
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 4.944- São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3011 6360

Terça-feira, 21 de abril de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Mortes de idosos 
correspondem a 
75% dos casos 
em Rio Preto 

Com três mortes confirma-
das neste fim de semana, a 
cidade chegou a oito óbitos 
registrados, sendo seis deles 
(equivalente a 75%) de pessoas 
com mais de 60 anos. As ou-
tras duas vítimas tinham entre 
40 e 59 anos.
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ATÉ DIA 10 DE MAIO

Edinho acompanha governador 
e prorroga quarentena em RP

Manifestantes 
tecem críticas 
à quarentena 

em mais 
uma carreata
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Comerciantes 
doam tecidos 
para 1,2 mil 
máscaras 

em Olímpia
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Usuários do transporte coletivo urbano terão que usar máscaras a partir do dia 27    Pág. A4

Máscaras se tornam obrigatórias em 
uma semana no transporte coletivo 

Seguindo o decreto estadual editado pelo governo do Estado de São Paulo, na última sexta-feira, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) anunciou ontem a prorrogação da quarentena em Rio Preto até o próximo dia 10.                     Pág. A3

Mercadão e 
feiras livres 
funcionam 

neste feriado
até meio-dia
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Tereos abre 
vagas para 

estagiários em 
oito unidades 

na região 
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Patrulha Maria 
da Penha prende 

jovem que 
rondava casa 

da família 
Pág. A6

Marinho propõe 
que comércio 
abra as portas 
sem restrições
O vereador José Carlos Mari-

nho (Patriota) apresentou proje-
to de lei na Câmara de Rio Preto 
que propõe a liberação de aten-
dimento e consumação nos 
estabelecimentos comerciais 
mesmo durante a quarentena 
que tem como foco combater 
a proliferação do coronavírus 
no município.            Pág. A4

Pauléra diz que 
decisão sobre 
sessão remota 
sairá na quinta
O presidente da Câmara de 

Rio Preto, Paulo Pauléra, de-
clarou, ontem, que a decisão 
sobre a realização de sessão 
ordinária on-line será votada 
nesta qunta-feira. O pedido 
partiu do PSOL, que tem o ve-
reador Marco Rillo no grupo de 
risco para o Covid-19. 

                           Pág. A3

Convênio entre 
Caixa e Sebrae 
facilita crédito 
para MEIs e 
pequenas

Cláudio LAHOS

A parceria, firmada ontem, 
faz parte do conjunto de medi-
das que vêm sendo implemen-
tados pela Caixa e o governo 
federal para reduzir o impacto 
provocado pela crise do co-
ronavírus sobre os pequenos 
negócios no Brasil.
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Cláudio LAHOS

Franklin CATAN
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O desejo ......
Vem do desejo toda nova 

descoberta seja ela um relacio-
namento que deu super certo 
ou pela realização de algum 
acontecimento que marca 
nossas vidas. Quando se fala 
de relação sexual, pensamos: 
“Se o desejo está em tudo, 
por que não conseguimos 
manter nosso fogo acesso nas 
relações?”

Muitas pessoas depois que 
passam por aquele momento 
de início de relação, entram na 
rotina, daí o sexo passa a ser 
só mais um detalhe, ao invés 
de ser aquele momento espe-
cial e gostoso entre os casais. 
Quando as relações chegam 
a esse ponto, muitos de nós 
nos pegamos pensando: “Não 
sinto mais tesão pelo meu 
parceiro e agora?” 

E ao contrário do que a 
sociedade pensa a mulher 
também perde o interesse 
sexual, mas nossa cultura 
patriarcal faz com que muitas 
mulheres tenham relações 
sexuais somente para agradar 
seu parceiro, e aí que mora o 
perigo para felicidade, realiza-
ção e saúde íntima da mulher.

O desejo vai embora quan-
do estamos fracas, tristes, can-
sadas, doentes ou magoadas. 
Quando não gostamos mais da 
pessoa amada, quando esta-
mos de luto, angustiadas ou 
entediadas, o desejo sempre 
acompanha as pessoas, sejam 
homens ou mulheres. 

Sendo assim, se ele não 
está mais ali é porque algo 

aconteceu e recuperá-lo passa 
a ser um exercício mútuo de 
descobrimento, de si mesmo e 
de seu parceiro.

Fora problemas hormonais, 
psicológicos e emocionais que 
requerem um acompanhamento 
profissional para serem resolvi-
dos e saírem do caminho da sua 
libido, é sempre bom lembrar 
que o desejo é uma chama 
sempre presente em você. Por 
isso a importância de cuidar da 
sua rotina pessoal, da sua saúde 
física e emocional, de manter 
vivo seu lado sensual. Conheça 
dicas para reacender o desejo:

1 - Encontre tempo: Se 
não está tendo tempo para 
você, escolha o que perder para 
poder ganhar o que realmente 
interessa; você é a pessoal mais 
importante do mundo.

Pense assim: só dou o que 
tenho, então preciso ter coisas 
boas dentro do meu coração.

2 - Organize seu dia: A de-
sorganização é inimiga do tem-
po; faça um diário organize seus 
afazeres, nós temos o péssimo 
hábito de procrastinar. Tem um 
estudo que diz que a mente pode 
tudo, e pode ser educada, para 
você vencer a procrastinação se 
esforce para fazer algo por 28 
dias e tempo que sua mente 
precisa para aceitar, processar 
e executar essa mudança.

3 - Corpo saudável: Sempre 
escolha por sua qualidade de 
vida, mantendo uma alimenta-
ção saudável e uma atividade 

física regular, isto está ligado 
intimamente à qualidade de sua 
sexualidade e autoestima. Faça 
elogios para você. Não deixe 
seu sabotador te diminuir, seus 
pensamentos te sabotarem.

4 - Trabalhe a mente: 
Pense em sexo tanto quanto 
puder, ou, pense em sexo tanto 
quanto você pensa em filhos, 
supermercado, padaria, roupas, 
higiene, assista vídeos eróticos 
ou eu prefiro os contos eróticos 
que fazem a mente voar na 
imaginação. 

5 - Solte suas fantasias: 
Se permita e invista na mu-
lher sensual que existe dentro 
de você. Fantasie e solte sua 
imaginação. Seja permissiva 
com suas fantasias e as viva 
sem culpas. Elas são só fan-
tasias, por isto aproveite para 
transgredir, isso não muda você 
como mãe, empresária. Só te dá 
oportunidade de experimentar o 
novo. Estou lançando um ebook 
sensacional, venha saber mais 
no meu insta.

6 - Se permita pedir ajuda: 
Você não vai deixar de ser uma 
boa mãe só porque deixou seus 

           Quando não gostamos mais da pessoa amada, quando estamos 
de luto, angustiadas ou entediadas, o desejo sempre acompanha as 

pessoas, sejam homens ou mulheres“ ”filhos com a avó para poder ter 
uma noite de prazer. Ou não 
é fraca por se abrir com suas 
amigas. Precisamos pregar a 
sonoridade, afinal uma mulher 
sente na pele a maioria das 
dores que outra passa.

7 - Converse com seu com-
panheiro: Aproveite para pedir 
ajuda nas tarefas domésticas. 
Fica mais fácil se as responsa-
bilidades da casa e dos filhos 
forem divididas, mas faça isso 
com bom humor, sem cobranças 
e entenda cada pessoa tem seu 
jeito de fazer as coisas, respeite 
e aceite a forma dele ajudar. 

8 - Invista no seu lazer: 
Passeie, saia, dance, cante e 
se solte. Se permita ficar longe 
do celular ou computador por 
algumas horas. Não se torne es-
crava dos afazeres domésticos. 
Coloque leveza nesta função.

9 - Dia de folga: Tire ao 
menos um dia no mês só pra 
você, pra fazer tudo aquilo que 
você quer, mesmo que seja 
dormir tranquila, ler um livro, ou 
simplesmente ter tempo de olhar 
o pôr-do-sol.

Perdi o desejo pelo meu 
parceiro e agora?

10 - Pense como os ho-
mens: associe o sexo ao prazer 
e se deixe levar por esse mo-
mento fantástico! E lembre-se: 
mente tranquila e corpo vigoroso 
funcionam como verdadeiros 
afrodisíacos, e se permitir a 
vídeos, grupos de mulheres e 
a falar de sexo sem tabus e 
preconceitos, afinal todo ser 
humano vem do sexo.

11-Faça uma visita ao 
sexólogo 

Convide seu parceiro a pro-
curar um sexólogo, um coach 
em relacionamento e sexuali-
dade. Esses profissionais têm 
ferramentas e conhecimento na 
área da sexualidade para ajudar 
a você encontrar o desejo perdi-
do e se reconectarem, e corram 
estou com a agenda livre. 

12- Permita-se conhecer 
produtos eróticos 

A cosmetologia sensual cres-
ceu muito no Brasil. Hoje, temos 
produtos a base de ervas natu-
rais que fazem um verdadeiro 
milagre na busca, seja da me-
lhora do desejo sexual, como no 
combate à ejaculação precoce 
e impotência. São produtos a 
base de alta tecnologia com tes-

tes clínicos e dermatológicos.
Como exemplo do Orgax, 

apelidado por minhas alunas 
de viagra feminino, você aplica 
todos os dias uma gota, e tem 
também uma cápsula incrível a 
base de maca peruana, Damia-
na, entre outros elementos que 
estimulam o desejo. 

E não podemos deixar de 
falar que existem massage-
adores íntimos incríveis em 
formatos lúdicos com várias 
formas de vibração que irão 
ser um super aliado na hora do 
sexo, estimulando mais ainda 
a resposta corporal da mulher 
para o desejo.

Todos esses produtos você 
encontra no site www.santaaju-
daeroticboutique.com.br

Quem não sabe estimular 
seus desejos sexuais, encontra 
um inimigo para cumprí-lo.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga em 
formação e palestrante em 
vendas. Gestora comercial, 
sensual coach, empresária do 
mercado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade Amor 
pra Todos), Projeto de Inclusão, 
projeto CEL (Coragem e Empo-
deramento e Libertação).

 ARTIGO 

Paiva NETTO

Vencendo as dificuldades

Nem só de pão vive o 
homem, mas de toda Palavra 
que provém de Deus.  

Jesus (Mateus, 4:4)
O Cristo, em Sua Oração 

Ecumênica, o Pai-Nosso, nos 
fala a respeito do pão de cada 
dia, isto é, sobretudo, o pão 
transubstancial, a comida que 
não perece, o alimento para 
o Espírito. 

Quanto ao sustento para 
o corpo, uma vez abastecida 
a Alma, havemos de buscá-lo 
com o nosso esforço próprio, 
jamais nos esquecendo, po-
rém, de auxiliar o próximo, de 
encaminhar, por rumos mais 
luminosos, a quem precisa. 

Viver a Caridade de Deus 
representa uma das razões da 
existência das comunidades 
na Terra. Conforme escrevi 
em Jesus, o Profeta Divino 
(2011), por pior que seja a 
conjuntura do mundo, não 

podemos perder a Esperança. 
Com ela no coração, temos de 
nos preparar para vencer toda 
e qualquer dificuldade. 

Alimentar a força da Es-
perança e da Fé Realizante

Diante das mais variadas 
situações, em que a dor, a 
angústia e o desespero che-
gam, muitas vezes sem avisar, 
é imprescindível o gesto soli-
dário das criaturas em prestar 
socorro espiritual e material 
ao seu próximo. 

E, ao lado desse apoio 
imediato, é preciso alimentar 
a força da Esperança e da 
Fé Realizante, que movem o 
ser humano a se manter sob 
a proteção do Pai Celestial e 
o estimulam a arregaçar as 
mangas e concretizar suas 
mais justas súplicas. 

*Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com 
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O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) anunciou nesta se-
gunda-feira (20) prorrogação 
da quarentena em Rio Preto 
até dia 10 de maio, seguindo 
o decreto estadual editado 
pelo governo de São Paulo na 
última sexta-feira (17).

Segundo o prefeito, os 
modelos de atendimento e 
distanciamento entre pessoas 
e estabelecendo as regras 
rígidas de higiene editadas 
desde o início da quarentena 
continuam valendo e também 
serão prorrogadas até 10 de 
maio.  

O novo decreto de número 
18.591/2020 será publicado 
nesta terça-feira (21) no Diá-
rio Oficial (Jornal Dhoje).  

“Gostaríamos de ter podido 
ir além do que diz o decreto 
estadual quanto à flexibilida-
de dada à situação local e ao 
impacto das medidas na nossa 
economia. Mas temos que 
nos curvar ao entendimento 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Ministério Público 
Estadual”, salientou o prefeito.

O secretário de Adminis-
tração, Luiz Roberto Thiesi, 
salientou que onde existem 
decretos estaduais os mu-

nicípios não podem abrandar 
as restrições impostas pelo 
governo estadual. Isso vale, 
segundo ele, não somente para 
Rio Preto, mas sim para todos 
os municípios do Estado e que 
enquanto perdurar o decreto 
estadual os municípios deverão 
obediência ao que foi imposto 
por aquele decreto. 

“O que nós fizemos aqui 
(em Rio Preto na semana pas-
sada que flexibilizou algumas 
atividades) foi tirar algumas 
restrições que havia no muni-
cípio de São José do Rio Preto, 
porém que o Estado havia per-
mitido no decreto estadual que 
funcionasse”, salientou Thiesi. 

