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Paciente tem alta e recebe homenagem no HB

O Sindicato do Comércio Varejista de Rio Preto encaminhou ofícios nesta terça-feira ao governador João Doria (PSDB) e ao prefeito Edinho Araújo (MDB) 
para que ambos não prorroguem os decretos estadual e municipal que proíbem a abertura do comércio em geral na cidade.                                 Pág. A3

Com arrecadação 
menor, Fazenda 

aposta na 
austeridade 

A Secretaria da Fazenda de 
Rio Preto espera uma queda 
na arrecadação municipal em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus. Os dados 
oficiais devem ser conhecidos 
apenas nos próximos dias, 
segundo o titular da pasta, 
Ângelo Bevilacqua.
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Frente fria pode 
deixar final de 
semana mais 
gelado em RP

Saúde e Sexualidade Saúde Cardio Saúde Vascular Mais Fértil Saúde Fisio

COLUNAS ESPECIAIS DE SAÚDE E BEM-ESTAR: LEIA TAMBÉM EM WWW.DHOJEINTERIOR.COM.BR.

Projeto quer flexibilizar horários na 
indústria e comércio no 'pós-Covid'
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Lojas e autônomos com drive-thru 
podem trabalhar na quarentena 
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O paciente M.C.M, 
de 50 anos, inter-
nado no Hospital de 
Base desde o iní-
cio de abril com Co-
vid-19 recebeu alta 
médica nesta terça-
-feira (14). Ao deixar 
a unidade, ele foi 
homenageado pelas 
equipes de médicos 
e profissionais de 
enfermagem que cui-
daram dele. Pág. A5

Divulgação

Sincomércio defende reabertura sem 
restrições a partir do próximo dia 23
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 ARTIGO  

Patrícia GATTONE

Sites e aplicativos de relacionamento são alternativas 
para solteiros na solidão da quarentena

O mundo não é mais o mes-
mo desde que a pandemia da 
Covid-19 instalou-se. Milhares 
de vidas já foram levadas e 
ainda pouco se sabe sobre as 
formas ideais de tratamento e 
até mesmo de cura. Em meio 
a um cenário de tantas notí-
cias negativas, e enquanto o 
isolamento social persistir em 
todo o planeta, as pessoas 
têm o desafio de aprender a se 
relacionar à distância, em espe-
cial os solteiros, que precisam 
driblar a solidão. 

“A internet tornou-se o carro 
chefe da aproximação”, afirma 
Carla Cecarello, sexóloga do 
site de encontros casuais C-da-
te (www.c-date.com.br).

Na verdade, explica Carla, 
os sites de relacionamento 
podem ser uma excelente al-
ternativa, em especial para os 
solteiros e pessoas que vivem 
sozinhas. Até porque uma das 
principais preocupações dos 
especialistas é a saúde mental 

das pessoas devido ao confina-
mento. Recentemente, a revista 
científica The Lancet, publicou 
uma revisão de artigos e estudos 
sobre os efeitos psicológicos da 
quarentena durante a epidemia 
da SARS (Síndrome Respiratória 
Aguda), que ocorreu em 2002. 

O levantamento apontou que 
29% das pessoas apresentaram 
estresse pós-traumático (TEPT) e 
31% tiveram depressão após o 
isolamento.

Uma outra pesquisa, tam-
bém publicada na The Lancet, e 
realizada na Califórnia (Estados 
Unidos) com 398 adultos, ana-
lisou o comportamento psicos-
social diante de desastres de 
pandemia. 

Todos os entrevistados pas-
saram por momento de reclusão 
e a pesquisa mostra que 25% 
deles apresentaram sintomas de 
estresse pós-traumático (TEPT), 
resultando no aumento de qua-
dros de depressão. Dentre os 
principais sentimentos relatados 
estavam o medo (20%), o nervo-
sismo (18%) e a tristeza (18%).

Antes da discussão acer-
ca dos dispositivos eletro-
magnéticos denominados 
marcapassos cardíacos ar-
tificiais, é mister salientar 
que o coração humano é 
dotado de um sistema elé-
trico autônomo, responsável 
pelo comando e ritmo dos 
batimentos cardíacos. 

O coração humano, por-
tanto, possui um sistema 
de marcapasso natural, 
constituído de fibras espe-
cializadas na condução do 
impulso elétrico.

Para melhor compre-
ensão, o coração humano 
apresenta algumas ‘esta-
ções’ ou ‘unidades gera-
doras’ de impulso elétrico. 
Nestes sítios, células es-
pecializadas encontram-se 
agrupadas para gerar, em 
conjunto, um impulso, o 
qual será transmitido à pró-
xima ‘estação’ por fibras e/
ou feixes especializados.

Interessantemente, a 
sequência de transmissão 
do impulso elétrico, de uma 
‘estação’ para outra, in-
fluencia significativamente 
o valor numérico de nossa 
frequência cardíaca. 

De acordo com as carac-
terísticas desta sequência 
de transmissão, o valor nu-
mérico de nossa frequência 
cardíaca poderá ser compa-

O ritmo cardíaco e 
os marcapassos

Divulgação

Sociabilidade é uma ca-
racterística do ser humano 
desde o início até o fim da vida, 
explica Carla Cecarello, e rela-
cionar-se com outras pessoas 
é uma necessidade constante, 
inclusive para ajudar a manter 
o equilíbrio psíquico. “Mas em 
tempos de isolamento social é 
preciso buscar alternativas e ser 
criativo”, afirma a sexóloga do 
C-date. “Mais do que aproximar 
as pessoas distantes, a internet 
tem cumprido um papel funda-
mental para a humanidade, o 
de ter alguém para ouvirmos e 
sermos ouvidos, e num momen-
to em que teremos muito mais 
tempo para nos conhecer”, diz 
a psicóloga, Yris Monalizza de 
Souza, do site Amor&Classe 
(www.amoreclasse.com.br).

O contato físico pode ficar 
para depois, mas enquanto 
isso, os sites de relacionamento 
podem ser, sim, boas e exce-
lentes alternativas para ajudar 
a conhecer pessoas de maneira 
mais profunda, sem pressa, 
trocar ideias, ter conversas 

tível com níveis fisiológicos, 
ou até sub e supra-fisioló-
gicos. Em outras palavras, 
a freqüência cardíaca será 
estável mediante transmissão 
do impulso de uma ‘estação’ 
para outra, sem que haja 
interferência de processos 
isquêmicos, infecciosos e 
degenerativos. 

Na doença de Chagas, por 
exemplo, pode-se identificar 
alterações na sequência usual 
de transmissão do impulso e, 
por conseguinte, bloqueios 
cardíacos como também 
arritmias serem deflagrados.

À luz de alterações da fre-
quência cardíaca, em decor-
rência de algumas situações 
clínicas já exemplificadas, 
criou-se um dispositivo ele-
tromagnético – marcapasso 
cardíaco artificial – cuja fun-
ção precípua era modular a 
frequência cardíaca em prol 
da estabilidade hemodinâ-
mica. Indubitavelmente, foi 
um marco, uma revolução na 
cardiologia e cirurgia cardio-
vascular.     

O ‘modus operandi’ do 
marcapasso cardíaco artificial 
pode ser elucidado primeira-
mente por sua composição 
– uma bateria e alguns cabos 
ou eletrodos, os quais estimu-
larão artificialmente o cora-
ção, segundo um conjunto de 
orientações previamente pro-

      NO ENTANTO, COM O APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO 
DOS MARCAPASSOS CARDÍACOS ARTIFICIAIS, OUTROS DIS-
POSITIVOS MAIS SOFISTICADOS FORAM DESENVOLVIDOS, 

COMO O DESFIBRILADOR E RESSICRONIZADOR 

   “
”

até mesmo que proporcionem 
prazer com um bate-papo mais 
íntimo. Opções não faltam. Tem 
sites para quem quer algo sem 
compromisso, só para ter uma 
companhia mesmo, como o 
C-date (www.cdate.com.br). Ou 
ainda aqueles específicos, para 
pessoas com mais experiência 
de vida, como o Solteiros50 
(www.solteiros50.com.br), ou 
para românticos assumidos que 
estão em busca de uma cara 
metade, como o Amor&Classe 
(www.amoreclasse.com.br).    

Tanto o C-date quanto o 
Amor&Classe e Solteiro50 cria-
ram uma hashtag específica 
para o momento (#fiqueemca-
sanamoreonline). Eles registra-
ram picos de acesso nas últimas 
semanas, desde que foi exigido 
o isolamento social. O C-date 
registrou 52% de aumento no 
número de acesso, em especial 
nos horários entre 23h e 02h. 
Já o Amor&Classe teve um 
aumento de 46% no período 
de 16h às 19h. O Solteiros50, 
por sua vez, identificou 42% a 

mais de acesso se comparado a 
períodos anteriores, em especial 
nos horários entre 14h às 17h.

Como driblar a solidão em 
meio ao caos?

O importante, segundo Carla 
Cecarello, sexóloga do C-date, é 
enquanto estiver no isolamento 
usar da criatividade, para tam-
bém se conhecer melhor. “Apro-
veite para compartilhar com o 
outro onde está se tocando, ex-
plorar o próprio corpo. Vale fazer 
sexting, ou seja, enviar vídeos, 
se não for invasivo, e dividir com 
o outro as sensações e prazeres 
que teve. Tudo isso vai contribuir 
para que a pessoa não se sinta 
completamente fora do mundo 
e da vida. É preciso se cons-
cientizar de que vai ser assim 
por um momento. E depois vai 
poder encontrar aquela pessoa 
com quem ela se sentiu mais à 
vontade nesse período em que 
fazia tudo virtualmente”, explica.

A comunicação online, se-
gundo a piscóloga Yris Mona-

lizza, do Amor&Classe, ajuda 
a garantir uma estabilidade 
emocional. Isso porque os meios 
digitais facilitam o convívio social 
e contribuem para que as pes-
soas não sejam atingidas por 
sensações redutivas. 

“Só o fato de encontrar outra 
pessoa disposta a conversar já é 
suficiente para renovar a autoes-
tima daquele que muitas vezes 
vive só”, reforça Yris.

Apesar do foco em relaciona-
mento e encontros, a prioridade 
dos usuários do Solteitros50 é 
de ter alguém com quem possa 
falar dos desafios, de como en-
frentar a situação e fazer novas 
amizades. 

“O corpo a corpo não é 
prioridade”, diz Antonio, que é 
usuário do Solteiros50, tem 47 
anos e prefere não se identificar. 
“Apesar de querer liberar a ansie-
dade de um encontro, não vale 
a pena correr o risco de contrair 
o vírus”, completa ele. “Uma 
conversa pode valer muito nes-
ses momentos de afastamento 
social”, salienta Carla Cecarello.

gramadas. Tradicionalmente, 
indivíduos com frequência 
cardíaca natural muito baixa 
tornar-se-ão muito sintomáti-
cos e limitados em suas ativi-
dades diárias. Dessa forma, o 
implante de um marcapasso 
cardíaco artificial possibilitaria 
a restauração da frequência 
cardíaca fisiológica e a rein-
serção do indivíduo em seus 
afazeres usuais.

