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Mirassol tem mais
11 casos positivos
de Coronavírus

Quarta-feira, 22 de julho de 2020

Secretaria de Saúde registra 6,2 mil positivos
para Covid-19: 62% já estão curados
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OPORTUNIDADES

Noeli BATISTA

Começa o processo de
seleção para 300 vagas de
emprego em supermercado

O novo empreendimento do Grupo Muffato em Rio Preto vai selecionar candidatos às vagas de
operador e fiscal de caixa, recepcionista, empacotador, balconista, açougueiro, repositor, funcionário
de limpeza, confeiteiro, agente de prevenção, recepcionista, sommelier, auxiliar de faturamento e
encarregados de setores.
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Outro suspeito
Fatec e Etec Philadelpho
de homicídio no
prorrogam
inscrições
do
Cresce a procura por cursos de
João Paulo II é
Libras durante no isolamento social vestibulinho até sexta-feira, 24 preso pelo Baep

Por lei, a Libras é considerada a segunda língua oficial do Brasil
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Na quinta-feira,
Riopretoprev
presta contas em
audiência pública
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Vereadores de Rio Preto
declaram guerra às Fake News
Sérgio SAMPAIO

A Riopretoprev (Instituto de
Previdência Municipal) realiza
nesta quinta-feira (23) audiência pública de prestação de
contas do exercício de 2019. A
audiência será transmitida por
meio do Facebook e do Youtube
da autarquia.
Pág. A3

Vereadora Márcia
Caldas pede
flexibilização no uso de
máscaras para autistas
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Diretor da
Funfarme
melhora e deixa
semi-intensivo

Diagnosticado com Covid-19,
Jorge Fares ficou na UTI por
quase um mês. Funcionários do
Hospital de Base cumprimentaram Fares enquanto ele era levado para o quarto. Ainda não há
previsão de alta.
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Vereadores se posicionaram contra a utilização das redes sociais para espalhar notícias falsas. Pág. A3
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Vereador Pedro Roberto
solicita melhorias em
vicinal que liga Rio
Preto a Ipiguá
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PTC troca
presidente e
membros da
Executiva
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Arquivo DHOJE

Edinho cobra da
bancada do MDB
no Congresso
a aprovação do
Fundeb
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Mirassol viaja para
enfrentar o Água
Santa pela 11ª
rodada do Paulista
Divulgação
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Busca por cursos de libras
aumenta durante a pandemia
“
”

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O período de isolamento
social fez com que muitas
pessoas aproveitassem as
horas em casa para buscar
algum tipo de qualificação. No entanto, a procura
por conhecimento não se
restringiu apenas ao mercado de trabalho. A pandemia também despertou
o interesse ainda maior da
sociedade na inclusão social. Esse desejo se refletiu

grande procura por cursos
como o da Língua Brasileira
de Sinais (Libras).
De acordo com os dados
divulgados pela empresa
GoKursos, o curso de Libras
foi o mais procurado durante
a pandemia. Com cerca de
quatro mil novas matrículas,
a formação superou inclusive as qualificações na área
de saúde. “Esse interesse
das pessoas pela Libras já
vinha crescendo ao longo
dos anos. Durante esse
período, com realização de

lives, o intérprete ganhou
visibilidade, o que chamou
a atenção de muitos”, explicou a intérprete de Libras
Janayna Brandt de Oliveira
Barbosa, que atua na área
há 20 anos.
Reconhecida oficialmente em 2002, a Libras é a
segunda língua oficial do
Brasil, sendo a principal
forma de comunicação de
pessoas surdas. De acordo
com Janayna, devido a utilização das máscaras durante
a pandemia, a comunicação

Esse interesse das pessoas pela Libras já vinha
crescendo ao longo dos anos. Durante esse período, com
realização de lives, o intérprete ganhou visibilidade, o que
chamou a atenção de muitos

por Libras se tornou mais
complicada. “A expressão
facial é importante, pois é
nela que consta a carga sentimental do que está sendo
dito. Alguns surdos que são
oralizados e conseguem ler
os movimentos dos lábios
de quem está falando tam-

bém sentem dificuldades”,
afirmou.
A intérprete ainda comenta que aprender Libras
é semelhante a aprender
um novo idioma. “Assimilar
uma nova língua não é fácil
e exige dedicação e amor.
Pessoas que convivem com

a comunidade surda aprendem mais fácil, pois praticam com mais frequência.
A Libras é muito importante
pela questão de acessibilidade, pois sem ela, a
pessoa surda se sente um
estrangeiro no próprio país”,
comentou.

