto de combustível
1 lotérica

Da REPORTAGEM

83 MULTADOS

Confira algumas medidas da 
Caixa para o mercado imobiliário

A Caixa Econômica Federal 
anunciou, na quinta-feira (9), 
novas medidas de proteção e es-
tímulo ao setor da construção civil 
que poderão beneficiar mais de 5 
milhões de famílias preservando 
mais de 1,2 milhão de empregos. 

São cerca de R$ 43 bilhões 
em recursos injetados na eco-
nomia que contribuem para 
a sustentabilidade da carteira 
habitacional e manutenção da 
adimplência das operações. As 
novas medidas começam a valer 
a partir da próxima segunda-feira 
(13). Confira abaixo algumas as 
ações:

Ações para Pessoas Físicas
• Implementada a pausa de 

90 dias no financiamento habita-

cional, para clientes adimplentes 
ou com até 2 (duas) parcelas em 
atraso, incluindo os contratos em 
obra;

• Possibilidade dos clientes 
que utilizam a conta vinculada do 
FGTS para pagamento de parte da 
prestação, pausar a parcela não 
coberta pelo FGTS por 90 dias;

• Clientes adimplentes ou com 
até 2 (duas) parcelas em atraso 
poderão optar pelo pagamento 
parcial da prestação do financia-
mento, por 90 dias;

• Prazo de carência de 180 
dias para contratos de financia-
mento de imóveis novos;

• Aos clientes que constro-
em com financiamento da Caixa 
(construção individual) será permi-
tida a liberação antecipada de até 
2 (duas) parcelas, sem a vistoria.

Agência BRASIL

ECONOMIA Metade dos brasileiros teve 
renda afetada pela pandemia

A crise gerada pela pande-
mia de coronavírus já afetou 
a renda de metade dos bra-
sileiros, segundo pesquisa do 
Instituto Locomotiva. Entre os 
que já sentiram os impactos 
no orçamento familiar, 52% 
têm 50 anos ou mais, 48% 
possuem ensino superior com-
pleto e 38% moram na Região 
Sudeste.

A pesquisa ouviu, por te-
lefone, 935 pessoas com 16 
anos ou mais em 72 cidades 
do país.

Segundo o levantamento, 
16% dos trabalhadores foram 
dispensados temporariamente 
e 57% afirmaram que suas 
empresas ou negócios não 
estão funcionando durante 

a quarentena. O índice dos 
que continuam trabalhando 
normalmente é 37% e 47% 
declararam estar trabalhando 
em casa.

A maioria dos entrevistados 
declarou que as perspectivas 
para o futuro são ruins. De 
acordo com a pesquisa, 88% 
estão preocupados em perder 
o emprego, mesmo percentual 
dos que acreditam que a crise 
gerada pela pandemia deve 
afetar a renda familiar.

Agência BRASIL

Receita explica como pedir 
regularização de CPF por e-mail

Mais de 1,2 mil servidores 
da Receita Federal em todo o 
país participaram, entre os dias 
10 e 12 de abril, de um mutirão 
de regularização de CPF. Foram 
atendidas mais de 90 mil soli-
citações de regularização e no 
início desta segunda-feira (13), 
restavam pouco mais de 7 mil 
pedidos não analisados.

Somente no estado de São 
Paulo, mais de 430 servidores 
da Receita Federal participaram 
do mutirão de regularização de 
CPF. 

Juntos, eles responderam 
a mais de 36 mil mensagens 
enviadas por contribuintes para 
uma caixa postal eletrônica cria-
da exclusivamente para atender 
a demandas relacionadas ao 
CPF, informou a Receita Federal.

O e-mail corporativo come-

çou a funcionar no dia 19 de 
março para evitar que os contri-
buintes saíssem de casa durante 
a pandemia da covid-19. 

A procura pelo serviço au-
mentou nos últimos dias por 
conta do cadastro para o Auxílio 
Emergencial oferecido pelo go-
verno federal em decorrência da 
crise causada pela situação de 
emergência. Um dos requisitos 
para o recebimento do benefí-
cio é a regularidade cadastral 
no CPF.

Além do mutirão, a Receita 
Federal finalizou, no sábado, o 
processamento dos CPFs com 
pendências de natureza eleitoral 
nas bases administradas pela 
Instituição.

Após a regularização na 
Receita Federal, o usuário deve 
aguardar a atualização do CPF 
na base de dados do aplicativo 
da Caixa Econômica Federal.

Agência BRASIL
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Está sempre a caminho, mas 
nunca chega.
R. O amanhã.

Tem cidades, mas não tem ca-
sas. Tem montanhas, mas não 
tem árvores. Tem água, mas não 
tem peixe.
R. O mapa.

Pertence a você, mas as outras 
pessoas usam mais do que você.
R. Seu nome.

O senhor e a senhora Silva têm 6 
filhas. Cada filha tem um irmão. 
Quantas pessoas fazem parte da 
família Silva?
R.  9 pessoas, pois há o pai, a 
mãe, 6 filhas e 1 irmão.

Não é vivo, mas cresce. Não tem 
pulmões, mas precisa de ar. Não 
tem boca, mas a água pode ma-
tá-lo.
R. O fogo.

O que é  mais útil quando é que-
brado.
R. O ovo.

É preto quando você o compra, 
vermelho quando você o usa e 
cinza quando você o joga fora.
R. O carvão.

Tem 6 faces, mas não usa ma-
quiagem. Tem também 21 olhos, 
mas não pode ver.
R. O dado.

O que faz duas pessoas a partir 
de uma só.
R. O espelho.

Você me tem hoje e amanhã 
você me terá ainda mais. Confor-
me o tempo passa, eu não sou 
nada fácil de guardar. Não ocu-
po nenhum espaço, mas estou 
sempre num único lugar. Eu sou 
o que você viu, não o que você 
vê.
R. A memória.

Elas não têm carne, penas, es-
camas ou ossos. Mas têm dedos 
próprios.
R. As luvas.

Dedoches para teatrinho
Está sempre a caminho, mas 

 Vamos brincar de teatrinho com estes divertidos 
dedoches. Pinte, cole em uma cartolina ou papel cartão 
e brinque em sua casa!

Governo vai contratar 1.185 profissionais 
de saúde em caráter emergencial

O governador João Doria 
anunciou nesta segunda-
-feira (13) autorização para 
contratação de 1.185 profis-
sionais de saúde, em caráter 
emergencial, para incremen-
tar o quadro das equipes de 
saúde dos hospitais estadu-
ais e reforçar a assistência 
aos casos de COVID-19.

“São mais 1.185 pro-
fissionais que vão atuar na 
saúde pública no Estado de 
São Paulo, ajudando os 645 
municípios por meio dos 
hospitais e dos centros de 
atendimento à saúde”, disse 
Doria.

Serão chamados 260 

profissionais remanescentes 
de concursos públicos, sendo 
210 enfermeiros e 50 fisio-
terapeutas. Eles estão sendo 
convocados por meio de 
publicação em Diário Oficial 
e devem começar a trabalhar 
a partir do dia 22 de abril.

Além disso, foi aberto 
processo seletivo simplificado 
para 925 contratações por 
tempo determinado (CTD), 
somando 20 vagas de agen-
te técnico de saúde para 
área de Assistência Social 
(incluindo duas para pessoas 
com deficiência – PCD), 245 
de médico na área de Clínica 
Médica (sendo 12 PCD), 30 
de oficial de saúde (2 PCD) e 
630 de técnico de enferma-
gem (sendo 32 para pessoas 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

com deficiência).
As inscrições poderão 

ocorrer entre os dias 15 e 22 
de abril, exclusivamente pela 
internet, no endereço eletrô-
nico da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br). Não 
será aceita qualquer outra for-
ma de inscrição ou inscrição 
fora do prazo.

O edital foi publicado no 
Diário Oficial do Estado da 
última quinta-feira (9). A con-
tratação será pelo período de 
até doze meses. Mais infor-
mações sobre pré-requisitos 
e condições para participar do 
processo constam no edital 
(nº 01/2020). Não será co-
brada taxa de inscrição para 
a participação no processo 
seletivo.

Serão chamados 210 
enfermeiros e 50 fisio-
terapeutas remanes-
centes de concursos 
públicos. Também foi 
aberto processo sele-
tivo simplificado para 
925 contratações por 
tempo determinado

Aluno com formatura antecipada não precisa atuar na covid-19

O Ministério da Educação 
(MEC) flexibilizou as regras de 
atuação de enfermeiros, far-
macêuticos, fisioterapeutas e 
médicos que forem graduados 
de forma antecipada durante a 
pandemia de covid-19. 

Na semana passada, o MEC 
autorizou a antecipação da co-
lação de grau exclusivamente 
para atuação desses profissio-
nais nas ações de combate à 
pandemia de covid-19, mas 

com as novas regras não há 
mais essa obrigatoriedade.

A Portaria nº 383/2020 foi 
publicada nesta segunda-feira 
(13) no Diário Oficial da União e 
revoga a Portaria nº 374/2020, 
editada na semana passada. 

De acordo com o MEC, como 
não há mais a vinculação obri-
gatória à pandemia, não haverá 
bonificação para a residência 
médica. Antes, a atuação dos 
profissionais também seria bo-
nificada, uma única vez, com o 
acréscimo de 10% na nota final 

do processo de seleção pública 
para o ingresso nos programas 
de residência.

A medida serve para reforçar 
a quantidade de profissionais no 
país e tem caráter excepcional, 
enquanto durar a situação de 
emergência de saúde pública. 
Para antecipar a colação de 
grau, os alunos precisam ter 
cumprido 75% da carga horá-
ria prevista para o período de 
internato médico ou estágio 
supervisionado.