STF - Portanto agora os 
decretos municipais com as 
peculiaridades locais sequem 
rigorosamente o que está no 
Estado de São Paulo e essa de-
cisão de seguir à risca o decreto 
estadual foi decidida pelo STF a 
quem todos devem respeito por 
conta de uma ordem judicial, 
alertou o secretário. 

MP SP - Houve também 
uma recomendação feita pelo 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo que foi divulgada 
neste último final de semana na 
qual os promotores propuses-
sem ação civil pública contra 
os municípios que afrouxarem 
as restrições impostas ao co-

mércio pelo decreto estadual 
de quarentena contra a proli-
feração do Covid-19. 

“Também foi recomendado 
que fizesse representação ao 
Procurador Geral de Justiça, 
para que ele entrasse com 
ação direta de inconstitucio-
nalidade, nos casos dos muni-
cípios editarem decretos que 
alargam ou que tirem estas 
restrições impostas pelo go-
verno estadual. Isso tudo para 
fazer um controle no Estado 
inteiro para que não exista ne-
nhuma dissonância com que o 
Estado está fazendo na capital 
por meio do governo estadual. 
O município chegou ao seu 
limite e está compatível com 
o governo estadual”, explicou 
o secretário de Administração. 

Agradecimento dos ser-
vidores – o prefeito Edinho 
aproveitou o final da live para 
agradecer os servidores pú-
blicos que estão na linha de 
frente atendendo a população. 

“Quero aqui fazer uma agra-
decimento à Secretaria de 
Saúde, aos profissionais da 
Saúde, da Assistência Social 
pelo trabalho que estão fazen-
do. São verdadeiros heróis e a 
todo conjunto dos servidores 
públicos municipais e que 
a nossa preocupação como 
sempre e temos sido coeren-

tes e enfáticos em dizer que a 
vida está em primeiro lugar”, 
declarou Edinho.

Flexibilização – Edinho afir-
mou que tem expectativa que o 
governo do Estado de São Paulo 
tenha um plano de flexibilização 
e que essa proposta possa levar 
em conta a região e a cidade 
de Rio Preto e que esse plano 
possa o mais rápido possível 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Edinho prorroga quarentena 
em Rio Preto até 10 de maio

SEGUIU DECRETO ESTADUAL
O presidente do Sincomércio 

(Sindicato do Comércio Varejista 
de Rio Preto), Ricardo Arroyo, 
afirmou que ficou entristecido 
com a decisão tomada pelo 
prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo (MDB) que prorrogou a 
quarentena em Rio Preto até o 
próximo dia 10 de maio. E afirma 
que muitas empresas estarão 
fechadas até dia 10 por não 
poderem reabrir. 

“O Edinho perdeu a oportu-
nidade de deixar a nossa cidade 
sair na frente”, afirmou Arroyo 
referindo-se a possível liberação 
total do comércio.

O sindicato varejista defendia 
que todo o comércio voltasse a 
funcionar no próximo dia 23.

O sindicalista afirma que 
conforme alguns especialistas 
da saúde já afirmaram a situação 
de Rio Preto é tranquila. Arroyo 
usou como exemplo a fala do 
diretor do Hospital de Base, 
Jorge Fares, feita na semana 
passada em vídeo divulgado nas 
redes sociais. 

“Nós não temos casos aqui 
que preocupem os médicos. 
Como nós temos ouvido, o 
próprio doutor Fares (diretor do 
HB) dizendo que está dentro 
dos conformes a doença e os 
atendimentos. Os outros hos-
pitais também tivemos alguns 
contatos”, salientou Arroyo.

Sicomércio lamenta 
decisão do prefeito

Sem pressão
Edinho Araújo (MDB) decidiu prorrogar as medidas restritivas de isolamen-

to social e manter o comércio fechado até 10 de março, seguindo decreto 
divulgado pelo governador João Doria (PSDB). A partir de 27 de março, os 
usuários do transporte coletivo serão obrigados a usar máscara durante o 
percurso dos ônibus, e também na entrada e na permanência no terminal 
urbano central. As máscaras podem ser confeccionadas em casa. O prefeito, 
portanto, se mantém firme e não cedeu às pressões.

Máscaras
Jair Moretti, que também é superin-

tendente do instituto de previdência, 
disse que vai apresentar ao comitê 
de gestão de crises que ao corona-
vírus, sugestão para que farmácias 
e supermercados sejam obrigados a 
venderem máscaras aos clientes. “É 
uma sugestão interessante para ajudar 
a população”, diz. Como está exigindo 
o acessório de proteção, porém, clien-
tes são barrados por falta da máscara, 
só que não encontra nesses locais o 
produto para comprar. “Eu vou sugerir 
ao comitê”, garantiu.

G quatro
Mesmo com a pandemia 

que isolou o mundo, tem 
países que negam a noci-
vidade do vírus que veio da 
China. É o negativista G-4: 
Brasil, Bielorrússia, Nica-
raguá e Turquemenistão. 
Lógico que os principais 
responsáveis pelo chamado 
G-4 são os próprios pre-
sidentes desses países. O 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), portanto, co-
locou o Brasil na lista, nada 
agradável, devido a sua 
teimosia em se posicionar 
contra as medidas restritivas 
dos governadores e prefei-
tos. A ciência defende as 
restrições...

Sonho
Antônio Pereira (PMN) declarou que seu grande so-

nho é disputar as eleições para prefeito de Rio Preto. 
“Claro que sou (pré-candidato), é um sonho que eu 
tenho e vou realizá-lo”, garantiu. O empresário, mais 
conhecido por Cebolão, disse que o partido também 
está formando a chapa de pré-candidatos a vereador 
para disputar cadeira na Câmara. Cebolão foi sondado 
para concorrer pelo PTC, porém, desistiu. “Não senti 
firmeza que teria legenda, por isso fiquei no PMN, onde 
estou filiado desde 1999”, revelou.   

Com cautela
O secretário de Gover-

no, Jair Moretti, continua 
em casa, resguardando 
para evitar uma possível 
contaminação pelo terrível 
coronavírus. Moretti, no en-
tanto, já está se preparando 
para voltar a atender na 
Prefeitura, a partir da pró-
xima segunda-feira. “Com 
cautela, usando máscara, 
distância de dois metros e 
nem pensar em aglomera-
ção”, frisou. Aliás, se todos 
seguissem as recomenda-
ções das autoridades da 
área da saúde, o número de 
contaminação seria reduzi-
do, o que favorecia retomar 
as atividades normais.  

Se disparar...
Governadores e prefeitos 

que adotaram isolamento 
social para controlar a pro-
pagação do coronavírus con-
tinuam sendo detonados nas 
ruas e por internautas nas 
redes sociais. A ameaça é 
que governadores e prefeitos 
‘serão lembrados’ por eles 
nas eleições em outubro. 
Como estão sendo afetados 
com o fechamento do co-
mércio, sinalizam que vão 
votar contra. Fato: nenhum 
político gosta de adotar me-
didas impopulares, porém, 
o vírus chinês jogou todos 
contra a parede. E se liberar 
e a pandemia disparar...

Mesa decide
Sobre o pedido da direção do PSOL para que as sessões sejam promovidas no sistema 

online, a fim de proteger os vereadores idosos com problemas de hipertensão e diabetes, 
o presidente da Câmara, Paulo Pauléra (PP), divulgou nota ontem esclarecendo que todas 
as medidas de segurança contra o coronavírus, no plenário da Casa, seguem orientações 
das autoridades de saúde. O pedido, no entanto, será analisado pela Mesa Diretora na 
sessão de quinta-feira. O PSOL, caso negado, ameaça entrar na Justiça.

Aumenta 50%
Alexandre Frota (PSDB) apresentou projeto que 

aumenta 50% o benefício do programa Bolsa Família 
enquanto durar a pandemia de covid-19. O deputado 
diz que a medida é necessária, pois os beneficiários, 
em regra, não conseguirão complementar a renda com 
trabalhos informais. “Nada mais justo que a população 
mais carente receba um valor pouco superior enquanto 
as pessoas devem se recolher em casas”, diz. Será 
que tem recurso? Falta até para comprar insumos com 
o objetivo de tratar os doentes?  

Divulgação

Thiesi e o prefeito Edinho durante anúncio da 
prorrogação da quarentena no município

ajudar a cidade a sair desta 
situação. 

“Eu reitero que as medidas 
tomadas pelo Comitê Gestor de 
Combate ao Coronavírus, junto 
com toda a rede hospitalar, 
com todos os médicos e os 
profissionais têm sido medidas 
corretas, com base na ciência, 
com base naquilo que é eviden-
te”, finalizou o prefeito. 

Pauléra descarta 
inicialmente sessão remota

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Paulo Pauléra 
(Progressistas), afirmou que 
na sessão desta quinta-feira 
(23) vai debater e deliberar 
com a Mesa Diretora sobre 
o pedido feito pelo Psol para 
a realização de sessões re-
motas.

A solicitação feita pelo par-
tido destaca que os vereado-
res que estão no considerado 
grupo de risco de contamina-
ção do Covid-19 têm também 
o direito de participarem das 
sessões e votações.

Em nota, o presidente 
voltou a reafirmar que todas 

as medidas de segurança e 
higiene foram tomadas pelo 
legislativo seguindo as diretri-
zes propostas pela Secretaria 
de Saúde.

Entre as recomendações 
figuram a higienização das 
dependências antes e depois 
das sessões; uso obrigatório 
de máscara por todos os 
presentes; disponibilização 
de álcool em gel em todos os 
acessos e locais de circula-
ção; distanciamento superior 
ao mínimo recomendado en-
tre as pessoas; uso individual 
e exclusivo de microfones para 
manifestação dos vereadores; 
e utilização de copos descar-
táveis.

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

O presidente da Acirp (Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Rio Preto), Kelvin Kaiser, 
afirmou que não ficou surpreso 
com a decisão do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que prorrogou a 
quarentena até o dia 10 de maio. 

“A Prefeitura foi até o limite 
no Decreto anterior. Fazer algo 
fora do Decreto Estadual poderia 
gerar insegurança aos segmentos 
que foram liberados para reabrir. 
Temos que lembrar que a flexi-
bilização foi iniciada e estamos 
trabalhando para que seja am-
pliada para outros segmentos”, 
salientou Kaiser.

A associação espera uma 
flexibilização autorizada pelo 
Governo Estadual nos próximos 
dias, levando em consideração 
os indicadores regionais. 

“Estamos cada dia mais perto 
da retomada, esse é o sentimen-
to. Agora, temos que fazer nossa 
parte, seguir as recomendações 
sanitárias, estimular toda a popu-
lação para usar máscaras fora de 
casa e seguir com o canal aberto 
junto à Prefeitura para a liberação 
gradual de mais segmentos”, 
finalizou o presidente da Acirp.

Acirp diz não 
estar surpresa 
com decisão 

Sergio SAMPAIO

Antônio Pereira (PMN) declarou que seu grande so-
nho é disputar as eleições para prefeito de Rio Preto. 
“Claro que sou (pré-candidato), é um sonho que eu 
tenho e vou realizá-lo”, garantiu. O empresário, mais 
conhecido por Cebolão, disse que o partido também 
está formando a chapa de pré-candidatos a vereador 
para disputar cadeira na Câmara. Cebolão foi sondado 
para concorrer pelo PTC, porém, desistiu. “Não senti 
firmeza que teria legenda, por isso fiquei no PMN, onde 

Estado estuda flexibilização 
do comércio a partir do dia 11 

Doria afirma que 
a reabertura 
levará em 

consideração 
muitos fatores 

O governo do Estado de 
São Paulo deve anunciar nesta 
quarta-feira (22) possíveis me-
didas de reabertura gradual de 
diversas atividades econômicas 
paralisadas desde o início da 
quarentena para a contenção 
da proliferação do coronavírus 
(Covid-19) no Estado.

Segundo o governador João 
Doria (PSDB) anunciou em 
suas redes sociais, o planeja-
mento de reabertura gradual 
dos setores produtivos deverá 
ser implementado após o tér-
mino desta etapa de quaren-
tena no Estado que vai até dia 

10 de maio.
Doria afirma que a reaber-

tura levará em consideração 
muitos fatores dentre eles: o 
sistema de saúde, a dissemi-
nação da Covid-19 e o próprio 
isolamento social registrado 

naquele momento. 
Por conta disso o governa-

dor afirmou que “é fundamen-
tal que a população contribua 
e permaneça em casa, man-
tendo o índice de isolamento 
social até dia 10 de maio. 
Seguiremos trabalhando para 
salvar vidas”, destacou Doria 
na sua página pessoal. 

Ele ainda afirmou que to-
das as medidas tomadas até 
o momento pelo governo do 
Estado estão alinhadas com 
o Comitê de Saúde do Centro 
de Contingência do Coronaví-
rus, salientando que a ciência 
continuará pautando as ações 
do governo paulista. 

Da REPORTAGEM
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Pelo menos 500 mani-
festantes estiveram reunidos 
pedindo intervenção militar 
e apoiando o presidente Jair 
Bolsonaro. O protesto come-
çou por volta das 14h e ter-
minou após as 15h30 deste 
domingo, em frente ao Tiro de 
Guerra, de Rio Preto. O grupo 
cantou o Hino Nacional, gri-
tou Fora Doria, Fora Maia e 
percorreu ruas da Vila Militar.