Intérprete de Libras Janayna
Brandt de Oliveira Barbosa

HORÁRIO MAIOR

Prefeito de Potirendaba
amplia o horário do
funcionamento do comércio

Sérgio SAMPAIO

O prefeito de Potirendaba,
Flávio Daniel Alves (PSD),
decretou ampla flexibilização
do horário de funcionamento
de todos os estabelecimentos
comerciais do município até o
próximo dia 09 de agosto.
O decreto 3.224/2020,
de 17 de julho, determinou
ampliação dos horários de
funcionamentos dos diversos ramos de atividades no
município. A justificativa feita
pelo prefeito para tomar essa
decisão é para evitar aglomerações e com isso combater o
aumento de casos positivos de
Covid-19.
Das 6 às 22 horas – este
será o horário de funcionamento de farmácias, padarias
e postos de combustível, todos
os dias.

Das 7 às 22 horas – poderão funcionar os mercados
e cabeleireiros (salões de
beleza) de segunda à sábado;
Das 5 às 22 horas – academias de segunda a sábado;
Das 7 às 18 horas – bares
e serv-festas sem consumo no
local, de segunda à sábado;
Lanchonetes, restaurantes,
pizzarias e sorveterias poderão
funcionar nos horários costumeiros por meio de delivery,
os demais estabelecimentos
comerciais do município poderão funcionar das 7 às 18
horas de segunda à sábado.
As medida tomadas pelo
prefeito se contrapõem ao Plano São Paulo e aos regramentos impostos para a região, que
está na fase 2 Laranja, que
permite a abertura do comércio entre 4 a 6 horas diárias
e proibi o funcionamento de
salões de beleza e academias.
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TRABALHO

Grupo Muffato inicia processo seletivo com
300 vagas de emprego em Rio Preto

Da REDAÇÃO

A partir desta quarta-feira,
21, o Grupo Muffato abre processo seletivo para preencher
300 vagas de emprego na sua
quarta unidade em São José
do Rio Preto, na região dos
Damhas. O processo segue os
protocolos de prevenção da Covid-19, como filas monitoradas,
distanciamento entre as pessoas, pontos para higienização das
mãos e dispensers de álcool em
gel. Todos deverão obrigatoriamente utilizar máscaras.
Os interessados deverão
comparecer, entre 8h e 12h,
na sede da Faculdade UNORP,
rua Ipiranga, 3.460, no Jardim
Alto Rio Preto. Para evitar concentração de pessoas, serão
fornecidas senhas com data
e horário para as entrevistas,
que se estenderão ao longo da
semana.
O novo empreendimento do
Grupo Muffato em Rio Preto,
com a bandeira Super Muffato,

representa um investimento de
R$ 45 milhões. Estão sendo
oferecidas vagas para operador
e fiscal de caixa, recepcionista,
empacotador, balconista, açougueiro, repositor, funcionário de
limpeza, confeiteiro, agente de
prevenção, recepcionista, sommelier, auxiliar de faturamento e
encarregados de setores.
O novo empreendimento se
somará às outras três unidades
da empresa na cidade: o Super
Muffato da avenida JK e os dois
Max Atacadistas, na avenida
Potirendaba e na Avenida Doutor
Antônio Marques dos Santos,
zona norte. Com o quarto empreendimento, o Grupo Muffato
vai totalizar a geração de cerca
de 1,5 mil empregos diretos e
indiretos em Rio Preto.
“A nova loja que trazemos
a São José Rio Preto será de
novíssima geração, com foco no
padrão de consumo dos moradores desta região da cidade”,
comenta Ederson Muffato.
As soluções tecnológicas

Juiz cancela audiência de conciliação
sobre decreto de supermercados

Sérgio SAMPAIO

O juiz da 1ª Vara da Fazenda,
Adilson Araki Ribeiro, cancelou a
audiência de conciliação entre
representantes da APAS (Associação Paulista dos Supermercados) e da Prefeitura de Rio Preto
pelo desinteresse das partes
neste momento do processo.
O foco da disputa jurídica diz
respeito ao decreto municipal
18.636/2020.
“Diante do desinteresse na
conciliação, fica cancelada a
audiência anteriormente designada. Fls. 91/93 – ciência
da interposição de agravo de
instrumento. Nada tenho a

acrescer ou modificar na decisão agravada, que mantenho
por seus próprios fundamentos.
Oficie-se encaminhando cópia
da decisão de Segunda Instância
para o devido cumprimento. Int.”
esclarece a deliberação do juiz.
O decreto municipal definiu o
fechamento dos supermercados
e hipermercados aos sábados e
domingos restantes do mês de
julho, com o objetivo de combater as aglomerações e com isso
conter o avança do contágio do
Covid-19 em Rio Preto e evitar
um possível colapso do sistema
de saúde.
Liminares – Na sexta-feira
(17), o juiz negou pedido de
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liminar feito pela entidade, com
essa decisão os supermercados
e hipermercados ficaram fechados no último sábado (18).
Tutela cautelar – Já no
sábado (18), a APAS conseguiu
junto ao TJ (Tribunal de Justiça)
um tutela cautelar em caráter
antecedente, que suspendeu o
decreto municipal e com isso os
estabelecimentos puderam funcionar no último domingo (19).
Segundo nota divulgada pela
Procuradoria Geral do Município “A tentativa de conciliação
restou infrutífera. Portanto, a
audiência está prejudicada”.
Recursos – A Prefeitura

Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Nova Granada, Guapiaçu,
Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa, Monte Aprazível
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

mais avançadas da rede estarão na unidade Damha, como
os sistemas de auto-caixa e
auto-caixa dinâmico, vendas
por Whatsapp com a assistente
virtual MAIA, shop & go, click
and collect, delivery e todas as
soluções omnichannel.
O Super Muffato Damha terá
ainda alameda com 15 lojas,
uma grande academia de ginástica e praça de alimentação.
No Estado de São Paulo,
o Grupo Muffato está presente em Presidente Prudente,
Araçatuba, Birigui, Mirassol,
Votuporanga e Catanduva. Em
junho, a abertura de seleção de
colaboradores para a unidade do
Super Muffato em Catanduva,
que também será inaugurada
neste ano, atraiu mais de três
mil candidatos.
Balcão de Empregos
O Balcão de Empregos de
São José do Rio Preto desta
terça-feira (21) está oferecendo
533 vagas de trabalho. Embora

Divulgação

o atendimento presencial no
Poupatempo e na Prefeitura
Regional Norte tenham 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/balcaoempregos. Por
ele, os trabalhadores podem
enviar currículos e se candidatar
às vagas, assim como os contratantes podem anunciar as
oportunidades.

RESPOSTA

Apas alega que
restringir os
supermercados não
combate a Covid-19

Sérgio SAMPAIO

está atuando em duas frentes
para derrubar a decisão do TJ,
recorrendo no próprio tribunal,
mas também recorrendo ao
órgão superior o STF (Supremo
Tribunal Federal).
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A Associação Paulista de
Supermercados (APAS) divulgou
nesta terça-feira (21) uma nota
em que alega que a restrição ao
funcionamento dos supermercados aos finais de semana não
resolve a situação que o país
enfrenta de pandemia da Covid-19. Essa é uma resposta aos
prefeitos de Rio Preto e cidades
da região que impuseram, por

meio de decreto, o fechamento
desses estabelecimentos aos
sábados e domingos.
A proibição, em Rio Preto e
Santa Fé do Sul, foi derrubada
por decisões do Tribunal de
Justiça.
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REQUERIMENTO

Márcia Caldas quer flexibilização
no uso de máscaras para autistas
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A vereadora Márcia Caldas
(PSD) encaminhou requerimentos ao prefeito Edinho Araújo
(MDB) e ao governador João
Doria (PSDB) na qual solicita a
flexibilização do uso de máscaras para pessoas autistas, deficientes intelectuais, sensoriais
e outros que tenham dificuldades no uso das máscaras em
especial no Transporte Coletivo.
Em sua justificativa a vereadora salienta que o uso de
máscaras tem gerado crises
em pessoas que sofrem com o
Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e problemas que causam
em alguns casos comportamento autolesivos e podendo
colocar essas pessoas em risco
iminente.

Sérgio SAMPAIO

Precedente – Municípios
como Sorocaba e Guarulhos
aprovaram liberação do uso de
máscaras no transporte coletivo
por parte destas pessoas.
Decreto- No caso do governo do Estado, ela pede a flexibilização do decreto 64.959/2020
que tornou obrigatório o uso de
máscaras em todo o Estado em
locais públicos e privados.
A vereadora quer saber dos
governos municipal e estadual
se existe estudos para a flexibilização do uso obrigatório
de máscaras de proteção para
estas pessoas no transporte
coletivo e em outros ambientes fechados e abertos. Caso
não exista ela requisita que um
providência seja tomada o mais
rápido possível.

PTC troca presidente
Vereadora encaminhou requerimento para o governador
e para o prefeito

VICINAL

Vereador cobra melhorias na SP-427 que liga
Rio Preto a Ipiguá e Mirassolândia
Sérgio SAMPAIO

Vereador Pedro Roberto reforçou requerimento feito ano passado

Sérgio SAMPAIO

O vereador Pedro Roberto
(Patriota) encaminhou requerimento ao governador João Doria
(PSDB) reforçando um pedido,
feito em maio do ano passado,
que cobra a melhoria e possível
duplicação da rodovia Délcio
Custódio da Silva (SP-427), que
liga Rio Preto aos municípios de
Ipiguá e Mirassolândia.
No documento, o vereador
rio-pretense lembra que a luta
por melhorias desta rodovia está
sendo feita em conjunto com os
vereadores destes outros dois
municípios.