O internato médico é o pe-

ríodo de dois anos de estágio 
curricular obrigatório para os 
estudantes de medicina. Já o 
estágio obrigatório supervisio-
nado para os cursos de enfer-
magem, farmácia e fisioterapia 
equivalente a 20% da carga 
horária total do curso.

Os certificados de conclusão 
de curso e diplomas emitidos 
nessa antecipação terão o 
mesmo valor daqueles emitidos 
em rito tradicional. A portaria 
abrange o sistema federal de 
ensino. 

Agência BRASIL
Divulgação

Foi publicado no Diário Ofi-
cial (Jornal Dhoje) desta ter-
ça-feira (14) duas resoluções 
da Secretaria Municipal de 
Educação que dizem respeito 
às novas determinações para 
a continuidade do ensinamento 
das crianças da rede munici-
pal durante esse período de 
suspensão de aulas por conta 
da pandemia de coronavírus 
(Convid-19). 

Na primeira, regulamenta o 
Programa Rio Preto Educ Ação 
e, na segunda, normatiza as 
diretrizes do regime especial 
teletrabalho para o desen-
volvimento das atividades de 
apoio aos estudos dos alunos e 
orienta quanto a reorganização 
dos calendários escolares no 
âmbito das unidades escolares 
da rede municipal de ensino 
da cidade. 

Educação edita 
duas resoluções 
para regrar aulas 

à distância 
Sérgio SAMPAIO

MUNICIPAL

PREVENÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto 
deve reforçar a estratégia 
para diminuir o número de 
pessoas utilizando as pistas 
de caminhadas da cidade in-
terditando nos próximos dias 
os estacionamentos de veícu-
los que existem em algumas 
delas. Essa nova estratégia foi 
anunciada pelo secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, nesta 
segunda-feira (13).

A nova decisão vem mais 
uma vez reformar o combate 
à proliferação do coronavírus 
(Covid-19) na cidade.

No início do mês a Pre-
feitura interditou diversas 
academias ao ar livre e os 
brinquedos dos parquinhos 
infantis, que ficam em par-
ques da cidade e pistas de 
caminhada.

A atitude foi tomada por-
que os aparelhos para con-
tinuar sendo usados teriam 
que ser higienizados comple-
tamente entre uma pessoa 
usar e a outra, mas isso fica 
inviável por serem muitos e 
espalhados na cidade toda.

Prefeitura vai interditar 
estacionamentos 

próximos as pistas de 
caminhada

Sérgio SAMPAIO



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, terça-feira
14 de abril de 2020 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
A Bula ou Bíblia, com os 15 mandamentos pra gente aprender 

os pontos fracos do maior inimigo de saúde pública deste século, 
o CORONAVÍRUS, enviada pela UNIMED aos seus associados, já 
faz parte da agenda diária dos menos avisados sobre o assunto 
que atormenta todos nós. Destaque para três. O vírus ao ar livre 
desidrata, seca e morre.  Aos casais é bom lembrar que, se pos-
sível, é melhor dormir em cômodos diferentes. E, pra completar, 
por uma simples respiração de um infectado é possível liberar o 
vírus no ar. Fim da picada. Quem for associado da UNIMED e 
quiser tomar a vacina quadrivalente contra a gripe, em sistema 
drive thru, as aplicações começaram ontem, no Plaza Avenida 
Shopping, sem sair do carro. Meta alcançada. A dupla Zé Neto e 
Cristiano fez, no domingo, sua primeira live no período de quaren-
tena com 1,7 milhão de espectadores simultâneos. A inovação 
ficou por conta de um “corte” de cabelo improvisado, resultado 
de uma aposta que Zé Neto fez com Cristiano. Se a quantidade 
de alimentos doados passasse de 200 toneladas, ele rasparia a 
cabeça do parceiro de dupla. A meta foi atingida e a cabeça do 
Cristiano ficou careca. Só mascarados. Desde ontem o Hospital 
de Base está permitindo acesso de pessoas somente usando a 
máscara de proteção. Estatística. Mais de 9 mil pessoas passam 
por dia pelo complexo do HB. Só de funcionários, são mais de 6 
mil. Acredite se quiser. O dia de hoje é um privilégio para todos 
que conseguiram sobreviver ao dia de ontem. Vamos reverenciar. 
Tem gente que nasce pra ser diplomático, mas o jornalista Milton 
Rodrigues, além disso, sempre foi um editor eclético e capaz na 
criação de suas crônicas e comentários, textos e matérias espe-
cificas. Nasceu para escrever! Dono de uma dose excessiva de 
talento, capaz de conceber com clareza qualquer notícia e explicar 
os motivos e características precedentes de qualquer situação, 
Miltinho, está por hora ‘free’, à disposição das agências de notícias 
e plataformas de comunicação. Coisas da vida! Ponto e Basta!

COMO AS COISAS MUDAM. AGORA, SE VOCÊ ESTIVER COM CHEIRO DE ÁLCOOL, AS 
PESSOAS TE OLHAM COM BONS OLHOS. Sorria, beba muita água e seja feliz!

IVAN ROLLEMBERG Filho, 
José Eduardo Roma, Alexan-
dre Pane, Marquinhos Alva-
renga, João Mendonça, entre 
outros amigos, estão cumpri-
mentando Thiago Tarraf, que 
fi cou noivo. Que legal!

MIRTHES BORGES come-
morou a Páscoa com um al-
moço especial ao lado de sua 
família no Condomínio Quinta 
do Golfe.

O INSTITUTO As Valquírias 
distribuiu entre suas crianças 
atendidas pelo Instituto, no 
Domingo de Páscoa, 250 
ovos de Páscoa doados pela 
Lugano, marca líder em cho-
colates fi nos do Brasil.

MILTON LISO e Lucia cur-
tiram o Domingo de Páscoa 
em clima de quarentena com 
um caprichado almoço entre 
familiares no Condomínio 
Dahma 3.   

RENATO ZANOVELO e 
Sirlene estão comemorando 
23 anos de casamento, ao 
lado dos fi lhos Renatinho, 
Pedro e do Rodrigo. Diferen-
te dos outros anos, nada de 
festa.

“BOLSONERO”. Há al-
guns dias, a revista The Eco-
nomist chamou o presidente 
do Brasil de “BolsoNero”, 
uma versão atualizada do 
imperador romano, que to-
cava harpa enquanto Roma 
pegava fogo.

AQUECE, MOURÃO! Este 
é o provocativo bordão que o 
senador Major Olímpio, ex-a-
liado de Jair Bolsonaro, tem 
usado entre os colegas do 
Congresso a cada nova crise 
provocada pelo presidente.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vaticano
O Vaticano confirmou, dias atrás, mais três contágios pelo 
coronavírus, elevando para quatro o número de casos 
registrados. Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, 
Matteo Bruni, os três últimos infectados são dois funcionários 
dos Museus Vaticanos e um colaborador do escritório de  
mercadorias. Já o primeiro é o participante de um congresso 
realizado no fim de fevereiro. As quatro pessoas já estavam em 
isolamento preventivo antes de ter testado positivo.   

Vamos juntos #LutarContraACrise

A famosa dupla rio-pretense Zé Neto & Cristiano escolheu 
a vivenda do seu empresário Edmar Melo e Andrea, no 

Condomínio Dahma 1, para sua LIVE no Domingo de Páscoa

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Homenagem
Justa homenagem para a rio-pretense 
escritora e poetisa Loreni Fernandes 
Gutierrez, recebida do Sindicato dos 
Agentes Fiscais de Rendas do Estado 
de São Paulo. Loreni, formada em 
letras pelo Ibilce/Unesp, é a única 
paulista homenageada neste ano. Ela 
sempre exercitou a escrita literária, 
sua primeira poesia foi escrita aos 12 
anos, e a primeira crônica, aos 18. 

Camila Domingues Tolentino, fi lha de Maria Cândida 
Domingues, em close especial para a coluna

Linha de frente 
Nós da imprensa fazemos parte da 
lista de serviços essenciais, ou seja, 
que não podem parar de funcionar 
durante a crise do coronavírus. Somos 
consideradas essenciais às atividades 
relacionadas a todos os veículos de 
comunicação e divulgação disponíveis, 
incluídos a radiodifusão de sons e de 
imagens, a internet, os jornais e as 
revistas. Estamos prontos pra 
servir a nossa sociedade.

