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Residências geram quase 5% a menos de 
lixo doméstico e condomínios dobram volume

Ele foi internado no Hospi-
tal Austa em Rio Preto, neste 
domingo (17), com quadro de 
abdômen agudo e parada car-
diorrespiratória. Ontem, ele veio 
a óbito por falência de múltiplos 
órgãos.

Pág. A5 Grupos prioritários nesta etapa são adultos e professores

RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Salões de beleza e barbearias voltam a 
fechar as portas a partir de hoje em RP

Pág. A3

Patriarca da 
Bebidas Poty, 
Pedro Franzotti 
morre aos 89

Cláudio LAHOS

Divulgação

Cooperativa de coletores estima que redução no consumo é a responsável pela produção de menos resíduos em Rio Preto Pág. A6

Cláudio LAHOS

Começa última fase de 
vacina contra gripe

Teve início nesta segunda-feira, a última etapa da vacinação 
contra a gripe. O Ministério da Saúde incluiu professores e 
adultos de 55 a 59 anos como grupos prioritários da campa-
nha. Em Rio Preto, a estimativa da Secretaria Municipal de 
Saúde é de que 6 mil professores e 22 mil adultos nesta faixa 
etária sejam imunizados.                                            Pág. A4

Edinho descarta 
antecipar 

feriados por 
causa do vírus
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Plano regional de 
enfrentamento 

é entregue 
em reunião 

Pág. A3

Sessão remota 
terá adesão de 
Dornelas, Rillo
e Marcondes 
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Violência sexual cresce 9% 
e meninas são as maiores 
vítimas, segundo Vigilância
Rio Preto registrou um aumento de 9% no número de casos 

de abuso sexual contra crianças em 2019, com 65 ocorrências 
contabilizadas. Em contrapartida, houve redução de 17% quando 
as vítimas são adolescentes.                                       Pág. A5

Com três mortes em três 
dias, Rio Preto chega a 15 

óbitos e 455 casos de Covid
A vítima fatal mais recente da pandemia na cidade é uma 

mulher, de 60 anos, que tinha comorbidades. O coeficiente de 
incidência da doença aumentou, passando para 98 casos por 
100 mil habitantes.                                                    Pág. A4
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19 de maio de 2020 SAÚDE/OPINIÃO      

A busca pelo corpo 
perfeito, aquele que se 
encaixa nos padrões de 
beleza impostos pela so-
ciedade, pode ser vista 
diariamente em clínicas, 
academias ou em rodas 
de bate-papo sobre aquele 
último regime ‘milagroso’.

Esta obsessão pela 
imagem leva as pesso-
as a estabelecerem me-
tas, muitas vezes irreais 
e descompassadas, sem 
medirem sacrifícios nem 
consequências. 

Assim, sentir-se bem 
com o próprio corpo fica 
difícil em meio a uma 
ditadura da estética, que 
incentiva o uso de drogas, 
incompatíveis exercícios 
físicos ou cirurgias plás-
ticas. Neste vale-tudo, 
preservar a saúde física 
e emocional fica para 
depois.

É inegável a importân-
cia de exercícios físicos e 
de uma boa alimentação, 
em qualquer faixa etária, 
para o próprio bem-estar 
físico e mental. Porém, o 
que se observa, hoje, é 
que este bem-estar está 
associado apenas a um 
padrão de beleza igual ao 
da (o) modelo da capa de 
revista, uma vez que este 
corpo ideal, na fantasia 

do indivíduo, irá lhe trazer 
sucesso.

A nova aparência de Ade-
le  tem chamado a atenção 
nas redes sociais.

Cinco meses depois de 
uma sumida no Instagram, 
a cantora Adele publicou 
uma foto em que aparece 
mais magra nesta quarta-
-feira (6), celebrando seu 
aniversário.

Mais muito mais que feli-
citações pela data, os mais 
de 100 mil comentários se 
dividiram entre elogios e 
críticas ao corpo da can-
tora: parte dos seguidores 
enveredaram por “você está 
maravilhosa” e “tá magra, 
hein?”, tipo de comentários 
que atacam diretamente a 
autoestima feminina por, 
muitas vezes, associarem 
a beleza à magreza. Outros, 
se mostraram preocupados 
com a saúde física da Adele, 
“você está doente?”, ques-
tionou uma seguidora.

Alguns seguidores co-
mentaram, ainda, se ela es-
taria usando drogas ilícitas 
que a fizessem perder peso 
assim. Falar sobre o corpo 
de Adele tem tudo a ver com 
a forma com que vemos 
pessoas gordas na socieda-
de, explicam especialistas, 
e com como somos “som-
meliers de corpos”.

Até quando a sociedade 
vai se comportar como um 
grande açougue, que deixa 
as carnes em exposição, 
para serem escolhidas?

Até quando esta cobran-
ça? Somos vistas como 
um pedaço de carne, para 
cumprirem sua fome, de 
futilidade.

Corpo belo e onde tem 
uma mulher feliz dentro

A beleza vai além de um 
corpo, seja magro, gordo ou 
malhado, está no interior 
de cada mulher, na força 
de cada mulher, na dor que 
a história deixou em cada 
mulher.

Brancas, pretas, pardas, 
até quando seremos com-
paradas?

Lute sempre por sua 
felicidade. Vou dar umas 
dicas para ajudá-las nessa 
luta pelo amor próprio.

1_Nunca acredite que 
não é capaz. Por mais que 
te digam que você não é 
capaz de algo, não desa-
nime! ...    

2_ Não tente mudar 

             EstA obsessão pela imagem leva as pessoas a 
estabelecerem metas, muitas vezes irreais e descompassadas, 

sem medirem sacrifícios nem consequências“
”

 ARTIGO 

Paiva NETTO*

A TAÇA TRANSBORDANTE

No livro Lendas do Céu 
e da Terra, de autoria de 
Malba Tahan, pseudônimo 
do famoso escritor e ma-
temático brasileiro Júlio 
César de Mello e Souza 
(1895-1974), fui buscar 
este precioso ensinamen-
to:

Contam que um califa 
de Bagdá tinha um filho, 
já moço, muito acanhado e 
tímido. O rapaz não saía à 
rua para que o não vissem 
e dessem atenção ao seu 
modo de andar e o apon-
tassem como sucessor do 
rei. 

O pai [o califa de Bag-
dá], a quem muito morti-
ficava a timidez do filho, 
um dia chamou-o à parte 
e disse-lhe:

— Toma esta taça de 
cristal. Hás de levá-la com 

água a transbordar, desde 
este palácio até a mes-
quita, sem contudo entor-
nares uma gota sequer. 
É essa a minha ordem. E 
muito triste ficarei se me 
desobedeceres!

[Então,] pelas longas e 
tortuosas ruas de Bagdá 
sai o moço a caminhar com 
imensa cautela, completa-
mente alheio ao rebuliço 
da massa popular, e in-
diferente aos olhares dos 
curiosos espectadores. 
Sim, porque era preciso 
obedecer a seu pai. E ele 
fez exatamente como lhe 
fora ordenado. Tornando à 
casa, perguntou-lhe o rei 
se havia notado a curiosi-
dade dos transeuntes.

O rapaz, surpreso, lhe 
perguntou:

— Como me seria pos-
sível fazê-lo, respondeu, 
tendo na mão a taça a 
transbordar?

Tire seus padrões do meu 
corpo, Adele é alvo de debate

Divulgação

E o autor conclui:
Assim também, se tu, 

meu amigo, se tu, minha 
amiga, andasses pela vida 
preocupado com uma taça 
a transbordar, afastarias 
de ti o despeito humano e 
caminharias pela estrada 
do dever com tranquila 
confiança. Ora, essa taça 
mais frágil que o vidro, 
mas que deve absorver os 
teus sentidos, é a tua alma 
cristã. 

E se possuis essa pre-
ciosa e delicada taça e 
desejas transportá-la, por 
que emprestar tanta im-
portância aos olhares e 
críticas dos transeuntes 
que querem perturbar a tua 
jornada gloriosa pela vida?

Eis aí! Que instrutiva 
lição foi aprendida pelo 
jovem príncipe. Todo aque-
le que procura vivenciar 
os exemplos fraternos do 
Cristo, seja essa pessoa 

cristã propriamente dita ou 
não, e cumpre o Seu Novo 
Mandamento — “Amai-vos 
como Eu vos amei. So-
mente assim podereis ser 
reconhecidos como meus 
discípulos, se tiverdes o 
mesmo Amor uns pelos ou-
tros” (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35) — per-
manece focada ou focado 
na Agenda Espiritual que 
veio desempenhar neste 
orbe, como nos pede o 
ilustríssimo dr. Bezerra de 
Menezes (Espírito):

— Juntar Prece e Tra-
balho, resplandecer com 
as forças da Oração e da 
Vigilância. Assim deve-
mos suplicar aos Anjos 
Guardiães, os quais velam 
pelo equilíbrio de nossa 
mente e, portanto, por 
nossa Alma. Rezemos para 
que nos deem a oportuna 
inspiração e nos orientem 
no governo de nossa vida 

particular e coletiva, ge-
rando o bem maior, que é 
o cumprimento da Agenda 
Espiritual, prevista para 
nossa jornada na Terra. 
Antes do retorno ao Mundo 
da Verdade, essa é a mais 
importante consideração 
que deve constantemente 
florescer em nosso Espírito.

Aquele que não possui 
um ideal no Bem corre 
o risco de não dispor de 
convicção em coisa alguma 
e está mais suscetível a 
se perturbar com a crítica 
alheia. Deve, portanto, ou-
vir em primeiro lugar a sua 
própria consciência. Quem 
acredita no Divino Amigo e 
segue as Suas Lições Ben-
ditas de Amor, Verdade e 
Justiça nada teme nem faz 
mal a quem quer que seja. 
Pelo contrário, mantém a 
Esperança no futuro com 
operosas mãos a realizar, 
no presente, o Bem pelo 

semelhante. Seja esse o 
nosso vitorioso aprendiza-
do no caminho do Cristo. 
Porém, a fim de obtermos 
tal êxito, teremos que ser 
sempre perseverantes, 
obstinados, pertinazes, de-
cididos, ousados, resolu-
tos, arrojados, de maneira 
a alcançarmos a salvação. 
Jamais percamos de vista 
esta máxima do Pastor 
Celeste:

— Em verdade, em ver-
dade vos digo que aquele 
que crê em mim também 
fará as obras que Eu faço, 
e as fará maiores do que 
estas; porque Eu vou para 
meu Pai [e vós permane-
cereis na Terra].

Jesus (João, 14:12)

* Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com 

quem você é ...
3_Por mais que seja di-

fícil, insista. ...
4_Não ligue para as crí-

ticas que não auxiliam no 
seu crescimento. ...