SESSÃO
Sérgio SAMPAIO

Reuniões – O vereador salienta que inúmeras reuniões já
foram realizadas neste sentido
com pessoas ligadas ao DER
(Departamento de Estrada e
Rodagem). Posteriormente,
eles foram a alguns pontos
críticos da rodovia para mostrar
os perigos reais que passam
diariamente os motoristas e
transeuntes.
Fluxo – Com a construção
de diversos novos condomínios
ao longo da rodovia, o fluxo
de veículos aumenta de forma
constante e por isso é necessária uma intervenção o mais
rápido possível no local.

Vereadores aprovam projeto
para manter terceirizadas

Os vereadores aprovaram
por unanimidade o mérito
ao projeto de lei do vereador
Celso Luiz Peixão (MDB) no
qual obriga a Prefeitura de Rio
Preto mantenha os contratos
com empresas terceirizadas
que prestam serviços continuados para a administração
direta e indireta enquanto
durar a pandemia e demais
medidas de combate ao Covid-19.
Segundo o vereador o
objetivo do projeto e evitar à

demissão dos trabalhadores
as empresas terceirizadas
durante este período. “Infelizmente muitos contratos já
foram cancelados de empresas terceirizadas” salientou
Peixão.
A proposta aprovada obriga
que a prefeitura não possa
reduzir os pagamentos para
as empresas, mesmo que os
serviços prestados tenham
sido reduzidos em decorrência
da pandemia.

Mulher Negra – Os vereadores aprovaram por unanimi-

dade dois projetos em regime
de urgência de autoria da vereadora Márcia Caldas (PSD)
um de Resolução que Institui
o Prêmio “Mulher Negra Destaque” e o outro esse projeto
de lei que institui o dia 25 de
julho como “Dia Municipal da
Mulher Negra”.

Sessão – dois projetos
que estavam em segunda
votação (mérito) foram aprovados por unanimidade – o
primeiro deles de autoria do
vereador Fábio Marcondes
(PL) que altera a Lei Benício

Ernandes Avanço – criando a
Carteira de Identificação da
Pessoa com Down e o outro
de autoria do vereador Renato
Pupo (PSDB) que declara utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Suriel.
Fresagem – a legalidade
do projeto também de autoria
do vereador Pupo que dispõe
a obrigatoriedade de constar
nos editais de licitação – cláusula com exigência de serviço
de fresagem, quando a obra
ou serviço envolver o recapeamento asfáltico.

DEBATE

Vereadores devem partir para cima das Fake News

Sérgio SAMPAIO

Os vereadores de Rio Preto
aproveitaram o debate em
torno de uma congratulação
ao novo delegado do Policia
Federal em Rio Preto, Cristiano
Pádua da Silva, no que diz respeito à postura da corporação
no combate a compra de votos
no processo eleitoral a “fake
news” para colocar este último

tema em debate.
Diversos vereadores se posicionaram contra a utilização
das redes sociais para espalhar
“fake news” salientando que
muitos aproveitam estes meios
para espalhar informações infundas ou fora da realidade para
atacar alguns vereadores.
Assessoria jurídica – O vereador Jean Dornelas (MDB)
colocou a assessoria jurídica

de sua entidade para atender o
vereador que quiser para buscar
combater no judiciário combater
as “fake news”.
Emotiva – A vereadora Cláudia De Giuli (MDB) disse que
algo precisa ser feito, pois ela
seria vitima destes ataques
virtuais e que não aguenta mais
a situação.

Convite – O vereador Marco
Rillo (Psol) retirou o requerimento de convocação ao secretário
de Trânsito, Amary Hernandes,
que foi convidado e confirmou
a presença na próxima sessão
dia 28 para prestar esclarecimentos sobre as aglomerações
no transporte coletivo em tempo
de pandemia e sobre a situação
os guardas municipais que estão
na linha de frente.

EDUCAÇÃO

Edinho diz que está cobrando da bancada do MDB a aprovação do Fundeb

Sérgio SAMPAIO

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) afirmou nesta terça-feira (21) que é favorável
à continuidade do Fundeb
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação)
com sua totalidade de recursos para a Educação já a
partir de 2021.
Em nota, o prefeito afirmou que está se empenhando
junto à bancada do MDB no
Congresso Nacional para a
aprovação da PEC 15/15
sem mudança na vigência e

com os recursos totais para a
Educação.
Posição – Nesta segunda-feira (20), a presidente do
PT de Rio Preto, Celi Regina,
protocolou um ofício para o
prefeito cobrando um empenho junto a deputados federais
do MDB pela aprovação da
Proposta Substitutiva à PEC
15/15.
Ela salientou que o novo
Fundeb deve repassar mais de
R$ 100 milhões até o final do
ano, isso significaria segundo
ela cerca de 5% do orçamento
municipal projetado pela Lei
Orçamentária Anual (LOA) em
R$ 2 milhões.