No entanto, com o apri-
moramento tecnológico dos 
marcapassos cardíacos artifi-
ciais, outros dispositivos mais 
sofisticados foram desenvol-
vidos, como o desfibrilador e 
ressicronizador. 

Os desfibriladores são 
dotados da função básica 
de modulação da frequência 
cardíaca, mas também de-
tectam e revertem alterações 
do ritmo cardíaco como taqui-
cardia ventricular e fibrilação 
ventricular. Após o surgimento 
dos desfibriladores, a taxa de 
morte súbita, sobretudo em 
atletas e esportistas, decres-
ceu substancialmente. 

  Os ressincronizadores, 
por sua vez, são dispositivos 
dotados de diversas funções 
como a modulação da frequ-
ência cardíaca e a capacidade 
de harmonizar, cronologica-
mente, o trabalho eletrome-
cânico dos ventrículos direito 
e esquerdo do coração. 

Para melhor compreen-
são, os ventrículos direito e 
esquerdo contraem e rela-
xam em momentos distintos, 
não simultaneamente. Esta 
diferença é da ordem de 
milissegundos portanto im-
perceptível ao olho humano. 

A função precisa deste tipo 
especial de marcapasso é es-
sencialmente reorganizar este 
intervalo de tempo e permitir 
que a ejeção do coração seja 
mais efetiva.

*Edmo Atique Gabriel - Car-
diologista com especialização 
em Cirurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina da 
Unilago

www.drgabrielcardio.com.br
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O Sincomércio (Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Rio Preto) encaminhou 
ofícios nesta terça-feira (14) 
ao governador João Doria 
(PSDB) e ao prefeito de Rio 
Preto, Edinho Araújo (MDB), 
para que ambos não prorro-
guem os decretos estadual 
e municipal que proíbem a 
abertura do comércio em 
geral na cidade.

A entidade, por meio de 
nota, solicita o retorno de to-
das as atividades já a partir 
do próximo dia 23 de abril.

A entidade que repre-
sentado todo o comércio da 
cidade afirma que havendo 
o retorno das atividades, as 
mesmas deverão tomar os 
cuidados de saúde e higiene 
previstos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

O Sincomércio defende 
o modelo de isolamento 
Vertical, com isso mantendo 

apenas as pessoas do gru-
po de risco em isolamento 
social. 

No documento encami-
nhado aos administradores 
estadual e municipal pedem 
que os mesmos abram li-
nhas de créditos para ajudar 
os comerciantes neste mo-
mento tão difícil. 

Segundo Ricardo Arroyo, 
presidente do sindicato, a 
situação do comerciante 
é preocupante, pois tem 
empresas que já estão de-
mitindo. 

“Ao reabrirmos podere-
mos ajudar os comercian-
tes a pagar suas contas 
e manter os empregos. O 
município não cancelou os 
impostos a serem pagos e 
os bancos estão dificultan-
do na obtenção de crédito. 
Nós temos que tomar todos 
os cuidados devidos, mas 
devemos reabrir o comércio 
o mais rápido possível”, afir-
mou Arroyo. 

Sérgio SAMPAIO

ISOLAMENTO VERTICAL

Projeto quer flexibilizar horários do 
comércio e indústria pós-pandemia

O vereador de Rio Preto, 
Fábio Marcondes (PL), apre-
sentou nesta terça-feira (14), 
Projeto de Lei 89/2020 que 
propõe a flexibilização dos ho-
rários do comércio, indústrias 
e serviços pós-pandemia de 
Covid-19 em Rio Preto.

Segundo o vereador, o obje-
tivo do projeto é garantir que as 
empresas de Rio Preto possam 
aproveitar essas datas para re-
cuperar os dias parados devido 
à pandemia do coronavírus 
(Covid-19). 

“Assim que o decreto da 
pandemia for revogado os 
horários ficam flexibilizados, 

totalmente flexibilizados, da 
mesma forma os feriados po-
dendo assim os comerciantes 
abrirem”, salientou Marcondes. 

O projeto tem intenção de 
ajudar os empresários e os 
trabalhadores da cidade, de 
acordo com o vereador. 

“O objetivo é que os comér-
cios, as indústrias e os pres-
tadores de serviços retomem 
suas atividades plenamente 
para manterem ou recupe-
rarem os níveis de empregos 
e salários anteriores à crise 
da pandemia. O projeto não 
favorece só o comerciante, 
mas também o comerciário, 
pensamos nos dois lados da 
categoria. Se amplia o horário 

Sérgio SAMPAIO

Sincomércio defende reabertura 
de todo comércio no dia 23 A conselheira municipal de 

Saúde, Celi Regina da Cruz, enca-
minhou nesta terça-feira (14) ao 
presidente do Conselho Municipal 
de Saúde, Fernando Araújo, para 
que a entidade convoque de for-
ma imediata uma reunião a ser 
realizada virtualmente para que 
seja analisado e deliberado o 
Plano de Contingência Municipal 
de Enfrentamento ao Covid-19.

Celi destaca que a Lei Mu-
nicipal nº 8.567/2002 definiu 
como atribuição do Conselho 
Municipal de Saúde que é: “atuar 
na formulação de estratégias e 
no controle da Política Municipal 
de Saúde, incluídos os seus as-
pectos econômicos e financeiros, 
que serão fiscalizados mediante o 
acompanhamento de execução 
orçamentária”. 

Segundo ela, apenas desta 
determinação legal, o secretário 
de Saúde de Rio Preto, Aldenis 
Borim, nomeou Comitê Gestor 
de Enfrentamento ao COVID-19, 
para elaboração e manutenção de 
Plano de Contingência Municipal, 
a margem do conhecimento deste 
Conselho Municipal de Saúde.

“Esta iniciativa de fundamental 
importância, pois amplia os olhares 
no enfrentamento ao COVID-19 e 
dá transparência na aplicação dos 
recursos públicos”, finalizou Celi.

Conselheira cobra 
reunião virtual do 

Conselho Municipal 
de Saúde 

Sérgio SAMPAIO

‘Mãos vazias’
Um leitor reclamou que 

só tinha informação de um 
determinado pré-candidato 
a prefeito na coluna desta 
semana. Acontece que os 
políticos também estão em 
quarentema. Os vereadores 
Paulo Pauléra (PP) e Marco 
Rillo (PSOL), por exemplo, 
sempre bem-informados 
sobre tudo o que acontece 
na política local, também 
estão de ‘mãos vazias’. 
Pauléra informou que está 
num sítio, de quarentena, 
para ficar bem longe do 
vírus chinês, que parou 
o mundo. “Eu não tenho 
nenhuma informação para 
passar”, confessou.

Rombo do 
vírus 

Orçamento de 2020, 
proposta de crédito suple-
mentar em que pede au-
torização para quitar, por 
meio de endividamento, 
despesas correntes de R$ 
343,6 bilhões. De maneira 
simplificada, é como alguém 
pegar dinheiro no banco para 
pagar o aluguel. Essa ‘regra 
de ouro’ só pode ser contor-
nada por meio de créditos 
suplementares ou especiais 
com finalidade específica e 
aprovados pelo Congresso 
por maioria absoluta.

PRTB e PTC
Os partidários do presidente Jair Bolsonaro, que se 

mobilizaram para formar o partido Aliança Pelo Brasil 
(APB), não falam a mesma língua em Rio Preto. Como 
o APB ainda não foi legalizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), portanto, os partidários tiveram que se 
filiar em outras siglas para concorrerem nas próximas 
eleições. A maioria teria se filiado ao PRTB, partido de 
Levy Fidelix, outros no PTC. É o caso de Danila Azevedo, 
pré-candidata a prefeita, segundo o vice-presidente do 
PTC, Adideus Cardoso.

Impasse
Governadores que adotaram medidas restritivas 

para evitar a propagação do coronavírus deveriam fazer 
pesquisas, sérias, para saber se a maioria da popula-
ção está ou não apoiando o isolamento social. Na rede 
social, tem uma pandemia de desinformação: de um 
lado o grupo que adota a ideia do presidente Bolsonaro 
para liberar tudo, e na outra ponta o grupo que entende 
que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e 
os infectologistas estão errados. A opinião da maioria 
acabaria com o impasse?

Indeciso
Oscarzinho Pimentel, 

enfim, se manifestou on-
tem sobre a sua atual 
situação política, porém, 
informou que só terá uma 
decisão definitiva, se irá 
ou não disputar a eleição 
para tentar novamente 
uma cadeira na Câmara, 
no começo de maio. “Eu 
ainda não sei se vou dispu-
tar o processo eleitoral”, se 
limitou a dizer. O ex-verea-
dor não quis nem revelar a 
sigla que está filiado, caso 
decida entrar na disputa. 
Oscarzinho, no entanto, 
continua na Zona Norte, 
sua base eleitoral desde 
quando entrou na política. 

Saúde coletiva
Projeto do deputado Aroldo Martins proíbe por quatro meses a interrupção de serviços 

de planos de saúde por falta de pagamento em razão da crise decorrente da pandemia de 
Covid-19. O texto veda ainda o reajuste anual dos planos pelo mesmo período. O deputado 
paranaense argumenta que é dever da Câmara pensar nos cidadãos, que estão em iso-
lamento social para o controle do coronavírus, sem condições de arcar com as despesas. 
“Neste momento, deve prevalecer a saúde coletiva”, salienta.

Tragédia
Em tempos de coronavírus, os prefeitos das grandes 

e médias cidades do Brasil vão encarar uma parada 
maior do que estão acostumados. Cortes e mais cor-
tes virão e quem pagará o pato serão aqueles que não 
têm onde pegar, ou seja, os terceirizados, estagiários e 
trabalhadores em geral que prestam serviços ao poder 
público nesse sistema de contratação. Se as prefeituras 
não fizerem os repasses, as empresas terceirizadas não 
têm como pagar os trabalhadores. Situação crítica... 
quem viver verá a tragédia!  

Funerárias  
O deputado Paulo Fiorilo (PT) ressaltou a importância do isolamento social para evitar 

a propagação do vírus. “O risco de colapsar a rede de saúde é grande”, frisou. “É preciso 
fortalecer os recursos da União e do Estado para que não tenhamos de fazer escolhas 
entre quem vai ter atendimento ou não, como na Itália”, disse. Fiorilo citou ainda conges-
tionamento de carros de funerárias levando corpos para o Cemitério da Vila Formosa, na 
Capital. “Isso nunca havia sido visto”.

Para Ricardo Arroyo, presidente do sindicato, a situação do comerciante é preocupante

Guilherme BATISTA

de funcionamento, é preciso 
mais gente para trabalhar, logo 
mais contratações”, afirma o 
parlamentar.

Essa flexibilização valeria 
para todos os feriados nacio-
nais, estaduais e federais até 
o final do ano também.

A vereadora Márcia Caldas 
(PSD), que também é pre-
sidente do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Rio Preto), 
salientou que os vereadores 
precisam ter calma para anali-
sar essa proposta. 