5_Ame-se. ...
6_Não se cale. ...
7_ Faça no mínimo três 

elogios para você por dia
Da autoestima resulta a 

maioria dos estados emo-
cionais de uma mulher. É 
muito além de se sentir 
bela, são as crenças e sen-
timentos de importância, 
valor, coragem e segurança.

Beijos e até a próxima 
terça-feira.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga 
em formação e palestran-
te em vendas. Gestora 
comercial, sensual coa-
ch, empresária do mer-
cado erótico, criadora do 
projeto SAT (Sexualidade 
Amor pra Todos), Projeto 
de Inclusão, projeto CEL 
(Coragem e Empodera-
mento e Libertação).
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A Prefeitura de Rio Preto 
atendendo recomendação do 
Ministério Público vai obrigar o 
fechamento de Salões de Beleza 
e Barbearias da cidade a partir 
desta terça-feira (19) em cum-
primento do decreto estadual 
64.975/2020 (14/05/2020) 
que proibiu estas atividades de 
funcionar em todo o Estado até 
o próximo dia 31 de maio.

Tanto salões como bar-
bearias estavam funcionado 
em Rio Preto graças ao de-
creto municipal 18.586/2020 
(15/04/2020) que será alte-
rado pelo novo decreto mu-
nicipal decreto 18.608/2020 
(18/05/2020) que vai ser publi-
cado nesta terça-feira (19) no 

Diário Oficial (Jornal Dhoje).  O 
novo exclui estas duas ativida-
des e com isso elas não poderão 
mais funcionar na cidade.

Em trecho da recomenda-
ção feita pelo promotor Carlos 
Romani ele salientou que “As 
normas estaduais mais restriti-
vas devem prevalecer, porque: a) 
a proteção conferida pela norma 
federal se mostrou deficiente, 
considerando-se que o contágio 
segue avançando em progressão 
e que tais atividades implicam 
aglomerações de pessoas”. 

Em outro apontamento o MP 
deixa claro que caso a Prefeitura 
não viesse acatar a orientação 
tomaria as providências cabíveis 
encaminhando o caso para ser 
analisado pelo Procurador-Geral 
de Justiça para que as provi-
dências para o cumprimento 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Salões de beleza e barbearias 
terão que fechar as portas

EM CUMPRIMENTO A DECRETO ESTADUAL

O ex-presidente da Repúbli-
ca e atual senador por Alagoas 
Fernando Collor (Pros) usou sua 
conta no Twitter nesta segunda-
-feira (18) para pedir desculpas 
pelo bloqueio de parte do saldo 
de cadernetas de poupança e 
contas-correntes durante seu 
governo, em 1990. 

Em uma sequência de pu-
blicações na rede social, Collor 
afirmou que a “decisão foi 
dificílima” e que a medida foi 
tomada para tentar conter a 
hiperinflação, que chegava a 
80% ao mês. 

“É chegado o momento de 
falar, com ainda mais clareza, 
de um assunto delicado e im-
portante”, escreveu o senador. 

“Acreditei que aquelas me-
didas radicais eram o caminho 
certo. Infelizmente errei. Gos-
taria de pedir perdão a todas 
aquelas pessoas que foram 
prejudicadas pelo bloqueio dos 
ativos”.

30 anos depois 
Collor pede 

desculpas por 
ter bloqueado 

poupanças 

Pressiona 
O processo eleitoral se aproxima e junto vem a pressão política nas bases dos 

partidos. O presidente do PSC, Paulo Neto, informou que parte dos pré-candidatos 
a vereador pressiona para que o partido lance candidatura própria para prefeito. 
Se decidir por candidatura própria, Paulo Neto disse que ainda não tem um nome 
para representar a sigla nas eleições majoritárias. Se não lançar candidatura 
própria, no entanto, a tendência seria amarrar aliança com o MDB, para apoiar 
Edinho Araújo, na disputa pela reeleição.  

Quase 500
O número de contamina-

dos pelo coronavírus con-
tinua crescendo em Rio 
Preto. A Secretaria da Saúde 
informou, ontem, que os 
contaminados se aproximam 
de 500. As mortes também 
aumentaram no último fim 
de semana, subiu de 11 
para 15. Preocupa ainda o 
setor da saúde o aumento 
de internações, 92 vítimas, 
que necessitam de apoio 
médico devido à gravidade 
da covid-19. Enquanto isso, 
boa parte da população con-
tinua resistente ao isolamen-
to social, contribuindo para 
propagar o vírus. A situação 
começa a ficar crítica.

Que 
cadeira...

O deputado federal Luiz 
Lauro Filho (PSDB-SP) mor-
reu ontem, em Campinas, 
aos 41 anos. O parlamentar 
teve duas paradas cardía-
cas, uma durante a madru-
gada e outra pela manhã. 
Lauro Filho estava em sua 
segunda legislatura como 
deputado. Na atual legislatu-
ra, começou como suplente 
em dezembro de 2019 e, 
em 2020, assumiu a ca-
deira do ex-deputado Luiz 
Flávio Gomes (PSB-SP), 
que faleceu em 1º de abril 
deste ano. Será que o ter-
ceiro colocado vai assumir 
a vaga? Até parece que a 
cadeira está amaldiçoada. 
Só rezando...  

Alvo
Os vídeos divulgados têm como 

alvo Edinho Araújo (MDB), que se 
prepara para disputar a reeleição. 
Pedro Nímer diz que os pré-can-
didatos deveriam elevar o nível 
elencando propostas para a cida-
de. Ao tentarem macular a imagem 
do prefeito para ganhar dividendos 
políticos, no processo eleitoral, na 
sua opinião, é perda de tempo. 
“Nada vai denegrir a imagem do 
prefeito e o governo vai responder 
as críticas com trabalho”, frisou. 
A cidade, diz Nimer, está bem ad-
ministrada e os ataques, por meio 
de vídeos, não colam.  

Esquisito
Anderson Branco (PL) re-

gistrou boletim de ocorrência 
alegando que sua residência 
foi atingida por tiros na ma-
drugada de domingo. O vere-
ador disse que sua atuação 
na Câmara tem incomodado 
e que não vai se acovardar 
diante das ameaças. Ele 
acha que a visita ao Cemité-
rio da Vila Formosa, em São 
Paulo, pode ter motivado a 
ira do possível grupo político 
agressor. A atitude destemida 
do vereador colocou em risco 
a saúde dele, ao entrar em 
covas, sem máscara, corren-
do o risco de contrair o vírus 
chinês. Esquisito...

Seria o 
fim...

A grande mídia tem des-
tinado quase todo o tempo 
divulgando informação sobre 
a pandemia da covid-19. 
O que era necessário para 
esclarecer a população, com 
o propósito de evitar con-
taminação, já foi divulgado 
à exaustão. Enquanto isso, 
outras mazelas assolam o 
que há de bom neste país. A 
região amazônica, que abriga 
a maior floresta tropical do 
mundo, também deveria ter 
espaços generosos todos os 
dias, na mídia, para comba-
ter o desmatamento. Sem 
ela, chuva no Sudeste, diz a 
Ciência, vai diminuir. Aí seria 
o fim...

Já começou
A pré-campanha eleitoral 2020 já começou na rede social e as críticas mais picantes 

são divulgadas pelo WhatsApp. Neste aplicativo, os adversários políticos do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), não poupam críticas ao governo, inclusive, usam de humor negro com o 
objetivo de tentar denigrir a imagem dele e por dúvidas na sua administração. “Quando 
aproximam as eleições, é isso mesmo que acontece”, declarou o presidente do MDB, 
Pedro Nímer, acrescentando que os vídeos são produzidos por pré-candidatos oportunistas.

Explicação
Os secretários Luís Roberto Thiesi (Administração) 

e Sueli Costa (Educação) prestam esclarecimento aos 
vereadores, na sessão de hoje, sobre o cancelamento 
da convocação de profissionais aprovados em concurso 
público para a área da educação. Os aprovados foram 
convocados, porém, devido a pandemia, as aulas 
da rede municipal foram suspensas, adiando a data 
para que eles assumam seus cargos. A promessa é 
que, quando as aulas recomeçarem, todos serão 
convocados. Marco Rillo (Psol), autor do pedido, quer 
explicação.

Sergio SAMPAIO

Da REDAÇÃO

do decreto estadual fossem 
alcançadas. 

Após receber a notificação 
na tarde desta segunda, o 
prefeito Edinho se reuniu com 
representantes do Comitê Ges-
tor de Enfrentamento ao Coro-
navírus e com o procurador geral 
do Município, Adilson Vedroni, 
onde foi aconselhado a acatar 
a notificação do MP.

Toda a polêmica em torno 
destas duas categorias co-
meçou após a publicação do 
decreto federal 10.344/2020 
(11 de maio de 2020) que 
considerou como serviços es-
senciais: academias, salões de 
beleza e barbearias.  Posterior a 
isso veio a publicação do novo 
decreto estadual que proibiu 
o funcionamento destas três 
atividades. 

ENFRENTAMENTO AO COVID

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) entregou, nesta se-
gunda-feira (18), um resumo 
do Plano Regional de Enfren-
tamento ao coronavírus (Co-
vid-19) para Rio Preto e região 
durante a reunião online do 
Conselho Municipalista que 
contou com as presenças de 
secretários estaduais e outros 
15 prefeitos que também fazem 
parte deste conselho recém-
-criado pelo governo do Estado.

Esse plano ainda está sen-
do desenvolvido junto com os 
prefeitos da região e deve ser 
concluído e encaminhado ao 
governo do Estado até a próxi-
ma sexta-feira (22).

O plano regional apresenta-
do pelo prefeito Edinho prevê 
cinco etapas, que variam do 
fechamento total à abertura 
quase completa do comércio 
a depender de indicadores 
que são atualizados diaria-
mente que serão conferidos 
diariamente perante sete in-

dicadores que são os seguin-
tes: 1 - Notificações síndrome 
gripal / dia; 2 - Percentual de 
positividade de casos testados; 
3 - Casos de síndrome gripal 
aguda grave; 4 - Ocupação 
de leitos de enfermaria e UTI; 
5 - Disponibilidade de EPI – 
estoque; 6 - Força de trabalho 
(RH) – atuante e 7 - Percentual 
de isolamento social.

O plano compreende 102 
municípios da região com popu-
lação estimada em 1,6 milhão 
de habitantes. 

Semelhante ao plano muni-
cipal de Rio Preto apresentado 
na semana passada, o plano 
regional determinou quatro 
critérios para a redução do dis-
tanciamento social e a possível 
flexibilização das atividades: os 
três primeiros são os estabe-
lecimentos pelo Estado: Taxa 
de isolamento de, no mínimo, 
55%; Redução sustentada do 
número de casos novos de 
Covid-19 por 14 dias consecuti-
vos; Taxa de ocupação de leitos 
(Covid) inferior a 60% e o quarto 
critério este último local que vai 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Plano Regional é entregue para 
prefeitos e secretários por Edinho

analisar a Capacidade da Rede 
de Saúde Local (Atenção Básica 
e Urgência e Emergência). 