Divulgação SMCS

O presidente e membros da Executiva do PTC foram
substituídos pela direção do partido. Marcelo Fernandes
assumiu a presidência, que até então era ocupada por
Carlos de Melo. Adideus Cardoso, vice-presidente da sigla,
foi o único que permaneceu no cargo. “Para por fim no
sistema que hoje é o símbolo do retrocesso de Rio Preto,
as mudanças tiveram que acontecer primeiro dentro de
casa”, disse a pré-candidata a prefeita Danila Azevedo
(foto), acrescentando que o objetivo é fazer do PTC um
grande partido. Fernandes, marido da pré-candidata, assumiu a sigla ontem.

Especulação

A disputa para ser candidato a vice na chapa de
Edinho Araújo (MDB), na
disputa pela reeleição, está
acirrada nos bastidores. O
diabo é que só tem uma
vaga! O prefeito não abre o
jogo em hipótese alguma.
Depois da desistência do
atual vice Eleuses Paiva
(PSD), só ele e a sua equipe
política sabe o nome mais
almejado para compor a
chapa. O ex-deputado Orlando Bolçone (DEM), até o
momento, especula-se que
está no topo da lista. Até as
convenções, portanto, tudo
que falar sobre o assunto é
com base em especulação.

Pensando

Jingle

Antes da grande mídia
ser disponibilizada para
campanha eleitoral, quando o jingle de determinado
candidato caía na graça das
crianças, era forte presságio
de vitória nas urnas. Isso
acabou! Será que a criançada também perdeu a graça
pelas campanhas eleitorais
ao ouvir os pais falarem
tanto mal da classe política?
Pode até ser! Em Rio Preto,
campanhas que a criançada
fazia a festa cantando os
jingles de candidatos: Adail
Vetorazzo, Wilson Romano
Calil e Manoel Antunes,
os dois últimos morreram.
Todos vencedores!

Pá da cal

Oscarzinho Pimentel (PL)
disse que ainda não decidiu
se vai ou não tentar uma
cadeira na Câmara nas próximas eleições. “Eu ainda
estou analisando”, se limitou a dizer. O ex-vereador,
portanto, tem até a convenção do partido para decidir
se vai disputar o processo
eleitoral. As convenções
partidárias, autorizadas pela
Justiça Eleitoral, acontecem
entre 31 de agosto a 16 de
setembro. Se concorrer, os
principais concorrentes de
Oscarzinho são os vereadores Fábio Marcondes, que é
presidente do PL, e Ardenson Branco.

As campanhas eleitorais
estão ficando cada vez mais
frias. As que foram promovidas na década de 1990,
por exemplo, o programa
eleitoral gratuito na televisão tinha grande audiência.
Hoje, os televisores são
desligados ou até podem
ficar ligados, porém, sem
nenhum expectador assistindo ao programa para se
inteirar qual candidato é o
mais preparado para ser
presidente, governador ou
prefeito. Para piorar, nesta
pré-campanha eleitoral, o
coronavírus jogou pá da cal,
que até falta assunto para
escrever uma nota.

A televisão começou a
ser utilizada para campanha eleitoral para prefeito,
na Capital, em 1985. Os
pequenos municípios até
hoje não contam com essa
inovação, o que não é o caso
de Rio Preto, que começou
em 1988. Até então, comícios, muros pintados, cabos
eleitorais distribuindo santinhos e veículos circulando
pela cidade eram os meios
mais utilizados para qualquer
candidato levar sua mensagem até a população. Nos
comícios, candidatos colocavam um pé sobre a grade
da carroceria do caminhão e
despejavam promessas.

A pista de caminhada que
margeia a avenida Philadelpho Gouveia Neto, próxima
a ponte Maria Benta, está
degradada. Como tem recebido reclamação de pessoas
que fazem caminhadas, o
vereador Zé da Academia
(Patriota) disse que vai encaminhar requerimento para
a Prefeitura fazer os reparos
necessários. “A pista, que
tem piso emborrachado,
está toda esburacada de
ambos os lados”, disse. As
pistas são separadas pelo
rio Preto. Na opinião do vereador, a Prefeitura terá de
substituir o piso em toda a
extensão da pista.