“Neste momento temos 
que ter cautela, pois envolve 
e mexe com a vida de muitas 
pessoas”, salientou Márcia.

‘Mãos vazias’
Um leitor reclamou que 

só tinha informação de um 
determinado pré-candidato 
a prefeito na coluna desta 
semana. Acontece que os 
políticos também estão em 
quarentema. Os vereadores 
Paulo Pauléra (PP) e Marco 
Rillo (PSOL), por exemplo, 
sempre bem-informados 
sobre tudo o que acontece 
na política local, também 
estão de ‘mãos vazias’. 
Pauléra informou que está 
num sítio, de quarentena, 
para ficar bem longe do 
vírus chinês, que parou 
o mundo. “Eu não tenho 
nenhuma informação para 

Em sessão tranquila vereadores 
aprovam todos os projetos 

Em uma sessão tran-
quila os vereadores de Rio 
Preto aprovaram todas as 
10 proposituras que esta-
vam na ordem do dia desta 
terça-feira (14).

Dentre os projetos apro-
vados em segunda discus-
são um deles de Resolução 
de autoria da Mesa Diretora 
vai aumentar o desconto 
do subsídio dos vereadores 
que faltarem as sessões 
ordinárias. 

O desconto que ante-
riormente era de 1/30 avos 
por falta passa agora para 

1/15 avos. 
Dos projetos de lei que 

tiveram o mérito também 
aprovados, destaque para o 
de autoria do vereador José 
Carlos Marinho (Patriotas) 
que obriga que estabeleci-
mentos comerciais que es-
tiverem fazendo promoção 
de produtos coloquem ao 
lado destes cartazes con-
tendo a data de validade 
do mesmo. 

A proposta de Emenda 
à Lei Orgânica de autoria 
do vereador Jean Dornelas 
(MDB) teve seu legalidade 
aprovada à propositura al-
tera artigos da Lei Orgânica 

Sérgio SAMPAIO que dizem respeito à com-
petência do prefeito e dos 
vereadores o mérito deve 
ser votado possivelmente 
na próxima sessão.  

Outra proposta que deve 
ser também votada na pró-
xima sessão é o mérito do 
projeto de Resolução que 
teve sua legalidade aprova-
da que fixa o subsídio dos 
vereadores para a próxima 
legislatura (2021/2004) no 
valor de R$ 5.907,23. 

A 10ª sessão foi agen-
dada para o próximo dia 23 
(quinta-feira) por conta da 
terça-feira (21) ser feriado 
nacional (Tiradentes). 
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A Secretaria da Fazenda 
da Prefeitura de Rio Preto 
espera uma queda na ar-
recadação municipal, mas 
os dados oficiais devem 
ser concretos apenas nos 
próximos dias.

A queda esperada se-
gue o que está acontecen-
do no Estado por conta dos 
reflexos relacionados com 
a pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Segundo Angelo Bevila-
cqua, secretário da Fazen-
da, no que diz a austerida-
de dos gastos públicos isso 
sempre aconteceu desde 
o primeiro dia de mandato 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e desde o come-
ço deste ano houve um 
travamento dos gastos da 
Prefeitura.

No que diz respeito à 
queda da arrecadação, 
os números devem ser 
mais concretos apenas 
no fechamento deste mês 
quando poderá haver com-
parações com meses e 
anos anteriores.

O secretário acredita 
que haverá sim uma que-
da como aconteceu, por 
exemplo, com o pagamen-
to da cota única do IPTU 
2020 (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) onde fo-
ram arrecadados quase R$ 
8 milhões a menos do que 
era previsto inicialmente 
que era de aproximada-
mente R$ 94 milhões.

No que diz respeito às 
prioridades Bevilacqua 
afirma que o foco neste 
momento é fortalecer a 
Saúde. “A Saúde é priori-
dade máxima”, salientou 

Fazenda prevê queda na arrecadação 
na cidade e mantém austeridade

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Do dia 24 de março 
ao dia 14 de abril, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Vi-
gilância Sanitária autuou 
88 estabelecimentos 
que descumpriram o 
decreto nº 18.571, de 
24 de março de 2020.

Entre as 88 autua-
ções, quatro já tiveram 
o processo concluído, 
que resultou em multa 
para três estabeleci-
mentos: um restauran-
te, um supermercado e 
uma lanchonete. Outra 
lanchonete recebeu ad-
vertência. Em outro caso 

Vigilância autua mais cinco 
estabelecimentos

Câmara Federal aprova projeto que garante 
auxílio financeiro a Estados e municípios

Foi aprovado nesta segun-
da-feira (13) pelo plenário da 
Câmara Federal o projeto de lei 
que institui o Programa Emer-
gencial de Auxilio Financeiro a 
Estados e Municípios durante 
a pandemia de coronavírus 
(Covid-19).

Segundo o deputado federal 
Geninho Zuliani (DEM), o bene-
fício tem por objetivo compen-
sar as perdas de arrecadação 
de ICMS (imposto estadual) e 
ISS (imposto municipal) durante 
o período de isolamento social 
imposto no País por conta da 
epidemia de COVID-19. 

O projeto foi aprovado por 
431 votos a 70, o auxílio será 
pago pela União por seis me-
ses, a partir de maio. O texto 
também permite a suspensão 
do pagamento de empréstimos 
feitos com bancos públicos no 

mesmo período.
O auxílio financeiro corres-

ponderá à diferença nominal 
entre a arrecadação do ICMS e 
do ISS de cada estado, Distrito 
Federal e município nos meses 
de abril, maio, junho, julho, 
agosto e setembro de 2020 e 
a dos mesmos meses do ano 
de 2019. Hoje, do montante 
dos recursos que cabe a cada 
estado, a União entregará 
diretamente ao próprio Estado 
75% e aos seus municípios, 
25%.

“No rateio entre os municí-
pios deverá ser obedecido os 
coeficientes individuais de par-
ticipação de cada um na dis-
tribuição da parcela da receita 
do ICMS nos seus respectivos 
estados”, salientou Geninho.

Agora, o projeto seguirá 
para o Senado Federal, para 
posteriormente ser enviado 
para sanção presidencial.

Da REDAÇÃO 
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Secretário da Fazenda relata que R$ 8 milhões foram arrecadados a menos no IPTU na parcela única

Geninho afirma que benefício vai compensar perdas 

O Procon-SP já notificou 16 
empresas no estado de São 
Paulo para averiguar se houve 
prática de preços abusivos, 
considerando aumentos de até 
75,5% para produtos da cesta 
básica. 

A Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) informou 
que tem mantido entendimentos 
com a Secretaria da Agricultura, 
do Governo do Estado e com o 
ProconSP, para garantir a manu-
tenção de preços adequados dos 
produtos para os consumidores.

Em nota, a APAS afirmou: 
“Há de se destacar que também 
ocorre redução nos preços dos 
produtos, que acontecem por 
uma maior oferta do item, bem 
como a competição da indústria. 
Já os supermercados competem 
muito entre si, fazendo promo-
ções para ganharem a preferên-
cia do consumidor”.

Além disso, a APAS continua 
recomendando a seus super-
mercados associados que não 
alterem sua margem de lucro 
neste momento de pandemia e 
que apenas repassem o aumen-
to da indústria.

 Em alguns casos, o cresci-
mento da demanda tem prejudi-
cado a velocidade de reposição 
desejada. Os supermercados 
estão inclusive contratando cer-
ca de cinco mil funcionários na 
Grande São Paulo para substituir 
colaboradores afastados por 
pertencerem ao grupo de risco e 
para reforçar a operação da loja.

Uma forma do consumidor 
ajudar na manutenção dos pre-
ços é comprando de maneira 
consciente, não estocando além 
de suas necessidades do mês. 
Outro fator importante é o con-
sumidor substituir um produto 
quando aquele item aumenta 
além do normal.

Procon-SP notifica 
16 mercados por 
preços abusivos

Da REDAÇÃO 

Nesta semana circulou 
pelos grupos de Whatsapp da 
região a imagem de um aviso 
que anunciava a proibição 
de idosos com mais 60 anos 
nos mercados e clientes com 
crianças menores de 14 anos. 

A medida de fato existe, 
mas apenas no município 
de Foz do Iguaçu-PR, não 
sendo aplicada na região de 
Rio Preto. Pensando nisso, o 
Mufatto, onde a foto teria sido 
suspostamente tirada, se pro-
nunciou sobre as medidas que 
estão sendo de fato adotadas 
em Rio Preto.

“Instalamos barreiras de 
acrílico nos caixas, colocamos 
álcool em diversos pontos 
dos estabelecimentos. Há 
também marcações de dis-
tância no chão para evitar a 
proximidade entre as pessoas, 
além da higienização de car-
rinhos e cestas de compras”, 
comentou o gerente do Super 
Muffato, Valdines Doratioto.

Ele também falou sobre 
os cuidados com os funcio-
nários durante a pandemia 
do coronavírus. “Fazemos a 
aferição de temperatura logo 
na chegada e disponibilizamos 
máscaras e álcool gel para 
eles. As barreiras de acrílico 
também ajudam a separar os 
caixas dos clientes”, explicou 
Doratioto.

Vale ressaltar que em di-
versos mercados e estabe-
lecimentos de Rio Preto tem 
limitado o número de clientes 
que entram por vez, mas sem 
proibir nenhum grupo em 
específico.

Muffato esclarece 
medidas em Rio Preto 
durante a pandemia

Vinicius LIMA 

Semae pede para 
que a população 

pague em dia 

A determinação do prefei-
to de Rio Peto Edinho Araújo 
(MDB) de suspender a cobran-
ça da conta de água por 90 
dias para cidadãos de baixa 
renda ainda não gerou impacto 
financeiro no Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de Água 
e Esgoto). No entanto, o órgão 
reforçou a importância daqueles 
que têm condições financeiras 
de pagar em dia.

“Saneamento básico é es-
sencial para garantir a saúde e 
qualidade de vida das pessoas. 
Estamos vivendo uma pandemia 
causada por um vírus. O papel 
do Semae é garantir água tra-
tada e clorada para combater 
a doença, bem como fazer a 
coleta e o tratamento do esgoto. 
Esse serviço tem um custo e não 
pode parar. Para isso, é funda-
mental que as pessoas paguem 
a conta em dia. É o pagamento 

da tarifa que faz o serviço fun-
cionar ajudando a salvar vidas”, 
afirmou o superintendente do 
Semae, Nicanor Batista Júnior.

De acordo com a autarquia, 
a arrecadação ainda está dentro 
da normalidade. Após o encer-
ramento do mês de abril, será 
feito um balanço.

A suspensão começou a 
valer no dia 1° de abril e está 
beneficiando mais de 15 mil 
rio-pretenses, cuja renda por 
pessoa na residência seja de até 
meio salário mínimo, limitada 
uma renda familiar de até três 
salários mínimos. 

O prefeito também determi-
nou a suspensão do corte no 
fornecimento de água tratada 
para as pessoas em situação 
de inadimplência. A medida é 
para que todos os moradores 
consigam manter os cuidados 
básicos para evitar coronavírus, 
como lavar as mãos com água 
e sabão.