“Nós estamos aqui para 
conscientizar as pessoas que 
é preciso liberar o país desse 
comunismo, dessas pessoas 
que usaram uma pandemia 
para prejudicar o nosso pre-
sidente. Em nenhum país 
vimos isso que está acon-
tecendo no Brasil”, afirma 
a professora universitária e 
empresária Walkiria Gayoto, 
58 anos.

Ela disse que João Doria, 
Rodrigo Maia, entre outros 
políticos, estão aproveitando 
a doença para derrubar um 
presidente eleito democra-
ticamente. “Nosso pedido 
é intervenção militar com 
Bolsonaro no poder”.

Walkiria afirmou também 
que acredita que o vírus 
existe, mas como empresária 
pede a abertura do comércio 
em geral. “Muitas empresas 

Manifestantes pedem intervenção 
militar e apoiam Bolsonaro

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

Aproximadamente 500 manifestantes participaram do protesto neste domingo 

Cláudio LAHOS

Franklin CATAN

Parceria entre Caixa e Sebrae vai facilitar 
o acesso ao crédito para microempresas

A parceria com 
o Sebrae tem o 

objetivo de apoiar 
o setor que vem 
sofrendo com a 

pandemia

A Caixa e o Sebrae assina-
ram nesta segunda-feira (20) 
um convênio com objetivo de 
facilitar o acesso ao crédito das 
micro e pequenas empresas, 
bem como microempreende-
dores individuais (MEI). 

A parceria faz parte do con-
junto de medidas que vêm sen-
do implementados pelo banco 
e o governo federal para reduzir 
o impacto provocado pela crise 
do coronavírus sobre os peque-
nos negócios no Brasil.

A parceria utiliza as linhas 
de crédito disponibilizadas pela 
Caixa e as garantias comple-
mentares serão concedidas 
pelo Sebrae, por meio do Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas 

Empresas (Fampe). 
“É um crédito especial para 

capital de giro, ou seja, o que 
fica no caixa da empresa. Não é 
o tipo crédito que normalmente 
é utilizado para fazer investi-
mentos ou comprar equipa-
mentos”, explicou Iroá Arantes, 
gerente regional do Sebrae.

Segundo o presidente da 

Caixa, Pedro Guimarães, a 
parceria com o Sebrae tem 
o objetivo de apoiar o setor 
que vem sofrendo com a pan-
demia. 

“A Caixa, enquanto banco 
público, tem a missão de de-
dicar atenção especial a este 
cliente que gera tantos empre-
gos no país. Através da par-
ceria, o banco disponibilizará 
melhores condições de taxas, 
prazo e carência, de forma a 
atender a demanda por crédito 
desse setor tão importante para 
a economia. A expectativa é 
injetar R$ 7,5 bilhões em linhas 
de crédito facilitado para o se-
tor”, acrescentou o presidente.

Para conferir as taxas de 
juros disponíveis, basta acessar 
o link: https://bit.ly/2ywjp6u.

Vinicius LIMA 

Tereos abre inscrições para 
programa de estágio 2020

A Tereos está com inscrições 
abertas para o programa de 
estágio ‘Jovens Talentos’. São 
vagas para atuação nas oito 
unidades do Grupo, localizadas 
nas cidades de Colina, Guaraci, 
Guaíra, Olímpia, Pitangueira, 
Severínia, Tanabi e Palmital.

Para se candidatar, é preciso 
que os interessados possuam 
ainda nível intermediário em 
inglês ou francês, além de 
domínio em informática, com 
habilidades em programas do 
pacote Office e internet, além 
de disponibilidade para estagiar 
seis horas por dia, de segunda a 
sexta-feira. As vagas disponíveis 
são para as áreas de Supply 
Chain, Negócios Agrícolas, Agrí-
cola, Indústria, Comercial, entre 

outras.
O programa terá início em 

agosto, com duração prevista 
de 11 meses e possibilidade 
de efetivação ao término. Entre 
os benefícios oferecidos pela 
Tereos, estão: bolsa-auxílio, 
plano de saúde, seguro de vida, 
transporte, refeições na empre-
sa e vale-alimentação.

“O Jovens Talentos é a prin-
cipal porta de entrada para o 
Grupo. Em edições anteriores, 
o programa chegou à marca de 
68% de efetivação. Em 2019, 
recebemos mais de 5 mil ins-
crições, confirmando a grandeza 
do programa”, frisa o gestor de 
Aquisição de Talentos, Teo Ge-
brim Oliveira.

Para se inscrever, os interes-
sados deverão acessar o portal, 
em https://lnkd.in/dRUuMFA.

Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
segunda-feira (20) está ofere-
cendo 57 vagas de trabalho. 
Entre elas estão: técnico de 
instalação de TV a cabo e In-
ternet (8), consultor de vendas 
(5), caseiro (4), dentista (2), 
vendedor (2) e açougueiro (1).

Embora o atendimento pre-
sencial no Poupatempo e na 
Prefeitura Regional Norte te-
nham sido suspensos, o Balcão 
de Empregos da Prefeitura de 
Rio Preto continua funcionando. 

Os interessados podem se 
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos. Por ele, os trabalhadores 
podem enviar currículos e se 
candidatarem às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Balcão de 
empregos oferece 
mais de 50 vagas 

A Prefeitura de Rio 
Preto divulgou quais 
serviços estarão abertos 
durante o feriado de 
Tiradentes. Confira os 
horários:

Farmácia Munici-
pal: Aberta das 8h às 
14h

Unidades de Pron-
to-Atendimento: 24 
horas para atendimento 
de urgência e emer-
gência

*Atendimento Pediá-
trico na UPA Norte e no 
Jaguaré 

Unidades Básicas 
de Saúde: Fechadas

Cidade da Crian-
ça, piscinas públicas, 
parques, Zoológico 
Municipal, bibliote-
cas, museus e centros 

Confira o que abre e 
fecha neste feriado Divulgação

SOCORRO AOS PEQUENOS OPORTUNIDADES

Se embasando que diver-
sas atividades essenciais e 
não essenciais estão funcio-
nando em Rio Preto e tendo 
atendimento ao público, o 

Vereador Marinho apresenta projeto 
para abertura do comércio em geral

vereador José Carlos Marinho 
(Patriota) apresentou projeto 
de lei na Câmara de Rio Preto 
que propõe a liberação de aten-
dimento e consumação nos 
estabelecimentos comerciais 
mesmo durante a quarentena 

que tem como foco combater 
a proliferação do coronavírus 
(Convid-19) no município. 

O projeto determina em 
seu artigo 2º que os estabele-
cimentos deverão respeitar o 
distanciamento de 1,5 metro 

entre uma pessoa e outra, dis-
ponibilizar álcool em gel 70%, 
fazer a higienização do local e 
regra que a área de circulação 
não poderá ser inferior a 2,25 
m² por pessoa em relação à 
área total livre, além da obriga-

ção do uso de máscaras para 
adentrar o local.

Na sua justificativa o par-
lamentar salienta que “não é 
justo de que outros comércios 
com potencial inferior de pro-
liferação estejam com seus 

estabelecimentos restritos ao 
trabalho”.

A proposta foi protocolada 
na sexta-feira, dia 17, e poderá 
ser lida na próxima sessão que 
acontece nesta quinta-feira 
(23). 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

tradicionais já estão fechan-
do as portas, isso não pode 
acontecer no Brasil e nem 
Rio Preto”.

A empresária Ariane Prado, 
32 anos, declarou que o local 
escolhido foi porque não existe 
um Quartel General na cidade. 
“Temos só o Tiro de Guerra re-
presentando o nosso exército. 
As pessoas estão aqui pedindo 
essa intervenção com o Bolso-
naro no poder, estamos com o 
nosso presidente”, frisou.

Ela também é a favor da 
reabertura do comércio em 
geral, mas acredita que é 
necessário seguir as normas 
de saúde com álcool em gel, 
distanciamento das pessoas 
e máscaras.

A Polícia Militar informou 
que a manifestação foi pací-
fica sem nenhum tumulto e 
contabilizou ao menos 500 
pessoas.

Comércio vai abrir de 
qualquer forma

Comércio de Rio Preto vai 
abrir as portas de qualquer 
jeito na próxima sexta-feira, 
dia 24. Eles iriam fazer uma 
carreata na quinta-feira, dia 
23, para anunciar a reaber-
tura mesmo contrariando as 
ordens do governo.

Eles não querem mais jus-
tificativas e nem dados  sobre 

as curvas da pandemia. “O 
comércio está sendo convo-
cado a abrir suas portas em 
geral. Se o prefeito não liberar, 
vai ter que cassar o alvará de 
todos. Será um caos”, afirmou 
Denilson Marzochi, um dos 
representantes do comércio.

Ele ressaltou que já foram 
entregues pedidos as entida-
des como Prefeitura, Câmara 
Municipal, OAB, Sincomercio 
e Fiesp.

“Temos todos que abrir 
juntos com as medidas de 
segurança recomendadas. A 
cada visita ou autuação vamos 
postar. Esse governo não pode 
mais fazer o que bem entende 
com nossos negócios”, frisou 
Marzochi.

Os comerciantes também 
pedem obrigatoriedade de 
máscaras nos transportes 
públicos e nos shoppings, 
assim estendendo a todos a 
liberação do comércio.

Denilson disse que o pre-
sidente da Câmara, Paulo 
Pauléra, e o prefeito Edinho 
Araújo têm até quinta-feira 
para liberar o comércio, se não 
eles vão abrir.

“Já não temos mais nada a 
perder, multas, e a cassação 
de alvarás já estão à altura e 
não fazem mais diferença”, 
diz o comunicado que está 
sendo divulgados em grupos 
de WhatsApp.

Comércio de Mirassol muda funcionamento durante quarentena

Nesta última sexta-feira, 
dia 17, a Prefeitura de Mi-
rassol publicou um decreto 
que aumenta a relação de 
estabelecimentos comerciais 
que podem funcionar durante 
a quarentena ocasionada pelo 
Covid-19.

O decreto libera o funcio-
namento de óticas e comér-
cios de produtos para saúde, 

pet shop, serviços de manu-
tenção de motocicletas, bici-
cletas, comércio de celulares 
e venda de internet, escritório 
de advocacia, imobiliárias e 
seguradoras, além do trabalho 
de guincho.

A prefeitura liberou tam-
bém outros serviços, mas é 
preciso seguir todas medidas 
necessárias para evitar o con-
tágio da Covid-19.

Barbearias, cabeleireiros e 

manicure podem funcionar. O 
atendimento presencial tem 
que ser feito individualmente 
com agendamento e a utiliza-
ção de máscara de proteção 
N95 pelos funcionários.

As feiras livres também 
poderão retomar o funcio-
namento, mas ainda sem o 
consumo de produtos no local 
e mantendo a distância de dois 
metros entre as bancas e um 
metro e meio entre os clientes.

Isabela MARTINS

Convênio busca fomentar pequenos e microempreendedores afetados pela crise

esportivos:
Permanecem fecha-

dos em função da qua-
rentena

Poupatempo, Pre-
feitura Regional Norte 
e Shoppings populares:

Permanecem fechados 
em função da quarentena

Procon, Semae e se-
cretarias da Fazenda, 
Trânsito e Obras:

Retoma o atendimento 

exclusivamente online e 
por telefone na quarta-
-feira, 22

Área Azul:
Não será cobrada
Mercado Municipal:
Atendimento com 

restrições
7h às 12h
Feiras livres:
Atendimento com 

restrições
6h30 às 12h
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Uso de máscaras passa a ser 
obrigatório no transporte coletivo

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo (MDB), anunciou 
na live desta segunda-feira 
(20) que será obrigatório que 
todos os usuários do transporte 
coletivo usem máscaras para 
entrar nos ônibus e no terminal 
rodoviário do município a partir 
da próxima segunda-feira (27). 

Com a reabertura de alguns 
setores do comércio na sema-
na passada, a preocupação é 
de que o número de passagei-
ros também cresça.

A usuária do transporte 
público, Edinalva Gomes, 47 
anos, aprovou a decisão. “Acho 
essa medida necessária e mui-
to importante, pois cuidamos 
de nós mesmos e também do 
próximo”, afirmou.

Além dessa medida, a Pre-
feitura estendeu a suspensão 
da gratuidade das passagens 
de ônibus para idosos em ho-
rários de picos. 

A Secretaria de Trânsito, 
Transportes e Segurança tam-
bém afirmou que vai utilizar 
ônibus da reserva para suprir 
a demanda desse período. A 
média de passageiros em Rio 
Preto antes da quarentena era 
de cerca de 93 mil. Com as 
medidas de isolamento, o nú-
mero caiu para quase 30 mil.