Durante esta semana outras 
reuniões do Conselho Munici-
palista vão acontecer com a 
participação de secretários de 
Saúde e de Desenvolvimento 
dos municípios que fazem parte 
deste conselho.

“Em cada etapa há uma re-
comendação. A ideia é que os 
municípios insiram os seus nú-
meros e verifiquem a indicação 
da tabela sobre como proceder. 
Desta forma trataremos a pan-
demia na medida em que cada 
município se encontra”, salien-
tou o prefeito Edinho durante 
a apresentação ao Governo do 
Estado.

Dornelas vai participar da sessão 
remotamente nesta terça 

O vereador Jean Dornelas 
(MDB) não estará fisicamente 
participando da sessão ordinária 
desta terça-feira (19) na Câma-
ra de Rio Preto. O parlamentar 
participará remotamente a partir 
de agora.

Segundo Dornelas, há cerca 
de um ano ele fez uma cirurgia 
delicada nas vias respiratórias. 

“Fiz uma cirurgia traumática 
nas vias respiratórias, tenho 
muita dificuldade de permanecer 
muito tempo de máscara, por 
esse motivo tenho evitado conta-
to social, até mesmo profissional-
mente”, salientou o medebista.

Por conta dessa obrigação do 
uso de máscaras tanto em locais 
públicos como na Câmara em es-
pecial durante toda a sessão por 
conta das medidas de prevenção 
ao contágio do coronavírus (Co-
vid-19) o parlamentar salienta 
que até a volta à normalidade  vai 
participar virtualmente da sessão 
da Câmara de Rio Preto.

Outros dois vereadores que 
continuam participando remota-
mente da sessão são o vereador 

Marco Rillo (Psol) que está no 
grupo de risco – e o vereador 
Fábio Marcondes (PL) que este-
ve viajando recentemente para 
localidades onde o Covid tem alto 
índice de confirmações. 

Os vereadores Anderson 
Branco (PL) e Renato Pupo 
(PSDB), que estavam afastados 
por precaução (em quarentena), 
voltam à sessão a participar pre-
sencialmente da sessão desta 
terça-feira.

A 14ª sessão ordinária terá 
na pauta oito projetos de lei para 
serem votados sendo três deles 
em regime de urgência, são eles 
dois do Executivo um que conce-
de a administração de um imóvel 

Sergio SAMPAIO

QUARENTENA 

público ao Instituto Educacional 
Francisco de Assis e outro que 
dispõe sobre o Código Sanitário 
de Rio Preto, o terceiro projeto 
com urgência é do vereador 
Dornelas que declara utilidade 
pública o Grupo Espírita Casa 
da Luz. 

A sessão ordinária acontece 
a partir das 17h e continua sem 
poder ter a participação de pú-
blico por conta das proibições 
impostas para combater a proli-
feração do Covid-19 na cidade. 

As pessoas podem acompa-
nhar a sessão pela TV Câmara 
(28.2 TV Aberta e 4 na Net), ou 
pela rádio Educativa 106,7 FM e 
ou pelo site da legislativo.

Sergio SAMPAIO

Divulgação SMCS

A partir de hoje, salões não podem mais fun-
cionar até o dia 31 de maio
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A 15ª morte pelo novo 
coronavírus em Rio Preto foi 
confirmada pela Secretaria 
Municipal de Saúde nesta se-
gunda-feira, dia 18. A vítima 
é uma mulher, de 60 anos, 
que tinha comorbidades. Ela 
morreu neste domingo, dia 17.

É a terceira morte conse-
cutiva pela doença nos três 
últimos dias na cidade que 
tem, até o momento, 455 ca-
sos positivos e 133 pacientes 
curados.

Com a nova morte, con-
forme a Pasta, o índice de 
letalidade no município é de 
3,2% em um universo de 98 
casos positivos para cada 100 
mil habitantes. No Brasil, o 
percentual é de 6% e no Estado 
de São Paulo, 7,6%.

Entre os casos confirma-
dos do novo coronavírus, 107 
contaminados atuam na área 
da saúde e 77 apresentaram 
a síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG). O índice de in-
cidência da doença subiu para 
98 casos para cada 100 mil 
habitantes.

Segundo a gerente da Vigi-
lância Epidemiológica, Andréia 
Negri, a idosa apresentou os 
primeiros sintomas no dia 26 
de abril e foi internada.

De acordo com ela, foram 
atendidas 6.085 pessoas com 
síndrome gripal. Deste total, 
3.418 foram testadas para o 
Covid-19, o que equivale a um 
índice de coleta de 56%, con-
siderado de primeiro mundo 
por Andréia.

“É um dos maiores índi-
ces que podemos alcançar. 
Estamos investindo muito na 
testagem”, ressaltou.

PERFIL DAS VÍTIMAS

Conforme a Saúde rio-pre-
tense, dos 15 óbitos registra-
dos, 80% foram em pessoas 
com mais de 80 anos, sendo 
sete mulheres e oito homens.

As doenças cardiovascu-
lares lideram as estatísticas 

Pelo 3º dia consecutivo, Rio Preto registra 
morte por Covid e casos chegam a 455

Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio da Vigilância Epidemiológica 
do Departamento de Saúde, in-
forma que foi confirmado o 21º 
caso positivo de Covid-19 no 
município.

O caso é de uma mulher de 
86 anos que teve a coleta de 
amostra feita em março e enviada 
ao Instituto Adolfo Lutz na capi-
tal. Somente agora o município 
recebeu o resultado do exame. A 
mulher já cumpriu a quarentena.

Com mais esse caso positi-
vo, o município contabiliza 224 
notificações, 21 positivos, 185 
negativos e 18 aguardando re-
sultado e um óbito (incluso nos 
casos positivos).

O prefeito de Mirassol, André 
Vieira, também se manifestou so-
bre a decisão do Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, que suspendeu 
o funcionamento de escritórios 
de advocacia, motéis, barbearias, 
cabelereiros e manicures. 

Mirassol 
confirma 21° 

caso de Covid-19
Da REDAÇÃO

Começou nesta segunda-
-feira (18) a última etapa da 
campanha de vacinação contra 
a gripe. Para esta fase, o Mi-
nistério da Saúde incluiu pro-
fessores e adultos de 55 a 59 
anos como grupos prioritários 
da campanha. Em Rio Preto, 
a estimativa da Secretaria de 
Saúde é de que seis mil pro-
fessores e 22 mil adultos sejam 
imunizados.

A campanha segue até o dia 
5 de junho. Poderão se vacinar: 
idosos, profissionais da saúde, 
gestantes, puérperas, crianças 
de seis meses a menores de 
seis anos, professores, adultos 
de 55 a 59 anos, pessoas com 
deficiência, profissionais das 
forças de segurança e salva-
mento, caminhoneiros, moto-
ristas de transportes coletivos, 
pessoas com doenças crônicas, 
portuários, indígenas, privados 
de liberdade e funcionários do 

sistema prisional.
Durante a 3ª etapa de va-

cinação, a cobertura vacinal 
foi considerada baixa, sendo 
de 22,79% entre as crian-
ças, 20,67% das gestantes e 
11,13% das puérperas. 

“Nossa intenção era vaci-
nar o maior número possível 
de crianças e gestantes nesta 
semana, já que, por conta do 
escalonamento, elas acabaram 
ficando para o fim da campanha. 
No entanto, tanto crianças quan-
to gestantes possuem riscos 
maiores de desenvolver compli-
cações em decorrência da gripe. 
Por isso, é muito importante que 
procurem uma escola para se 
vacinarem”, explica a gerente 
de imunização de Rio Preto, 
Michela Barcelos.

A vacinação é realizada de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 16h30, em escolas e equi-
pamentos públicos de Rio Preto. 
Os locais estão disponíveis em 
riopreto.sp.gov.br/mapavacinas.

Da REDAÇÃO

Cobertura vacinal de crianças foi baixa na terceira fase

Cláudio LAHOS

O Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SIMI-SP) do 
Governo de São Paulo mostra 
que o percentual de isolamento 
social em São José do Rio Pre-
to foi de 49% neste domingo 
(17). O município segue abaixo 
da média estadual, que foi de 
54%.

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar a 
eficácia das medidas de isola-
mento social. Com isso, é pos-
sível apontar em quais regiões 
a adesão à quarentena é maior 
e em quais as campanhas de 
conscientização precisam ser 
intensificadas, inclusive com 
apoio das prefeituras.

O sistema é atualizado 
diariamente para incluir infor-
mações de municípios e pode 
ser acessado no site http://
www.saopaulo.sp.gov.br/coro-
navirus/isolamento.

O SIMI-SP é viabilizado 
por meio de acordo com as 
operadoras de telefonia Vivo, 
Claro, Oi e TIM para que o 
Governo de São Paulo possa 
consultar informações agre-
gadas sobre deslocamento no 
Estado. As informações são 
aglutinadas e anonimizadas 
sem desrespeitar a privacidade 
de cada usuário. Os dados de 
georreferenciamento servem 
para aprimorar as medidas de 
isolamento social para enfren-
tamento ao coronavírus.

Isolamento 
social em Rio 

Preto é de 49%

Governador vai antecipar 
feriado estadual de 9 de julho 

O governador João Doria 
(PSDB) vai antecipar o feriado 
estadual de 9 de julho (Revo-
lução Constitucionalista) para 
a próxima segunda-feira (25). 
O objetivo é aumentar a taxa 
de isolamento neste mês de 
maio, pois aos finais de se-
mana e feriados os números 
do isolamento são acima de 
50%. 

O projeto antecipando o 
feriado estadual foi enca-
minhado para Assembleia 
Legislativa onde foi solicitado 
pelo governador que a vota-
ção seja feita o mais rápido 
possível. 

Junto com essa atitude o 
governo está solicitando aos 
prefeitos paulistas que anteci-
pem seus feriados municipais 

para próximo a esta data 25 
de maio. 

Segundo Marco Vinholi, 
secretário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Pau-
lo, na reunião com os prefeitos 
que fazem parte do Conselho 
Municipalista que aconteceu 
na tarde desta segunda-feira 
(18) com 16 prefeitos de todo 
o Estado essa orientação foi 
de antecipação dos feriados 
será feito. 

Nesta terça (19), ele estará 
reunido com prefeitos de 39 
cidades da região metropolita-
na da capital e na sequência 
a mesma conversa se dará 
com os prefeitos da Baixada 
Santista.

Rio Preto – O prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) vai seguir 
as recomendações do Comitê 

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

Olímpia está entre as 10 cidades brasileiras menos vulneráveis ao vírus

Frente à pandemia de Co-
vid-19 que o país vive, Olímpia 
apresenta desempenho seguro 
com ações positivas em relação 
ao enfrentamento do vírus. O fato 
é comprovado pelo Índice de Vul-
nerabilidade dos Municípios (IVM), 
criado pelo Instituto Votorantim e 
divulgado pela Revista Exame, no 
último sábado (16), mapeando o 
cenário da pandemia no Brasil.