Telemonitoramento
A Unimed Rio Preto 
disponibilizou a toda 
população a Central Combate 
Corona. Trata-se de um 
canal telefônico exclusivo 
que oferece suporte de 
telemonitoramento de 
saúde com profissionais 
especializados para tirar 
dúvidas e dar instruções 
sobre a Covid-19. O canal 
pode ser acionado pelo 
telefone (17) 3513-7657 
todos os dias da semana, das 
6h à meia-noite, totalmente 
gratuito.
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Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447
Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 

CONTRATADA: TERRAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COL-
CHÕES LTDA EPP
EMPENHO 7054/20
CONTRATADA: P C R DO AMARAL LTDA
EMPENHOS 22820/19 E 22846/19
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: CIRÚRGICA KD LTDA
EMPENHO 5620/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
EMPENHO 5338/20
Considerando o pedido de Reconsideração encaminhado pela 
empresa interessada. Considerando as entregas parciais que estão 
sendo realizadas, DECIDO: ACOLHER parcialmente o pedido MITI-
GANDO a penalidade anteriormente aplicada de MULTA de 20% do 
valor referente ao atraso das obrigações contratuais, permanecen-
do a empresa ADVERTIDA. SMS ALDENIS BORIM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 32/20
Contratada: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATO-
RIAIS E HOSPITALATES LTDA
Objeto: Aquisição de testes rápidos para detecção do COVID-19, 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, Art. 
4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. 
Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 33/20
Contratada: ARLEI JOSE FRIGIERI ME
Objeto: Aquisição de fi ltro HME, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da disse-
minação 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 34/20
Contratada: MILTON SEBASIÃO BARBOSA FILHO
Objeto: Aquisição de luvas de látex, descartável, para enfrentamen-
to 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
1º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico Nº 663/19; Contrato: PRE/0043/20
Contratada: Philips Medical Systems Ltda
Fica alterada a especifi cação do objeto do contrato supramenciona-
do. SMS
EXTRATO
3º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico Nº 301/17; Contrato: PRE/0156/17
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
04 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS

EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico Nº 469/18; Contrato: PRE/0176/18
Contratada: Fernanda S. Custodio Fisioterapia ME
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
04 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico Nº 474/18; Contrato: PRE/0225/18
Contratada: Ribeirão Preto Geradores e Manutenção Ltda Me
Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por mais 
02 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 32/20 
Objeto: Aquisição de testes rápidos para detecção do COVID-19, 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 

Contratada: MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATO-
RIAIS E HOSPITALATES LTDA – CNPJ: 00.647.935/0001-64 – 
Empenho nº 7847/20 – R$ 104.400,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 33/20 
Objeto: Aquisição de fi ltro HME, para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente da disse-
minação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: ARLEI JOSE FRIGIERI ME – CNPJ: 01.366.593/0001-
77 – Empenho nº 7848/20 – R$ 15.450,00 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 34/20 
Objeto: Aquisição de luvas de látex, descartável, para enfrentamen-
to da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: MILTON SEBASIÃO BARBOSA FILHO – CNPJ: 
29.064.473/0001-34 – Empenho nº 7891/20 – R$ 412.750,00 – 
Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2019
CONTRATO Nº CHP/0005/20
CONTRATADA: ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE TAQUARITINGA - APRAFT
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
para alimentação Escolar - Valor Total: R$119.992,80 - SMAA – An-
tonio Pedro Pezzuto Junior - Prazo de vigência: 12 meses. 
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2019
ATA Nº 0281/20
CONTRATADA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de dietas industrializadas para atender 
ações judiciais – Valores Unitários – Item 05 – R$0,0460; Item 
07 - R$0,0712; Item 08 – R$0,0588; Item 09 - R$0,0460; Item 10 
– R$24,1200; Item 13 - R$0,3063; Item 14 – R$0,2057 – SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 6609/2020
CONTRATO Nº: DPL/0019/20
CONTRATADA: STAFF’S RECURSOS HUMANOS LTDA
OBJETO: Prestação de serviços de recepcionista - SME – Sue-
li Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 60 dias. Valor Total: 
R$12.386,44

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
LICITAÇÃO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 016/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS E PROJETOS DE MACRO E MICRODRENAGEM 
DO CÓRREGO ATERRADO, CANALIZAÇÃO E CONTROLE 
DE INUNDAÇÕES, ABRANGENDO TODA SUA BACIA HIDRO-
GRÁFICA, CONFORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRO-
NOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO A ESTE EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor estimado: 
R$ 387.288,08 – Prazo de execução: 180 dias - Data Limite para 
recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a proposta: 
04/05/2020 às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 05/05/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Compras 
e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 
3030. Outras informações: http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLici-
tacao/Visitante.action    
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 83/2020 – Processo n.º 
1919/2020
Objeto: Aquisição de materiais permanentes com o objetivo de 
estruturar a rede de serviços de proteção social especial. Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 01/04/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA itens 1, 2, 3 e 7; SEATTLE 
TECNOLIGIA E COMÉRCIO DE PROUTOS ELETRELETRÔNICOS 
EIRELI EPP itens 5 e 6. 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. Patricia Lisboa Ribeiro Bernussi - Secretária 
Municipal de Assistência Social.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020 
– PROCESSO Nº 112/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de massa asfáltica 
C.B.U.Q (concreto betuminoso usinado a quente) para aplicação 
a frio. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-
ça. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 16/04/2020 às 09:00hs para continuidade dos 
trabalhos. – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
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° 
117/2020, PROCESSO 11324/2020, objetivando a contratação de  
empresa para a prestação de serviço  de locação de máquina de 
café para o fornecimento de 120.000 doses de café prontos aos 
pacientes no desjejum - Secretaria Municipal de Saúde. O recebi-
mento das propostas dar-se-á até o dia 30/04/2020, 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.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 91/2020 – PROCESSO Nº 11.011/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos 
necessários para a manutenção e conservação dos locais sob 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 
Fica redesignada a data de abertura da sessão, conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 30/04/2014, às 
14h00min e abertura a partir das 14h02min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras. 

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESEN-
CIAL 002/2020

           A Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Pre-
to torna público aos interessados que, tendo em vista a emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do corona 
vírus (COVID-19) e para evitar situações de potencial exposição 
ao risco de transmissão, tanto para seus membros quanto para 
o público que se faria presente na sessão pública, torna pública, 
para conhecimento dos interessados, a decisão de SUSPENDER 
por tempo indeterminado a licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, nº 002/2020, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR 
ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE PEÇAS DE 
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS 
ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE (ATI), conforme condições e 
exigências estabelecidas nos Editais e seus anexos.   
           São José do Rio Preto, 13 de Abril de 2020. 
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

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 34.098 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ADELAIDE MARIA BAF-
FI, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, 
a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 
99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Comple-
mentar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 30/03/2020.
PORTARIA N.º 34.099 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALBERTO REIS, Auxiliar 
de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 20/03/2020.
PORTARIA N.º 34.100 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALCIDES DOS SANTOS 
REIS, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.101 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALESSANDRO MERI-
GHI GILIO, Analista Fazendário, lotado(a) na Secretaria Municipal 
da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.102 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALEXANDRA REDI-
GOLO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Municipal 
da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
23/03/2020.
PORTARIA N.º 929 DE 27 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella 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 a Sindicância instaurada pela Portaria nº 706 
de 09 de novembro de 2017, o servidor MARCO ANTONIO LIMA 
SOARES, responda como incurso nas penas atribuídas à violação 
dos incisos I, II, III, IV, VIII e IX do artigo 204; incisos I, IV e XI do 
artigo 205; e inciso XIII do artigo 220, todos da Lei Complementar 
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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 34.103 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALEXANDRA RIBEIRO 
BERNARDES, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 28/03/2020.
PORTARIA N.º 34.104 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALEXANDRE JOSE 
TABARINI SCHIAVINATTO, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lota-
do(a) na Secretaria Municipal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroa-
gindo os efeitos desta a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.105 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ALFREDO DE PAULA 
NETO, Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 27/03/2020.
PORTARIA N.º 34.106 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANALISA REGINA DA 
SILVA, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
20/03/2020.
PORTARIA N.º 34.107 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREA JOSIANE 
BIGOTTO BILLAR, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.108 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREIA GASPARI-
NO FERNANDES, Supervisor de Ensino, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 06/04/2020.
PORTARIA N.º 34.109 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ANDREIA SIMONE DE 
ALMEIDA FERNANDES, Inspetor de Alunos, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus venci-
mentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 20/03/2020.
PORTARIA N.º 34.110 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) APARECIDA SONIA 
SABION SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Edu-
cação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 06/04/2020.

PORTARIA N.º 34.111 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARLA REGINA ZOC-
CAL ALVES, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente e Urbanismo, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.112 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARLA ROMA MORENO 
SODERO JACOMINI, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secre-
taria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimen-
tos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. 
artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos 
desta a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.113 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARLOS ALBERTO 
ROZAN, Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do 
artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 01/04/2020.
PORTARIA N.º 34.114 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CARLOS EDUARDO DE 
MATTOS, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.115 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) CASSILDA BATISTA 
MARTINS, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
24/03/2020.
PORTARIA N.º 34.116 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DANIELLE CRISTINA 
MARZOCHIO FERREIRA ZANOLINI, Agente de Saneamento, lota-
do(a) na Secretaria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de 
seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar 
n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroa-
gindo os efeitos desta a 27/03/2020.
PORTARIA N.º 930 DE 27 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Hione 
Maria Soares 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 a 
Sindicância instaurada pela Portaria nº 738 de 10 de abril de 2018, 
o servidor EDGAR ANTONIO BUOSI, responda como incurso nas 
penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e VII, do artigo 204; 
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 34.117 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DENISE DA CUNHA 
CARVALHO, Médico Plantonista, lotado(a) na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
07/04/2020.
PORTARIA N.º 34.118 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DENISE MARIA DE 
SOUZA BERTOCO, Auditor Fiscal Tributário Municipal, lotado(a) 
na Secretaria Municipal da Fazenda, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus 
vencimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 
05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo 
os efeitos desta a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.119 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DILNA FERREIRA DE 
OLIVEIRA ROQUE, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secreta-
ria Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 

6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 27/03/2020.
PORTARIA N.º 34.120 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) DOMINGOS MIGUEL 
CANTERAS SCARILLO, Agente Fiscal de Posturas, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Obras, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus ven-
cimentos, nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 
c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os 
efeitos desta a 05/04/2020.
PORTARIA N.º 34.121 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) EDNA FELIX DE CAR-
VALHO DA SILVA, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 30/03/2020.
PORTARIA N.º 34.122 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ERIKA DE FATIMA BRA-
ZOLIN, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, a 6ª 
(SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos termos do artigo 99, da 
Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º da Lei Complementar n.º 
539/2017, retroagindo os efeitos desta a 21/03/2020.
PORTARIA N.º 34.123 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FABIANA FRANCELINA 
IORI DE SOUZA, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 31/03/2020.