“Uma das nossas maiores 
preocupações é justamente no 
transporte urbano, onde ocorre 
o maior número de aglomera-
ções, tanto dentro dos ônibus 
quanto no terminal urbano. 
Gostaríamos de ressaltar que 
as máscaras podem ser rea-
lizadas dentro da própria casa 
ou com costureiras”, comentou 
o secretário de saúde, Aldenis 

Borim.
Borim também comentou 

sobre as medidas de utilização 
e higienização das máscaras. 
“Elas são de uso individual e 
não devem ser divididas com 
ninguém. Carreguem sempre 
uma máscara reserva, embru-
lhada em algum saco plástico, 
para trocar quando a velha 
estiver suja ou úmida. Por fim, 
lavem as máscaras quando 
chegarem em casa, deixando 
de molho em água potável e 
água sanitária por 30 minu-
tos”, afirmou.

A Secretaria de Saúde tam-
bém especificou sobre as pro-
duções de máscaras caseiras, 
devendo ter duas camadas 
de tecido e ser produzidas de 
preferência com tricoline, algo-
dão e TNT. A máscara sempre 
deverá cobrir a boca e o nariz 
quando utilizada.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Comerciantes de Olímpia doam tecidos 
para a confecção de máscaras caseiras

Com o Covid-19, o Ministé-
rio da Saúde tem recomendado 
o uso de máscaras caseiras 
como alternativa para minimizar 
o risco de contágio pelo vírus, 
bem como, a disseminação de 
gotículas pelas vias respirató-
rias, por se tratar de um produto 
eficaz para este fim e de custo 
baixo.

O acessório deve ser utiliza-
do sempre que o cidadão sair 
de casa. A recomendação é que 
a máscara caseira seja usada 
por um tempo médio de 2 horas 

e que seja levado um recipiente 
para guardar a máscara usada 
para posterior higienização.

Outra orientação é de que o 
produto seja individual, cubra o 
rosto (nariz e boca) e fique bem 
ajustado. A confecção pode ser 
feita utilizando pelo menos duas 
camadas de tecido (algodão, 
tricoline ou TNT).

Se solidarizando com toda 
a população os comerciantes 
olimpienses estão empenhados 
em contribuir com a proteção e 
o enfrentamento da Covid-19.

Nesta última semana, 22 
lojas doaram tecidos e elásticos 

Isabela MARTINS para a confecção de máscara 
facial caseira. Ao todo, foram 
recebidos mais de 300 metros 
de tecidos.

As lojas que fizeram as doa-
ções são: Espaço Fashion, Nova 
Nálice, Casa Fucci, Doce Aroma, 
Carambola Kids, Ma & Te Infantil, 
Donna Bella, Susi Moda Infantil, 
Restaurante Bom Café, Despa-
chante São Francisco, Império 
do Jeans, Top Shake, Lolla Store, 
Driele Modas, Maria Tecidos, 
Gaby Store, Cacau Show, Loja 
Amarelinha da Sorte, Vila Ótica, 
Rosa Rubi, O Lojão, Auto Posto 
Puttini e Via Fibra.

Unimed vai doar 5 mil unidades 
para idosos de Rio Preto e região

Em uma ação social em 
meio à pandemia do novo coro-
navírus, a Unimed Rio Preto irá 
distribuir gratuitamente cinco 
mil máscaras de tecido para 
instituições que assistem ido-
sos em São José do Rio Preto, 
Mirassol e Olímpia. 

Elas serão destinadas aos 
idosos e colaboradores do Asilo 
de Schimdt, Lar Esperança, Lar 
de Betânia, Lar São Vicente 
de Paulo, Lar dos Velhinhos de 
Mirassol e Abrigo São José de 
Olímpia.

Todas as máscaras serão 
adquiridas da Coopeve (Coope-

rativa de Trabalho na Produção 
de Vestuário de São José do 
Rio Preto). 

O material será todo confec-
cionado pelas 45 cooperadas, 
todas ex-alunas de cursos 
profissionalizantes promovidos 
pela Prefeitura, que têm na 
costura suas fontes de renda.

 “Nesta ação social, a Uni-
med Rio Preto irá beneficiar 
não apenas os idosos, grupo de 
risco que necessita ainda mais 
de proteção, mas também as 
costureiras da Coopeve, que 
terão renda extra com a con-
fecção das máscaras”, explica 
o conselheiro e diretor Comer-
cial e Marketing da Unimed Rio 

Vinicius LIMA Preto, Gilmar Valdir Greque. 
As cinco mil máscaras já 

estão sendo confeccionadas 
e a previsão é que elas come-
cem a ser distribuídas para as 
instituições a partir do dia 24 
de abril.

 Segundo a presidente da 
Coopeve, Maria Cecília Nunes, 
a produção das costureiras 
é fundamental para a renda 
mensal delas. 

“Iniciativas como essa con-
tribuem muito para isso, ainda 
mais em um momento delica-
do como este em que muitas 
famílias estão dependendo 
exclusivamente desta renda”, 
afirma.

Convênio médico fará doação solidária de máscaras para instituições beneficentes

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto atualizou nesta segunda-
-feira (20) o número de casos de 
coronavírus no município. 

Com três mortes confirmadas 
neste fim de semana, a cidade 
chegou a oito óbitos registrados, 
sendo seis deles (equivalente a 
75%) de pessoas com mais de 
60 anos. As outras duas vítimas 
tinham entre 40 e 59 anos.

O balanço também revelou 
que os homens representam a 
maioria das fatalidades, sendo 
cinco vítimas do sexo masculino 
e três do feminino. 

No total, já foram 36 óbi-
tos notificados, sendo que 27 
destes já foram descartados. 
Uma morte ainda está sob in-
vestigação.

O município confirmou mais 
um caso positivo de Covid-19, 
totalizando 67 até o momento. 
São 2.300 notificações, sendo 
que 848 já foram descartadas e 
62 estão em investigação. 

MIRASSOL 
A Vigilância Epidemiológica 

de Mirassol confirmou nesta 
segunda-feira, dia 20, o nono 
caso positivo para coronavírus.

O paciente é um homem de 
24 anos, que teve o caso confir-
mado por vínculo epidemiológico 
devido ao contato com o pai, 
que foi o 1º caso confirmado no 
município.

Ao todo, a cidade contabiliza 
95 notificações, nove positivos, 
66 negativos e 20 aguardando 
resultado.

ARAÇATUBA 
A Prefeitura de Araçatuba 

confirmou na tarde desta segun-
da-feira, dia 20, a primeira mor-
te ocasionada pelo Covid-19. 

A Santa Casa informou que a 
vítima trata-se de uma idosa de 
84 anos que esteve internada no 
hospital de 30 de março a 16 de 
abril, data em que veio a óbito. O 
exame com o resultado positivo 
foi feito por um laboratório de 
São Paulo.

ILHA SOLTEIRA
Neste último domingo, dia 

19, a Prefeitura de Ilha Solteira 
confirmou a primeira morte por 
coronavírus.

De acordo com a prefeitura, 
trata-se de um homem de 79 
anos, morador de São Paulo, 
mas que passava os dias na 
cidade.

Ele passou mal, teve sinto-
mas gripais e procurou o Hospi-
tal Regional. 

O paciente não resistiu e 
morreu no domingo passado, dia 
12 de abril. O corpo foi enterrado 
em Ilha Solteira.

Covid-19: 75% 
dos óbitos são de 

maiores de 60 anos

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS

Divulgação

Riopretoprev mantém 
rotina mesmo com 
trabalho remoto

Da REDAÇÃO

Para diretoria do 
instituto, resultado é 
satisfatório

 A Riopretoprev (Instituto 
de Previdência dos servido-
res municipais de Rio Preto) 
divulgou nesta segunda-
-feira (20) avaliação sobre 
a produtividade dos atos 
editados que se mantiveram 
equilibrados mesmo sem 
o trabalho presencial após 
o início da quarentena por 
conta do Covid-19, no dia 
23 de março.

Assim que a maioria 
dos servidores da autarquia 
começou a trabalhar com 
o regime de teletrabalho, 
os números se mantiveram 
equilibrados.

O levantamento realiza-
do pela diretoria da Riopre-
toprev apresenta compara-

tivo entre a soma de todos 
os atos praticados nos pro-
cessos administrativos em 
trâmite na autarquia. 

 Tendo como exemplo, 
o período de 23 de janeiro 
a 17 de fevereiro, foram 
editados quase 2.927 atos. 

Por sua vez entre os dias 
23 de março a 16 de abril 
(período de serviços com 
teletrabalho) a soma foi de 
2.966 atos. 

Mostrando assim que 
mesmo com o atendimento 
ao público os servidores da 
autarquia estão mantendo 
os trabalhos em dia.

Em nota, a direção da 
Riopretoprev salienta que 
“o resultado é satisfatório 
e demonstra que mesmo 
com todas as dificuldades 
impostas pela medida ex-
cepcional, à entidade tem 
atuado com eficiência na 
prestação do serviço previ-
denciário”.

MÁSCARAS

 Usuários terão que usar máscaras no terminal urbano, onde a aglomeração é grande  

HOME OFFICE

300 METROS DE PANOS

Uma das 
nossas maiores 
preocupações é 
justamente no 

transporte urbano, 
onde ocorre o 

maio número de 
aglomerações, 

tanto dentro dos 
ônibus quanto no 
terminal urbano

“

”

TOYOKO OHIRA – Falecido no dia 
18/04/2020 aos 94 anos de idade. Era 
viúvo de Kotaro Ohira, deixando os fi lhos: 
Yasuhiro e Massanao. Sepultamento 
ocorreu no dia 18/04/2020 às 17h, saindo 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim Paz.

JOAQUIM FERNANDES – Falecido no 
dia 18/04/2020 aos 86 anos de idade. Era 
divorciado de Maria Carmen Noranha, dei-
xando os fi lhos: Osguimar, Osmar e Laura. 
Sepultamento ocorreu no dia 18/04/2020 
às 17h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

MAISA JESUS SANTO – Falecida no 
dia 18/04/2020 aos 26 anos de idade. Era 
solteira, deixando os fi lhos: Bruna, Michael, 
Gabriele, Artur e Agata . Sepultamento ocor-
reu no dia 19/04/2020 às 16h, saindo do 
velório Engenheiro Scimdt para o cemitério 
Engenheiro Schimidt.

ZULEICA SANTANA DE OLIVEIRA – 
Falecida no dia 19/04/2020 aos 72 anos de 
idade. Era casada com Samuel DOmingos 
de Oliveira, deixando os fi lhos: Sandra, 
Lilian e Viviane. Sepultamento ocoorreu no 
dia 19/04/2020 às 10h30, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

NAIR DE PAULA REIS – Falecida no 
dia 19/04/2020 aos 82 anos de idade. Era 
viúva de Benedito Alves dos Reis, deixando 
os filhos: Antônio, Regina, Paulo, José 
e Sandra. Sepultamento ocorreu no dia 
20/04/2020 às 10h, saindo do velório direto 
par o cemitério São João Batista.

WAGNER FAVARO SAES – Falecido 
no dia 19/04/2020 aos 71 anos de idade. 
Era viúvo de Maria Clarete Veloso Saes, 
deixando os fi lhos: Rodrigo e Fernando. 
Sepultamento ocorreu no dia 19/04/2020 
às 9h, saindo do velório direto para o 
cemitério parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

“Neste momento de pan-
demia vale entender que as 
pessoas mais necessitadas 
são as que mais sofrem. Se a 
gente dividir o pão fazendo a 
nossa parte acredito que a na-
ção vai ser humanamente mais 
compensada. Se a gente pode 
ajudar devemos fazer isso. E a 
gente trabalha nesse intuito, 
porque quanto mais rápido essa 
pandemia passar, menos gente 
doente. E não só o comércio, 
mas todo mundo ganha com 
uma população saudável. Isso 
é o mais importante neste mo-
mento. Todo mundo que puder 

deve ajudar,” frisam Selma e 
Emílio Martins, proprietários da 
loja O Lojão.

As máscaras estão sendo 
confeccionadas por 10 volun-
tárias, artesãs de Olímpia e 
ex-alunas dos projetos da Se-
cretaria de Assistência Social. A 
confecção está sendo realizada 
na quadra do Grupo Nova Es-
perança da Terceira Idade, no 
centro.

No total, serão montadas 
aproximadamente 1.200 unida-
des, que serão entregues para 
as famílias em vulnerabilidade 
social.
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Um desempregado, de 20 
anos, foi preso em flagrante, às 
11h30 deste domingo, no Jar-
dim Paulista, por desrespeitar 
medida protetiva solicitada à 
Justiça por sua mãe, uma dona 
de casa, de 45 anos.

Guardas civis municipais 
estavam fazendo a ronda da 
Patrulha Maria da Penha, em 
Rio Preto, quando surpreen-
deram o jovem a menos de 
50 metros da residência da 
família. Ao perceber a viatura 
da GCM, ele fugiu.

Aproximadamente 15 minu-
tos depois, ele foi visto abrindo 
o portão da casa dos pais. Foi 
perseguido e pulou o muro dos 
fundos.

Com o apoio de outras 
viaturas, o acusado acabou 
sendo detido.

Segundo o porta-voz da 
GCM, Roger Assis, D.J.R. esta-
va morando em uma pensão, 
na Vila Maceno, mas ia com 
frequência pedir comida para 
a mãe, que o denunciou por 
violência doméstica, sendo de-
volvido para o estabelecimento 
pelo pai.

Após ser autuado no Plan-
tão, R. acabou sendo transfe-
rido para a carceragem da DIG/
Deic, onde ficou à disposição 
da Justiça.