Segundo o estudo, o muni-
cípio está entre as 10 cidades 
brasileiras menos vulneráveis à 

Covid-19, ocupando a 9ª coloca-
ção do ranking e sendo a única 
cidade do Noroeste Paulista em 
destaque na pesquisa. Outras duas 
cidades da região administrativa 
de Barretos, Colina (1º lugar) e 
Colômbia (5º), também estão entre 
as menos vulneráveis.

Para o ranqueamento, o Insti-
tuto levou em consideração dados 
oficiais de fatores como o número 
de leitos disponíveis na UTI e de 
respiradores a cada 100 mil habi-
tantes, além dados estatísticos e 
financeiros como a proporção da 
população idosa, PIB per capita e 

a situação fiscal da cidade. Com 
isso, o estudo se embasa na es-
trutura que os municípios oferecem 
no sistema de saúde, a população 
vulnerável que integra o grupo de 
risco e ainda a capacidade orça-
mentária da administração muni-
cipal, que influenciam no combate 
à pandemia.

Para o prefeito Fernando 
Cunha, a pesquisa demonstra 
que o município tem atuado no 
caminho certo para o combate ao 
Coronavírus, reforçando o caráter 
positivo das medidas adotadas e 
dos investimentos realizados.

Da REDAÇÃO

Cidade é a única no Noroeste

MAIS 28 MIL IMUNIZADOS

MAPEAMENTO DA PANDEMIA

Saúde inicia última etapa 
da campanha de vacinação

A Secretaria de Saúde de Olímpia 
informou na tarde desta segunda-feira, 
18, que registrou, desde a última sexta-
-feira, mais dois novos casos positivos 
para a Covid-19, de uma mulher, de 
49 anos, hospitalizada na Santa Casa 
e de um homem de 26 em isolamento 
domiciliar.

O município ainda recebeu quatro 
novas notificações suspeitas, sendo 
dois pacientes internados (um deles 
na UTI), e descartou, por meio de 
resultados de exames, outros quatro 
casos. Foram realizados mais 43 tes-
tes rápidos, dos quais 41 foram em 
profissionais da Santa Casa, um no 
Centro de Referência do Idoso e o outro 
no Postão, todos com os resultados 
negativos.

Com as atualizações, Olímpia 
contabiliza 27 casos confirmados, 
sendo um óbito, um homem de 61 
anos internado na UTI em Rio Preto e a 
mulher de 49 anos, que está na Santa 
Casa de Olímpia. Do total, 18 testados 
positivos já estão recuperados. 

Saúde olimpiense 
registra mais dois 

casos do coronavírus
Da REDAÇÃO

Imunização acontece em escola 
estadual e UBSs de dois distritos

A Campanha Nacional de 
Vacinação, iniciada em 23 de 
março, já imunizou mais de 70% 
da população que tem direito a 
dose em Olímpia, o que repre-
senta mais de 13.500 pessoas 
inseridas nos grupos de risco.

O morador que tem direito 
à vacina deve procurar a Escola 
Estadual Dr. Antônio Augusto Reis 
Neves ou nas Unidades Básicas 
de Saúde dos distritos de Bagua-
çu e Ribeiro dos Santos, portando 
a caderneta de vacinação. Já os 
professores devem apresentar 
ainda documento que comprove a 

profissão, como holerite e outros.
A Secretaria de Saúde res-

salta ainda que a campanha se 
encerra no dia 5 de junho e, 
neste período, quem faz parte do 
público-alvo das etapas anteriores 
e ainda não se imunizou também 
pode procurar os pontos de va-
cinação. Apenas as crianças de 
6 meses a menores de 6 anos 
estão sendo vacinadas nas UBSs.

Ao comparecer aos locais de 
imunização, a secretaria refor-
ça aos moradores dos grupos 
contemplados a importância de 
utilizarem máscaras com intuito 
de garantir a proteção contra o 
Covid-19.

Da REPORTAGEM

EM OLÍMPIA

com 43% entre o percentual 
de doenças e/ou condições 
pré-existentes nas mortes. Em 
seguida, aparecem obesidade 
e problemas no pulmão (pneu-
mopatias) com 12% e 3%, 
respectivamente.

EVOLUÇÃO DA DOENÇA

O tempo médio entre o início 
dos sintomas e a confirmação 
do óbito, segundo Andréia, gira 
em torno de 15 dias. Todavia, 
seis mortes ocorreram entre 
quatro a dez dias, quatro entre 
11 e 17 dias, outras quatro 
entre 18 e 25 dias, e um caso 
entre 26 e 32 dias.

“Essas pessoas também 
ficaram internadas e ocuparam 
os leitos. Mas temos também 
muitos casos que internam e 
ficam de 20 a 30 dias e feliz-
mente saem de alta do hospital. 
Pedimos ainda, o nosso motivo 
é manter nosso isolamento so-
cial. Quem tem algum sintoma, 
febre, tosse, coriza, fique no seu 
domicílio, não vai trabalhar. Não 
visite parente idoso, porque é 
importante conseguir preservá-
-lo”, finalizou Andréia.

Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus de Rio Preto e 
não antecipará os feriados 
municipais.

O prefeito concordou com o 
posicionamento técnico do Co-
mitê que não vê necessidade 
da adoção desta medida neste 
momento em Rio Preto.

Em nota, o Comitê salien-
tou que o Estado deixou a de-
cisão para que cada município 
verifique a necessidade de 
antecipar ou não os feriados.

Divulgação

Divulgação



A-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
19 de maio de 2020               POLÍCIA/COTIDIANO               POLÍCIA/COTIDIANO

Rio Preto tem aumento de 9% em casos 
de violência sexual contra a criança

Nesta segunda-feira, 18 
de maio, foi celebrado o Dia 
do Combate ao Abuso e à 
Exploração Infantil. A data foi 
escolhida em virtude do crime 
cometido contra uma menina 
de oito anos chamada Araceli, 
que foi abusada sexualmente 
e brutalmente assassinada 
em 1973. Na época, o crime 
chocou o país.

Segundo dados da Vigilân-
cia Epidemiológica da Secre-
taria de Saúde de Rio Preto, o 
município registrou um aumen-
to de 9% no número de casos 
de abuso sexual em 2019, 
com 65 ocorrências contabili-
zadas (19 casos masculinos e 
46 casos femininos). 

Também em 2019, foram 
notificados 59 casos de violên-
cia sexual contra adolescentes 
de 10 a 19 anos, sendo oito 
masculinos e 51 femininos, 
tendo registrado queda de 17% 
em relação ao ano anterior.

De acordo com o psicólogo 
Alexandre Felipe de Oliveira, as 
crianças vítimas sofrem graves 
prejuízos à saúde mental. “O 
acompanhamento psicológico 
é fundamental para trabalhar 
as consequências decorrentes 
do abuso sexual infantil onde, 
de maneira lúdica, os traumas 
são expostos e trabalhados 
para que a vitima saiba lidar 
com as marcas criadas da 
melhor forma possível. Esse 
processo é demorado e  delica-
do e a colaboração da família é 
fundamental para a eficiência 
da psicoterapia”, explicou. 

Algumas das características 
presentes nas vítimas são: 
baixa autoestima, aumento do 
medo e da culpa, a dificuldade 

de relacionamento, problemas 
na sexualidade e a falta de 
confiança.

Durante a quarentena, é 
possível ocorrer aumento de 
possíveis abusos em famílias 
desestruturadas. “A maioria 
dos casos de abuso sexual 
infantil ocorre dentro da própria 
casa e as crianças apresentam 
alguns sintomas como: mudan-
ça brusca de comportamento, 
choro excessivo, aumento do 
medo, irritabilidade, dificuldade 
de relacionar-se; entre outros. 
O constante diálogo familiar 
é de fundamental importân-
cia para que a criança sinta 
a confiança e proteção para 
denunciar os abusos sofridos”, 
afirmou o psicólogo.

As denúncias de abuso 
sexual em Rio Preto podem 
ser realizadas através dos 
seguintes canais: Conselho Tu-
telar Sul (3232-2818/ 99608-
0514), Conselho Tutelar Norte 
(3236-2862/99608-0407), 
Polícia Militar (190), Guarda 
Civil Municipal (153), Defenso-
ria Pública (0800 773 4340) 
e Ministério Público (pjinfan-
ciasjriopreto@mpsp.mp.br).

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Crianças vítimas de violên-
cia sexual mudam o com-
portamento e precisam 
de ajuda psicológica para 
tentarem superar traumas

Pedro Franzotti, patriarca da 
Bebidas Poty, morre aos 89 anos

Franzotti deixa os 
filhos Humberto, 
José Luiz, Eliana 

e Sandra, 10 
netos e um 

bisneto

A assessoria da Bebidas 
Poty informou na manhã desta 
segunda-feira (18) o faleci-
mento de seu patriarca Pedro 
Franzott, aos 89 anos. 

Ele foi internado no Hospi-
tal Austa em São José do Rio 
Preto no domingo (17), com 
quadro de abdômen agudo e 
parada cardiorrespiratória. 

Nesta segunda-feira, veio 
a óbito por falência de múlti-
plos órgãos.

Franzotti deixa os filhos 
Humberto, José Luiz, Eliana 
e Sandra, 10 netos e um 
bisneto. Era viúvo de D. Elza 
Franzotti. 

Corpo foi velado na Capela 

de Nossa Senhora Aparecida, 
na Bebidas Poty, e enterrado 
no Cemitério de Potirendaba. 

Nascido em 4 de junho de 
1930, em Tabapuã, Franzotti 
ajudou os filhos a entrarem 
no mundo do empreende-
dorismo, chegando a vender 
uma caminhonete para que 

herdeiros comprassem uma 
gráfica. 

O negócio começou a ca-
minhar bem. 

Para expandir a empresa, 
os filhos decidiram transferir a 
gráfica de Tabapuã para Poti-
rendaba, onde tinham mais 
oportunidades de negócios. 
Pouco depois, a família toda 
também se mudava para a 
nova cidade.

Em 1977, os irmãos Hum-
berto e José Luiz resolveram 
comprar a Bebidas Poty, mais 
uma vez com ajuda do pai, 
que vendeu a casa para re-
alizar o desejo dos filhos. Lá, 
Franzotti assumiu a gestão da 
empresa e era muito querido 
pelos funcionários.

Vinicius LIMA

Motorista denuncia a ex por 
maus-tratos a filho de oito anos

Está sob investigação da 
DDM (Delegacia de Defesa da 
Mulher) de Rio Preto uma de-
núncia de maus-tratos contra 
um menino de oito anos.