PORTARIA N.º 34.124 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FABIOLA VALERIO 
SEVERINO PEREIRA, Enfermeiro Padrão, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 20/03/2020.
PORTARIA N.º 34.125 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) FERNANDA BELIZARIO 
GASQUES RIBEIRO, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, nos 
termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 6º 
da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 
20/03/2020.
PORTARIA N.º 34.126 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GENOEFA D ABRAN-
TES RIZZATTO, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 20/03/2020.
PORTARIA N.º 34.127 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) GLAUCIANE FRANCO 
DE AZEVEDO, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, a 6ª (SEXTA) PARTE de seus vencimentos, 
nos termos do artigo 99, da Lei Complementar n.º 05/90 c.c. artigo 
6º da Lei Complementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta 
a 28/03/2020.
PORTARIA N.º 34.158 DE 09 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARCELA 
FORTUNATO, Psicólogo, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Saúde, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 05/90, 
surtindo os efeitos desta a partir de 14 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.159 DE 09 DE ABRIL DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) EMANUELLE 
DIAS BOTTINO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar 
n.º 05/90, retroagindo os efeitos desta a 07 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 34.163 DE 09 DE ABRIL DE 2020
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) VALCIR ALVES FER-
REIRA, Professor de Educação Básica - I, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, de acordo com a conclusão do procedi-
mento administrativo de readaptação e com fulcro nos artigos 53 
e 54 da Lei Complementar n.º 05/90, cumulado com os artigos 66 
e 67 da Lei Complementar n.º 138/01. OUTROSSIM, o(a) servi-
dor(a) estatutário(a) deverá ser readaptado(a), passando a realizar 
serviços compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria 
Municipal de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com 
as necessidades da secretaria através de termo de transferência 
interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos desta a 
partir de 16/04/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 12/2019 – 
PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2019 – PROCESSO SeMAE nº 
17/2019
Contratada: ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ RIO PRETO 
EIRELI EPP.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual com aplicação 
de reajuste referente à prestação de serviços de limpeza e desinfec-
ção dos reservatórios pertencentes ao SeMAE, com fornecimento 
de materiais, mão de obra especializada, máquinas e equipamen-
tos.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 519.953,25 Data da Assinatura: 
09.04.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA – ORDEM DE FORNECIMENTO nº 
257/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 90/2019 – PROCESSO 
SeMAE nº 114/2019
Contratada: FLOWMARFE FABRICAÇÃO DE APARELHOS E 
EQUIPAMENTOS DE MEDIDA E CONTROLE LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/en-
trega do objeto contratual até o dia 19 de junho de 2020. Data da 
autorização: 09.04.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 25/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 114/2019 – PROCESSO SeMAE nº 
143/2019
Contratada: JPA LABOR COMERCIAL EIRELI - ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entre-
ga do objeto contratual até o dia 20.04.2020. Data da autorização: 
09.04.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA
CONTRATO nº 11/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2020 – PROCESSO SeMAE nº 
02/2020
Contratada: CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI.

Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entre-
ga do objeto contratual até o dia 06.05.2020, devendo a CONTRA-
TADA comprovar a certifi cação do produto até o dia 31.07.2020. 
Data da autorização: 08.04.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 03/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
06/2020
Objeto: Aquisição de soft starters para reposição de estoque e 
substituição em quadros elétricos de acionamento e controle de 
motores.
Contratada: S K FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI
Ordem de Fornecimento nº 59/2020, recebida em 13.04.2020. 
Valor: R$ 2.575,00.
Prazo de entrega: 60 dias. Itens: 5 e 6.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 16/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
27/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 150.000 
(cento e cinquenta mil) quilos de ácido fl uossilícico para serem utili-
zados nos processos de tratamento da água para consumo huma-
no, em sistemas de abastecimento público sob a responsabilidade 
do SeMAE do município de São José do Rio Preto – SP e Distritos.
Contratada: GR INDUSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
Valor: R$ 162.000,00 Prazo de Execução: 12 meses Data 
da assinatura: 13.04.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE DESPACHO DE IMPUGNAÇÃO PREGÃO ELETRÔ-
NICO nº 18/2020 – PROCESSO SICOM 383/2020 – PROCESSO 
SeMAE nº 30/2020
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas diárias, 
os quais serão utilizados durante um período de 12 (doze) meses, 
para execução das análises pelo Laboratório Microbiológico do 
SeMAE de São José do Rio Preto.
IMPUGNANTE: QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Vistos, etc, recebo a impugnação porque tempestiva e NEGO 
PROVIMENTO ao pedido, mantendo-se o Edital e seus Anexos 
irretocáveis. 
S. J. Rio Preto 13.04.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de 
Operação e Manutenção - Água.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está 
sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 369611 - Construtora Elevação Ltda
Valor: R$ 2.325.680,60
Motivo: Tendo em vista a liberação do recurso federal. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
Nicanor Batista Júnior ¬– Superintendente
S. J. Rio Preto 13.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Resolução SME nº 04/2020 

Regulamenta 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, e dá outras providências. 

A Secretária Municipal de Educação, considerando: 
 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação 

comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza pandemia e que estudos recentes 
demonstram a eficácia das medidas de afastamento social precoce para restringir a circulação de 
pessoas e evitar aglomerações em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo; 

 o Decreto nº 18.554, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas de enfretamento do 
coronavírus, destacando em seu artigo 4º  e parágrafo único,  que a partir do dia 23 de março de 2020 
as aulas deverão ser suspensas em toda rede municipal de ensino infantil e fundamental, ficando 
abonadas as faltas dos alunos a partir do dia 17 de março de 2020 e, que a suspensão  das atividades 
escolares estará em vigor até nova determinação, podendo, no período, serem ofertadas atividades 
pedagógicas a distância em diversas modalidades; 

 as edições dos decretos municipais nº 18.558, de 20 de março de 2020, complementado pelo Decreto 
nº 18.564, de 24 de março de 2020 e Decreto nº 18.581 de 06 de abril de 2020, que estabelece as 
medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, regulamenta a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui condutas aos servidores públicos municipais, da 
Administração Direta e Indireta e das Autarquias, bem como, o período de quarentena e isolamento 
social; 

 o Decreto Municipal nº 18.583 de 09 de abril de 2020, que 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; 

 a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art.37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal, altera 
a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e dá outras providências; 

 o artigo 12 § 3º da LDB 9394/96, que assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; 

 o artigo 32 § 4º da LDB 9394/96, que afirma que o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino 
a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais; 

 a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas excepcionais sobre o ano 
letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; 

 a autonomia e responsabilidade na condução de seus respectivos projetos pedagógicos pelas 
instituições de ensino pertencentes ao sistema municipal de educação; 

 a necessidade de apoiar os estudos dos alunos em casa, durante o período de suspensão das aulas, 
de forma a garantir alternativas de aprendizagem; 

 as implicações da pandemia do covid-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação infantil 
como no ensino fundamental e suas modalidades, bem como a perspectiva de que a duração das 
medidas de suspensão das atividades escolares presenciais a fim de minimizar a disseminação da 
Covid-19 possa ser tal extensão que inviabilize a reposição das aulas dentro de condições razoáveis,  

Resolve: 
 

 Art. 1º- 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, no âmbito das escolas da 
rede municipal de ensino, visa garantir a continuidade do percurso de estudos dos alunos e docentes no 
período de isolamento social. 
Art. 2º- As atividades educativas do Programa Rio Preto Educ Ação, pautar-se-ão por três eixos 
norteadores, que consistirá: 
I- Adaptação do Material da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE/SP) em parceria 

com União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) disponibilizado em regime 
de colaboração aos municípios, adaptado pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 

 

 

Educação  (SME) de acordo com o percurso formativo até aqui vivenciado, com versão digital 
disponível em: https://digital.educacao.riopreto.br/ ou https://www.facebook.com/riopretoeducacao 
e/ou versão impressa disponibilizada pelas unidades escolares aos  gestores, docentes, pais e/ou 
responsáveis. 

II- Elaboração de Roteiro de estudos com propostas formativas organizadas para o cumprimento do 
teletrabalho dos docentes em parceria com os gestores escolares. A equipe técnica da SME 
poderá dar continuidade no processo de formação continuada proposto para o ano letivo. 

III- Criação e utilização do Google Sala de Aula (google classroom) para os gestores e docentes com 
objetivo de realizar estudos, produzir e divulgar materiais pedagógicos, realizar reuniões online, 
receber informações e orientações, dialogar e interagir com seus pares, conhecer e aprender a 
utilização das ferramentas tecnológicas da informação e comunicação, disponíveis em casa, na 
escola e na SME. E, ainda, a oferta de cursos formativos relacionados aos conteúdos de formação 
pedagógica, bem como, relacionados a utilização de ferramentas digitais e comunicacionais. 

Art. 3º- O cronograma de ação do Programa Rio Preto Educ Ação de apoio aos estudos dos alunos e 
propostas formativas aos gestores escolares e docentes encontra-se em anexo único desta Resolução. 
Art. 4º- O Programa Rio Preto Educ Ação de apoio aos estudos dos alunos prevê a utilização de 
ferramentas colaborativas e interativas disponíveis por meio de parceria estabelecida com a plataforma 
online G Suíte para Educação (Google for Education), disponibilizadas pela Google.  