Vinicius LIMA 

Autarquia ainda não teve impacto financeiro com decreto

Divulgação

EFEITO CORONAVÍRUS

PROGRAMA EMERGENCIAL

o secretário.

Estado – O governador 
João Doria anunciou nesta 
terça-feira (14) uma série 
de medidas de austeri-
dade econômica e corte 
de despesas públicas no 
Estado. O objetivo é ga-
rantir o cumprimento de 
compromissos financeiros 

ao longo dos próximos três 
meses e assegurar recursos 
e investimentos nas áreas 
de Saúde e Segurança Pú-
blica durante a pandemia 
da COVID-19.

A previsão é que o Es-
tado deixe de arrecadar 
R$ 10 bilhões entre abril e 
junho, período que deverá 
abranger o pico da pande-

mia em São Paulo.
O pacote de corte de 

custos não prevê redução 
de salários ou de jornadas 
de trabalho do funcionalis-
mo paulista, mas prorroga 
despesas e suspende ser-
viços considerados não 
essenciais enquanto durar 
o enfrentamento ao coro-
navírus.

       O secretário acredita que haverá sim uma queda como 
aconteceu, por exemplo, com o pagamento da cota única do 
IPTU 2020 (Imposto Predial e Territorial Urbano) onde foram 

arrecadados quase R$ 8 milhões a menos do que era previsto 
inicialmente que era de aproximadamente R$ 94 milhões

“
”

de autuação, a Vigilância 
Sanitária interditou um 
estabelecimento – uma 
lanchonete. Confira:

15 restaurante e lan-
chonete 

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

de produtos alimentícios
3 indústrias 
3 imobiliárias 
2 papelarias
2 distribuidoras de 

bebidas
2 autopeças
2 comércios de ma-

terial de construção

1 igreja evangélica 
1 clube 
1 bar
1 transportadora 
1 loja de suplemen-

tos alimentares 
1 clínica odontoló-

gica 
1 comércio varejista 

de brinquedos
1 comércio varejista 

de peças 
1 comércio de mate-

rial hospitalar
1 comércio de mate-

rial de limpeza
1 ambulante
1 comércio de be-

bidas
1 serviço de impres-

são e cópia
1 tabelião de notas
1 lava jato
1 atividade de tele-

atendimento
1 financeira
1 fábrica de laticí-

nios
1 comércio de arti-

gos fotográficos 
1 farmácia 
1 açougue
1 copiadora
1 floricultura
1 posto de combus-

tível
1 lotérica
1 comércio varejista 

de bicicletas

Da REDAÇÃO 

Divulgação
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HB faz homenagem durante alta 
hospitalar a paciente que teve Covid-19

O paciente M.C.M, de 50 
anos, internado no Hospital 
de Base desde o início de 
abril com Covid-19 recebeu 
alta médica nesta terça-feira 
(14). Ao deixar a unidade, 
ele foi homenageado pelas 
equipes de médicos e profis-
sionais de enfermagem que 
cuidaram dele. 

Quando foi internado no 
dia 2 de abril, o paciente 
deu entrada pela Urgência 
Respiratória e o quadro dele 
se agravou. Ele foi enca-
minhado para Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) 
em estado grave e precisou 
de respiração mecânica por 
nove dias.

No dia 11, o paciente 
apresentou uma melhora e 
foi para o quarto. A esposa 
S.M., que aguardava o mari-
do na saída da enfermagem 
respiratória, disse emocio-
nada que o sentimento é de 
gratidão.

“Só tenho a agradecer a 
Deus por trazer meu marido 
de volta. Ele é minha vida. 
Um grande pai, um grande 
marido. A partir de hoje 
nasce um novo homem, 
uma nova mulher, uma nova 
família. Agora seguimos 
em frente com muita fé e 
muita esperança”, afirma a 
esposa.

“Vou para casa, ficar 
ao lado da minha família. 
Mas não posso deixar de 
agradecer todo o cuidado 
e atenção dada pelas equi-
pes médicas. Queria poder 
abraçar cada um deles, mas 

infelizmente não posso. Meu 
muito obrigado a todos”, 
disse M.C.M ao deixar a 
unidade.

A enfermeira supervisora 
do setor de Covid-19, Mar-
cia Regina da Silva Camilo, 
falou sobre a alta do pa-
ciente. “É o sentimento de 
dever cumprindo, pois houve 
uma grande dedicação e 
desempenho por parte de 
toda nossa equipe. Ficamos 
bastante emocionados com 
a recuperação dele”, disse.

Mesmo com alta médica, 
o paciente continuará em 
quarentena na própria casa 
e receberá cuidados.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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“Só tenho a agradecer a 
Deus por trazer meu ma-
rido de volta. Ele é minha 
vida. Um grande pai, um 
grande marido. A partir 
de hoje nasce um novo 
homem, uma nova mulher, 
uma nova família. Agora 
seguimos em frente com 
muita fé e muita esperan-
ça”, afirma a esposa

Motorista de aplicativo é 
espancado por dois passageiros

A Polícia Civil de Rio Preto in-
vestiga uma denúncia de agressão 
física feita por um motorista de 
aplicativo, de 39 anos, morador 
no Jardim Maracanã. A violência 
teria ocorrido às 22h30 do último 
sábado, mas o registro policial 
foi feito na manhã desta segun-
da-feira.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima teria recebido 
uma chamada na Estância Jockey 
Club, nas imediações de um ho-
tel, para ir até o bairro Lealdade.

Ao chegar no endereço, en-
controu um grupo de homens e 
dois deles acenaram, indicando 
que seriam os passageiros.

Durante trajeto pela rodovia 
Washington Luís a dupla teria dito 
que o caminho estava errado e 
que o condutor deveria seguir na 
direção de chácaras.

O motorista se recusou, ale-
gando que era mais longo e peri-
goso, e os desconhecidos falaram 
para que parasse o carro.

Com o veículo ainda em mo-
vimento, a vítima passou a ser 
agredida. Ao tentar fugir, foi perse-
guida por aproximadamente 200 
metros e novamente espancada.

Um motociclista apareceu e 
após observar as agressões por 
cerca de três minutos disse “para, 
para, a polícia está vindo aí”.

Diante desse aviso, o condutor 
conseguiu fugir e pegou seu au-
tomóvel, trafegando pela marginal 
da SP-310, tendo avistando o trio 
ainda conversando.

A PM foi acionada e veio até 
a vítima, que aguardou a viatura 
no bairro onde reside. O motorista 
passou pela UPA Tangará e depois 
foi levado pelo Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência) 
até a Santa Casa rio-pretense.

Daniele JAMMALUm homem tentou agredir 
um policial na Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM) de 
Rio Preto durante a tarde desta 
segunda-feira (13). De acordo 
com informações da DDM, 
o acusado chegou ao local 
alterado e contestando uma 
medida restritiva.

“De fato houve uma even-
tualidade na segunda-feira. O 
homem foi levado por desaca-
tar uma medida judicial e co-
meçou a falar com tom de voz 
alto, agressivo, desrespeitando 
os policiais, até que partiu pra 
cima de um dos nossos, mas 
foi contido”, explicou a delega-
da Dálice Ceron.

Após a confusão, o homem 
foi encaminhado para a Dele-
gacia de Investigações Gerais 
(DIG).

Homem tenta 
agredir policial 

na DDM JOSÉ ROBERTO RODRIGUES 
– Falecido no dia 13/04/2020 aos 
61 anos de idade. Era divorciado 
de Celia Regina Torres, deixando 
os fi lhos: José, Kelly, Claudia e Ro-
mualdo. Sepultamento ocorreu no 
dia 14/04/2020 às 11h, saindo do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

OLIMPIO TARÚ KUCHIDA – Fale-
cido no dia 14/04/2020 aos 80 anos 
de idade. Era casado com Nair Motoe 
Shimizo Kuchida, deixando os fi lhos: 
Willian e Jacqueline. Sepultamento 
ocorreu no dia 14/04/2020 às 17h, 
saindo do velório Orindiúva para o 
cemitério Municipal de Orindiúva.

ITALINO CATELANI – Falecido no 
dia 14/02/2020 aos 72 anos de ida-
de. Era casado com Wilma Aparecida 
Catelani, deixando os fi lhos: Sandra 
e Sueli. Sepultamento ocorreu no 
dia 14/04/2020 às 17h, saindo do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Pedreiro é preso em flagrante 
por incendiar casa da ex

Uma dona de casa, de 31 
anos, moradora na rodovia 
Décio Custódio da Silva, no 
Jardim Paraíso, teve a residên-
cia incendiada pelo ex-compa-
nheiro, um pedreiro, de 33, 
residente no Jardim Gabriela, 
na noite desta segunda-feira.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o acusado foi 
até um bar, vizinho da casa da 
vítima, e após ingerir bebida 
alcóolica ligou para a mulher 
e passou a lhe ofender e ame-
açar de morte. Além disso, ele 
teria dito que iria colocar fogo 
no imóvel.

Um funcionário do estabe-
lecimento comercial declarou 
à polícia que sentiu cheiro de 
gasolina e ao sair para verificar 
o que estava acontecendo viu 

o suspeito saindo de moto e a 
residência em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado, mas a casa ficou 
totalmente destruída. Levado 
por policiais militares até o 
Plantão, o pedreiro negou 
ter ameaçado a ex-amásia e 
incendiado o imóvel.

Indiciado em flagrante por 
incêndio, violência doméstica, 
ameaça e injúria, ele teve a 
prisão convertida em preventi-
va e deve aguardar julgamento 
na cadeia de trânsito da DIG/
Deic de Rio Preto.

Daniele JAMMAL

Saúde investiga mais três mortes 
por novo coronavírus em Rio Preto

Com três óbitos confirma-
dos, a Secretaria Municipal de 
Saúde rio-pretense investiga 
outras três mortes por Co-
vid-19 na cidade.

Segundo o último boletim 
epidemiológico, divulgado na 
manhã desta segunda-feira, 
até o momento foram 1.619 
notificações, das quais 97 
aguardam resultados, 645 
foram descartadas, 56 tiveram 

teste positivo para a doença 
e 821 foram diagnosticadas 
como SRAG (Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave).

Entre os pacientes infec-
tados pelo novo coronavírus, 
11 já se curaram. Ao todo, 25 
profissionais de saúde foram 
contaminados, até agora, pelo 
vírus, sendo três na faixa etária 
20-29 anos, nove entre 30 e 
39 anos, oito dos 40 aos 49 
anos, quatro entre 50 e 59 
anos e um acima dos 60 anos.

Daniele JAMMAL

A área de abrangência do 
bairro São Francisco é a que 
apresenta maior número de 
casos positivos para a doen-
ça, 9 no total. Na sequência 
surgem São Deocleciano e 
Estoril com 6 ocorrências, 
Vila Elvira, Parque Industrial 
e Centro, com 4 casos cada, 
Jaguaré com 3, Jardim Ame-
ricano com 2 e outros bairros 
com um registro da doença.