Despejavam

Degradada

Preparado

Edinho se manifestou favorável a continuidade do Fundeb

Se existe um político que se preparou para ser presidente foi José Serra (PSDB). Antes de se candidatar para
presidente, foi ministro da Saúde no governo Fernando
Henrique Cardoso. Pode ser considerado o melhor ministro
da Saúde que o país já teve. Não atingiu o seu objetivo,
enquanto outros, sem preparo algum, chegaram ao comando do país. O senador caiu em desgraça com seu
nome envolvido em corrupção. Ontem, a Polícia Federal
só não vasculhou seu gabinete porque não tinha mandado
do STF. Serra, nega! Se ficar comprovado os malfeitos,
que decepção…
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Baep prende segundo suspeito
de matar jovem no João Paulo II
Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Policiais do Baep (Batalhão
de Ações Especiais de Polícia)
prenderam nesta terça-feira (21)
o segundo suspeito de participar
do assassinato de Carlos Daniel
dos Santos Oliveira, 20 anos,
no último dia 9, no bairro João
Paulo II, em Rio Preto. O jovem
foi baleado na cabeça, costas,
pescoço, peito, rosto e olho.
Segundo o Baep, a equipe
recebeu informações que o
indivíduo, que já estava sendo
investigado pelo homicídio,
estava na avenida Chosso Okanobo, próximo ao condomínio
Quinta do Lago. Ao ver a viatura,
o suspeito tentou fugir, mas foi
abordado. Ele está preso no Deic
à disposição da Justiça.
No sábado (18), policiais do
Deic (Departamento Estadual
de Investigações Criminais) já
tinham prendido outro suspeito
de participação no homicídio.

Armados
com revólver,
bandidos roubam
entregador
durante o
serviço
Tatiana PIRES

Imagens de câmera de segurança auxiliaram a polícia a chegar aos suspeitos do assassinato que ocorreu no dia 9 de julho

OPERAÇÃO POLICIAL

GOLPE

Borracheiro tem conta bancária
hackeada e perde quase R$ 500
Cláudio LAHOS

Tatiana PIRES

Um borracheiro, de 24
anos, teve a conta bancária hackeada e perdeu R$ 499,84. O
caso aconteceu na sexta-feira
(17), mas a vítima só procurou
a Polícia Civil de Rio Preto para
denunciar o furto nesta segunda (20).
Segundo informações do
boletim de ocorrência, o borracheiro recebeu uma ligação,
em que uma mulher se identificou como sendo funcionária
da Caixa Econômica Federal,
dizendo que era preciso renovar a assinatura eletrônica, já
que ele usa com frequência o
internet banking e para seria
enviado um código de verificação.

Inscrições para o Vestibulinho
da ETEC Philadelpho são
prorrogadas até sexta

PRF prende homem
foragido durante operação
Tatiana PIRES

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu um homem, de
42 anos, foragido da Justiça,
na madrugada desta terça-feira
(21). Ele foi abordado durante
operação de combate ao crime
realizada na BR-153, em Nova
Granada.
Segundo a PRF, o homem

dirigia uma carreta quando foi
abordado, na praça de pedágio,
e apresentou nervosismo. Após
pesquisa no sistema da PRF,
foi constatado que ele estava
foragido da Justiça.
Ele recebeu ordem de prisão e foi encaminhado para o
plantão da Polícia Civil de Nova
Granada, onde permaneceu à
disposição da Justiça.

Um entregador, de 20
anos, foi assaltado por criminosos armados com um
revólver nesta segunda (20),
enquanto fazia uma entrega
na Vila Elmaz, em Rio Preto.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima parou
sua moto na rua para checar
o endereço da entrega no
GPS do celular. Os bandidos
pararam em uma moto ao
seu lado e o homem que
estava na garupa anunciou
o assalto, ameaçando-o com
um revólver.
O entregador foi obrigado
a entregar o celular e também R$ 70. Após o crime ele
procurou a Polícia Civil para
denunciar o roubo.
Cláudio LAHOS

Divulgação

Logo depois, a vítima recebeu um SMS em seu celular
com um número e informou
para a mulher. Ela, então,
disse que a operação estava
concluída. No mesmo dia, à
noite, o borracheiro acessou o

aplicativo do banco e verificou
uma transferência de R$ 499
para a conta de uma mulher,
de São Paulo.
O caso foi registrado como
furto mediante fraude e será
investigado.