Parágrafo Único: No apoio aos estudos dos alunos, os gestores, docentes e 
discentes, poderão utilizar as ferramentas digitais e comunicacionais gratuitas 
tais como, google drive, gmail coorporativo, google sala de aula, google sites, 
youtube e demais redes sociais, respeitando a Lei de Acesso a Informação 
(LAI). 

Art. 5º- A distribuição do material de apoio aos estudos dos 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 educacionais a todos os estudantes. 
Art. 6º - 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. 
§1º- A Educação Infantil (creche e pré-escola), onde o Cuidar e Educar são indissociáveis para a promoção 
do desenvolvimento infantil, as atividades de apoio aos estudos dos alunos pautar-se-ão pelas brincadeiras 
e interações, com o acompanhamento das famílias.  
§2º- O Ensino Fundamental I e II (ciclos I, II, III e IV), as atividades de apoio aos estudos dos alunos 
envolverão os familiares, com propostas de atividades autônomas para os alunos, conforme sua faixa 
etária e o plano de ensino previsto para a seu ano/turma. 
Art. 7º- O material de apoio aos estudos dos alunos será distribuído inicialmente a partir do material da 
SEE/SP e UNDIME adaptado pela equipe técnica da SME e, posteriormente, os gestores escolares e 
docentes elaborarão e encaminharão as demais propostas de estudos aos alunos, com orientação e 
acompanhamento da Supervisão de Ensino, Departamento de Ensino e Coordenadoria Pedagógica. 

Parágrafo Único: Caso necessário, o material produzido e distribuído aos alunos e 
familiares, deverá ser flexibilizado em parceria com o professor da Sala de Recurso 
Multifuncional (SRM) responsável pelo Núcleo de Atendimento Educacional 
Especializado (NAEE) para os alunos público alvo da Educação Especial, com 
acompanhamento da Gerência de Educação Especial. 

Art. 8º- As atividades de apoio aos estudos dos alunos desenvolvidas enquanto durar o período de 
suspensão das aulas presenciais, deverão ser entregues no retorno das aulas presenciais. 
Art. 9º- As atividades de apoio aos estudos dos alunos     serão consideradas atividades complementares e 
deverão ser arquivadas na própria escola, sem, contudo, apresentar-se como um instrumento avaliativo de 
caráter excludente e classificatório para promoção ou retenção dos alunos neste ano letivo. 
Art.10º- A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir normas complementares para o cumprimento 
do disposto nesta Resolução. 
Art. 11º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

     Profª Sueli Petronília Amâncio Costa 
          Secretária Municipal de Educação 
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Anexo Único: 
Cronograma do Programa Rio Preto Educ Ação. 

“Programa Rio Preto Educ Ação ” -  Cronograma Inicial (13 a 30/04/2020). 

Datas Supervisores, Diretores, 
Coordenadores 
Pedagógicos ou 
responsável pela gestão da 
escola.  

Professores (Educação 
Infantil, Ensino Fundamental 
I e II, EJA e NAEE). 

Atividades para as famílias 
realizarem com os alunos. 
(Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II). 

13/04/2020 
11 horas  

Orientação aos 
Supervisores:  

 Teletrabalho dos 
Professores 
(roteiro de 
estudos). 

 Apresentação do 
material: 
Orientações às 
famílias dos 
estudantes da 
rede municipal de 
ensino de São 
José do Rio Preto 
(Parceria 
UNDIME/SEE-SP). 

  

Início do Teletrabalho 
(Decreto nº 18.558 de 21 de 
março de 2020 - art. 2º) 

 Aguardar 
orientações dos 
Gestores para início 
das atividades e 
rotinas de estudo. 

  

13/04/2020 
a partir das 
14 horas  

 Orientações aos 
Diretores, 
Coordenadores 
Pedagógicos ou 
quem estiver 
respondendo pela 
gestão.  

 Teletrabalho dos 
Professores 
(roteiro de 
estudos). 

  Apresentação do 
material 
Orientações às 
famílias dos 
estudantes da 
rede municipal de 
ensino de São 
José do Rio Preto 
(Parceria 
UNDIME/SEE-SP). 

 
 

 

 

14/04 e 
15/04 

    Divulgação das 
Orientações às 
famílias dos 
Estudantes das 
Rede Municipal 
através do site:  

https://digital.educacao.riop
reto.br/ 
https://www.facebook.com/r
iopretoeducacao 

A partir de 
14/04  

  Início do roteiro de estudos: 
 Aguardar orientações 

que serão 
encaminhadas aos 
Coordenadores 
Pedagógicos ou 
Diretores 

  
 

16/04 a 
30/04/2020 

  Teletrabalho  
 Roteiro de Estudo 

conforme proposta 
encaminhada pela 
equipe pedagógica 
da SME. 

 Disponibilização do 
material de 
Orientações às 
famílias dos 
Estudantes da rede 
municipal de ensino 
de São José do Rio 
Preto (Parceria 
UNDIME/SEE-SP). 

 Realização das 
atividades de apoio 
aos estudos para 
famílias e alunos 
da rede municipal 
de ensino de São 
José do Rio Preto. 

Sugestão: Aproveitar as 
datas de retirada dos Kits 
de alimentação para 
entrega do material 
impresso para as famílias 
que solicitarem. 

30/04/2020   Teletrabalho 
 Entrega de Relatório 

Reflexivo sobre os 
roteiros de estudos 
aos coordenadores 
pedagógicos e 
diretores escolares 
ou quem estiver 
respondendo pela 
gestão da escola. 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Resolução SME nº 05/2020

Regulamenta as diretrizes do regime especial teletrabalho para o 
desenvolvimento das atividades de apoio aos estudos dos alunos 
e orienta quanto a reorganização dos calendários escolares no 
âmbito das unidades escolares da rede municipal de ensino de São 
José do Rio Preto devido a pandemia causada pelo Covid-19, e dá 
outras providências.
A Secretária Municipal de Educação no uso de suas atribuições 
com fundamento na Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
nº 9394 de 23 de dezembro de 1996 e considerando:
• a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou,  em 11 
de março de 2020, que a disseminação comunitária do COVID-19 
em todos os Continentes caracteriza pandemia e que estudos 
recentes demonstram a efi cácia das medidas de afastamento social 
precoce para restringir a circulação de pessoas e evitar aglomera-
ções em toda a cidade, inclusive no transporte coletivo;
• a publicação do Decreto nº 18.554, de 16 de março de 
2020, que dispõe sobre medidas de enfretamento do coronavírus, 
destacando em seu artigo 4º  e parágrafo único,  que a partir do 
dia 23 de março de 2020 as aulas deverão ser suspensas em toda 
rede municipal de ensino infantil e fundamental, fi cando abonadas 
as faltas dos alunos a partir do dia 17 de março de 2020 e, que 
a suspensão  das atividades escolares estará em vigor até nova 
determinação, podendo, no período, serem ofertadas atividades 
pedagógicas a distância em diversas modalidades;
• as edições dos decretos municipais nº18.558, de 20 de 
março de 2020, complementado pelo Decreto nº18.564, de 24 de 
março de 2020 e Decreto nº 18.581 de 06 de abril de 2020, que 
estabelece as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, re-
gulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui con-
dutas aos servidores públicos municipais, da Administração Direta 
e Indireta e das Autarquias, bem como, o período de quarentena e 
isolamento social;
• a publicação do Decreto Municipal nº 18.583 de 09 de 
abril de 2020, que 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;
• a resolução SME nº 04 de 13 abril de 2020, que regu-
lamenta 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, e dá outras 
providências; 
• o artigo 12 § 3º da LDB nº 9394 de 1996, que assegura o 
cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
• o artigo 24 e, em especial, o artigo 23 da LDB nº 9394 de 
1996, que dispõe em seu §2º que o calendário escolar deverá ade-
quar-se as peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, 
a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir  o 
número de horas letivas previstas nesta Lei;
•  o artigo 32 § 4º da LDB 9394 de 1996, que afi rma que 
o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância 
utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais;
• a indicação do Conselho Municipal de Educação nº 
01/2018, homologada pela Resolução SME nº 16/2018, que dispõe 
sobre a diretrizes para a elaboração ou reelaboração, aprovação 
e entrada em vigor dos Regimentos das Instituições Escolares do 
Sistema Municipal de Ensino de São José do Rio Preto; 
• o Decreto-Lei nº 1.044/1969, que dispõe sobre o tratamen-
to excepcional para os alunos portadores das afecções que indica;
• a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que 
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação 
básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfren-
tamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
• a autonomia e responsabilidade na condução de seus res-
pectivos projetos pedagógicos pelas instituições de ensino perten-
centes ao sistema municipal de educação;
• a necessidade de apoiar os estudos dos alunos em casa, 
durante o período de suspensão das aulas, de forma a garantir 
alternativas de aprendizagem;
• as implicações da pandemia do novo coronavírus no fl uxo 
do calendário escolar na educação básica e na perspectiva de que 
a duração das medidas de suspensão das atividades escolares 
presenciais a fi m de minimizar a disseminação da Covid-19 possa 
ser tal extensão que inviabilize a reposição das aulas dentro de 
condições razoáveis,
Resolve:

Art.1º- A regulamentação excepcional do regime especial para o 
desenvolvimento de atividades de apoio aos estudos dos alunos e 
teletrabalho aos gestores e docentes no âmbito do sistema munici-
pal de ensino de São José do Rio Preto em decorrência da legis-
lação específi ca sobre a pandemia causada pelo Covid-19, visa a 
continuidade do processo de ensino aprendizagem à distância sem 
causar prejuízos a qualidade educacional.
Art. 2º- As atividades de apoio aos estudos dos alunos e o teletra-
balho docente compatível com a jornada de trabalho, terão início a 
partir de 13 de abril de 2020 e serão elaboradas pelos gestores e 
docentes em parceria com a supervisão de ensino, departamento 
de ensino e coordenadoria pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação (SME).
§1º- Entende-se por teletrabalho, o serviço prestado pelo servidor, 
em que o mesmo desempenhe suas funções de seu domicílio, re-
motamente, com produtividade compatível semelhante à presencial.
§2º- A implementação do regime especial de teletrabalho dos 
docentes está alicerçada nas regulamentações publicadas pela Se-
cretaria Municipal da Administração e de acordo com as normas do 
executivo municipal enquanto durar o estado de Pandemia causada 
pelo novo Coronavírus e estado de Calamidade Pública.
Art. 3º- Os gestores escolares deverão avaliar, organizar, identifi car, 
acompanhar e registrar as atividades de apoio aos estudos dos 
alunos realizadas no período de vigência do regime especial de 
teletrabalho. 
Art. 4º As escolas deverão organizar-se de acordo com as orien-
tações e propostas de atividades de apoio aos alunos sugeridas 
pela equipe técnica da SME, com autonomia para que os docentes 
elaborem atividades de ensino aprendizagem diversifi cadas e ade-
quadas aos aspectos individuais, econômicos e sociais dos alunos 
e suas famílias, respeitando o momento vivenciado e rompendo a 
barreira do isolamento social.
Parágrafo Único: As atividades propostas de apoio aos estudos 
dos alunos serão disponibilizadas por meio de ferramentas digitais/
comunicacionais e/ou impressas, para que não ocorra prejuízos ao 
desenvolvimento educacional dos alunos.
Art. 5º- Poderá ocorrer estudos formativos e a abertura de canais 
de comunicação de forma remota para orientações necessárias, 
respeitando as normatizações do isolamento social no período de 
quarentena estabelecido em âmbito municipal. 
Art. 6º- Os docentes e demais membros da equipe técnica da Uni-
dade Escolar e da SME, em caso excepcionais, conforme neces-
sidade, poderão comparecer as escolas em horários previamente 
estabelecidos e evitando aglomerações, para utilização dos equipa-
mentos informacionais e comunicacionais disponíveis, na perspecti-
va de otimizar e operacionalizar o Programa Rio Preto Educ Ação.
Art. 7º- Os gestores escolares e os docentes participarão de ativi-
dades formativas com estudos sobre processo de ensino aprendi-
zagem e na utilização de ferramentas digitais e comunicacionais, 
previstas e organizadas no Programa Rio Preto Educ Ação.
Art. 8º- Para atender as demandas do atual cenário, que exige 
medidas severas de prevenção a disseminação do vírus, as escolas 
terão as seguintes atribuições para execução do regime emergen-
cial de apoio aos estudos dos alunos:
I- planejar e elaborar, com a colaboração do corpo docente, as 
ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas du-
rante o período supracitado, com o objetivo de viabilizar material de 
estudo e aprendizagem de fácil acesso, divulgação e compreensão 
por parte dos alunos e/ou familiares;
II- divulgar o referido planejamento, implantação e acompanha-
mento das atividades de apoio aos estudos dos alunos entre os 
membros da comunidade escolar;
III- preparar material específi co de apoio aos estudos dos alunos 
compatível com a faixa etária e modalidade de ensino ofertada, 
primando pela interação e agilidade de compartilhamento, por meio 
de vídeo aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de 
ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico dentre 
outros;
IV- acompanhar os roteiros de estudos e as atividades de apoio aos 
alunos de forma a minimizar o distanciamento e a execução das 
atividades propostas;
V- organizar formas de registros diversos que evidenciem o roteiro 
de atividades de apoio aos estudos dos alunos, que poderão ser 
compartilhadas na ocasião do retorno às aulas presenciais e reen-
contro com a comunidade escolar.
Art. 9º- Todo o planejamento das atividades de apoio aos estudos 
dos alunos e o material pedagógico produzido, deve estar em 
conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola, e na 
medida do possível, com os Planos de Ensino já programados para 
o ano letivo.
Parágrafo único: Caberá aos gestores          escolares (diretor 
e coordenador pedagógico), organizar, implementar e acompa-
nhar as propostas de atividades de apoio aos estudos dos alunos 
articuladas a seus familiares, garantindo unicidade, continuidade e 
acessibilidade a todos.
Art. 10º- As atividades propostas de apoio aos estudos dos alunos 
poderão ser utilizadas na ocasião de reelaboração do calendário 
escolar, de acordo com a legislação vigente.
Art. 11º- As alterações do Calendário Escolar para este ano letivo 
serão realizadas oportunamente após o término da suspensão de 
atividades presenciais, garantindo as horas mínimas previstas na 
legislação pertinente.
§1º- Considera-se antecipação do recesso escolar o período 
compreendido entre 23 de março de 2020 a 09 de abril de 2020, re-
ferentes ao recesso previsto no mês de julho e dezembro de 2020, 
conforme Comunicado SME nº 65/2020.
§2º- A partir do dia 13 de abril de 2020, os docentes estarão em 
regime de teletrabalho compatível com sua jornada de trabalho, sob 
a organização do gestor escolar, com rotinas de atividades previs-
tas no Programa Rio Preto Educ Ação, conforme resolução que 
específi ca.
Art. 12º- A Secretaria Municipal de Educação emitirá orientações 

complementares de cunho pedagógico-administrativo, enquanto 
durar o período de quarentena em virtude da Pandemia causada 
pelo Coronavírus e de acordo com a capacidade operacional das 
atividades de apoio aos estudos dos alunos e ações do Programa 
Rio Preto Educ Ação.
Art. 13º- Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Profª Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 18.584
DE 13 DE ABRIL DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acor-
do com o artigo 6º da Lei nº 13.369, de 29 de novembro de 2019;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 9.172.640,57 (nove milhões, 
cento e setenta e dois mil, seiscentos e quarenta reais, cinquenta 
e sete centavos), para reforço de dotação orçamentária a seguir 
descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 239 R$ 7.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 236 R$ 2.172.640,57
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 1º decorrem do excesso de arrecadação na rubrica de receita 
339 no exercício de 2020, nos termos do que dispõe o inciso II §1º 
e § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um Crédito 
Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.763.500,00 (dois milhões, 
setecentos e sessenta e três mil, quinhentos reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 436 R$ 2.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.02 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 494 R$ 10.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2043.3390.32.05 – Material bem ou serviço 
para distribuição gratuita
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 510 R$ 750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.365.0013.2052.3191.13.02 – Vencimentos e vantagens 
fi xas – pessoal civil
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 480 R$ 3.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turismo
14.002.23.695.0016.1012.4490.51.01 – Obras e instalações
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o 
artigo 3º decorrem da anulação parcial de dotação orçamentária a 
seguir descrita, nos termos do que dispõe o inciso III §1º do artigo 
43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 440 R$ 2.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.02 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha 483 R$ 10.500,00
Programa 3 – Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social
04.002.08.244.0003.2017.3350.43.05 – Subvenções Sociais
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha 686 R$ 750.000,00
Programa 13 – Ensino Municipal
09.006.12.361.0013.2052.3190.13.02 – Vencimentos e vantagens 
fi xas – pessoal civil
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO E NEGÓCIOS DO TURISMO
Ficha 448 R$ 3.000,00
Programa 16 – Desenvolvimento econômico e promoção do turismo
14.002.23.695.0016.2001.3390.39.01 – Outros serviços de terceiros 
pessoa jurídica
Art. 5º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – PPA 
2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo que for per-
tinente, conforme descrito nos artigos anteriores deste Decreto.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 13 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e no local de costume e pela Imprensa local.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL N.º 038/2020

09 de abril de 2020
SUJEITO PASSIVO : LAERTE FAVARO
CPF : 244.680.378-49
INSCR. MUNIC. : 343.865/0
Notifi camos o responsável pelo espólio do sujeito passivo supra-
citado, autuado por infração à legislação tributária do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a recolher o valor 
constante no Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM, abaixo 
relacionado, ou apresentar defesa por escrito no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de cobrança executiva, nos termos dos artigos 217, 
VII; 237 e 244 da Lei Municipal nº 3.359/83.
O prazo para impugnação está suspenso até o dia 30/04/2020 (pra-
zo este sujeito a prorrogação a qualquer tempo) conforme artigo 2º, 
inciso III, da Portaria SEMFAZ Nº02/2020.