As informações foram di-
vulgadas na manhã desta 
terça-feira, pela Secretaria de 
Saúde de Rio Preto.

A gerente da vigilância 
Andreia Negri reforçou que 
o vírus circula por toda a 
cidade e a atenção deve ser 
redobrada.

“Não existe uma área onde 
eu não pego coronavírus. 
Qualquer local onde tiver aglo-
meração com uma ou mais 
pessoas existe sim o risco de 
contaminação”, afirmou.

Dos casos confirmados 
para o COVID-19, 18 deles 
já foram encerrados, ou seja, 
os pacientes cumpriram o 
isolamento social por 14 dias. 
São sete pessoas que apre-
sentavam alguma Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) e 11 eram profissio-
nais de saúde do município.

Até o momento, foram no-
tificados 24 óbitos suspeitos 
para coronavírus em Rio Pre-
to. Destes três foram de fato 
confirmados, 18 descartados 
e três ainda continuam em 
investigação.

São Francisco 
lidera casos 
no município

Eletricista tem carro 
baleado na BR-153

Ao trafegar na rodovia BR-
153, na altura do quilômetro 
45, em Rio Preto, por volta 
das 23h20 do último domin-
go, um eletricista de 18 anos 
teve o carro, um VW Novo Gol, 
baleado por outro motorista.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima tran-
sitava no sentido Rio Preto/
Talhado, a aproximadamente 
70 km/h, do lado direito da 
pista, quando um Hyundai 
HB-20, de cor preta, passou a 
trafegar atrás do Gol e dando 
sinal de luz.

À polícia, o jovem afirmou 
que o condutor poderia ter 
ultrapassado pela faixa da es-
querda, que estava livre, mas 
ficou pressionando-o, até que 
fez a ultrapassagem e passou 

a transitar na frente.
Ao derivar o carro à es-

querda e emparelhar com o 
HB-20, o eletricista questio-
nou o motorista da razão da-
quela atitude. O desconhecido 
teria aberto o vidro e apontado 
um revólver, gritando “quer 
morrer?”

A vítima convergiu à direi-
ta e foi embora em direção 
a outra rodovia. Na manhã 
desta segunda-feira, ao veri-
ficar o veículo percebeu uma 
perfuração na parte traseira 
do carro, na altura do porta-
-malas, e danos maiores na 
parte interna.

Um projétil amassado foi 
localizado no Gol pelo jovem 
e apresentado na Central de 
Flagrantes. Caso segue sendo 
investigado, sem pistas até o 
momento.

Daniele JAMMAL

ÚLTIMO BOLETIM

AUTOR FUGIU REGIÃO NORTE

NA ÁREA RURAL
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Garota de programa é detida 
com cocaína no Jardim Paraíso

Uma ocorrência de trânsito 
terminou em flagrante de tráfico 
de drogas, no Jardim Paraíso, na 
tarde desta segunda-feira.

Durante patrulhamento na 
Região Norte de Rio Preto, na 
tarde desta segunda-feira, poli-
ciais militares viram um jovem, 
de 23 anos, parado sobre uma 
moto e decidiram abordá-lo.

Nada de ilícito foi encontrado 
com o rapaz, mas como a moto 
estava com a documentação 
vencida e o piloto não é habilita-
do, os pms iam recolher o veícu-
lo quando apareceu uma moça, 
de 20 anos, que foi identificada 
como ‘ficante’ do motociclista.

Ele alegou à PM que estava 
no local para buscá-la. A versão 
foi confirmada pela mulher, que 
estava com uma bolsa, onde 
foram apreendidos R$ 23 e 13 
porções de cocaína embaladas 

para comércio.
Indagada sobre a droga, dis-

se que distribuía para os clientes 
que faziam programas sexuais 
com ela e que também fornecia 
para outras prostitutas.

Após receber voz de prisão 
em flagrante, foi encaminhada 
para o Plantão onde ficou à 
disposição da Justiça. A partici-
pação do motociclista no tráfico 
segue sendo investigada pela 
polícia.

Daniele JAMMAL

TRÁFICO

Ferramenteiro vai parar na 
cadeia após agredir a filha

Uma discussão familiar ter-
minou em agressão e prisão em 
flagrante. O caso aconteceu em 
uma residência no Vista Alegre, 
na zona rural de Rio Preto, por 
volta das 19h30 desta segun-
da-feira.

A vítima, uma publicitária, 
de 22 anos, foi agredida fisi-
camente pelo pai, um ferra-
menteiro, de 53. O motivo da 
violência doméstica teria sido 
banal, segundo o boletim de 
ocorrência.

Quando a viatura da Guar-
da Civil Municipal (GCM), que 
fazia patrulhamento de rotina 
no bairro, chegou no endereço 
encontrou a jovem com lesões 

e o acusado, que admitiu ter 
“perdido a cabeça” e batido 
na filha.

Já no Plantão, o suspeito 
negou as agressões e alegou 
que apenas se defendeu dos 
ataques físicos da publicitária.

O delegado converteu a 
prisão em preventiva e o fer-
ramenteiro foi transferido para 
a carceragem da DIG/Deic, 
onde aguardará audiência de 
custódia.

Daniele JAMMAL
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Nuvens pesadas e chuva forte marcaram a pai-
sagem de Rio Preto nesta terça-feira

Cláudio LAHOS

Temperatura pode chegar 
aos 18° no fim de semana

Quem acordou de ma-
nhã nesta terça-feira (14) 
em Rio Preto percebeu que 
o dia ama-
n h e c e u 
mais frio do 
que do que 
o normal. 
Além disso, 
o tempo fi-
cou nubla-
do durante 
todo o dia, 
com pan-
cadas  de 
chuva, prin-
cipalmente no período da 
manhã. 

De acordo com o Cli-
matempo, a população do 
estado de São Paulo deve 
ficar atenta à mudança de 
temperatura com o deslo-
camento da frente fria. A 
temperatura deve começar 
a cair a partir de quinta-fei-
ra (16).

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Em Rio Preto, há previ-
são de chuva no período da 
tarde de quarta-feira (15), 
com a mínima em 20° e a 
máxima em 29°. Na quin-
ta-feira (16), mais panca-

das de chu-
va durante a 
tarde, com a 
mínima po-
dendo che-
gar a 19°. 
Na sexta-fei-
ra (17) e no 
sábado (18), 
as manhãs 
seguirão nu-
bladas, mas 
dessa  ve z 

com pancadas e chuva 
durante a tarde e à noite.

Segundo o site Clima-
tempo, o dia mais frio pode 
ser no domingo (19), quan-
do a temperatura pode 
atingir 18º, sendo a menor 
possível em toda a sema-
na. Há também 90% de 
chances de chover durante 
a tarde e à noite.

Frio
 no fim de semana

Divulgação

Fundação Padre Albino recebe doações de aventais e máscaras

A Prefeitura de Urupês, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social, produziu 
aventais e máscaras para a 
Fundação Padre Albino de 
Catanduva.

Os responsáveis da Fun-
dação solicitaram apoio ao 
município e enviaram TNT 
para a produção de aventais 
descartáveis. Uma confecção 
da cidade ficou responsável por 
250 aventais e as demais fo-
ram produzidas por voluntários 
do Fundo Social de Solidarie-
dade de Urupês, de costureiros 
do curso de corte e costura e 
funcionários do projeto Criança 
Feliz.

Os voluntários aproveita-
ram até as sobras dos tecidos 
e produziram 500 máscaras 
descartáveis. Ao todo, serão 
entregues mais de 400 aven-
tais e máscaras para garantir 
a higiene e segurança dos 

profissionais do Hospital Emílio 
Carlos de Catanduva.

O Hospital Emílio Carlos é 
referência em saúde e recebe 
pacientes de Urupês e toda a 
região, atendendo diariamente 
pacientes para consultas e 
exames que são realizados com 
equipamentos de ponta. E to-
dos estão seguindo as medidas 
de proteção para a segurança 
de funcionários e pacientes 
durante a quarentena.

Máscaras parar Projeto 
Criança Feliz

O Ateliê Patrícia Roque, de 
Urupês, que tem uma loja de 
vestidos em Rio Preto, doou 
120 máscaras para a Prefeitura 
local.

Segundo o secretário de 
Desenvolvimento Social, Alison 
Paulo da Silva, elas serão  dis-
tribuídas junto com 350 kits de 
higiene para famílias do Projeto 
Criança Feliz.

Da REPORTAGEM

Mila Menin faz live solidária para 
ajudar no combate ao Covid-19

Alegria, esperança, fé, amor 
e boa música. Esses são os 
pilares da live-show solidária da 
cantora Mila Menin, programada 
para esta quarta-feira, dia 15, a 
partir das 20 horas, com trans-
missão pelo Youtube, Instagram 
e Facebook.

O objetivo da live é arrecadar 
alimentos e produtos de higiene 
e limpeza para ajudar instituições 
e famílias em situação de vulne-
rabilidade social de Rio Preto. 
As doações podem ser feitas 
por meio do site Vakinha Online 
(http://vaka.me/988139).

“É bom demais poder ajudar 
o próximo, ainda mais em um 
momento como esse que esta-
mos vivendo. Parte do que for 
arrecadado será doado para o Lar 
de Betânia e a outra, em parceria 
com a Defesa Civil e Secretaria 
de Assistência Social, será doada 
para as famílias”, diz Mila.

Seguindo a linha de muitos 
artistas que estão fazendo 
lives em casa para divertir o 
público e também arrecadar 
alimentos e produtos de 
higiene, durante o período 
de isolamento social, Mila 
encontrou uma 
forma de 
unir o en-
t r e t e n i -
mento à 
sol ida-
r i eda -
de.

“Vamos 
f a z e r  u m 
show mui to 
especial. Conto 
com a doação de 
todos vocês. Jun- t o s 
somos mais fortes e  fa re-
mos a diferença para quem 
precisa.”

Sobre Mila Menin
Gaúcha, nascida no interior 

do Rio Grande do Sul, Mila Menin 
iniciou sua carreira profissional 
como compositora e há quatro 
anos escolheu Rio Preto para se 
dedicar a carreira de cantora e 
desde então, vem conquistando 
espaço na região. Em 2019, lan-
çou seu primeiro DVD, gravado 
ao vivo no Chess Pub Rio Preto, 
com repertório cheio de história 
e personalidade. Com canções 
próprias e regravações, contou 
com as participações de Fiduma 
e Jeca, Victor e Matheus, Marco 
Aurélio e Bueno e Mateus Menin.

Serviço
Data: Quarta-feira, dia 15 

de abril
Horário: 20h
Plataformas digitais
Instagram: @eriopreto 
@mila_oficial
Facebook: É Rio Preto e Mila 

Menin
Youtube: Mila 

Menin
D o a ç õ e s : 

h t t p : / / v a k a .
me/988139

Da REPORTAGEM

Voluntários se mobilizaram para produzir as peças 

Grupo de Rio Preto promove talk 
show on-line com Ivan Moré

O Startup Grind Rio Preto 
convidou o jornalista e apre-
sentador Ivan Moré para falar 
sobre como o podcast pode 
ajudar suas marcas a ganha-
rem projeção no mercado. O 
encontro será on-line e gratuito 
para o público nesta quinta-fei-
ra (16), a partir das 19h.