Segundo o pai da criança, a 
autora da violência seria a mãe 
da vítima, uma vendedora, de 
32 anos, moradora no Resi-
dencial Luzia Polotto, na Região 
Norte da cidade.

De acordo com o boletim 
de ocorrência registrado na 
noite deste domingo, a guarda 
é compartilhada e o declarante 
fica com o garoto a cada 15 
dias.

No final de semana do Dia 
das Mães, a acusada não dei-
xou o denunciante, um moto-

rista, de 46 anos, morador no 
Boa Esperança, levar o filho.

Na última sexta-feira, dia 
15, ao ir buscá-lo, o estudante 
falou que estava com dores na 
barriga e nas nádegas, pois 
teria caído de bicicleta.

Ao olhar os ferimentos, o 
pai percebeu que não eram 
decorrentes de uma queda, 
mas marcas de cinta.

Para não constranger a 
criança, o motorista esperou 
algum tempo antes de ques-
tioná-la novamente, ouvindo a 
versão de que teria apanhado 
da mãe, a qual lhe teria dado 
algumas cintadas.

O pai apresentou fotos das 
agressões na delegacia. O Con-
selho Tutelar deve acompanhar 
o caso.

Daniele JAMMAL

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o furto, de um telefone 
e de R$ 330, ocorrido às 13h40 
deste sábado.

Conforme o boletim de ocor-
rência, a vítima, uma dona de 
casa, de 58 anos, moradora no 
São Francisco, foi devolver para 
a sua filha a neta, de quatro 
anos, na residência ao lado, e 
deixou a porta entreaberta.

Ao voltar, aproximadamen-
te três minutos mais tarde, 
o celular e o dinheiro tinham 
desaparecido.

Segundo a vítima, sua filha 
rastreou o aparelho e descobriu 
que ele estava em Potirendaba.

No Plantão, a mulher afirmou 
ter uma suspeita de quem possa 
ser o autor, mas como não tem 
certeza preferiu deixar a polícia 
esclarecer o caso.

Dona de casa tem celular 
e dinheiro furtados ao 

deixar porta entreaberta

APARECIDA GERACINA DE MORA-
ES – Falecida no dia 16/05/2020 aos 89 
anos de idade. Era viúva de João Faustino 
de Moraes, deixando os fi lhos: Marcia e 
Lupércio (falecido). Sepultamento ocorreu 
no dia 17/05/2020 às 10h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
de Cosmorama.

LEDA MARIA DA SILVA – Falecida no 
dia 16/05/2020 aos 72 anos de idade. Era 
solteira. Deixando o fi lho: kenno. Sepulta-
mento ocorreu no dia 17/05/2020 às 14h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

NADIR PEREIRA DOS SANTOS – Fa-
lecida no dia 17/05/2020 aos 80 anos de 
idade. Era solteiro. Sepultamento ocorreu no 
dia 17/05/2020 às 15h, saindo do velório 
capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ADELINO CAMARINI – Falecido no dia 
18/05/2020 aos 83 anos de idade. Era viúvo 
de Maria de Lourdes Camarini, deixando os 
fi lhos: Rita e Marcio (falecido). Sepultamen-

  FALECIMENTOS

Baep apreende 43 quilos de drogas em 
carro e em casa no Jardim do Bosque

Três pessoas, sendo dois 
homens e uma mulher, fo-
ram presos em flagrante por 
tráfico de entorpecentes, por 
volta das 21 horas deste do-
mingo, por policiais militares 
do Baep (Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia).

Segundo a corporação, 
uma guarnição fazia o pa-
trulhamento de rotina na 
região do Jardim do Bosque/
Jardim Nazareth quando viu 
dois desconhecidos, que 
estavam próximos de um 
automóvel, mas ao percebe-
rem a aproximação da viatura 
se afastaram, motivando a 
abordagem.

Os acusados, o barbeiro 
E.A.P., de 19 anos, morador 
no Jardim Antonieta, e o sol-
dador G.M.F, de 29, residente 
no Eldorado, confessaram 
que no banco traseiro do 
carro de E. havia oito tabletes 
de maconha, que tinham sido 
entregues a poucos minutos 

por uma jovem, cuja casa 
ficava a 500 metros do local.

De acordo com os sus-
peitos, eles estavam aguar-
dando o comprador da droga 
quando foram abordados.

Uma segunda equipe do 
Baep foi acionada e localizou 
a desempregada L.V.X.S., 
21, que confirmou a tra-
ficância e revelou que em 
sua residência havia mais 
entorpecentes. No imóvel 
foram apreendidos 35 quilos 
de maconha, 70 g de haxixe 
e 160 g de Skunk, além de 
balança de precisão e quatro 
rolos de plástico filme.

À PM, L. disse que guar-
dava a droga para um tra-
ficante e recebia um valor 
semanal pela armazenagem.

O trio, conforme pesquisa 
criminal, não tinha passagem 
anterior pela polícia. Após 
terem as prisões em flagran-
te confirmadas, eles foram 
levados para a carceragem 
da DIG/Deic onde aguardarão 
audiência de custódia.

Daniele JAMMAL

Seu Pedro, um empreendedor

Divulgação

Divulgação

Deputado estadual, SEbastião dos Santos 

LUTO TRÁFICO

DESCUIDO        AGRESSÃO

O acompanhamento 
psicológico é 
fundamental 

para trabalhar as 
consequências 
decorrentes do 

abuso sexual infantil

“

”

to ocorreu no dia 18/05/2020 às 14h, saindo 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

LUIS OTÁVIO RAMIREZ – Falecido no dia 
18/05/2020 aos 61 anos de idade. Era ca-
sado com Maria Teresinha Gomes Ramirez. 
Sepultamento ocorreu no dia 18/05/2020 
às 15h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério da Ressurreição.

ZENAIDE VINHA CASTELAN – Falecida 
no dia 18/05/2020 aos 79 anos de idade. Era 
casada com Antônio Castelan, deixando os 
fi lhos: Jamil e Tânia. Sepultamento ocorre 
no dia 19/05/2020 às 11h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

NILZA TEIXEIRA DE MORAES – Falecida 
no dia 18/05/2020 aos 74 anos de idade. Era 
divorciada de Nivaldo Alves Penna, deixando 
os fi lhos: Carla e Catiuscia. Sepultamento 
ocorreu no dia 18/05/2020 às 17h, saindo 
do velório Municipal de José Bonifácio para 
o cemitério Municipal de José Bonifácio.

O advogado de uma loca-
dora de veículos, com sede no 
Jardim Europa, em Rio Preto, 
procurou a Central de Flagrantes 
na manhã deste domingo para 
registrar queixa de apropriação 
indébita contra três clientes.

Segundo o representante da 
empresa, os acusados são dois 
homens, sendo que um mora no 
Centro e outro no bairro Mansur 
Daud, e uma mulher, residente 
em Suzano/SP.

Conforme o boletim de ocor-
rência, eles locaram um VW T 
Cross (ano 2019), Fiat Argo, 
zero quilômetro, e Ford Ka (ano 
2020), que deveriam ter sido 
devolvidos em 16 de abril, 21 
de abril e 5 de maio, respec-
tivamente, mas se encontram 
até o momento em poder dos 
consumidores.

O delegado plantonista de-
terminou o bloqueio nacional 
dos veículos. Daniele JAMMAL

Três clientes não 
devolvem carros e 
locadora dá queixa

Daniele JAMMAL

Deputado destaca a importância dos Conselhos 
Tutelares no combate à violência contra menores

O deputado estadual Sebastião 
dos Santos (Republicanos) enfatizou 
nesta segunda-feira (18) a impor-
tância e empenho dos conselheiros 
tutelares de todo o Estado de São 
Paulo que atuam também contra 
casos de abusos e exploração de 
menores.

O deputado é coordenador da 
Frente Parlamentar em Defesa 
ao Conselho Tutelar do Estado de 
São Paulo. “Há mais de 20 anos 
trabalhamos interruptamente para 
que essas ações contra crianças 
e adolescentes jamais percam o 
foco. Vários ações e projetos que já 
desenvolvemos desde o ano 2000, 

quando fui vereador em São José do 
Rio Preto e Mirassol, onde criamos 
leis que apoiam a semana do dia 
18, com ações e mobilizações em 
prol da lei federal”, lembra Sebas-
tião Santos.

Segundo o projeto ‘Disque 100, 
dados de anos anteriores o número 
de denúncias relacionadas a crian-
ças e adolescentes foi de 80,4 mil 
em 2015, 76,1 mil em 2016, 84 
mil em 2017 e 76,2 mil em 2018.  
O parlamentar enfatizou ainda, so-
bre a importância de dar publicidade 
dos atos contras as crianças e ado-
lescentes as autoridades policiais 
e conselheiros tutelares, para que 
haja mobilização da população em 
denunciar os abusadores.  

Da REDAÇÃO
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mestre em Educação.

Criação: Leandro Ferreira

Professores desenvolvem canal no Youtube 
Iniciativa tem o objetivo de apresentar boas práticas educativas e 

oferecer dicas e sugestões de atividades pedagógicas na quarentena

 A quarentena provocada pela Covid-19 paralisou todo o sistema de ensino. Os alunos e professores estão 
trabalhando remotamente para garantir a aprendizagem das crianças. Como é uma situação nova, o pedagogo 
Leandro Ferreira, criou um canal no Youtube para iluminar pais e professores neste momento tão delicado: O 
canal Heróis da Educação. Juntamente com outros professores. “Acredito que todos aqueles que acreditam na 
educação como ferramenta de transformação social são heróis da educação, seja professores, pais ou alunos. 
Nosso canal é mais uma ferramenta para a troca saudável de ideias e informações neste período de quarentena.  
Os vídeos destinam-se para professores (com apresentações de boas práticas), pais (com orientações de ativi-
dades) e alunos (com indicações de livros, games, desenhos animados, sites e aplicativos lúdicos para utilizarem 
durante a quarentena)”, explica Leandro.
 Vários docentes de São José do Rio Preto e região já gravaram depoimentos para o canal, apresentan-
do suas práticas e auxiliando outros professores com dicas e informações importantes. Contação de histórias, 
brinquedos feitos com recicláveis, atividades físicas, brincadeiras, receitas, dicas de informática e informações 
sobre games educacionais são alguns temas de vídeos do canal. “É uma situação totalmente nova e acredito se 
tivermos todos engajados poderemos superar esse momento com mais facilidade. Não é hora de competir e sim 
compartilhar, auxiliar, conversar e trocar experiências. Uma atividade diferente, um vídeo, uma ideia, pode ajudar 
vários professores, pais e alunos nesta quarentena. 
 O endereço do canal é: www.youtube.com/heroisdaeducacao.