1. AIIM nº 033 - OA/2020 – O responsável pelo espólio do 
sujeito passivo supracitado não apresentou os documentos solici-
tados, nos termos do artigo 53 §§ 5º, 6° e 8º e artigo 63 inciso I da 
L.C. Municipal nº 178/2003. Penalidade prevista no artigo 73, inciso 
VII, alínea “b” da L.C. Municipal nº 178/2003.
A multa poderá ser paga com desconto, desde que o pagamen-
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to ocorra dentro do prazo estabelecido e observadas as demais 
condições previstas do artigo 24 da Lei Complementar Municipal nº 
588/2019.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada na 
Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de Godoy nº 
3.033, Centro, São José do Rio Preto – SP ou pelos emails semfaz.
poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.julgamento@riopreto.
sp.gov.br.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou os lançamentos tributários supracitados encontra-se sob a 
guarda do fi sco municipal, à disposição do responsável pelo espólio 
do sujeito passivo, responsável solidário ou de pessoa legalmente 
habilitada para análise e conhecimento, podendo ser consultada 
nos dias úteis durante os horários de expediente.
São José do Rio Preto - SP, 09 de abril de 2020.
Eder Guilherme de Almeida 
Auditor Fiscal Tributário Municipal

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ARIANE IRENE MARQUES 38422160846 00449/20 AIF-P-H 000005 
AUTO POSTO MEDIANI PIRES LTDA 00457/20 AIF-A-V 00117 
BADYAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA 00455/20 AIF-S-D 000131 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  00450/20 AIF-S-V 000028 
CASA DE CARNES DOMINGUES EIRELI 00459/20 AIF-I-E 1159 
COPY FACIL COPIADORA LTDA ME 00456/20 AIF-A-V 00116 
CORTEZ & CORTEZ FARMA DROGARIA LTDA 00454/20 AIF-P-C 000063 
EDEMIR RUIZ BOVI 00448/20 AIF-S-LF 000032 
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME  00453/20 AIF-S-V 000029 
FR BOLDRINA SUPERMERCADO LTDA  00451/20 AIF-S-F 000103 
LANCHONETE CALCADAO LTDA ME 00447/20 AIF-I-E 1266 
MUSE CLINIC HAIR LTDA ME 00452/20 AIF-P-C 000064 
NEON COMERCIO E INDUSTRIA RIO PRETO LTDA ME 00460/20 AIF-I-E 1269 
SUELY BENTO DE MORAES ME 00458/20 AIF-L-C 000054 

São José do Rio Preto, 14 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Editais de
BALANÇO

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 29/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: MAPSCAM MONITORAMENTO EM NUVEM E 
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 
EIRELI
CNPJ sob nº 30.629.826/0001-85
OBJETO O presente contrato tem por objeto a contratação de empre-
sa especializada para videomonitorar os 10 (dez) acessos da cidade, 
através de câmeras com tecnologia IP e armazenamento das imagens 
em nuvem, possibilitando o acesso em tempo real às imagens dispo-
nibilizadas pelos equipamentos e recuperar às imagens do período 
desejado, através de plataforma própria.
VIGENCIA: 01/04/2020 a 01/04/2021
Monte Aprazível, 01 de Abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020
OBJETO: Aquisição de material permanente de mobiliaria da Creche 
Escola “Esdier Beloque Aredes”.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo nº 14/2020, 
referente ao Pregão Presencial nº 10/2020, haja vista a adjudicação 
do objeto aos vencedores pelo senhor Pregoeiro na sessão pública 
para a(s) empresa(s) TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA inscrita no CNPJ sob nº 60.370.335/0001-23, localizada na Rua 
São Paulo, nº 1612, Campos Eliseos, na cidade de Ribeirão Pre-
to – SP, CEP 14.085-010, venceu os itens: item 02 no valor unitário 
de R$1.345,00 (Hum mil trezentos e quarenta e cinco reais), total de 
R$5.380,00 (Cinco mil trezentos e oitenta reais), o item 04 no valor 
unitário de R$1.270,00 (Hum mil duzentos e setenta reais),  total de 
R$16.510,00 (Dezesseis mil quinhentos e dez reais), o item 05 no 
valor unitário de R$1.245,00 (Hum mil duzentos e quarenta e cinco 
reais),  total de R$3.735,00 (Três mil setecentos e trinta e cinco reais), 
o item 06 no valor unitário de R$190,00 (Cento e noventa reais),  total 
de R$760,00 (Setecentos e sessenta reais),o item 10 no valor unitário 
de R$190,00 (cento e noventa reais),  total de R$760,00 (Setecentos 
e sessenta reais), o item 11 no valor unitário de R$580,00 (Quinhentos 
e oitenta reais),  total de R$2.320,00 (Dois mil trezentos e vinte reais), 
perfazendo um total do proponente de R$29.465,00 (Vinte e nove mil 
quatrocentos e sessenta e cinco reais). DOCE INFANCIA MOVEIS 
E BRINQUENDOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.863.308/0001-
30, localizada na V. Marginal Jose Rugani, nº 1840, Área Rural, na 
cidade de Dracena – SP, CEP 17.900-00 venceu os itens 03, no valor 
unitário de R$539,00 (Quinhentos e trinta e nove reais), valor total de 
R$3.234,00 (Três mil duzentos e trinta e quatro reais), o item 19, no 
valor unitário de R$439,00 (Quatrocentos e trinta e nove reais), valor 
total de R$2.634,00 (Dois mil seiscentos e trinta e quatro reais), o item 
21, no valor unitário de R$490,00 (Quatrocentos e noventa reais), valor 
total de R$2.450,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta reais), o item 
22, no valor unitário de R$568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais), 
valor total de R$3.408,00 (Três mil quatrocentos e oito reais), perfa-
zendo um total do proponente de R$11.726,00 (Onze mil setecentos 
e vinte e seis reais). TUKABY MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
nº23. 950.533/0001-30, localizada na EST Municipal Rural GPI 250, KM 
01, s/nº, Sala A, na cidade de Guapiaçu – SP, CEP 15.110-000 venceu 
os itens 25, no valor unitário de R$460,00 (Quatrocentos e sessen-
ta reais), valor total de R$1.840,00 (Hum mil oitocentos e quarenta 
reais), o item 28, no valor unitário de R$430,00 (Quatrocentos e trinta 
reais), valor total de R$1.290,00 (Hum mil duzentos e noventa reais), 
o item 29, no valor unitário de R$441,00 (Quatrocentos e quarenta 
e um reais), valor total de R$1.323,00 (Hum mil trezentos e vinte e 
três reais), o item 30, no valor unitário de R$488,00 (Quatrocentos e 
oitenta e oito reais), valor total de R$488,00 (Quatrocentos e oitenta 
e oito reais), o item 31, no valor unitário de R$282,00 (Duzentos e 
oitenta e dois reais), valor total de R$564,00 (Quinhentos e sessenta 
e quatro reais), o item 32, no valor unitário de R$380,00 (Trezentos 
e oitenta reais), valor total de R$380,00 (Trezentos e oitenta reais), o 
item 33, no valor unitário de R$662,00 (Seiscentos e sessenta e dois 
reais), valor total de R$662,00 (Seiscentos e sessenta e dois reais), o 
item 34, no valor unitário de R$308,00 (Trezentos e oito reais), valor 
total de R$2.464,00 (Dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), 
perfazendo um total do proponente de R$9.011,00 (Nove mil e onze 
reais).  ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob nº 34.075.109/0001-00, localizada na Rua Doutor 
Carvalho, nº123, Sala 01, na cidade de Passos – MG, CEP: 37.900-
100, venceu os itens 01, no valor unitário de R$710,00 (Setecentos 
e dez reais), valor total de R$1.420,00 (Hum mil quatrocentos e vinte 
reais), o item 08, no valor unitário de R$269,00 (Duzentos e sessenta 
e nove reais), valor total de R$5.380,00 (Cinco mil trezentos e oitenta 
reais), o item 12, no valor unitário de R$128,00 (Cento e vinte e oito 
reais), valor total de R$10.240,00 (Dez mil duzentos e quarenta reais), 
o item 13, no valor unitário de R$83,00 (Oitenta e três reais), valor total 
de R$996,00 (novecentos e noventa e seis reais),ganhou o item 14, 
no valor unitário de R$2.480,00 (Dois mil quatrocentos e oitenta reais), 
valor total de R$2.480,00 (Dois mil quatrocentos e oitenta reais), o item 
23, no valor unitário de R$3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa 
reais), valor total de R$3.690,00 (Três mil seiscentos e noventa reais), 
o item 24, no valor unitário de R$710,00 (Setecentos e dez reais), 
valor total de R$1.420,00 (Hum mil quatrocentos e vinte reais), o item 
26, no valor unitário de R$2.058,00 (Dois mil e cinquenta e oito reais), 
valor total de R$2.058,00 (Dois mil e cinquenta e oito reais), o item 27, 
no valor unitário de R$710,00 (Setecentos e dez reais), valor total de 
R$1.420,00 (Mil quatrocentos e vinte reais), o item 36, no valor unitário 
de R$4.575,00 (Quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais), valor 
total de R$4.575,00 (Quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais), o 
item 37, no valor unitário de R$2.245,00 (Dois mil duzentos e quarenta 
e cinco reais), valor total de R$4.490,00 (Quatro mil quatrocentos e 
noventa reais), o item 38, no valor unitário de R$95,00 (Noventa e cinco 
reais), valor total de R$950,00 (Novecentos e cinquenta reais), o item 
39, no valor unitário de R$150,94 (Cento e cinquenta reais e noventa 

e quatro centavos), valor total de R$150,94 (Cento e cinquenta reais e 
noventa e quatro centavos), o item 40, no valor unitário de R$1.852,00 
(Hum mil oitocentos e cinquenta e dois reais), valor total de R$3.704,00 
(Três mil setecentos e quatro reais), perfazendo um total do proponente 
de R$42.973,94 (Quarenta e dois mil novecentos e setenta e três reais 
e noventa e quatro centavos). RCJ COMERCIAL EIRELI EPP, inscrita 
no CNPJ sob nº 67.276.683/0002-66, localizada na Rua Alfi o Sampieri, 
nº274, Bom Retiro, na cidade de Taquaritinga – SP, CEP 159000-000, 
venceu os itens 07, no valor unitário de R$1.280,00 (Hum mil duzentos 
e oitenta reais), valor total de R$25.600,00 (Vinte e cinco mil e seiscen-
tos reais), o item 09, no valor unitário de R$220,00 (Duzentos e vinte 
reais), valor total de R$2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais), 
o item 15, no valor unitário de R$633,00 (Seiscentos e trinta e três 
reais), valor total de R$7.596,00 (Sete mil quinhentos e noventa e seis 
reais), o item 16, no valor unitário de R$1.140,00 (mil cento e quarenta 
reais), valor total de R$1.140,00 (mil cento e quarenta reais), o item 17, 
no valor unitário de R$350,00  (Trezentos e cinquenta reais), valor total 
de R$16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais),ganhou o item 18, 
no valor unitário de R$312,67 (Trezentos e doze reais e sessenta e sete 
centavos), valor total de R$15.008,16 (Quinze mil oito reais e dezesseis 
centavos), o item 20, no valor unitário de R$935,00 (Novecentos e trinta 
e cinco reais), valor total de R$7.480,00 (Sete mil quatrocentos e oitenta 
reais), perfazendo um total do proponente de R$76.264,16 (Setenta 
e seis mil duzentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos). 
Perfazendo o valor global desta licitação de R$169.440,10 (Cento e 
sessenta e nove mil quatrocentos e quarenta reais e dez centavos), 
HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 13 de abril de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial
Marcio Eduardo Rodrigues – Equipe de Apoio
Moacir Cavalero Junior – Equipe de Apoio
(Portaria 62/2019)