Patrulha Maria da Penha prende 
jovem denunciado à Justiça pela mãe

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Dupla quase bate moto em viatura e 
acaba presa com R$ 5,6 mil e cocaína

Durante patrulhamento 
de rotina na Região Norte 
de Rio Preto, na madrugada 
desta segunda-feira, policiais 
militares apreenderam droga 
e dinheiro com dois moto-
ciclistas, que foram presos 
em flagrante por tráfico após 
perseguição policial.

Conforme o boletim de 
ocorrência, a guarnição estava 
na avenida Antônio Marcos de 
Oliveira e ao chegar na esqui-
na com a Mirassolândia, perto 
de um posto de combustíveis, 
quase foi atingida por uma 
Honda Biz vermelha.

Após a manobra, a PM 
passou a acompanhar os 
motociclistas que tentaram 
fugir, mas pouco depois foram 
cercados.

O garupa, identificado pos-
teriormente como R.W.S.F., 
21, morador no Solo Sagrado, 
desceu do veículo antes que 
parasse totalmente e entrou 
em um matagal.

Ele foi detido quando saía 
do mato pelo outro lado. Em 
sua cueca, havia 74 pinos 
de cocaína embalados para 
comercialização.

Ao vistoriarem a motoneta, 
os pms encontraram, dentro 
do compartimento embaixo 

do banco, R$ 5. 652,00 em 
dinheiro e mais 75 pinos da 
droga, prontos para serem 
vendidos.

Para a Polícia Militar, F. 
alegou que comprou o en-
torpecente no Solo Sagrado 
e iria comercializar no Jardim 
Paraíso.

Já o piloto, W.A.V.S., 29, 
ao ser abordado alegou que 
o dinheiro lhe pertencia, pois 
teria duas casas de prostitui-
ção na zona do meretrício.

No Plantão, os dois sus-
peitos foram autuados por 
tráfico e encaminhados para 
a cadeia de trânsito da DIG/
Deic rio-pretense.

Daniele JAMMAL

Guardas civis flagraram o acusado duas vezes, em 15 minutos, rondando a casa dos pais

Divulgação

Divulgação
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Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-

marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

BRUNO ALVES DE ANDRADE e MAYRA COELHO BÓCOLI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, solteiro, nascido 
em Uberlândia, MG, no dia 07 de março de 1989, fi lho de JOAQUIM 
RAFAEL DE ANDRADE e de MARIA CELESTE ALVES DE ANDRA-
DE. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em 
Belo Horizonte, MG, no dia 25 de fevereiro de 1990, fi lha de FLÁVIO 
FLORENTINO BÓCOLI e de ÉRIKA MOREIRA COELHO. 

WESLEY DE OLIVEIRA SOUZA e FLÁVIA APARECIDA RODRI-
GUES MONÇÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar contábil, 
solteiro, nascido em Potirendaba, SP, no dia 06 de setembro de 
1994, fi lho de WALDIR FERREIRA DE SOUZA e de ELENICE SOA-
RES DE OLIVEIRA SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de escritório, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
06 de novembro de 1995, fi lha de FRANCISCO RODRIGUES MON-
ÇÃO JUNIOR e de HELENA FRANÇA E SILVA MONÇÃO. 

VINÍCIUS FERRATTO FLORIANO e RAFAELA GIUNCHETTI DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de setembro de 
1986, fi lho de RODOLFO CESAR FLORIANO e de SANDRA FILO-
MENA DE OLIVEIRA FERRATTO FLORIANO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, médica veterinária, solteira, nascida em Tanabi, SP, no 
dia 10 de agosto de 1988, fi lha de LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA e de 
FÁTIMA LOUREIRO GIUNCHETTI DE OLIVEIRA.
_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 20 de Abril de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Fotógrafa desmaia 
após apanhar duas 
vezes no mesmo dia 

do namorado

Daniele JAMMAL

O relacionamento entre 
as partes é recente, 
tendo iniciado há 
aproximadamente um mês

Uma fotógrafa, de 32 anos, 
moradora no Jardim Nazareth, 
em Rio Preto, foi vítima de 
violência doméstica duas vezes 
neste domingo. Ela desmaiou 
na segunda agressão. O namo-
rado, um auxiliar de mecânico, 
de 35, residente no Ana Célia, 
é o acusado do crime.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o relacionamento 
entre as partes é recente, ten-
do iniciado há aproximadamen-
te um mês e na madrugada, 

por volta das 5h, o casal se 
desentendeu dentro do carro 
dele, tendo a mulher apanhado 
e ido embora.

Ao chegar a pé em sua 
residência ela foi surpreendi-
da pelo suspeito, que estava 
em frente ao imóvel. Houve 
nova discussão, e a jovem foi 
agredida, ficando desacordada.

Quando recobrou a cons-
ciência, estava dentro do au-
tomóvel do agressor, sozinha, 
e esmurrou o vidro da janela 
da porta do veículo para poder 
sair.

Ela procurou a Central de 
Flagrantes rio-pretense, onde 
foi registrada a queixa. A DDM 
(Delegacia de Defesa da Mu-
lher) investiga o caso.

Porteiro tem cartão usado por 
hackers em compras em aplicativo

Desconhecidos usa-
ram o cartão de crédito do 
banco Itaú, em nome de 
um porteiro, de 44 anos, 
morador no Jardim Naza-
reth, em Rio Preto, para 
fazerem vários pedidos no 

aplicativo Ifood.
A vítima procurou a 

Central de Flagrantes nes-
te domingo para registrar 
a queixa de estelionato.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o golpe foi 
descoberto durante con-
sulta da fatura. O valor 

do prejuízo não foi divul-
gado.

As compras teriam 
sido feitas no dia 26 do 
mês passado. Polícia 
Civil segue investigando 
denúncia na tentativa de 
identificar a autoria do 
crime.

Daniele JAMMAL

Pms apreendem mais de 30 
quilos de maconha em tambores

Após o recebimento de 
uma denúncia anônima, po-
liciais militares de Votuporan-
ga apreenderam mais de 30 
quilos de maconha em uma 
residência, no bairro Sonho 
Meu. Uma pessoa foi presa 
em flagrante, neste domingo.

De acordo com a corpora-
ção, dois suspeitos que esta-
vam no imóvel conseguiram 
fugir. Um terceiro comparsa 
foi detido.

Segundo os pms que 
atenderam a ocorrência, a 
droga estava escondida em 

tambores. Depois de ser 
autuado por tráfico de entor-
pecentes, o acusado foi en-

Daniele JAMMAL

caminhado para uma cadeia 
da região, onde aguardará 
decisão judicial.

Divulgação

Funileiro alcoolizado bate em carro da PM 

Durante patrulhamento 
de rotina na Região Norte de 
Rio Preto, por volta da 0h30 
desta segunda-feira, uma 
viatura da PM foi atingida na 
lateral esquerda, atrás do 

motorista, por um GM Ômega, 
ano 1994.

O acidente aconteceu na 
avenida Antônio Marcos de 
Oliveira. Ambos os veículos 
sofreram danos materiais. 
Ninguém ficou ferido.

Com sinais de embriaguez, 

o condutor do carro, um funi-
leiro, de 41 anos, residente no 
Jardim Antunes, foi conduzido 
até a Central de Flagrantes.

À PM, ele se recusou a fa-
zer o teste do etilômetro, mas 
no Plantão concordou com o 
exame de dosagem alcóolica.

O motorista alegou na 
delegacia que ingeriu bebida 
alcóolica, mas afirmou que 
não estava bêbado. O Ômega 
foi entregue para um tercei-
ro, habilitado. O acusado vai 
responder por embriaguez ao 
volante.

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: ELOTEXTIL LTDA
EMPENHO 4161/20
CONTRATADA: EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
EIRELI ME
EMPENHO 1032/20
CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS S/A
EMPENHO 3188/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
EMPENHO 3189/20
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A 
EMPENHO 6557/20
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
EMPENHO 7495/20
CONTRATADA: HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 7242/20
CONTRATADA: DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA
EMPENHO 7057/20
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
EMPENHOS 7101/20 E 7102/20
CONTRATADA: GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO 7193/20
CONTRATADA: LABTECH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E 
HOSPITAIS EIRELI
EMPENHO 7253/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
EIRELI
EMPENHO 7390/20
CONTRATADA: P C R DO AMARAL LTDA
EMPENHO 7714/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para entregarem 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebi-
mento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penali-
dades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para 
a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento 
aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: GUSTAVO NICOLINO EPP
EMPENHO 6856/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não 
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das pe-
nalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS (§ 3º do Artigo 48 
da Lei 8666/93)
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 GA-
VETAS NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA EM SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP – SEC. MUN. DE OBRAS- A Comissão Municipal 
de Licitações acolhendo o Parecer Técnico da Secretaria Municipal 
de Obras (fl s. 524) que é adotado como como razões de decidir 
que passa a fazer parte integrante deste processo, declara desclas-
sifi cada a proposta fi nanceira que foi apresentada pela empresa 
Construtora Rio Obras Comércio de Materiais para Construção 
Eireli (apresentou custos horários e de materiais divergentes para 
mesmos itens) e prolata a seguinte classifi cação: 1º Colocado: MA-
DRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 669.960,89 - 2º Colocado: 
ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 939.757,13 
- O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
DESPACHO

Despacho De Dispensa e Ratifi cação (art. 26 LF 8.666/93)
Dispensa de Licitação nº 36/20
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda EPP
Objeto: Aquisição de máscaras retangular,  para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da disseminação do “CORONAVIRUS”, Art. 4° da LF 
13.979/20 cc Art 24, IV da L.F 8.666/93. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO DE CONTRATO
Diretoria de Compras e Contratos 
Dispensa De Licitação n° 36/20 
Objeto: Aquisição de máscaras retangular, para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente da disseminação do “CORONAVIRUS”. 
Contratada: Plante Amor Confecções Ltda EPP - CNPJ nº 
10.728.377/0001-15 - Empenho nº 8329/20 – R$ 360.000,00 – En-

trega Imediata

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 34.096 DE 07 DE ABRIL DE 2020

EXONERA, DONIZETE CORDEIRO SALDANHA, do Cargo em 
Comissão – DIRETOR – CD.101.3, constante do Anexo I da Lei 
Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Complementares 
n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 416/2014, 437/2014, 
537/2017, 541/2017, 577/2018, 583/2018 e 598/2019, lotado na 
Diretoria da Usina de Asfalto da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVIÇOS GERAIS, nomeado pela Portaria n.º 33.218 de 10 de 
outubro de 2019, retroagindo os efeitos desta a 01 de abril de 2020.
PORTARIA N.º 936 DE 07 DE ABRIL DE 2020
DESIGNA, os(as) servidores(as) Diego Ferreira Paulo, Neiva Miura 
Wagner e Luiz Gustavo Dona, para, sob a presidência do(a) primei-
ro(a), comporem a E. Comissão Processante, garantido o contradi-
tório e ampla defesa, a fi m de que, tendo em vista os fatos narrados 
nesta portaria, bem como no procedimento anexo ao Interno nº 
53/2020 – SMA – Coordenadoria de Gestão de Pessoas, o servidor 
WALTER MOYA LOPES, responda como incurso nas penas atribu-
ídas à violação dos incisos I, II, III e IX, do artigo 204; inciso XV, do 
artigo 205; e inciso XIII, do artigo 220, todos da Lei Complementar 
n.º 05/90. O inteiro teor desta Portaria encontra-se a disposição 
do servidor público, o qual será citado nos termos parágrafo 1º do 
artigo 254 da Lei Complementar n.º 05/90.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.589
DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Cria a ação “Rio Preto sem fome” e defi ne os critérios para aten-
dimento das populações em insegurança alimentar e nutricional 
por meio do fornecimento de cestas básicas, durante o período de 
calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronaví-
rus (Covid-19).
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 
11 de março de 2020, declarou pandemia a infecção causada pelo 
novo coronavírus (COVID-19);
Considerando o direito humano à alimentação adequada, previsto 
no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja 
defi nição foi ampliada em outros dispositivos do Direito Internacio-
nal, como o artigo 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais e o Comentário Geral nº 12 de ONU, é direito fundamen-
tal, reconhecido pela Constituição Federal, em seu artigo 6º;
Considerando que a Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 
2006, que criou o Sistema de Segurança Alimentar, estabelece, 
em seu artigo 2º, que “a alimentação adequada é direito funda-
mental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 
indispensável à realização dos direitos consagrados na Constitui-
ção Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações 
que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 
alimentar e nutricional da população”, especialmente de “grupos 
populacionais específi cos e populações em situação de vulnerabili-
dade social”;
Considerando que a efi ciência é um dos pilares da Administração 
Pública, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, 
sendo que, nesse momento de calamidade pública nacional, re-
conhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 
a gestão efi ciente dos recursos públicos é fator primordial para o 
combate à pandemia e a todos os riscos que o isolamento social, e 
para que não aprofundem os graves índices de pobreza e subnutri-
ção que ainda assolam a realidade nos municípios brasileiros;
Considerando a Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronaví-
rus responsável pelo surto de 2019;
Considerando o Decreto nº 64.862 de 13 de março de 2020 do 
Governo do Estado de São Paulo, que Dispõe sobre a adoção, no 
âmbito da Administração Pública direta e indireta, de medidas tem-
porárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, 
bem como sobre recomendações no setor privado estadual;
Considerando o Decreto Municipal nº 18.571 de 25 de março de 
2020 que reconhece estado de calamidade pública no município 
de São José do Rio Preto, decorrente da pandemia do coronavírus 
(COVID-19) e estabelece medidas e enfrentamento;
Considerando a Portaria nº 54 de 01 de abril de 2020 do Ministério 
da Cidadania por meio da Secretaria Especial do Desenvolvimento 
Social / Secretaria Nacional de Assistência Social;
Considerando o disposto na Nota Técnica da Portaria nº 54 de 
01 de abril de 2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social 
do Ministério da Cidadania, em seu item 4, inciso XXII, que reco-
menda que “a Assistência Social deve apoiar a área responsável 
pela Segurança Alimentar e Nutricional em âmbito local, no que se 
refere, por exemplo, à coordenação de ações de distribuição de 
alimentos, podendo abranger desde a identifi cação das famílias 