BALANÇO DO MEIO AMBIENTE

Produção de lixo doméstico 
cai e de condomínios aumenta

A Secretaria do Meio Am-
biente de Rio Preto divulgou 
dados sobre os números de 
resíduos coletados nesta se-
gunda-feira (18). Mesmo com o 
isolamento social, o município 
registrou uma queda de 4,2% 
nos resíduos domiciliares co-
letados entre 21 de março e 
23 de abril, comparado com 
o mesmo período do ano pas-
sado. 

Se comparados o mês de 
março e abril deste ano, a re-
dução foi ainda maior. Do dia 
1º ao dia 23 de março foram 
coletadas mais de nove tone-
ladas de lixo, enquanto que do 
dia 1º ao dia 23 de abril foram 
cerca de 5,8 toneladas.

Ainda não há um estudo 
da secretaria sobre o motivo 
desta redução, mas pode estar 
relacionado ao consumo que 
diminuiu durante a pandemia. 

Na contramão destes nú-
meros, os condomínios prati-
camente dobraram a produção 
de lixo na quarentena. A coleta 
seletiva que antes retirava 15 
bags de recicláveis agora está 
retirando 30.

“O lixo coletado aumentou, 
pois o consumo também cres-

ceu nestes locais devido ao iso-
lamento social”, afirmou Tereza 
Marta Pagliotto, coordenadora 
da Cooperlagos (Cooperativa 
Social de Coleta Seletiva, Be-
neficiamento e Transformação 
de Materiais Recicláveis em São 
José do Rio Preto). 

No mês de março a insti-
tuição atingiu 124 toneladas, 
sendo que a média mensal é de 
cerca de 110 toneladas.

Tereza também deu dicas 
para separar materiais que po-
dem se reciclados. 

“A pessoa não precisa se 
preocupar em ficar separando 
papel, plástico, metal e vidros 
um por um. Só pedimos que, se 
possível, separem do lixo orgâ-
nico, como restos de alimentos. 
Em caso de vidros quebrados, 
orientamos para pessoa colocar 
um bilhete ou um aviso para 
não colocar em risco nossos 
coletores. Também não é ne-
cessário lavar as embalagens”, 
comentou. 

Os principais materiais co-
letados pela Cooperlagos são 
papel, papelão e alumínio.

Interessados em colaborar 
ou saber mais sobre cole-
ta seletiva podem entrar em 
contato por meio do telefone 
3212-1530 e do site www.
cooperlagosrp.com.br.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Nesta segunda-feira, dia 18, 
o dia amanheceu com névoa 
úmida e nevoeiro desde o sul de 
São Paulo até o sul do Espírito 
Santo, passando inclusive pelo 
sul e centro de Minas Gerais. 
Sem previsão de chuva para todo 
o sudeste.

Rio Preto
De acordo com a previsão da 

Cptec/Inpe (Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climáticos), 
em Rio Preto nesta segunda-fei-
ra, dia 18, a mínima é de 14ºC 
e máxima de 30º, com sol o dia 
todo, sem nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda sem 
nuvens.

Já nesta terça-feira, dia 19, 
o tempo firme predomina na 
maior parte do Sudeste. As 
temperaturas sobem um pouco 
mais que nos dias anteriores e 
a sensação de calor na parte da 
tarde aumenta, principalmente 
no interior de São Paulo. Sendo 
mínima de 18º e máxima de 30º, 
sol com algumas nuvens, sem 
previsão de chuva.

Para quarta-feira, dia 20, a 
previsão é de mínima de 20ºC e 
máxima de 30ºC. Também pre-
visto sol com algumas nuvens e 
probabilidade de chuva é de 5%.

Na quinta-feira, dia 21, é 
previsto mínima de 19ºC e má-
xima de 30º. Também previsão 
de sol com algumas nuvens e 
probabilidade de chuva é de 5%.

Na sexta-feira, dia 22, o tem-
po tem uma mudança, sendo mí-
nima de 18ºC e máxima de 31ºC 
com e probabilidade de chuva 
de 60%. Com sol e aumento de 
nuvens de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Tempo segue 
firme até 

quinta-feira
Isabela MARTINS

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
desta segunda-feira (18) 
está oferecendo 61 vagas 
de trabalho. Entre elas: 
corretor de seguros (10), 
entregador (5), consultor 
de vendas (5), designer 
gráfico (4), call center ven-
dedor (3), auxiliar admi-
nistrativo (3), dentista (2), 
recepcionista (2) e técnico 
em química (1).

Embora o atendimento 
presencial no Poupatempo 
e na Prefeitura Regional 
Norte tenham sido suspen-
sos, 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/balcaoempregos. Por 
ele, os trabalhadores po-
dem enviar currículos e se 
candidatarem às vagas, 
assim como os contra-
tantes podem anunciar as 
oportunidades.

Balcão oferece 
61 vagas de 

emprego
Vinicius LIMA 

ON-LINE
Queda no consumo durante pandemia pode ter ocasionado redução no lixo doméstico

Cláudio LAHOS

Entregador tem cinco vagas

Divulgação
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
ATA DE REUNIÃO - 08/2020

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA ANÁLISE DOCUMENTOS 
COMISSÃO DE SELEÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para 
parceria, em regime de mútua cooperação para a consecu-
ção de fi nalidade de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de serviços e programas/projetos complemen-
tares ou inovadores, por tempo determinado, de política de 
atendimento aos direitos do idoso, conforme previsto no 
artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e que tenha como 
benefi ciários idosos, segundo as linhas de ações previstas 
na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Estatu-
to do Idoso e demais legislações.
Aos seis (06) dias do mês de maio de 2020, reuniram-se 
os membros da Comissão de Seleção, via whatsapp por pre-
venção de contágio da Covid-19 (Coronavirus), para regis-
trarem a suspensão do processo de avaliação dos docu-
mentos que comprovem a habilitação e a não incidência em 
impedimentos legais de acordo com o item 10.2 do edital do 
Chamamento Público 01/2019-CMDI, deliberada na reunião 
ordinária do CMDI de 06 de maio de 2020, para enquanto o 
Poupatempo estiver sem atendimento ao público.
Tal decisão foi deliberada considerando:
- que há não conformidades a serem regularizadas na docu-
mentação recebida;
- que há possibilidade de regularização da documentação de 
acordo com o item 7.13.4 do edital, e artigo 33 do Decreto 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017;
- que há não conformidades que dependem de protocoliza-
ção no Poupatempo do município;
- que o Poupatempo do município está fechado por pre-
caução de contágio da Covid-19 (Coronavirus) – Decreto 
18.561, de 21 de março de 2020.
Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião cujo presente 
documento será publicado no Diário Ofi cial do Município e 
publicizado no sitio eletrônico da Prefeitura.
Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019 – 
CMDI. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMUNICADO

REF.: Pregão Eletrônico nº 93/2020 – Proc. 11014/2020 – 
Contrato PRE/0085/20
Interessado/Contratado: MBM Tecnologia e Indústria de 
Informática Ltda
Assunto: Pedido de reequilíbrio de preços
DESPACHO: Conforme despacho exarado pela Diretoria de 
Compras e Contratos, que adoto como razões de decidir, 
pelos motivos de fato e de direito nele narrados, nego pro-
vimento ao pedido de reequilíbrio. Angelo Bevilacqua Neto 
– Secretário Municipal da Fazenda. O inteiro teor se acha 
encartado aos autos do processo à disposição dos interes-
sados.   
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020111876 - EP 350/19-Processo 13.158/19 - 
ATA 0653/19
Interessada: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 
15.577.225/0001-82
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr
COMUNICADO - DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020109540 - PE 645/19-Processo 15.540/19-
ATA 1010/19
Interessada: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. - CNPJ: 
53.437.315/0001-67
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP
EMPENHO 8007/20 E 8010/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do re-
cebimento desta, a totalidade dos empenhos em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 

de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: JOSE DOMINGOS GIMENES ME
EMPENHO 5908/20
Diante da manifestação da Ger.de Suprimentos, quanto aos 
problemas apresentados na confecção do item REF cód. 
67204. Com fundamento na proposta de cotação enviada, 
conforme item 3, bem como,  Lei 8078/90 - Código de De-
fesa do Consumidor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso 
I. Fica a empresa NOTIFICADA DERRADEIRAMENTE a 
SUBSTITUIR A QUANTIDADE DE 591 BLOCOS no prazo de 
03 dias úteis a contar do recebimento desta. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 7564/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA URGENTE
CONTRATADA: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA
EMPENHO 7714/20
Considerando informações prestadas pelo Dep.de Obras da 
Saúde, quanto as divergências do item CÓD.35665, perten-
cente o empenho em epígrafe. Considerando previsão con-
tratual na Cláus. 2ª item 2.9. Fica a empresa NOTIFICADA a 
SUBSTITUIR no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, 02unidades do item supracita-
do. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na 
aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apre-
sentar contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. – SMS – DADM

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZA-
ÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Diante informações prestadas pelo Setor de Gestão de 
Notas Fiscais e Entrega de Materiais e Serviços da Saúde, 
quanto ao pagamento parcial de Vale Refeição, bem como, 
o vencimento da GUIA GPS em 20/05/20, cuja não regula-
rização da pendência até o seu vencimento incidirá juros, 
que serão descontados do valor a ser recebido pela mesma. 
Considerando previsão contratual na Cláus. 4ª, item 4.2, 
subitem 4.2.12. Fica a contratada supramencionada NOTIFI-
CADA a APRESENTAR O COMPROVANTE DE QUITAÇÃO 
DO VALE REFEIÇÃO E DA GUIA GPS no prazo de 24 horas, 
impreterivelmente, a contar do recebimento desta, de forma 
a dar real cumprimento ao processo licitatório. O não cum-
primento do prazo estabelecido implicará na aplicação das 
penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 
dias úteis para a empresa em querendo apresentar contra-
ditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS 
– DADM
EXTRATO
GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE 
SUSPENSÃO E MULTA
CONTRATADA:  ABZ ALARMES COMERCIAL RIO PRETO 
LTDA ME
DISPENSADA POR LIMITE  n.º 13320/2019 – DPL/0053/19
Considerando as informações trazidas pela chefi a da Co-
ordenadoria de Gestão de Contratos, e considerando o 
despacho da Procuradoria Geral do Município em processo 
apartado, determino: A) Rescindir o contrato.  B) Nos termos 
da alínea D da cláusula 6.1 - Aplicar multa de 20%  além da 
suspensão pelo prazo de 06 meses para licitar e contratar 
junto a contratante. Desde já faculto o contraditório e a ampla 
defesa (C.F. art. 5º, LV) no prazo de 5 dias úteis (L. 8.666/93 
– art.87 inc. III c.c. inc. I), considerando as consequências 
legais do presente despacho.  José Roberto Moreira. Chefe 
de Gabinete do Prefeito.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0092/20
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COM., IMPORT. E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – 
Item 03 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: 
R$369,210
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020
CONTRATO PRE/0093/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA.
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais – 
Itens 12 e 13 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor 
Total: R$2.696,580
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020
ATA Nº 0361/20
CONTRATADA: C.E. MACEDO – COM. DE MAT. HIDRAULI-
COS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – Valo-
res Unitários – Item 01 – R$1,00; Item 08 - R$0,48; Item 
09 – R$1,10; Item 10 - R$0,58; Item 14 – R$2,63; Item 
18 – R$2,70; Item 20 – R$7,25; Item 22 – R$4,65; Item 24 
– R$2,54; Item 25 – R$1,91; Item 27 – R$93,50; Item 28 
-  R$0,33; Item 30 – R$29,50; Item 31 – R$1,86; Item 32 – 
R$14,40– SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli - Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DECRETO Nº 18.608
DE 18 DE MAIO DE 2020.