Com o tema ‘Podcast: a 
mídia do momento como forma 
de ganhar autoridade e ala-
vancar a sua marca’, Moré vai 
contar como foi a sua transição 
de uma carreira de sucesso na 

televisão para dedicação aos 
podcasts ‘Desobediência Pro-
dutiva’ e ‘Qualé, Moré?’.

 Para Moré, o podscast 
possibilita que as pessoas rea-
lizem outras tarefas enquanto 
escutam o áudio. “Essa mídia 
pode ser também uma aliada 
das marcas. Hoje, as marcas 
procuram não ser muito comer-
ciais e invasivas, elas tentam se 
associar ao propósito e à jorna-
da do consumidor. A partir do 
momento que você disponibiliza 
um conteúdo de áudio que 
educa, informa e que tem um 
propósito, ligando isso à uma 

Vinicius LIMA

PODCAST

TRABALHO VOLUNTÁRIO REDES SOCIAIS

marca, é possível se comunicar 
de uma maneira super assertiva 
e vincular a sua empresa ao 
que existe de mais atualizado 
em inovação e propaganda”, 
diz Moré.

“A gente sempre tenta trazer 
algo voltado para o futuro, para 
fazer as marcas avançarem, e 
o podcast é uma ferramenta 
bastante importante para o 
marketing hoje em dia. Escolhe-
mos o Ivan por ser um jornalista 
que se comunica bem e que 
tem um trabalho voltado para 
essa área, além de poder falar 
sobre a transição da TV, que é 

um meio audiovisual, para o 
podcast”, comentou Wladimir 
D’Andade, diretor do Startup 
Grind Rio Preto.

Durante a transmissão, que 
será gratuita, os participantes 
poderão utilizar um chat para 
fazer comentários e se co-
municarem. Os interessados 
deverão realizar a inscrição 
no site https://www.sympla.
com.br/startup-grind-rp--ivan-
-more__822043 para retirar 
uma senha, até as 17h de 
quinta-feira (16). O talkshow 
acontece no site  www.bit.ly/
talkshow_ivan_more. O jornalista Ivan Moré vai falar sobre a nova mídia

Divulgação

de Assistência Social, será doada 
para as famílias”, diz Mila.

Seguindo a linha de muitos 
artistas que estão fazendo 
lives em casa para divertir o 
público e também arrecadar 
alimentos e produtos de 
higiene, durante o período 
de isolamento social, Mila 
encontrou uma 
forma de 
unir o en-
t r e t e n i -
mento à 
sol ida-
r i eda -

“Vamos 
f a z e r  u m 
show mui to 
especial. Conto 
com a doação de 
todos vocês. Jun- t o s 
somos mais fortes e  fa re-
mos a diferença para quem 
precisa.”

Facebook: É Rio Preto e Mila 
Menin

Youtube: Mila 
Menin

D o a ç õ e s : 
h t t p : / / v a k a .

me/988139

Grupo usa plataforma virtual para gerar 
negócios e trocar conhecimentos

Diante da pandemia do 
novo coronavírus, empresários 
têm buscado alternativas para 
inovarem no seu segmento 
com o objetivo de reduzir os 
prejuízos causados pela crise. 
Exemplos de parceria e de 
solidariedade entre os empre-
endedores se fazem presentes 
em todos os cantos do Brasil e 
do mundo, fortalecendo uma 
rede de negócios.

O grupo de networking BNI 
Noroeste Paulista está enga-
jado em ações nesse sentido. 
As reuniões semanais, que 

antes eram realizadas presen-
cialmente, agora ocorrem por 
meio de plataforma on-line.

“Oferecemos essa ferramen-
ta para que os negócios e as 
nossas reuniões não parem”, 
afirma o diretor-executivo do 
BNI Noroeste Paulista, André 
Mantovani. “Em uma reunião 
remota, já tivemos a participa-
ção de cerca de 60 pessoas 
entre membros e convidados. 
Dessa forma, treinamos uns 
aos outros para que possamos 
encontrar oportunidades dentro 
da nossa rede de relacionamen-
to em um período tão difícil”.

Outra novidade desenvolvida 

pelo grupo está sendo a realiza-
ção de palestras ao público em 
geral, principalmente empresá-
rios, por meio de videoconferên-
cia. O diretor-executivo explica 
que o objetivo é compartilhar 
conhecimento entre as pessoas.

“Já promovemos palestras 
sobre diversos temas, como 
marketing em tempos de qua-
rentena e relações trabalhistas. 
Com isso, os nossos membros 
conseguem manter contato com 
outros empresários, ajudando-
-os com dicas de ações que 
tragam resultado para o negócio 
e que o ajudem a se adaptar a 
uma nova rotina”, explica André 

Mantovani.
O grupo de networking 

BNI Noroeste Paulista conta 
atualmente com cinco equi-
pes em funcionamento nas 
cidades de Rio Preto, Catan-
duva, Jales e Olímpia. O grupo 
gerou nos últimos 12 meses 
mais de R$ 17 milhões em 
contratos.

Da REPORTAGEM
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
Resolução CMDCA nº 471/2020
14 de abril de 2020
Constitui Comissão de Monitoramento Proc. Adm. nº 01/20 – SE-
MAS/CMDCA
   O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei n.º 
4.956, de 15 de maio de 1992 com as alterações introduzidas pela 
Lei nº.  8.401, de 04 de julho de 2001 e Lei nº. 9.274 de 17 de No-
vembro de 2.006, e pelo Decreto Municipal nº 7199 de 18 de julho 
1993 e o Regimento Interno CMDCA, em reunião ordinária ocorrida 
no dia 14 de abril de 2020, resolve:
   Art. 1º - Aprovar a composição de Comissão 
de Monitoramento e Avaliação para o Processo Administrativo nº 
01/2020 - SEMAS/CMDCA- o Edital Fundos da Infância e da Ado-
lescência 2019 elaborado pelo Itaú Social.
    Art. 2º - Institui a nova Comissão res-
ponsável pela realização do Processo, composta pelos seguintes 
Conselheiros de Direito Municipais: 
Sociedade Civil
Ana Paula Polacchini de Oliveira – UNILAGO
Ana Paula de Avila Medlum – Associação Damas de Caridade
Romiro Pedro da Silva – Instituto Riopretense dos Cegos Trabalha-
dores
Poder Público
Elza de Araujo Goes  - Secretaria da Educação
Jane Regina Macedo – Secretaria da Saúde
Leonara Ribeiro Fontes – Secretaria de Assistência Social
   Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação.
São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020.
CAMILA PACÍFICO SPARVOLI 
PRESIDENTE DO CMDCA
BIÊNIO 2019/2021

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI
EMPENHO 3171/20
CONTRATADA: CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA 
ME 
EMPENHO 5965/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 4296/20
CONTRATADA: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA
EMPENHO 4265/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das contrata-
das, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em 
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contradi-
tório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
EMPENHO 6311/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar no prazo 
de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em 
querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO 
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
EMPENHOS 6927/20 E 6928/20
CONTRATADA: PROTEC EXPORT IND., COM., IMP. E EXP. DE 
EQUIPAMENTOS MÉD. HOSPITALARES LTDA
EMPENHOS 6924/20 E 6925/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 24 horas, impreterivelmente, a contar do recebimento 
desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimen-
to do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades 
administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Inexigibilidade nº 04/20
Contratada: Consorcio Riopretrans
Objeto: Aquisição de créditos de vale transporte para a Sec. de 
Saúde. Fundamento Art. 25, I da LF 8.666/93. SMS. Aldenis A. 

Borim
DESPACHO
Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 35/20
Contratada: Triomed Com. Rep. e Ass. Tec. de Prod. Med. Hospita-
lares Eireli
Objeto: Aquisição de máscaras com reservatório 02 adulto e infantil,  
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, Art. 
4° da LF 13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. 
Borim
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual Repactuação
Chamada pública  nº 01/19
Contrato nº CHP/005/19
Contratada: Coop. Agric. Mista dos Produtores da Região de Jales
Nos termos do art. 65§ 1º, da LF 8666/93, fi ca acrescido em aproxi-
madamente 24,99% do valor inicial do contrato supramencionado. 
SMAA.  Antonio P. P. Júnior.
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual Repactuação
Dispensa de licitação  nº 05/18
Contrato nº DIL/006/18
Contratada: Marcilene Aparecida Tacito
Fica alterada a redação do preâmbulo do contrato supramenciona-
do. Nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 24 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. 
SMAS. Patricia L. R. Bernussi.

EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 35/20 
Objeto: Aquisição de máscaras com reservatório 02 adulto e infantil, 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Triomed Com. Rep. e Ass. Tec. de Prod. Med. Hospi-
talares Eireli - CNPJ nº 15.617.149.0001-91 - Empenho nº 7894/20 
– R$ 30.118,50 – Entrega Imediata
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 42/2019
CONTRATO Nº TOP/0008/20
CONTRATADA: MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento de ma-
teriais a execução das obras de drenagem predial do Centro de 
Esportes e Cultura do Dist. Eng. Schimitt – SMO – Sérgio Astolfo 
Issas- Prazo de vigência: 165 dias – Valor Total R$128.700,44.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020
ATA Nº 0282/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de fraldas geriátricas – Valor Unitário – 
Item 01 – R$0,990 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020
ATA Nº 0283/20
CONTRATADA: MARIO DA SILVA RIBEIRO RIBEIRÃO PRETO ME
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valores Unitários 
– Item 02 – R$14,50; Item 03 – R$2,02; Item 05 – R$2,02 – SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2020
ATA Nº 0284/20
CONTRATADA: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios – Valores Unitários 
– Item 01 – R$3,85; Item 04 – R$2,18; Item 06 – R$2,88 – SMAA – 
Antonio Pedro Pezzuto Junior – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 7205/2020
CONTRATO Nº: DPL/0020/20
CONTRATADA: BIOTECNOLOGIA APLICADA DE RIO PRETO 
LTDA ME
OBJETO: Prestação de serviços de exames laboratoriais para o 
zoológico Municipal - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro
- Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$9.905,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 53/2020 – Processo n.º 
1473/2020
Objeto: Aquisição de medicamentos para atender Ações Judiciais. 
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line 
com início dia 06/03/2020, sendo adjudicados os itens às empresas 
declaradas vencedoras: CM HOSPITALAR S/A (12.420.164/0003-
19): ( item 1); CM HOSPITALAR S/A (12.420.164/0001-57): ( item 
4); DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA ( 
item 3); ELFA MEDICAMENTOS LTDA ( item 5); HOSP LOG COM. 
DE PRODS HOSPITALARES LTDA ( itens 10 e 11); NOVARTIS 
BIOCIÊNCIAS S/A ( item 8); ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE 
PRODS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS (04.307.650/0015-30) 
( item 16 ); ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODS HOSPI-