mais vulneráveis, pessoas vivendo sozinhas ou em situação de rua 
que mais precisem deste tipo de proteção, até o referenciamento 
destas ações nas unidades de referência do SUAS de cada terri-
tório. Nestes casos, devem ser delineadas logísticas de distribui-
ção que otimizem esforços locais, envolvendo outras políticas e 
setores da sociedade, a fi m de viabilizar tanto a aquisição quanto a 
entrega direta dos alimentos a famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade ou risco social, sem que haja a necessidade de sua 
solicitação presencial”.
Considerando que o artigo 8º da Lei Complementar nº 346, de 18 
de agosto de 2011, alterado pela Lei Complementar nº 583, de 
21 de dezembro de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 18.252, 
de 27 de fevereiro de 2019 e Decreto nº 18.265 de 14 de março 
de 2019, estabelece que a Secretaria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento é o órgão responsável pela coordenação das ações 
de Segurança Alimentar e Nutricional no município;
Considerando as a necessidade de implementação de ações para 
garantia da Segurança Alimentar e Nutricional para a população de 
São José do Rio Preto enquanto perdurar o período de calamidade 
pública reconhecido no município por meio do Decreto nº 18.571, 
de 24 de março de 2020, decorrente da pandemia do coronavírus 
(COVID-19);
Considerando o mapeamento realizado pela Secretaria de Assis-
tência Social de famílias em situação de vulnerabilidade, especifi -
camente em pobreza e extrema pobreza, que dependem de ações 
do poder público para a garantia do direito humano à alimentação 
adequada e minimizar os efeitos do coronavírus na saúde pública;
Considerando a Resolução Conjunta ATRICON/ABRACOM/AUDI-
CON/CNPTC/IRB nº 1, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre 
diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser 
adotadas pelos tribunais de contas, de modo uniforme e colabo-
rativo com os demais poderes, para minimizar os efeitos internos 
e externos decorrentes do coronavírus (Covid-19), onde sugere a 
implementação de medias como as expostas no artigo 2º, inciso IV, 
“contribuir com sugestões para auxiliar o poder público na mitiga-
ção dos problemas sociais, como questões alimentícias e possíveis 
soluções, como, por exemplo, a doação de gêneros alimentícios 
com validade próxima, cestas básicas e outros, atentando para 
as regras atinentes ao período eleitoral” e inciso VXIII “incentivar 
a publicação dos atos excepcionais, para evitar questionamentos 
futuros”.

D E C R E T A:
Art. 1º Fica criada a ação “Rio Preto sem fome” no âmbito do 
atendimento socioassistencial do município, estabelecendo os 
critérios para o aumento no atendimento do número de famílias em 
vulnerabilidade social, especifi camente em situação de insegurança 
alimentar e nutricional, enquanto perdurar o período de calamidade 
pública reconhecido pelo município em virtude da pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).
Parágrafo único – A ação “Rio Preto sem fome” visa garantir o 
direito humano à alimentação adequada, buscando atender o maior 
número possível de pessoas em situação de insegurança alimen-
tar e nutricional, com o fornecimento de cestas básicas, enquanto 
perdurar o período de calamidade pública no município em decor-
rência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Art. 2º Para esta ação, fi ca estabelecida a distribuição de até 7.500 
(sete mil e quinhentas) cestas básicas, em caráter emergencial, 
durante o período de 90 (noventa) dias.
Parágrafo único – As cotas de atendimentos mensais com distribui-
ção de cestas básicas já realizadas pela Secretaria de Assistência 
Social por meio dos CRAS estão incluídas no número total de 
cestas básicas previsto no caput deste artigo, podendo ainda ser 
usados até 10% (dez por cento) do número total de cestas para 
novos atendimentos conforme critérios de avaliação social das 
equipes técnicas dos CRAS.
Art. 3º As famílias a serem atendidas com cestas básicas dentro da 
ação “Rio Preto sem fome” serão identifi cadas por meio de estudos 
e critérios técnicos realizados mensalmente pela Secretaria de 
Assistência Social por meio do Departamento de Vigilância Socioa-
ssistencial e Departamento de Gestão de Cadastro Único, Bene-
fícios e Transferência de Renda, acompanhando dados extraídos 
dos Programas de Transferência de Renda do Governo Federal.
Parágrafo único – A data de referência dos estudos para cada 
distribuição das cestas básicas levará em consideração a última 
disponibilização do CECAD – Sistema de Consulta, Seleção e 
Extração de Informações do Cadastro Único.
Art. 4º As famílias benefi ciárias na ação “Rio Preto sem fome” deve-
rão cumprir os seguintes requisitos:
I – Estar cadastrada no CadÚnico;
II – Estar em situação de extrema pobreza, com renda mensal per 
capita de até R$ 89,00 (oitenta e nove reais).
Art. 5º Caso o número de famílias que se enquadrem nos dois cri-
térios previstos no artigo 4º excedam o número de 7.500 (Sete mil 
e quinhentas) cestas básicas disponíveis para distribuição durante 
o período de 90 (noventa) dias, serão requisitos de preferência de 
atendimento:
I – Não ser benefi ciária do Programa Bolsa Família, Lei Federal nº 
10.836/2004; e/ou

II – Não ser benefi ciária do Benefício de Prestação Continuada – 
BPC (LOAS 9.742/1993); 
III – Não ser benefi ciária do auxílio emergencial de R$ 600,00 
(seiscentos reais) instituídos pela Lei Federal nº 13.983, de 02 de 
abril de 2020.
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§1º Caso seja idoso ou pessoa com defi ciência que resida sozinho 
(família unipessoal), que receba do Programa Bolsa Família até R$ 
91,00 (noventa e um reais) por mês, poderá ser atendido prioritaria-
mente;
§2º Caso seja benefi ciário de um dos benefícios previstos nos 
incisos I, II e III deste artigo, somados ao agravo como número de 
pessoas na unidade familiar, conforme análise técnica de vulne-
rabilidade a ser realizada pela Secretaria de Assistência Social, a 
família poderá ser benefi ciada com a cesta básica.
Art. 6º As famílias selecionadas para receberem a cesta básica 
dentro da ação “Rio Preto sem fome”, serão organizadas em lista 
própria da Secretaria de Assistência Social e comunicadas por meio 
dos Correios, e-mail, mensagem de texto (sms) ou telefonema, 
sobre a disponibilidade da cesta básica para retirada, identifi cando 
o dia e horário para o comparecimento.
Art. 7º A cesta básica só será entregue para a família cadastrada 
selecionada, mediante a apresentação de documento comprovató-
rio e assinatura de lista geral de controle organizada pela Secretaria 
de Assistência Social.
Art. 8º A família benefi ciada na primeira entrega, será reavaliada 
para novo recebimento, devendo a Secretaria de Assistência Social 
observar em cada inscrição no CadÚnico, o eventual início do 
recebimento de outros benefícios durante o período, adequando a 
seleção dos benefi ciários na ação “Rio Preto sem fome” conforme 
os critérios aqui estabelecidos.
Art. 9º A Secretaria de Assistência Social organizará pontos para 
retirada das cestas básicas, nas dez regiões administrativas do 
município, disponibilizando a equipe necessária para o suporte na 
retirada das cestas básicas pelos benefi ciários, segurança e insu-
mos de proteção contra o Covid-19.
§1º Deverão ser defi nidas datas e horários de retirada das cestas 
básicas pelas famílias benefi ciárias de forma que não provoque 
aglomerações.
§2º A Secretaria de Assistência Social poderá organizar equipes 
para a entrega das cestas básicas nas residências dos benefi ciários 
da ação, em casos excepcionais, onde sejam identifi cadas pessoas 
com difi culdade ou restrições para locomoção.
Art. 10 A Secretaria de Agricultura e Abastecimento é responsável 
por prover as cestas básicas necessárias para a ação “Rio Preto 
sem fome”, podendo ser cestas adquiridas com recursos próprios 
do orçamento ou cestas oriundas de doações.
Parágrafo único – Compete a Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento a entrega das cestas básicas nos pontos de distribuição 
indicados pela Secretaria de Assistência Social, conforme cronogra-
ma previamente acordado.
Art. 11 As cestas básicas que não forem retiradas pelos benefi ciá-
rios na data e horários informados, fi carão à disposição da Secreta-
ria de Assistência Social para o devido remanejamento para outras 
pessoas.
Parágrafo único – As cestas não retiradas fi carão sob a respon-
sabilidade da Secretaria de Assistência Social que deverá fazer o 
devido transporte e armazenamento até que novo benefi ciário seja 
identifi cado conforme os critérios estabelecidos neste Decreto e/ou 
critérios de avaliação social das equipes técnicas dos CRAS para 
novos benefi ciários.
Art. 12 Poderão ser destinadas até 3% (três por cento) das cestas 
básicas deste benefício para cumprimento de decisões judiciais de 
reintegração familiar de crianças e adolescentes.
Art. 13 As listas de controle de retiradas das cestas básicas devi-
damente preenchidas e assinadas pelos benefi ciários deverão ter 
cópia encaminhada para a Secretaria de Agricultura e Abastecimen-
to após cada entrega para a devida prestação de contas.
Art. 14 Os recursos para a execução são oriundos de fontes pró-
prias do município complementados se necessário.
Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 17 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ANTONIO PEDRO PEZZUTO JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-
TO
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

DECRETO Nº 18.591
DE 20 DE ABRIL DE 2020.

Altera o prazo fi xado no art. 4º do Decreto nº 18.571, de 24 março 
de 2020 e dá outras providências.
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, itens VI e XXXVI da Lei Orgânica do 
Município
D E C R E T A:
Art. 1º - É estendido até 10 de maio de 2020 o prazo fi xado no 
caput do artigo 4º do Decreto nº 18.571, de 24 de março de 2020, 
com a redação dada pelo Decreto nº 18.586, de 15 de abril de 
2020. 
Parágrafo único – Os prazos previstos no art.  1º do Decreto nº 
18.572 de 24 março de 2020 e no art. 1º do Decreto nº 18.575, de 
26 de março de 2020 fi cam também estendidos até o dia 10 de 
maio de 2020.
Art. 2º - Fica obrigatório o uso de máscaras para utilização do ser-
viço público de transporte urbano coletivo de passageiros e para a 
entrada e permanência no Terminal Rodoviário Central, a partir de 
27 de abril de 2020.
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de abril de 2020, 168º Ano 
de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do 
Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

LEI Nº 13.457
DE 16 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a publicidade dos gastos com propaganda e o retor-
no ao vigor da obrigação de utilização da grafi a completa do nome 
do município, pela administração pública.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a informar, 
no corpo das publicidades impressas ou digitais, dos órgãos da 

administração pública municipal direta ou indireta, qual a tiragem 
total de exemplares produzidos e qual o valor total de gastos com 
tal divulgação. 
Parágrafo Único. A veiculação deve se dar em letras de tipos e 
tamanhos que permitam sua fácil leitura, informando a quantidade 
numérica total de exemplares e o valor gasto para a tiragem total 
informada, contendo os dizeres obrigatórios “ESTE ANÚNCIO POS-
SUI _____ EXEMPLARES E O GASTO TOTAL DESTA DIVULGA-
ÇÃO FOI DE R$ _____”. 
Art. 2º Fica expressamente revogado o § 3º, do art. 1º, da Lei 
nº 9.922, de 13 de julho de 2007, inserido pelo art. 5º da Lei nº 
13.130, de 14 de janeiro de 2019, revigorando a obrigatoriedade de 
utilização da grafi a completa do nome do município nas ações da 
administração pública.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, deso-
brigando a retifi cação das ações realizadas anteriormente a sua 
edição.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de abril de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por afi xação 
na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.
Autógrafo nº 14.873/2020
Projeto de Lei nº 022/2019
Autoria da propositura: Vereador Zé da Academia – José A. G. 
Lagoeiro