Revoga dispositivo do Decreto nº 18.571, de 24 de março 
de 2020, alterado pelo Decreto nº 18.586, de 15 de abril de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, itens VI e XXXVI da Lei 
Orgânica do Município;
Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São 
Paulo, do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, que 
decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da 
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e a alteração 
promovida pelo Decreto nº 64.975, de 13 de maio de 2020;
Considerando ainda a recomendação do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, no Procedimento Administrativo de 
Acompanhamento MP nº 62.0717.0001444/2020-1;
D E C R E T A:
Art. 1º Revoga a alínea “z”, inciso I, art. 4º do Decreto nº 
18.571, de 24 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 
18.586, de 15 de abril de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 18 de maio 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
LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.486
DE 15 DE MAIO DE 2020.

Veda a nomeação para cargos em comissão de pessoas 
que tenham sido condenadas pela Lei Federal nº 11.340, no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administra-
ção pública municipal direta e indireta, para todos os cargos 
em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas 
que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei 
Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da 
Penha.
§1º Inicia essa vedação com a condenação em decisão tran-
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sitada em julgado, até o comprovado cumprimento da pena.
§2º A vedação prevista nesta Lei se estende aos ocupantes 
de postos de serviços contratados pelo Poder Público Muni-
cipal mediante terceirização.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de maio 
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 Impren-
sa Local. 
Autógrafo nº 14.913/2020
Projeto de Lei nº 032/2019
Autoria da propositura: Vereador Jean Dornelas

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
30/2020
Contratada: IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
Objeto: Aquisição de materiais para análises bacteriológicas 
diárias, os quais serão utilizados durante um período de 12 
(doze) meses, para execução das análises pelo Laboratório 
Microbiológico do SeMAE de São José do Rio Preto.
Valor: R$ 678.600,00 Prazo: 12 meses Data da assinatura: 
15.05.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 18.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Lauro Martins Ferreira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso 
sistema pendência de pagamento Auto de Infração (div 379), 
AIIM nº 21839, vencimento em 31/03/2020.
Favor comparecer ao Poupatempo (R. Antonio de Godoi 
3033 – centro) ou Ganha Tempo (Shopping Cidade Norte, 
Av. Alfredo Antonio de Oliveira 2077 – Jd. Planalto) com 
máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, 
ajuizamento e encaminhado a outras instituições de prote-
ção ao crédito.
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “desconheci-
do” na data de 04/05/2020.

São José do Rio Preto, 18 de maio de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 20/2020 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

ROBSON FERREIRA 
14755290821 
IM: 3694400 

8823N15815
41863306 

Falta de Alvará Ordinário ATUALIZADO 
estando em desacordo com a Lei nº 
3.359/1983 art. 116 § 1º; Decreto nº 
4.049/1985 art. 13; 4.148/1987 art. 7º; 
Decreto Municipal nº 16.888/2013. O 
Alvará apresentado não é válido 
(necessário acrescentar atividade 
econômica). 
 

 
 
 
     30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.      

São José do Rio Preto, 18 de Maio de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas  
SEMFAZ/ IFP 

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Adilia Maria Pires Sciarra 202037991 apenso 202073543
2 Luis Roberto Magalhães Teixeira 202087697
3 Pamela Gonçalevs Natal 2020120205
4 Regina Celia Pereira da Silva 2020121185
5 Waldomiro Rodrigues 201279443 apesos 2019314877

São José do Rio Preto,   segunda-feira, 18 de maio de 2020
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 013/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 037/2020, Ata de Registro de Preço nº 014/2020, objeto do Processo Licitatório nº 
042/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para futuras 
aquisições de suplemento alimentar, baseado em ação judicial, processo n. 1026953-46.2016.8.26.0576, destinado 
ao Departamento de Saúde do Município de Guapiaçu/SP, nas formas e quantidades estimadas, de acordo com as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 03 de junho de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 19/05/2020, 
das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 
15.110-000. DATA DO EDITAL: 18/05/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE 
O PREGAO PRESENCIAL 16/2020, PARA AQUISIÇAO MO-
VEIS E ELETRODOMESTICOS A SEREM UTILIZADOS EM 
SALAS DE AULA DE CRECHE E ESCOLA DO MUNICIPIO 
DE MIRASSOLANDIA, QUE SERIA REALIZADO AS 13:00 
DO DIA 21 DE MAIO DE 2020, EM VIRTUDE DE FALHAS 
NA ELABORAÇAO DO REFERIDO, SERÁ REALIZADO 
AS 13:00 HORAS DO DIA 26 DE MAIO DE 2020, NA SEDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA A RUA ANTONIO 
BATISTA RODRIGUES, Nº 364, CEP 15145 000, CONFOR-
ME DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO RETIFICADO, 
DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.
mirassolandia.sp.gov.br - JOAO CARLOS FERNANDES - 
PREFEITO MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 15 DE MAIO DE 
2020.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

IMPERIAL TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.913.386/0001-50, na qualidade de coproprietária do 
empreendimento PARQUE IMPERIAL, localizado na cidade de TANABI - SP, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço: Rua Santo André, 495, Jardim Europa, em São José do Rio Preto - SP, tendo 
em vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas em contrato, para que ninguém possa alegar ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 
15 dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
DEISE CRISTINA DE ARAUJO ROCHA 473566898 395.555.838-03 10 12 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
E AUTARQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E RE-

GIÃO
EDITAL DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELEI-

ÇÃO DE REPRESENTANTES NA RIOPRETOPREV

Pelo presente Edital, a presidente do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de São José do Rio Preto no uso de 
suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social da entidade 
e, em especial atenção, no desempenho da atribuição con-
ferida pelo inciso I do artigo 104 e artigo 112 da Lei Com-
plementar nº139, de 28 de dezembro de 2.001, modifi cado 
pela Lei Complementar nº566, de 28 de junho de 2.018, com 
objetivo de organizar o processo de escolha  dos represen-
tantes dos servidores públicos municipais para o Conselho 
Municipal de Previdência e Conselho Fiscal da RIOPRETO-
PREV, faz saber a todos os interessados que devido o nú-
mero insufi cientes de inscrições  para o preenchimento das 
vagas necessárias  no período de 27 de abril a 1º de maio 
de 2.020, foi reaberto um novo período para inscrições na 
data de 9 a 12 de maio 2.020. Após a avaliação da comissão 
foram deferidas as seguintes inscrições que disputarão a 
eleição dos conselhos da RIOPRETOPREV que se realizará 
em nova data nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2.020: con-
correndo à representação dos servidores públicos  munici-
pais ativos no Conselho Municipal da Previdência: Valter de 
Lucca, Agente administrativo, UBS Vetorazzo; Elias Viana 
dos Santos Junior, Web Designer, Secretaria de Comuni-
cação; Carlos Henrique de Oliveira, Engenheiro, Secretaria 
Municipal Habitação; concorrendo  à representação dos 
servidores públicos municipais inativos no Conselho Muni-
cipal da Previdência: Marcia Fontana, Rosycarmen Pontes 
Gestal Alvares, Maria Teresa Nunes Miguel, José Roberto 
dos Santos, Elaine Rosa; concorrendo à representação dos 
servidores públicos municipais no Conselho Fiscal os se-
guintes candidatos: Clodoaldo Sardilli, aposentado; José Ivo 
Moreira, Ag. Op. Fiscal, Semae; Maura Alves de Almeida, 
PEB-I, E.M. Riscieri Berto; Fabiano Luis Medeiros Sanches, 
Guarda Municipal, Coor. Ope. Da Guarda. 

São José do Rio Preto, 18 de maio de 2.020

Comissão Eleitoral
Representantes do Conselho Municipal - RIOPRETOPREV

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013919-
16.2019.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro de São José do
Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. MARCELO DE MORAES SABBAG, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a SELMO PIMENTA DOS REIS, CPF 133.469.098-75, que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por BANCO
BRADESCO S/A. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague a quantia de R$ 95.065,09 (Abril/2019), devidamente atualizada, sob
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto,
aos 13 de fevereiro de 2020.

                         JORNAL “ D. HOJE ”
19 + 20 / 05 / 2020
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 006/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI CNPJ Nº 
27.120.307/0001-82 

Assinatura: 18/05/2020 

Objeto: Aquisições de agente anti-erosão (enrijecedor e estabelizante quimico 
de solo in situ, com propriedade impermeabilizante, 100% ambientalmente 
sustentável, não sulfonado e monocomponente), ficando sob-responsabilidade 
da empresa vencedora todas as despesas de análise do solo e readequação do 
mesmo para correta aplicação do produto bem como com a mão de obra e 
maquinários necessários para a aplicação do produto são de total 
responsabilidade da empresa vencedora. 

Valor: 14.700.000,00 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 006/2020 – Pregão Presencial nº: 001/2020 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 001/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 01 em favor da empresa DUTRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI  pelo 
valor global R$ 14.700.000,00 (quatorze milhões e setecentos mil reais), tudo em 
conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio (Portaria nº 001/2020 e 003/2020) em 02/03/2020 e Parecer Jurídico com 
data de 13/05/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 001/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual aquisição de agente anti-erosão (enrijecedor e estabelizante quimico de 
solo in situ, com propriedade impermeabilizante, 100% ambientalmente sustentável, não 
sulfonado e monocomponente), ficando sob-responsabilidade da empresa vencedora todas 
as despesas de análise do solo e readequação do mesmo para correta aplicação do produto 
bem como com a mão de obra e maquinários necessários para a aplicação do produto.  

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 13 de Maio de 2020.  

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

 

 

 

d_ 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PROCESSO Nº 007/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 

                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO torna publico aos interessados a retificação do edital nº 
002/2020 com inclusão do Item 2.1 da apresentação de amostras, no Anexo I.  

                                       Sendo assim este certame terá sua abertura ocorrida no dia 02 de Junho de 
2.020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de 
Balsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, até as 09:00 horas, e sua abertura se 
dará as 10:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção de Licitações desta Prefeitura Municipal de Balsamo - 
SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter maiores 
informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, nº. 4140, 8º Andar, 
Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, ou pelo telefone (0xx17) 3304-
2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o Edital com seus anexos que determinam as 
condições deste certame encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima, podendo ser 
retirado gratuitamente. 