TALARES E ONCOLOGICOS (04.307.650/0012-98) ( itens 17 e 
19 ) e PORTAL LTDA ( itens 12 e 13) . Os itens 2, 6, 7, 9, 14 e 18 
foram desertos e o item 15 cancelado. Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 69/2020 – Processo n.º 
1859/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição e testes sorológicos 
para Chikungunya, com concessão de equipamentos em comodato 
para o Laboratório Municipal de Sorologia. Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão pública realizada on-line com início dia 27/03/2020, 
sendo adjudicado o item à empresas declarada vencedora: EU-
ROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA item 1. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras – Celia Candida Faria - Pre-
goeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar ne-
nhuma irregularidade. Aldenis Albaneze Borim - Secretário Munici-
pal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 80/2020 – Processo n.º 
1901/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição materiais de construção. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Sessão públi-
ca realizada on-line com início dia 31/03/2020, sendo adjudicados 
os itens às empresas declaradas vencedoras: ECO MIX PREPARA-
CAO DE CONCRETO EIRELI EPP (itens 1 e 2) e INDÚSTRIA DE 
MÓVEIS V.V. LTDA. ME (itens 3 e 4). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal 
de Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto Jr. - Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 62/2020 – Processo n.º 
1722/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição materiais de alvena-
ria (areia grossa, pedra e outros) para os Cemitérios Municipais. 
Secretaria Municipal de Administração. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 07/04/2020, sendo adjudicados os itens às 
empresas declaradas vencedoras: ECO MIX PREPARACAO DE 
CONCRETO EIRELI EPP (itens 1 e 3) e INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
V.V. LTDA. ME (itens 2, 4 e 5). Não houve manifestação de inten-
ção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Luis Roberto Thiesi - Secretário Municipal 
de Administração.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020 
– PROCESSO Nº 1875/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de aparelhos de ar con-
dicionado. Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segu-
rança. 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. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ERRATA 
ERRATA DE EDITAL
Modalidade: Pregão Eletrônico 114/2020 Processo: 11.278/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimentí-
cios (kit alimentação escolar e cesta básica) para atendimento as 
unidades escolares da rede municipal de ensino durante a pande-
mia do COVID-19 e eventual aquisição por outros órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
De acordo com a informação da Secretaria Municipal de Agricultu-
ra e Abastecimento, houve um equívoco/ inversão na numeração 
das páginas constantes do Termo de Referência anexo ao edital, 
devendo considerar conforme segue: Onde se lê:" página 05". O 
correto é: "página 06" e Onde se lê: "página 06". O correto é: "pá-
gina 05". O TERMO DE REFERENCIA COM A ORDEM CORRETA 
DAS PÁGINAS está disponível a todos os interessados no campo 
“Edital Completo e Anexos” o qual deverá ser considerado para 
elaboração correta da proposta.
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE RECURSO, ADJUDI-
CAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 50/2020 – Processo 1468/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de postos de 
serviços terceirizados de recepcionista. Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento. Sessão pública realizada on line com 
início dia 04/03/2020, sendo declarada vencedora a empresa AGIL 
EIRELI. Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
STAFF'S RECURSOS HUMANOS LTDA. Foram apresentadas as 
razões recursais e as contra razões. A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado ao Sr. 
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento que ratifi cou 
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a decisão da pregoeira, negando provimento ao recurso. Eloisa 
Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa AGIL EIRELI conforme proposta 
declarada vencedora e HOMOLOGO este procedimento licitatório 
por não vislumbrar qualquer irregularidade. Antônio Pedro Pezzuto 
Jr. - Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento. O inteiro 
teor encontra-se a disposição dos interessados no Portal de Com-
pras e nos autos do processo.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE RECURSOS E CONTRARRAZÕES
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) MÓDULOS DE 
GAVETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS - Julgamento da 
Comissão Municipal de Licitação: Após análise do recurso e tendo 
em vista o parecer técnico apresentado pela Secretaria Municipal 
de Obras, que é adotado como razões de decidir e passa a fazer 
parte integrante deste julgamento, a CML resolve manter a decisão 
proferida no julgamento do dia 27/03/2020 (publicado na imprensa 
ofi cial no dia 28/03/2020). - DESPACHO DA AUTORIDADE SUPE-
RIOR: 1 – Analisando os autos, bem como as razões e as contrarra-
zões recursais, acolho e ratifi co integralmente o Parecer Técnico da 
Secretaria Municipal de Obras (fl s. 432/434 e 451) e a decisão da 
Comissão Municipal de Licitação (fl s. 452/459) utilizando os argu-
mentos neles expostos como razões de decidir e nego provimento 
ao recurso interposto pela empresa Madri Iski Construções Eireli 
ME. 2- Posto isto, designo o dia 16/ABRIL/2020 às 08:30 horas 
para a realização da sessão de abertura dos envelopes contendo 
as propostas fi nanceiras apresentadas nos termos do § 3º do art. 
48 da LF 8666/93.  3 – Publique-se, por extrato, para conhecimento 
dos interessados e para que surta os devidos efeitos legais, dando 
regular andamento ao processo licitatório. Sérgio Astolfo Issas - 
Secretário Municipal de Obras. O inteiro teor da decisão se acha 
encartada nos autos do processo a disposição dos interessados.   
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° 
119/2020, PROCESSO 11.328/2020, objetivando o registro de 
preços para a aquisição de máscaras retangulares em função da 
Pandemia do Vírus COVID-19. Secretaria Municipal da Saúde. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 24/04/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Por-
tal de Compras.

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 34.128 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ISLEIA GREISSE MAR-
TINEZ RIGINO, 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 24/03/2020.
PORTARIA N.º 34.129 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) IVANA BESSANE SILVA 
GODOI, Técnico em Enfermagem, 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 
27/03/2020.
PORTARIA N.º 34.130 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOSIANE APARECI-
DA DE PAULO, 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 34.131 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JOSIANE FERREIRA 
PICOLO VASCONCELOS, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, 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 22/03/2020.
PORTARIA N.º 34.132 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JULIO CESAR BER-
TUGA, Agente Administrativo, 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 
23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.133 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) JULYANE MARTIN SPO-
LON, 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 Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.134 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) KEILA CASSANDRA 
RIBEIRO FELIX DE ARAUJO, 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 24/03/2020.
PORTARIA N.º 34.135 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LILIAN SILVIA DE 
SOUZA NEVIANI, 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 931 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 
763 de 24 de agosto de 2018, o servidor MARCELO MORASCO, 
responda como incurso nas penas atribuídas à violação dos incisos 
I, II, III, IV 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 34.136 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUCIANA CRISTINA 
MACHADO FERREIRA, 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 27/03/2020.
PORTARIA N.º 34.137 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) LUIS FLAVIO VANI 

AMARAL, Médico Veterinário, 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 03/04/2020.

PORTARIA N.º 34.138 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCELO LEANDRO 
DE GODOY, Auxiliar de 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 
27/03/2020.
PORTARIA N.º 34.139 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCELO PICCINATO 
WITJES, Técnico em Enfermagem, 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 
30/03/2020.
PORTARIA N.º 34.140 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARCIO GAROFALO 
SIGILLO, Médico Pediatra, 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 29/03/2020.
PORTARIA N.º 34.141 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MARIA TEREZA ESCA-
BIM, 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 Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 30/03/2020.
PORTARIA N.º 34.142 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MICHELA DIAS BAR-
CELOS, 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 Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 22/03/2020.
PORTARIA N.º 34.143 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) MIRIAM CHRISTIANINI 
FIGUEIREDO, 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 23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.144 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ODAIR SILVEIRA CAR-
DENAS, 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 19/03/2020.
PORTARIA N.º 34.145 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PATRICIA FINOTELO, 
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 Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 29/03/2020.
PORTARIA N.º 34.146 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) PAULO JOSE ROSSI 
SALLES, Médico Ginecologista, 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 
05/04/2020.
PORTARIA N.º 34.147 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RAQUEL PAGIATO 
BISCUOLA FERREIRA, 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 
31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.148 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) RENATA DE OLIVEI-
RA, 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 Com-
plementar n.º 539/2017, retroagindo os efeitos desta a 31/03/2020.
PORTARIA N.º 34.149 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ROBERTA CALAFATTI 
DELAZARI LAMANA, Agente Administrativo, 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 23/03/2020.

PORTARIA N.º 34.150 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ROSELAINE RIBEIRO 
MENDONCA SANTOS, 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 
23/03/2020.
PORTARIA N.º 34.151 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) ROSEMEIRE FER-
NANDES NEVES CASTILHO, 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 24/03/2020.
PORTARIA N.º 34.152 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SANTA FREITAS RA-
MOS DA SILVA, 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 23/03/2020.
PORTARIA N.º 933 DE 31 DE MARÇO DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Rosemeire Rodrigues Costa 
Macedo, Cleine Zavanella Calvo Mariz e Simone Barbara Gabriel 
Carnavali, para, sob a presidência da primeira, comporem a E. 
Comissão Processante, garantido o contraditório e a 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 
nº765 de 24 de agosto de 2018, a empregada pública SANDRA 
REGINA DE VASCONCELOS CARVALHO, responda como incursa 
nas penas atribuídas à violação dos incisos I, II, III e IV, do artigo 
204; incisos IV e XV, do artigo 205; e inciso VI, do artigo 220, todos 
da Lei Complementar n.º 05/90; alínea “e” do artigo 482 da Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT); e inciso I, do artigo 10, da Lei 
Complementar nº 413/2014. O inteiro teor desta Portaria encon-
tra-se a disposição da empregada pública, a qual será citada nos 
termos parágrafo 1º do artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
PORTARIA N.º 34.153 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) SARAH NOMEIA DE 
MELLO RIBEIRO, Agente Administrativo, 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 22/03/2020.
PORTARIA N.º 34.154 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) TIAGO DE TARSO MA-
ZZA, Agente Fiscal de Posturas, 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 
04/04/2020.
PORTARIA N.º 34.155 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VALDIRENE APARECI-
DA GOBE VILLAS BOAS, 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 
28/03/2020.
PORTARIA N.º 34.156 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) VALERIA CRISTINA 
BRANDT GARCIA, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, 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 28/03/2020.
PORTARIA N.º 34.157 DE 08 DE ABRIL DE 2020
CONCEDE, a(o) servidor(a) estatutário(a) WALQUIRIA SILVA 
LORENCIN, Inspetor de Alunos, 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 
22/03/2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.585
DE 14 DE ABRIL DE 2020.