MAIS PRAZO
Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

As inscrições para o Vestibulinho da ETEC Philadelpho Gouvêa
Netto para o segundo semestre,
que terminariam nesta terça-feira
(21,) foram prorrogadas até sexta-feira (24). A decisão foi tomada
pela direção do Centro Paula
Souza.
As inscrições são exclusivamente on-line pelo site www.
vestibulinhoetec.com.br e devem
ser feitas até as 15 horas do dia
24 de julho.
Por conta da pandemia da
Covid-19, não acontecerá a tradicional prova seletiva presencial e,
pela primeira vez, a seleção dos
aprovados será feita por meio da
análise do histórico escolar dos
candidatos.
Segundo o diretor da ETEC
Philadelpho, Marcelo Romano
Cáceres, as duas disciplinas que
serão analisadas para a classificação serão Matemática e Português.
Documento em Anexo – O candidato deve anexar no momento
da inscrição seu histórico escolar
do 1º ano do Ensino Médio. Caso
tenha dificuldade de obtê-lo por
conta de algumas escolas esterem
com as secretarias sem atendimento, os candidatos poderão anexar
boletins escolares do referido ano.
A instituição oferece 440 vagas
para 11 cursos profissionalizantes
que possuem 40 vagas disponíveis por turma. Destes, 10 serão
ministrados no período da noite
e apenas o de Enfermagem no
período da tarde.
São requisitos básicos o aluno
estar cursando o 2 ano do Ensino
Médio, com exceção o curso de
Enfermagem que existe que o
aluno no tenha 18 anos no dia da
matrícula.
Previsão início das aulas – As
aulas estão previstas para começarem no dia 17 de agosto, inicialmente de forma remota, segundo o
diretor da ETEC. Por sua vez, o início
das aulas presenciais possivelmente
será a partir de 8 de setembro, como
traz o Plano São Paulo apresentado
pelo Governo do Estado.

XXXXXX

FATEC Rio Preto tem inscrições
prorrogadas até sexta-feira
Sérgio SAMPAIO

As inscrições do vestibular da FATEC Rio Preto foram
prorrogadas até a próxima
sexta-feira (24) e devem ser
feitas exclusivamente on-line,
pelo site www.vestibularfatec.
com.br. A decisão foi tomada
pelo Centro Paula Souza.

Inscrições da Fatec terminaram nesta quarta (22) e
foram prorrogadas até sexta (24)

Analise de Histórico – Por
conta da pandemia do Covid-19, o Centro Paula Souza
decidiu não aplicar a tradicional
prova seletiva presencial, mas
sim proceder a análise do histórico escolar dos candidatos,
na qual será considerado o
histórico escolar do ensino médio do candidato, focando em
duas disciplinas: Matemática e
Língua Portuguesa.
Segundo o diretor da Fatec

Rio Preto, Ademar Pereira dos
Reis Filho, o candidato deve
anexar seu histórico escolar
no momento da inscrição e,
por meio deste documento,
será feita a classificação dos
aprovados.
A FATEC Rio Preto oferece
vagas para três cursos:
Informática para Negócios
– turmas manhã e noite, 40
vagas por turno.
Agronegócio – turmas manhã e noite, 40 vagas por turno.
Análise e Desenvolvimento
de Sistemas – turma tarde – 40
vagas.
Aulas remotas – As aulas
para estes novos alunos que
serão selecionados, serão remotas por conta da pandemia
da Covid-19. Por meio de uma

Paulistão retorna com
Reforçado, Mirassol se prepara
para confronto com Água Santa clássico nesta quarta-feira
Vinicius LIMA

O Mirassol viaja na manhã
desta quarta-feira (22) para
Diadema, onde enfrentará o
Água Santa pela 11ª rodada do
Campeonato Paulista. O Leão
poderá contar com duas novidades para a partida: o atacante
Netto, que veio do Internacional
de Porto Alegre, e o lateral-esquerdo Moraes, emprestado
pelo Atlético-GO. O goleiro Luiz,
o zagueiro Wellington, o lateral
direito Boza e o volante Alisson
que também chegaram ao time
recentemente viajarão.
Principal reforço no ataque,
Zé Roberto não conseguiu ser
inscrito por conta de um atraso
na documentação em Dubai.
Paulo Roberto e Frank sentiram
lesões e não foram inscritos
também. A expectativa é de
incluir os atletas caso o clube

avance para as quartas de final.
Para isso, o clube precisa vencer um dos dois próximos jogos
ou torcer para que a Inter de
Limeira não vença. Se passar,
o adversário será o São Paulo.
“Fizemos um bom período
de preparação. Existe, obviamente, uma certa ansiedade
pelo retorno. Essa ausência de
competição gera uma ansiedade, mas estamos bem tranquilos pelo nível de preparação que
nós fizemos”, afirmou o técnico
Ricardo Catalá.
“A gente vem fazendo um
bom trabalho durante os treinamentos e acho que os dois
times podem sentir um pouco
a falta de ritmo de jogo nos
primeiros minutos, mas depois
acredito que a gente vai conseguir levar adiante e levar o
melhor resultado”, comentou
o meia Juninho.