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – Se-
MAE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 51/2018
INEXIGIBILIDADE 12/2018 – PROCESSO SeMAE Nº 160/2018
Contratada: IMAGEM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de execução referente ao forne-
cimento de licença do software InfoWater/Innovyze, serviços de 
modelagem hidráulica, consultoria e treinamentos “in company” e 
módulos de consultoria e treinamento especializado InfoWater/Inno-
vyze “on line.
Prazo: 18 meses  Data da assinatura: 07.04.2020
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 05/2019 - 
COMPRA DIRETA Nº 3137/2019
Contratada: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 18146212883
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à execução 
de serviços de vulcanização, troca/rodízio dos pneus dos veículos 
e socorro 24 horas no perímetro urbano da frota de veículos do 
SeMAE.
Valor total: R$ 16.400,00. Prazo: 12 meses.   Data da assinatura: 
15.04.2020
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
– PREGÃO ELETRÔNICO 46/2019.
OBJETO: Registro de Preços de empresa especializada para for-
necimento de 120.000 kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro 
Liquefeito (CAS 7782-50-5) acondicionado em cilindros com capa-
cidade de 900 kg para uso na desinfecção do efl uente fi nal (esgoto 
tratado) da ETE Rio Preto e serviços de inspeção e manutenção 
do sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e 
quatro) cilindros, de propriedade do SeMAE de São José do Rio 
Preto – SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019
DETENTORA DA ATA: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES 
S.A.
Valor Unitário Registrado: item 1 – R$ 12,95 Prazo de Vigência: 12 
meses 
Data da Assinatura: 19.07.2019. Autoridade que assinou a ATA: 
Nicanor Batista Júnior.
S. J. Rio Preto, 20.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
EXTRATO DE PORTARIA n.º 028 – 20.04. 2020
RESOLVE: DESIGNAR a(o) servidor(a) MARIA DO CARMO MAR-
QUES DA SILVA, matrícula n. 1.013, agente administrativo, para 
exercer a função de FISCAL DO CONTRATO em epígrafe, fazen-
do jus à respectiva remuneração pela atividade especial, e, como 
SUPLENTE, a servidora MARIENY MACHADO MENDES, matrícula 
n. 689, agente administrativo, ambos lotados na Gerência Admi-
nistrativo-Financeira. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, gerando efeitos a partir do início da Ordem de Serviço.
S. J. Rio Preto 20.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 20.04.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superinten-
dente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECI-
MENTO

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO Nº 01/2020
 JUSTIFICATIVA PARA A DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLI-
CO: Considerando a inviabilidade de competição entre as organi-
zações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto 
da parceria, visto que as metas somente serão atingidas por Enti-
dade específi ca, que é a autorizada pelo Governo do Estado para 
o convênio do projeto “Bom Prato” levado a cabo pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, o Secretário 
Municipal de Agricultura e Abastecimento de São José do Rio Preto 
JUSTIFICA a ausência do CHAMAMENTO PÚBLICO e determina a 
abertura de PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMEN-
TO PÚBLICO, para a celebração de parceria com Organização da 
Sociedade Civil, para concessão de subvenção social autorizada 
pela lei nº 13.429 de 28 de fevereiro de 2020, em conformidade 
com a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e com o De-
creto Municipal nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 
Decreto Municipal nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017 e pelo 
Decreto nº 17.800 de 29 de junho de 2017, conforme segue: 
OBJETO: Permitir que a Associação Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus – gestora do “Restaurante Bom Prato na 
Providência de Deus” possa continuar custeando o pagamento de 
despesas de manutenção de suas atividades institucionais através 
de subvenção social, nos moldes que dispõe o art. 31, II, da Lei 
Federal nº 13.019/14, visando atender as Instruções nº 02/2016 do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
ENTIDADE: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência 
de Deus, inscrita no CNPJ/MF 53.221.255/0021-94.
ENDEREÇO DA ENTIDADE: Rua Pedro Amaral, 2919, Centro, 
CEP 15.010-010, São José do Rio Preto – SP.
VALOR DA PARCERIA: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
TIPO DE PARCERIA: Termo de Colaboração.
A não apresentação dos documentos solicitados, dentro do prazo 
estabelecido na presente CONVOCAÇÃO implicará na impossibili-
dade de celebração da parceria. 
Nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 13.019/14, com nova redação 
dada pela 13.204/2015, fi ca aberto, concomitantemente a este, o 
prazo para eventuais impugnações.
São José do Rio Preto, 20 de abril de 2020.
Antônio Pedro Pezzuto Junior
Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EDITAL N.º 41/2020
20 de abril de 2020
Empresa : Telefônica Brasil S/A
CNPJ   : 02.558.157/0001-62
Insc. Municipal : 876557 (IDM)
Notifi camos a empresa supracitada a recolher o valor relativo ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN constan-
te na Notifi cação de lançamento 072/2020 abaixo relacionada, 
ou apresentar defesa por escrito. O prazo para impugnação está 
suspenso até o dia 30/04/2020 (prazo este sujeito a prorrogação a 
qualquer tempo) conforme artigo 2º, inciso III, da Portaria SEMFAZ 
Nº02/2020.
 
1. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO Nº 072/2020 – Re-
ferente ao cálculo do ISSQN da obra localizada na rua Visconde 
Porto Seguro nº 381, esquina com a rua Alberto Sufredini Bertoni, 
Jardim Paulista, S. J. do Rio Preto- SP.
O sujeito passivo acima mencionado, responsável tributário, 
solicitou habite-se por meio do protocolo nº 2019.322337 e 
2019.322329, tendo como consequência a apuração do ISS-
QN relativo ao serviço de construção civil por meio do protocolo 
nº2019.326648.
Capitulação legal: artigo 1º (subitem de serviço 07.02.00) combi-
nado com os artigos 13, inciso II e artigo 46, incisos III e IV da Lei 
Complementar Municipal nº 178/2003.
A base de cálculo foi apurada com base nos artigos nos artigos da 
Lei Complementar Municipal nº 178/2003 (art. 27, inciso I e art. 38) 
e no artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Caso opte por apresentar defesa, esta deverá ser protocolada na 
Unidade do Poupatempo, situada na Rua Antônio de Godoy nº 
3.033, Centro, São José do Rio Preto – SP ou pelo e-mail semfaz.
poupatempo@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.julgamento@riopreto.
sp.gov.br.
Informamos que toda a documentação referente ao processo que 
gerou o lançamento tributário supracitado encontra-se sob a guarda 
do Fisco municipal, à disposição do representante legal da empre-
sa, responsável solidário ou de pessoa legalmente habilitada para 
análise e conhecimento, podendo ser consultada nos dias úteis me-
diante agendamento pelo fone (17) 3201-1310 das 10h às 12h.
São José do Rio Preto - SP, 20 de abril de 2020.
Eder Guilherme de Almeida
Auditor Fiscal Tributário Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 

202088862 APARECIDA VITORIA TREVIZAN PEREIRA 
202088271 ATENDIMENTO GERIATRICO E PSIQUIATRICO ANDRADE MONTANHEZ LTDA 
202063883 ESQUECE O MUNDO LÁ FORA EIRELI 
202082940 FZ3 EMPREENDIMENTOS LTDA 
202059973 JOSE LUIZ ZILLI 
202083124 JOSE LUIZ ZILLI 
202077944 MARCIA CRISTINA  TONCHIS 
202023724 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023690 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023717 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023742 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023730 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023738 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023700 MARIO FRANCO DE LIMA 
202023709 MARIO FRANCO DE LIMA 
202044517 NEIDE DIAS PERISSINI ME 
202082789 RODRIGO MORAIS EGIDIO 
202075929 SUELI DE FATIMA MENEGHELLI CABRELLI 
2019412582 VITOR RODRIGUES BERTO 
2019412578 VITOR RODRIGUES BERTO 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 17 de abril de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 202053260  ALEX HENRIQUE CRUZ 

202082211   ALEXANDRE DEL NERO ARID 
202081066   ALINE TAKAGI REZENDE 
202082180   AMANDA GENEROSO DA SILVA 

 202071194  ANTONIO BRANDÃO PIMENTA 
  202067322 ANTONIO CARLOS QUINTANILHA 
  202026704 APARECIDO JOÃO FALOPPA 
 202083836  BEATRIZ BARBOSA FARIA 
 202082961  CARLITO FERNANDES DA SILVA 

202077557   CLAUDEVAN VIEIRA DA SILVA 
202081276   CLEITON ALVES SANTANA 
202088817   DANILO AMARO FERRAZ 

 202067433  EDSON BARBOSA 
 20080006  ELEANDRO DE SOUZA MALONI 

  202087791 ELISABERE MEDEIROS DOS SANTOS 
202028272   ELIZABETH DIAS BOINA 
202054164   ENIO FRANCISCO JULIO AGRELI 

 202064809  ERIVALDO FERREIRA MESQUITA 
 2020962  EVERALDO ROBERTO SALVARO JUNIOR 
  2019409183 FAJ NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

202083687   GABRIEL FERNANDES GOMES 
 202087800 202087809 HELIO PEREIRA DE LIMA 

 202029596  IRINEU DAVID SOFIA JUNIOR 
20202306   JORGE ANTONIO MAZUCATO 

  2020103651 JOSÉ LUIZ ZILLI 
 202081167  KELLY CRISTINA DRAGHICHEVICH 

  201363814 L J K EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
LTDA 

  2019363814 L J K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA 

  202039847 LARISSA INGLIDS MONTEZINO 
  2019236597 LOG SJRP I INCORPORAÇÕES SPE LTDA 

202044068   MARIA EDUARDA DOS SANTOS 
RODRIGUES 

 202051620  MARIA PATRICIA SANSON FERREIRA 
 202074876  MARIO EVANDRO MARQUESINI LIMA 
  202023681 MARIO FRANCO DE LIMA 

202052339   MARISA BALBOA REGOS MARCHIORI 
202088927   MARLENE APARECIDA FERNANDES 

 202059977  MICHEL DE MOURA BARBOSA 
202020601 202020624 2012020614 MILENE APARECIDA MORANDI 
202056670   MILTON FELIX MARTINS 

 202086110  MOISES ALVES DA SILVA 
 202077438  ONOFRE JOSE DE CASTRO JUNIOR 

202076278   OTMA RIO PRETO AGROPECUÁRIA LTDA 
 202076459  PASCHOAL VIZIOLI FILHO 

202074012   PEDRO PAULO DE CARVALHO 
2019409121   R3M EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA 
202084557   RAFAEL SALVATI TAVEIRA 

  202088861 REGINA MARIA PASSINI 
20208356   RENATO GOMES RODRIGUES DA SILVA 

  20208322 RENATO GOMES RODRIGUES DA SILVA 
 202050642 202050644 RNI NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 

202050761   RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
 202020200  RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

394 SPE LTDA 
 202076071  RODRIGO FERREIRA DA SILVA 
  202074335 RODRIGO VIEIRA TREMURA 
 202069026  ROSANE FERRACINI GARCIA FALOPPA 
 202075623  ROSIMEIRE PEREIRA 

202080401   SANDRA REGINA MARTINS PERES 
 202038194  SERGIO ROBERTO DIAS 

202055460   SILVIO DONIZETE DELFINO 
202019623   TAISA MARIA SEREZINI CALZETA 

  202062443 VALDENBERTO CASSIANO ALVES 
 202052296  VALDIR NERIS CARDOSO 
  2020103784 VIVIANI APARECIDA LOPES DE TOLEDO 

202067027   WILLIAN RIBEIRO MOITINHO 
202084516   ZANONI BATISTA DE AZEVEDO 
202062961   ZELINDA CASSIANO GARCIA 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto,  17 de abril de 2020. 

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

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
 2019261167  CAROLINA APARECIDA MARTINS 

ORLANDINO 
202087205   DIRCE DE MOURA LAZARO 

  202064288 DONOVAN DA SILVA 
  202080072 ELISANGELA BILAR LOURENÇO SILVA 
  202042810 FACCHEZZO PARTICIAÇÕES LTDA 
  202042809 FACCHEZZO PARTICIAÇÕES LTDA 

202082733   HELIO PONTES DALTO 
202082737   HELIO PONTES DALTO 
202086331   KLAUS SAUR 
202028990  202028991 MARCOS ROGERIO LEAL 
202070686   RENAN MACHADO CANHIZARES 
202081317  202081319 RICARDO MARTINS PINTO 
202042482 202042476  ROSA MARTINS BARBINO 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

Editais de
CONVOCAÇÃO

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Pregão Eletrônico n° 005/2020)

CONTRATO Nº: 008/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: SO INNOVATIVE POWER SOLUTIONS CONSUL-
TORIA LTDA-EPP 
OBJETO: Aquisição de módulo de potência para aplicação em 
sistema ininterrupto de energia “no-break” (UPS) modular já exis-
tente e em funcionamento no Data Center da EMPRO, com suporte 
técnico e garantia do módulo a ser fornecido, conforme especifi ca-
ções técnicas e condições de execução contidas no anexo I, deste 
Edital.
VALOR: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA: 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021. 
DATA DO CONTRATO: 01 de abril de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 002/2017)

QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 007/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 018/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Algar Multimídia S/A.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a redução de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do Termo Aditivo n° 003/2019 
fi rmado entre as partes, sem alteração de velocidade do link, que 
permanece em 1Gb, com fundamento no art. 81, inciso VI, § 1º, da 
Lei n.º 13.303/16 e demais disposições legais aqui aplicáveis.
VIGÊNCIA: 12 de abril de 2020 a 11 de abril de 2021.
VALOR: R$ 206.280,00 (duzentos e seis mil e duzentos e oitenta 
reais)
DATA ASSINATURA: 03 de abril de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(PREGÃO PRESENCIAL 002/2017)