Altera o prazo fi xado no artigo 1º do Decreto nº 18.572, de 24 
março de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI, da Lei Orgânica deste Município;

D E C R E T A:
Art. 1º - É estendido até 22 de abril o prazo fi xado no artigo 1º 
do Decreto nº 18.572, de 24 de março de 2020, que suspende 
a cobrança do estacionamento rotativo para veículos nas vias e 
logradouros públicos do Município de São José do Rio Preto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 14 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São 
José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
DIRETOR PRESIDENTE DA EMURB
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR – GERAL DO MUNÍCIPIO
Registrado no Livro de Decretos e em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume, e pela Imprensa local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 
SeMAE

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 – 
PROCESSO SICOM 383/2020
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.
Fica designado o dia 22.04.2020, às 13:00 h, para a retomada da 
sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a continuidade dos 
trabalhos.
São José do Rio Preto, 14.04.2020 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro - SeMAE.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 
8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em questão está 
sendo efetuado independente de sua ordem cronológica, para dar 
continuidade aos serviços essenciais desta Autarquia, pois estão 
presentes relevantes razões de interesse público.
# CREDOR Nº 0378851 - Comarga Construtora Ltda
Valor: R$ 116.229,87
Motivo: Aguardando a regularização da documentação. 
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa local.
João Marcelino Ruz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
S. J. Rio Preto 14.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL nº 
39/2020
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Complementar 
Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no artigo 14 da Re-
solução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, fi cam as pessoas 
jurídicas abaixo relacionadas impedidas de optar pelo SIMPLES 
NACIONAL:
CNPJ: 36.646.821/0001-47
Razão Social: SERGIO DE PAULA ALCANTARA
CNPJ: 36.470.107/0001-40
Razão Social: PRIME COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATI-
CA LTDA
CNPJ: 36.689.213/0001-10
Razão Social: RIO CORTE DOBRA E SOLDA LTDA
CNPJ: 36.717.311/0001-13
Razão Social: F.H PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ: 36.767.633/0001-77
Razão Social: OAK ACAI RIO PRETO REDENTORA LTDA
CNPJ: 36.765.544/0001-91
Razão Social: ANGELA MARIA DA FONSECA LTDA

Conforme processamento realizado, em 14 de Abril de 2020, pela 
Receita Federal do Brasil as empresas acima mencionadas incorre-
ram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal irregu-
lar. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da Lei Comple-
mentar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 15 da Resolução 
CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo 
SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias contados da data 
da publicação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e protocolada na unidade do 
POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 14 de Abril de 2020.
Henrique Eduardo Correa Auditor-Fiscal Tributário Municipal Chefe 
da Inspetoria Fiscal Tributária
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Extrato da PORTARIA Nº 030/2019-CGCM/SMTTS de 22 de ou-
tubro de 2019 - Sindicância Investigativa

Resultado: aplicabilidade do inciso I do artigo 233 da Lei Comple-
mentar Municipal nº 05/1990.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTES E 
SEGURANÇA /CORREGEDORIA

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 

ALISON A S DE BARROS SALGADERIA 00820/20 AIF-A-V 00121 
BANCO BRADESCO S/A  00816/20 AIF-A-V 00119 
C E C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA 00818/20 AIF-I-E 1270 
CELSO FERNANDES ME 00822/20 AIF-A-N 000178 
CENTRO COMERCIAL E IMOBILIARIA LUIZ CAVALHEIRO LTDA 00821/20 AIF-A-N 000179 
CRISTIANE A CAVALETTI CAMPISI 00817/20 AIF-A-V 00118 
NELSON VITALINO FILHO ME 00819/20 AIF-A-V 00120 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTOS DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
ATACADÃO S/A 00258/20 202099076 AIF-I-E 000355 
CANTALICE & GUIMARÃES LTDA ME 00257/20 202099087 AIF-I-E 550 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
SABOR DUPLO COMÉRCIO DE SORVETES LTDA 00408/20 AIP-A-LF 000109 

 
EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR AUTO 

ATACADÃO S/A 00258/20 215 UFESP AIP-P-S 00096 

CANTALICE & GUIMARÃES 
LTDA ME 00257/20 215 UFESP AIP-M-L 000032 

São José do Rio Preto, 15 de Abril de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

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 ELETRÔNI-
CA EIRELI
CNPJ sob nº 30.629.826/0001-85
OBJETO O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para videomonitorar os 10 (dez) acessos 
da cidade, através de câmeras com tecnologia IP e armazenamen-
to das imagens em nuvem, possibilitando o acesso em tempo real 
às imagens disponibilizadas 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

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 08/2020. Objeto: Contratação de empresa 
para a prestação de serviços médicos de clinica geral, o clinico ge-
ral com carga horaria de 40 horas semanais e Terapeuta Ocupacio-
nal com 20 horas semanais, para o desenvolvimento de atividades 
dos programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de Tanabi-SP. Entrega de envelopes, credenciamento e 
abertura do envelope e negociação. Será na data de 30/04/2020, 
as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Muni-
cípio de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS 
OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.
sp.gov.br. Tanabi, 14 de abril de 2020. Fernando Cardoso Casarin  
– Pregoeiro; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

                                              
ABANDONO DE EMPREGO

Associação Quinta do Golfe Jardins, inscrita no CNPJ 
23.729.329/0001-93, com sede à Avenida Waldemar Haddad nº S/N 
Residencial Quinta do Golfe – São José do Rio Preto - SP, solicita o 
comparecimento do funcionário Jefferson Caldeira Marques, CTPS 
nº 66245 / 326-SP, para prestar esclarecimentos sobre sua ausên-
cia que ocorre desde o dia 16/03/2020 sendo que já foram enviado 
3(três) telegramas para apresentar se. O não comparecimento 
caracterizara abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea I 
da CLT.  

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

1. LUCAS LUIZ FERREIRA MARTINS e ISADORA DE PAU-
LA CRUVINEL, sendo ELE fi lho de LUZAIR PEDRO MARTINS e de 
EVANI MARIA FERREIRA MARTINS e ELA fi lha de VIVALDO LUIZ 
CRUVINEL FILHO e de KELI CRISTINA APARECIDA DE PAULA;

2. EDER GABRIEL DA LUZ LIMA e THAYNÁ PRINA RAM-
PIN, sendo ELE fi lho de ELIAS MANOEL DE LIMA e de LUCIMA-
RA TEREZANI DA LUZ e ELA fi lha de CLAYTON GONÇALVES 
RAMPIN e de MARISA CRISTINA DA SILVA PRINA GONÇALVES 
RAMPIN;

3. GEOVANNY MENDES SILVA e ANA ELISA LACERDA 
SILVA, sendo ELE fi lho de OSMAIR JURANDIR PEREIRA E SILVA 
e de MARIA GECILEIDE SIMIÃO MENDES e ELA fi lha de PEDRO 
CESAR DA SILVA e de MAGALÍ SERRA DE LACERDA SILVA; bra-
sileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 13/04/2020.
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Vamos juntos #LutarContraACrise

A-6 SOCIAL Jornal

MARAVILHA 
Os diretores da Conebel – 
Adriana Neves, Ricardo e Quim 
Matos, estão exultantes. Ambev 
vai fabricar e doar 3 milhões de 
máscaras de proteção facial 
para os profissionais da saúde. 
As máscaras são do tipo face 
shield, aquelas que parecem 
de serralheiro, que cobrem 
o rosto todo, fabricadas com 
a matéria prima das garrafas 
PET de Guaraná Antarctica e 
serão distribuídas por todo o 
país. Essa quantidade seria o 
suficiente para atender cada 
profissional de saúde do país, 
considerando que existem 
quase 3 milhões cadastrados 
oficialmente no Datasus. Desta 
coluna, os melhores aplausos.

BATENDO O MARTELO

Assim que o coronavirus for 
embora e nos permitir fazer 
a vida retornar ao normal, o 
clube de campo do Automóvel 
Clube poderá ser vendido, 
como há tempos vem sendo 
negociado. Uma das empresas 
interessadas é de Campinas.

FEIJOADAS 

No mesmo dia 25 de julho em que promoverei minha feijoada no Buffet 
Manoel Carlos, haverá duas outras na região. Uma em Catanduva, 
no Clube de Tênis, com show de Thiaguinho e encerramento com o 
Projeto Raízes. A outra é a Samaúma no Parque do Peão de Barretos, 
com show de Martinho da Villa e Péricles. Este, para 2 mil jovens.

Marisa Barboza Pereira, Rosemary Hawilla e a médica, Juliana Hawilla, com este 
colunista, no jantar que promovi no restaurante Panorâmico.

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

EM HOLLYWOOD

Longe dos deveres reais, Meghan Markle está de olho numa 
carreira em Hollywood e já teria, inclusive, escolhido sua mentora, 
a atriz Angelina Jolie. Segundo o jornal britânico “The Mirror”, 
Meghan admira a estrela e ativista humanitária há muito tempo.

Vamos juntos #LutarContraACrise

CENTRO DE MEMÓRIA

A mãe, os filhos e os irmãos 
de Gugu Liberato decidiram 
reunir o acervo com peças 
que contam a sua história em 
40 anos de atuação na TV. O 
objetivo é começar transformar 
a casa onde foi sua primeira 
produtora em um centro de 
memória de Gugu e da televisão 
brasileira. Os familiares de 
Gugu, que far ia 61 anos 
nesta sexta-feira, contrataram 
uma empresa especializada 
na organização de acervos, 
bibliotecas, arquivos pessoais e 
profissionais. São figurinos dos 
programas e projetos especiais, 
discos, produtos licenciados.

AGLOMERAÇÃO

Segunda-feira, o governador de São Paulo, João Dória Jr anunciou 
que poderá utilizar a Polícia Militar para dispersar qualquer 
movimento ou aglomeração. Segundo o Comando de Policiamento 
do Interior em Rio Preto, a corporação já está tomando as medidas 
cabíveis. Mas, apesar disso, a Praça Rui Barbosa, no coração de 
Rio Preto está uma festa. Os sem-teto se embolam ali em grandes 
grupos e ficam o dia inteiro deitados conversando, um pertinho 
do outro. Em dias de chuva, se ocupam do espaço destinado à 
proteção dos motoristas de táxi da Jorge Tibiriçá e esses, por sua 
vez, se quiserem sair um pouco de seus veículos, são obrigados a 
procurar abrigo do outro lado da calçada para não se aproximarem 
deles nessa época de pandemia.

Cel Helena dos Santos 
Reis e o cantor Zé Vitor, 
na inauguração da Band 

Interior. 

VOTO FACULTATIVO  
O deputado Félix Mendonça (PDT/BA) protocolou um projeto de 
lei na Câmara propondo que não haja sanções aqueles que não 
forem votar nas eleições municipais de 2020. Na prática, se a 
proposta for aprovada, o voto se tornará facultativo.Ele alega que 
mesmo que a situação do país volte ao normal até outubro, as 
mudanças promovidas pelo coronavírus ainda estarão mexendo 
com as pessoas. E muitas delas ainda preferirão evitar multidões. 
Essa ideia, se levada adiante, vai prejudicar muitos vereadores 
que pleiteiam pela reeleição.

Jorge MALUF

O casal de médicos Re-
nato e Rita de Cássia 

Ferreira, durante festa no 
Varanda do Golfe. 

Waldner LUI

Waldner LUI

Vera Lúcia Lins Araújo, Carminda Pires e Elza Vetorasso 
Mendes, no restaurante Panorâmico do Automóvel Clube

Jorge MALUF