Decreto n.º 3.271, de 13 de abril de 2020.
“Dispõe sobre medidas a serem destinadas aos estabelecimentos 
considerados como de serviços essenciais os quais encontram-se em 
funcionamento no Município de Cedral, e dá outras providências”.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Município de Ce-
dral, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, e;
Considerando os recentes desenvolvimentos da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), conforme Portaria 188/GM/MS, que declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 
decorrência da Infecção Humana pelo vírus;
Considerando que os estabelecimentos considerados como de serviços 
essenciais devem cumprir as determinações do Ministério da Saúde e 
do Governo do Estado de São Paulo;r esolve baixar o seguinte: 
DECRETO:
Art. 1.º - Fica determinado aos estabelecimentos e serviços conside-
rados como essenciais, os quais encontram-se em funcionamento no 
Município de Cedral, conforme Decreto Estadual n.º. 64.881, de 22 de 
março de 22, e Decreto Federal n.º 10.282, de 20 de março de 2020, a 
adoção das seguintes medidas:
I – Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de distância 
entre cada pessoa nas fi las de espera, inclusive nas fi las de acesso ao 
estabelecimento; 
II - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de 
pessoas, a permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de área 
livre (sem equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto serviços de 
hospitais.
III - Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou 
atendimento domiciliar; 
IV – Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaboradores 
com sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e servi-
ços, exceto serviços de saúde.
V – disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares 
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização de funcioná-
rios e clientes; 
VI – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, duran-
te o período de funcionamento, as superfícies de toque, como portas, 
maçanetas, carrinhos de compra e similares, dentre outras superfícies; 
VII – higienizar, quando do início das atividades e durante o período 
de funcionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e 
banheiros, preferencialmente com água sanitária; 
VIII – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de 
ar condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma 
janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a 
renovação do ar; 
IX – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários 
de clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel e 
toalhas de papel não reciclado; 
X – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro 
sistema efi caz, a fi m de evitar a aglomeração de pessoas dentro do 
estabelecimento aguardando atendimento.
Art. 2.º - A fi scalização a respeito do cumprimento das determinações 
acima caberá ao departamento de fi scalização do Município de Cedral, 
em conjunto com os Policiais Militares em exercício da Atividade Dele-
gada. 
Art. 3.º - O descumprimento do disposto no artigo 1.º ensejará na apli-
cação das seguintes penalidades:
§1.º - Verifi cado o descumprimento, o estabelecimento terá o prazo de 
24 (vinte e quatro) horas para se adequar às disposições do artigo 1.º 
deste Decreto; 
 I – excetuam-se do disposto acima as situações de aglomeração em 
locais, na qual a adequação deverá ser realizada de forma imediata; 
§2.º - Não cumprindo o disposto no §1.º deste artigo, o estabelecimento 
receberá a penalidade de multa no valor de 05 (cinco) UFM – Unidade 
Fiscal Municipal, equivalente à R$ 621,50 (seiscentos e vinte e um reais 
e cinquenta centavos); 
§3.º - Verifi cado o descumprimento reiterado o estabelecimento poderá 
ser autuado em até 2 (duas) vezes; após; será aplicado as penalida-
des de interdição parcial ou total da atividade e cassação do alvará de 
localização e funcionamento; 
Art. 4.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário. 
 Prefeitura Municipal de Cedral, 13 de abril de 2020; 90.º ano 
de Emancipação Político-Administrativa.
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
 Registrado em livro próprio e publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume. 
Rosália Matilde Bortoluzzo 
Secretária

EDITAL
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
DE S. J.do Rio Preto e Região, SETCARP-, com sede na rua Jair 
Martins Mil Homens, 500, Edifi cio Navarro, SJ do Rio Preto.SP; faz 
saber que, pelo presente EDITAL, fi cam convocados TODOS os 
Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas e os PROPRIE-
TÁRIOS de Empresas do TRC, da base territorial conforme registro 
no AESB/MTE, de São José do Rio Preto e Região: Adolfo, Altair, 
Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d'Oeste, Aspá-
sia, Aurifl ama, Bady Bassitt, Bálsamo, Buritama, Cajobi, Cardoso, 
Catanduva, Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, 
Elisiário, Embaúba, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão 
Vidigal, General Salgado, Guapiaçu, Guaraci, Guarani d'Oeste, 
Guzolândia, Ibirá, Icém, Ilha Solteira, Indiaporã, Ipiguá, Irapuã, 
Itapura, Jaci, Jales, José Bonifácio, Lourdes, Macaubal, Macedônia, 
Magda, Marinópolis, Mendonça, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, 
Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte Aprazível, Neves Paulis-
ta, Nhandeara, Nipoã, Nova Aliança, Nova Canaã Paulista, Nova 
Castilho, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novais, Olímpia, Onda 
Verde, Orindiúva, Ouroeste, Palestina, Palmares Paulista, Palmeira 
d'Oeste, Paraíso, Paranapuã, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, 
Pereira Barreto, Planalto, Poloni, Pontalinda, Pontes Gestal, Populi-
na, Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa Albertina, Santa 
Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, Santa Salete, 
Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas 
Pontes, São João de Iracema,  São José do Rio Preto, Sebastia-
nópolis do Sul, Severínia, Sud Mennucci, Suzanápolis,  Tabapuã, 
Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Ubarana, Uchoa, União 
Paulista, Urânia, Urupês, Valentim Gentil, Vitória Brasil, Votuporan-
ga, Zacarias.
para participarem da Assembléia Geral que será realizada no dia 20 
de Abril de 2.020 (segunda feira) às 10 horas, em primeira convo-
cação, e em segunda convocação as 11 (onze) horas, em sua sede 
social no endereço acima, conforme Estatuto Social; Para discus-
são e deliberação da seguinte PAUTA: 1) Discussão, defi nição e 
deliberação das pautas de reivindicações dos Sindicatos obreiros 
da base territorial e contra proposta da categoria empresarial aos 
mesmos Sindicatos e Federações representativas das respectivas 
categorias, visando a celebração de  CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO e ou TERMO ADITIVO da vigente,  para o período de  
maio-2020 a abril-2021 com cláusulas econômicas e sociais;  2) 
Outorgar poderes aos membros da Compenert e à Diretoria para 
conduzir as negociações e assinar propostas, acordos e Conven-
ção Coletiva;  3) Deliberar a continuidade da AGE até o fi nal do 
processo das negociações; 4) Deliberar sobre a cobrança e fi xação 
de importâncias a serem cobradas das empresas integrantes da 
categoria a título de contribuição assistencial patronal; e: 5) Outros 
assuntos pertinentes ao processo das negociações coletivas. S.J. 
do Rio Preto, 04 de abril de 2.020. a)  KAGIO MIURA, presidente 
da diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
n° 027/2020, objeto do Processo Licitatório n° 029/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de gás medicinal para os setores do Departamento de Saúde Municipal, conforme 
as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de abril 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 14/04/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site 
oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão 
José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000.  DATA DO EDITAL: 13/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
alteração da data da sessão do Pregão Presencial nº 023/2020, objeto do Processo Licitatório nº 024/2020. TIPO: Menor preço 
global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de leite pasteurizado para distribuição aos idosos carentes 
do município de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de abril de 2020, às 14:30 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: Desde 
de 14/04/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. 
DATA DO EDITAL: 11/03/2020. DATA DA PUBLICAÇÃO: 13/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. O município de Guapiaçu/SP, torna público aos interessados a realização da Tomada 
de Preços nº 001/2020, objeto do Processo nº 028/2020. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO: Constitui objeto desta licitação 
a contratação de empresa especializada para realização de diversos exames laboratoriais para o setor da Saúde do Município de 
Guapiaçu/SP, nas quantidades, valores e condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este Edital, de acordo com os 
valores estipulados na Tabela SUS – SIGTAP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de abril de 2020, às 09:00 horas, 
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 14/ABRIL/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, 
CEP: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 13 de abril de 2020. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE: Edinilson Gaspar.

AVISO PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de 
São Paulo - CORE-SP, Autarquia Federal, torna público aos interes-
sados que a Concorrência Pública nº 01/2020, com abertura prevista 
para o dia 14 de Abril de 2020, às 10h (horário de Brasília), cujo objeto 
consiste na “Alienação do domínio pleno dos imóveis de propriedade 
do CORE-SP, na cidade de São José do Rio Preto/SP.”, ALTEROU 
a data de abertura do certame para 16 de Junho de 2020 às 10h. A 
retifi cação do Edital e seus anexos estarão disponíveis no site http://
www.core-sp.org.br.
São Paulo, 09 de abril de 2020.
Maike André Marques
Pregoeiro