QUARTO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 008/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 017/2017.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: Telefônica Brasil S/A.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a redução de 
10,42% (dez vírgula quarenta e dois por cento) do valor do Termo 
Aditivo n° 004/2019 fi rmado entre as partes, sem alteração de ve-
locidade do link, que permanece em 1Gb, com fundamento no art. 
81, inciso VI, § 1º, da Lei n.º 13.303/16 e demais disposições legais 
aqui aplicáveis.
VIGÊNCIA: 12 de abril de 2020 a 11 de abril de 2021.
VALOR: R$ 206.280,00 (duzentos e seis mil e duzentos e oitenta 
reais)
DATA ASSINATURA: 07 de abril de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 20 de abril de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

Prefeitura Municipal de
PALESTINA

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

EDITAL
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS – COMARCA DE PALESTINA – SP.
GIULIANO MARCUCCI COSTA - OFICIAL. Edital com prazo de 15 (quinze) dias. GIULIANO MARCUCCI COSTA, Ofi cial do Registro de Imóveis da Co-
marca de Palestina - SP, faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e possa interessar, que o MUNICÍPIO
DE PALESTINA, CNPJ N° 45.149.184/0001-94, com sede na Rua Siqueira Campos, 1.380, Bairro Centro, em Palestina/SP, depositou neste Ofi -
cial de Registro (protocolo 46.797 de 05.03.2020) todos os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da lei 6.766/79, para fi ns do regis-
tro do “Loteamento Palestina-D”, localizado na Rua Geraldo Calixto, quadra n° 129, lote n° 01, cadastro municipal n° 760000, desta cidade 
de Palestina, do imóvel urbano constante de uma área de 78.980,19 m2. devidamente matriculado sob o n° 7.633 livro n° 2, deste Ofi cial, em 
nome do MUNICÍPIO DE PALESTINA, CNPJ N° 45.149.184/0001-94, com sede na Rua Siqueira Campos, 1.380, Bairro Centro, em Palestina/SP.
O referido loteamento contém área de 78.980,19 m2, para a divisão em 160 lotes, 31.952,36 m2; para o sistema viário, 25.898,32 m2; para área 
institucional, 3.950,12 m2; para área verde, 12.196,57 m2; para sistema de lazer, 4.982,82 m2. O loteamento foi previamente aprovado pela mu-
nicipalidade de acordo com a autorização da municipalidade, obedecendo às disposições legais que regem os loteamentos, com CERTIFICADO 
GRAPROHAB n° 027/2020, e alvará de licença expedido pela Prefeitura Municipal de Palestina aos 17 de março de 2020. Para que chegue ao co-
nhecimento de todos os interessados expediu-se o presente edital com prazo de quinze (15) dias, que será publicado em jornal local, podendo 
ser impugnado o pedido, contando o prazo a partir da data da última publicação nos termos do art. 19 da lei 6.766/79, encontrando-se os docu-
mentos em autos próprios à disposição dos interessados (planta reduzida anexa). Palestina, (18) de abril de 2.020. Ofi cial Giuliano Marcucci Costa.

EMCOP

Grupos Ocupacionais MÊS/ANO

01/03/2020
  FAIXA SALARIAL

Cargos Adm / Tecnicos Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Ref. 5 Ref. 6 Ref. 7 Ref. 8 Ref. 9 Ref. 10

Nivel Básico

Auxiliar de Limpeza 
Auxiliar de Serviços Gerais 1.617,16R$         1.730,36R$         1.851,49R$         1.981,09R$         2.119,77R$         2.268,15R$         2.426,92R$         2.596,81R$         2.778,58R$         2.973,08R$         

Servente de Obras

Nivel Médio

Assistente Administrativo
Auxiliar Administrativo
Carpinteiro
Eletricista 
Encanador 2.216,03R$         2.371,15R$         2.537,13R$         2.714,73R$         2.904,76R$         3.108,10R$         3.325,66R$         3.558,46R$         3.807,55R$         4.074,08R$         

Motorista
Pedreiro
Pintor 
Recepcionista
Serralheiro
Telefonista

Nivel Superior

Contador
Engenheiro Civil 5.600,46R$         5.992,49R$         6.411,97R$         6.860,80R$         7.341,06R$         7.854,93R$         8.404,78R$         8.993,11R$         9.622,63R$         10.296,22R$       

Nivel Superior

Advogado R$ 6.160,53 R$ 6.591,77 R$ 7.053,19 R$ 7.546,91 R$ 8.075,20 R$ 8.640,46 R$ 9.245,29 R$ 9.892,46 R$ 10.584,94 R$ 11.325,88

Nivel Superior

Assistente Social R$ 4.869,98 R$ 5.210,88 R$ 5.575,64 R$ 5.965,93 R$ 6.383,55 R$ 6.830,40 R$ 7.308,53 R$ 7.820,12 R$ 8.367,53 R$ 8.953,26

São José do Rio Preto/SP, 01 DE MARÇO DE 2020

JOÃO FRANCISCO ROSSI

               DIRETOR ADMINISTRATIVO

          EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES EMCOP LTDA
                          PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

PUBLICAÇÃO ANUAL DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS E DAS REMUNERAÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS

Tendo em vista a Instrução Normativa do TCE/SP Nº.02/2008, ARTIGO 223, INCISO XVII, e conforme disposto no artigo 39, § 6º, da Constituição Federal, segue abaixo, relação dos valores dos  

subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos vigente no ano de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA 
POR CONSULTA AOS TRABALHADORES PELO SITE - SINER-
GIASPCUT.COM.BR. 

Empresas: (Data Base Junho)

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAU-
LISTA 
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA

Pelo presente edital, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GE-
RAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, considerando o 
Decreto Estadual 64.881/2020 que determinou quarentena em todo 
o Estado de São Paulo permitindo apenas a execução de ativi-
dades essenciais indispensáveis as necessidades inadiáveis da 
comunidade e proibindo aglomerações em função da pandemia de 
Covid19; considerando o item “VIII” da NOTA TÉCNICA CONJUN-
TA Nº 06/2020 – PGT/CONALIS do MINISTÉRIO PUBLICO DO 
TRABALHO—COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO 
DA LIBERDADE SINDICAL (CONALIS), CONVOCA todos os tra-
balhadores das empresas citadas acima, lotados no município que 
integra a sua base territorial, associados ou não, para que façam 
acesso ao site sinergiaspcut.com.br a partir do dia 24/04 para to-
marem ciência da “Pauta de Reivindicações” das Empresas supra-
citadas e mediante endereço eletrônico indicado junto às mesmas, 
manifestem-se, se assim desejarem, no prazo de 24 a 30/04/2020 
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) aprovação ou rejeição como um 
todo, da Pauta de Reivindicações a ser encaminhada à empresa, 
b) autorização para a diretoria do Sindicato fi rmar Acordo Coletivo 
de Trabalho com a empresa empregadora; c) Autorização para a 
diretoria do Sindicato requerer protesto judicial, bem como para 
instaurar processo de dissídio coletivo perante a Justiça do Traba-
lho. Em função da excepcionalidade da situação de pandemia pelo 
COVID19, será considerada aprovada a Pauta de Reivindicações 
e autorizados e/ou aprovados demais itens da “Ordem do Dia” que 
não obtiverem rejeição de no mínimo cinquenta por cento mais um 
do número de trabalhadores da empresa associados ou não ao 
Sindicato, determino a sua publicação em jornal de circulação no 
município de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, 21 de 
Abril de 2020. Fábio Lucas Pestile– Presidente. 
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

DiáriodoBob
Dúvida cruel. Se é verdade que a gente colhe o que planta, 

confesso: não me lembro de ter plantado um pé de boleto. Bloco 
de dados. Os óbitos pelo novo coronavírus já cresceram seis 
vezes em nosso Estado neste mês. Números. Ontem, havia um 
total de 1.037 mortes relacionadas à COVID-19, contra 164 
em 1º de abril. Segue a quarentena. O prefeito Edinho Araú-
jo prorrogou a quarentena, em Rio Preto, até dia 10 de maio 
seguindo o decreto estadual editado pelo governo do Estado 
de São Paulo. Voto sem cabresto. O recém-eleito presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luís Roberto Barroso, 
acredita que junho será o prazo máximo para decidir sobre o 
adiamento ou não das eleições municipais e acrescenta princi-
palmente aos candidatos: “Se não for possível realizar o pleito 
com segurança, o adiamento se imporá”. Corona X Dengue. 
O pastor Afonso Martins, preocupado com seu rebanho e con-
sigo próprio (portador de comorbidade), sugere à Secretaria de 
Saúde um olhar holístico para as pessoas que correm o risco 
dobrado. Só pra lembrar. No ano passado, Rio Preto registrou 
mais de 30 mil casos de dengue. Máscaras e brigadas. Acho 
que chegamos a 3ª guerra mundial e nem demos conta disso. 
A diferença é que eu, na minha inocência, acreditava que seria 
uma briga de algum país rico, contra outro país rico, em busca de 
alguma riqueza maior ainda. Mas, confesso que errei. Descobri 
que o país mais forte na terceira guerra mundial não é o que 
tem mais armas de fogo (força bélica), mas aquele que soube 
investir na ciência, na saúde e em sua infraestrutura hospitalar, 
porque o inimigo não morre com um tiro, ele é invisível. Que 
essa guerra sirva pra que você reveja seus conceitos, entenda 
que rico é o trabalhador, sem ele não existe riqueza. Que sem 
o homem a natureza é mais feliz e o céu mais azul. Que vencer 
uma guerra no sofá é uma benção e está em suas mãos. Sua 
casa é sua trincheira e na terceira guerra mundial a granada 
mais perigosa é água e sabão. E quando passar, olhe pra essa 
quarentena e veja que ela foi apenas o tempo de incubação, 
que você precisou para renascer. Liberdade de pensamento. 
A melhor sensação do dia é acordar, respirar e agradecer a Deus 
por mais um dia de vida. Ponto e basta!

TEM GENTE QUE PRECISA PARAR COM ESSA HIPOCRISIA DE SENTIR SAUDADES 
DA CONVIVÊNCIA. VAMOS COMBINAR QUE, PARA QUEM JÁ NÃO SE ATURAVA 

HÁ TEMPOS - CONVENHAMOS -, O ISOLAMENTO SOCIAL É UMA BÊNÇÃO! Sorria , 
beba muita água e seja feliz!

MAL SÚBITO. O ex-pre-
sidente do Palestra, Edmo 
Alves da Costa, foi internado 
na madrugada de ontem, 
com problemas coronarianos. 
A notícia foi anunciada no 
grupo de WhatsUp de asso-
ciados, com foto dele (Edmo) 
convalescendo.

O MÉDICO JOÃO Gomes 
Netinho e Alice Netinho com-
pletaram 45 anos de casa-
dos, no último domingo, dia 
19. Casal nota dez. Aquele 
abraço!

 
SEM CAMINHADA. Até pra 

dar uma voltinha na represa 
está difícil. Todos os esta-
cionamentos laterais foram 
carimbados com “é proibido 
estacionar”. Então, tem gente 
saindo a pé de casa.

O MÉDICO CLEVERSON 
Davila e Karina Bigatão Fran-
co Davila estão festejando 22 
anos de feliz união conjugal, 
ao lado dos fi lhos e familia-
res. Parabéns!

ÔNIBUS LOTADO pode? E 
com gente em pé assopran-
do um no cangote do outro? 
É o que mais perguntam no 
meu programa de rádio que 
vem sendo feito em casa pra 
não correr risco.

O ADVOGADO Manoel 
Neves Filho e o engenheiro 
civil Jorge Bassitt foram os 
aniversariantes de ontem. 
Aquele abraço.

CAMILA RENZO preparou 
surpresa para comemorar os 
32 anos do namorado Rafael 
Muzaiel, na residência dele, 
em Jundiaí.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Bodas de Oliveira
O cantor Bozó (Adeildo) 
e Denise Marques Alves 
estão comemorando Bodas 
de Oliveira (34 anos de 
casamento), em clima de 
quarentena, e recebendo 
muitas mensagens de 
cumprimentos dos amigos e 
familiares. Parabéns!  

As irmãs Maria Helena Cavenaghi e Neide Guareschi 
em badalado encontro de mulheres elegantes. Foto 

Luizinho Bueno

Fique por Dentro
Nesta quarta-feira, dia 22, 
o impacto do coronavírus na 
economia global será tema 
da LIVE LIDE Rio Preto, que 
tem na presidência Marcos 
Scaldelai. O encontro on-line 
terá a participação de Victor 
do Prado, diretor do Conselho 
e do Comitê de Negociações 
Internacionais da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).   
Além de mostrar os impactos 
que a economia sofreu em 
meio a pandemia, Prado vai 
debater sobre as previsões de 
retomada para empresas dos 
setores do comércio, serviços 
e indústrias. O evento virtual 
é exclusivo para filiados do 
LIDE Rio Preto, LIDE Mulher 
Rio Preto e LIDE Futuro 
Rio Preto. Nesta semana, 
em especial, o grupo terá 
a participação de filiados 
do LIDE Campinas e LIDE 
Ribeirão Preto.

O advogado João Flávio Pessoa e Ana Paula 
Castilho Pessoa em noite festiva. 

Foto Arnaldo Mussi 