                          São José do Rio Preto - SP, 15 de Maio de 2020. 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 
 

 
 
 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOÃO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA e JOYCE DOS SANTOS MUNHOZ. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de fevereiro de um mil novecentos e 
noventa e nove (1999), com vinte  e um (21) anos de idade, mecânico 1, solteiro, filho de BENEDITO 
APARECIDO DE OLIVEIRA e de dona MARIA JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA. Ela, brasileira, natural de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, nascida aos  onze (11) de agosto de um mil novecentos e noventa e 
nove (1999), com vinte (20) anos de idade, auxiliar de digitação, solteira, filha de MARCOS ROBERTO 
MUNHOZ e de dona MARCIA APARECIDA DOS SANTOS MUNHOZ.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezesseis (16) de maio de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

JOSÉ CARVALHO DO NASCIMENTO e JOSIVÂNIA DA 
SILVA MUNIZ. Ele, de nacionalidade brasileira, borracheiro, 
divorciado, nascido em Tauápe, BA, no dia 01 de novembro 
de 1963, fi lho de SEBASTIÃO JOSÉ DO NASCIMENTO e de 
MARIA CARVALHO NASCIMENTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, doméstica, solteira, nascida em São Miguel dos 
Campos, AL, no dia 28 de setembro de 1984, fi lha de SEVE-
RINO DE OLIVEIRA MUNIZ e de MARIA DO CÉU DA SILVA 
MUNIZ. 

LUCAS BATISTA CAVALCANTE e MAYARA VIAN FARIA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista de controle de frota, 
solteiro, nascido em ITATIBA, SP, no dia 07 de abril de 1995, 
fi lho de GILSON BATISTA CAVALCANTE e de SIRLENE 
SIMONE CAVALCANTE. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em Ibirá, SP, no dia 30 de abril 
de 1997, fi lha de WILSON HENRIQUE FARIA e de MARTA 
LUCIA VIAN FARIA. 

JUCELINO TOMAZ DA SILVA e SILMARA NATO TONINA-
TO. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de feverei-
ro de 1970, fi lho de ANTÔNIO TOMAZ DA SILVA e de SÍLVIA 
DE OLIVEIRA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, téc-
nica de produção, divorciada, nascida em Monte Aprazível, 
SP, no dia 27 de janeiro de 1980, fi lha de ORLANDO NATO 
TONINATO e de APARECIDA RIBEIRO TONINATO. 

ALESSANDRO MARCELINO e LUCIANA BORASCHI. Ele, 
de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteiro, nascido 
em Fernandópolis, SP, no dia 31 de dezembro de 1982, fi lho 
de DONIZETI AMARO MARCELINO e de MARIA ROSÁRIA 
PEREIRA MARCELINO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
recepcionista, solteira, nascida em Araçatuba, SP, no dia 05 
de setembro de 1976, fi lha de OSLAVO BORASCHI e de 
MARIA LUCIA BORNELI BORASCHI.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 18 de Maio de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. GIOVANNY CARLOS MASSUIA e ROBERTTA 
QUEIROZ SILVA, sendo ELE fi lho de GILBERTO CARLOS 
MASSUIA e de FLÁVIA CRISTINA DEDONO DA SILVA 
MASSUIA e ELA fi lha de DENILSON DA SILVA e de PAULA 
QUEIROZ SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/05/2020.

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

1. LUCAS DANIEL DE BRITO e ÊNDRIA RELUANE 
LOPES E LIMA, sendo ELE fi lho de VILMA DE BRITO e 
ELA fi lha de AGUINALDO SEBASTIÃO DA ROSA LIMA e de 
ANDREA REGINA LOPES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
18/05/2020.

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

1. CLAUDIO JOSÉ BOLONHESI e TEREZINHA 
PERPETUA DE SOUZA, sendo ELE fi lho de ONERCIO BO-
LONHESI e de IZAURA BERTI BOLONHESI e ELA fi lha de 
JESUS MANOEL DE SOUZA e de APARECIDA BARBOSA 
DE SOUZA;

2. GUSTAVO FRIAS DE SOUZA e FERNANDA MAR-
TINS DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de MANOEL PEDRO 
DE SOUZA e de MARINÊS FRIAS DE SOUZA e ELA fi lha de 
ALEXANDRE CALDERARI DE OLIVEIRA e de ANA MARIA 
MARTINS DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
16/05/2020.
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DiáriodoBob
Homem bomba! Uma coleção de manchetes, editoriais e 

outros comentários do fim de semana em jornais e revistas im-
portantes de todo o mundo destacaram o detrato corriqueiro do 
nosso ilustríssimo presidente tresloucado e ou destrambelhado. 
O Washington Post apontou o Capitão como “o pior gestor da 
pandemia”. A revista Economist chegou a falar em “insanidade” 
do presidente brasileiro. A Lancet, renomada revista cientifica, 
escreveu que Bolsonaro é uma “ameaça” ao combate da Covid-19. 
Já o Financial Times, em editorial, falou que Bolsonaro está em 
processo de destruição. Entre os maiores jornais brasileiros, no 
mesmo período, cada qual dedicou um editorial contra o presi-
dente com linguagem pouco circunspecta. Utilidade pública. 
Durante a pandemia, uma surpresa: uma das demandas que 
teve crescimentos foi por máquina de lavar louça. É um campo 
ainda inexplorado. Hoje, menos de 2% dos domicílios brasilei-
ros utilizam o aparelho. No isolamento e o homem trabalhando 
em casa, uma das reclamações dele era a mulher empurrar a 
louça para ele lavar. Ele estrilava e a solução, segundo os sinais 
do mercado, teria sido uma máquina de lavar louça. Dicas pra 
você fazer LIVES: Live as mãos; Live as compras; Live as patas 
do cachorro; Live o banheiro; Live a louça; Live a roupa. Noveleiros 
a força. Até quem tinha ojeriza por novelas da Globo está sendo 
forçado a assistir (até as reprises) por conta da pandemia. Oh, dó! 
#Fica em casa. Fechados em casa, sem vida social e trabalhando 
quando possível em home office, a roupa que vestimos tem seu 
papel claramente redefinido. Estamos em modo avião esperando 
pra ver o que vai dar. Não agüentamos mais ficar no sofá, olhar 
as cortinas, acordar ao anoitecer e ainda ter tempo de sobra pra 
não fazer nada. Abrigados em nosso ninho como passarinho preso 
na gaiola reconhecemos o autêntico valor e sentido do casulo 
para o bicho da seda. Não vejo a hora de virar uma borboleta e 
sair por aí batendo as asas. Pra terminar. Do jeito que a coisa vai 
indo provavelmente vão antecipar também o Natal para a gente 
continuar em casa. Mas, sozinho, não dá! Ponto e basta!

ATENÇÃO, GALERA! AMANHÃ, NA MINHA LIVE, ESTAREI ENSINANDO COMO 
FAZER AVIÃOZINHO COM BOLETOS. NÃO PERCAM. Sorria beba muita água e 

seja feliz!

ESTRELA NO CÉU. Faleceu 
ontem pela manhã, o senhor 
Pedro Franzotti, patriarca da 
família gestora desde 1977 da 
Indústria de Bebidas Poty, hoje 
dirigida pelos fi lhos Humberto 
Franzotti, José Luiz Franzotti, 
Eliana Maria Franzotti Rogério 
e Sandra Izabel Franzotti Gubo-
lino. Pedro Franzotti deixa um 
grande exemplo como pai e em-
preendedor. Ele foi sepultado em 
Potirendaba.

O MÉDICO KASSEY Vas-
concelos teve que adiar, para 
2021, o Congresso Caipira de 
Oftalmologia. Tinha tudo para 
ser um sucesso. Mas, mesmo 
assim, vai iniciar uma jornada de 
discussões virtuais no modelo 
caipira tech.

NEIDE ROCHA recebeu mui-
tas mensagens de amigos e fa-
miliares, ontem, quando ganhou 
idade nova, ao lado dos fi lhos Dr. 
Rodrigo e do empresário Edmar-
zinho Rocha, noras e netos em 
isolamento social.  

AMANHÃ, quarta-feira, o 
economista Horácio Lafer Piva 
participa da live Lide Rio Preto, 
a partir das 12 horas, para falar 
sobre ‘Certezas e incertezas da 
política, econômica e do pós-Co-
vid’.

SEMANA DE LIVES no Rio-
preto Shopping. Nesta terça, dia 
19, o tema é ‘Turismo regional 
pós-pandemia’, com os jornalis-
tas Michelle Monte Mor, Marcelo 
Ferri e com Arlindo Lima, asses-
sor de Turismo da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo de Rio 
Preto. Já na quarta-feira, dia 20, 
a fundadora e CEO do Instituto 
As Valquírias, Amanda Oliveira, 
e o Gestor de Inovação do Insti-
tuto As Valquírias, Danilo Ferraz, 
batem um papo sobre ‘Solidarie-
dade em tempos de pandemia’.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Os irmãos gêmeos Maria Clara e José Victor, 
fi lhos dos empresários Paulo Emílio e Lívia 
Costantini Marques, estão comemorando a 

formatura do ensino fundamental em escola 
americana da Flórida. Mais uma etapa da 

vida cumprida com louvor e dedicação.  Como 
estão em isolamento social, a foto foi clicada 

na residência dos seus pais, que quiseram 
eternizar esse momento. Parabéns! 

Esparadrapos
A Beneficência Portuguesa de Rio Preto promoveu a 
Semana de Enfermagem 2020. O evento, voltado para 
aproximadamente 500 colaboradores do hospital que 
atuam na área de enfermagem (enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem), teve programação online 
aberta a todos os profissionais da saúde da instituição. 
Com a temática ‘Enfermagem: nossa prioridade é você’, 
foi uma realização da coordenação de Enfermagem do 
hospital. A atividade ocorreu de maneira paralela à 81ª 
Semana de Enfermagem Brasileira.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Barretão Adiado
A maior festa da América Latina, 
a Festa do Peão de Barretos, no 
comando do presidente Jerônimo 
Muzetti, foi adiada em função da 
pandemia coronavírus, e anuncia nova 
data. O megaevento passou do mês 
de agosto para o período de 28 de 
outubro a 2 de novembro de 2020, 
com “apenas seis dias” de festa.

Pensão alimentícia
O desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, 
estimado pelos rio-pretenses do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, concedeu Habeas Corpus preventivo para que mãe 
desempregada não seja presa por deixar de pagar a pensão 
alimentícia de filha que vive com os avós. Esta é a justíssima 
justiça.

O famoso cantor rio-pretense 
Zé Neto, que faz dupla com 
Cristiano, de visual novo. 

Cumpriu sua aposta na live, 
raspou os cabelos e a barba 