Vinicius LIMA

Depois de quatro meses de
paralisação, a bola vai voltar
rolar nesta quarta-feira (22) no
Campeonato Paulista. A 11ª rodada abre logo com o clássico
que reúne uma das maiores
rivalidades do estado. Precisando apenas de um empate
para se classificar, o Palmeiras
visita o Corinthians, que se não
vencer está eliminado. O jogo
será na arena Corinthians, a
partir das 21h30.
O Timão não vence há seis
rodadas e está em situação
complicada na tabela, ocupando a terceira posição do
Grupo D com 11 pontos, cinco
atrás do Guarani, atual segundo
colocado. Ainda que remota,
também existe a possibilidade
da equipe terminar a competi-

ção na zona de rebaixamento.
Neste período de paralisação,
o Corinthians perdeu Pedro
Henrique, Vagner Love e Yony
González. Jô foi o único reforço
anunciado, mas ainda não foi
regularizado. Diagnosticado
com Covid-19, Cantillo será
desfalque.
Em situação mais tranquila,
o Palmeiras está empatado em
número de pontos com o Santo
André no Grupo B e se classifica
com apenas mais um ponto.
As principais ausências para a
partida serão Dudu (negociado
com um clube do Catar), Marcos Rocha (suspenso por ter
recebido um cartão vermelho
no último jogo), Rony (punido
pela FIFA devido a problemas
com seu ex-clube) e Gabriel
Veron (lesionado). O Verdão
não contratou durante a paralisação.

plataforma da Microsoft, chamada Teams, os professores
de suas casas ou escritórios
transmitem as aulas para os
alunos dos cursos no mesmo
horário que a aula aconteceria
presencialmente, com o mesmo
tempo de duração. Um chat foi
criado no qual: alunos e professores podem interagir.

FALECIMENTOS
JULIA DUTRA DE CARVALHO, faleceu aos 75 anos de idade. Era viúva
do Sr. João Teixeira de Novaes e deixa
os ﬁlhos Suely, Maria Gorett, Suelene
Regina, Aldivaner Aparecido, André Luiz,
Alzemi Cristina e Marinaldo Perpétuo
(falecido). Seu sepultamento será no dia
21/07/2020, às 11:00, saindo seu féretro
do velório Capelas Prever para o Cemitério Municipal de Mirassolândia.
ERNANDO LOPES, faleceu aos 78
anos de idade. Era divorciado. Seu sepultamento será no dia 21/07/2020, às
09:00, saindo seu féretro do velório São
João Batista para o mesmo cemitério.
LÍDIO BRANDÃO, faleceu aos 66 anos
de idade. Era casado com a Sra. Andreia
A. Marques Romano Brandão e deixa
os ﬁlhos Matheus e Luís Henrique. Seu
sepultamento será no dia 21/07/2020,
às 13:00, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever para o cemitério São
João Batista.
IZALTINA ARIOZA BATIGALIA, faleceu
aos 91 anos de idade. Era viúva do Sr. Nicola Batigalia e deixa os ﬁlhos Conceição
Aparecida e Eritis Regina. Seu sepultamento será no dia 21/07/2020, às 13:00,
saindo seu féretro do velório Capelas
Prever para o cemitério da Ressurreição.
LOURIVAL DE ALMEIDA, faleceu aos
70 anos de idade. Era solteiro e deixa a
ﬁlha Deisimara de Almeida. Seu sepultamento será no dia 21/07/2020, às 14:00,
saindo seu féretro do velório da Ercília
para o cemitério São João Batista.
DEJANIRA ANA DA CONCEIÇÃO COLABONE, faleceu aos 70 anos de idade.
Era casada com o Sr. Israel Colabone e
deixa os ﬁlhos Marcelio e Reginaldo. Seu
sepultamento será no dia 21/07/2020,
às 15:00, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever para o cemitério São
João Batista.
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PANDEMIA

Rio SAÚDE
Preto tem
6.263
casos
CARDIO
positivos, 3.907 recuperados
e 179 mortes por Covid-19

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio Preto
confirmou, nesta terça-feira
(21), 180 novos casos de
Covid-19 e cinco óbitos em
decorrência da doença. Os
números elevam para 179 o
número de mortos e 6.263
casos positivos. Com as atualizações, o município também
conta com 3.907 pessoas
recuperadas, o que equivale
a 62% dos infectados.
De acordo com a gerente
da Vigilância Epidemiológica, Andreia Negri, 36.620

pacientes com estado gripal
foram atendidos desde o
início da pandemia. Destes,
27.630 colheram material
genético e 21.367 testaram
negativo.
O percentual de letalidade
da doença é de 2,8%. Já o
coeficiente de incidência da
doença é de 1.359 casos
para cada 100 mil habitantes.
Atualmente, a cidade tem
324 moradores internados
com Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) em hospitais, sendo 135 em Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e
189 em enfermaria.
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SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Novo coronavírus e vacinas
Divulgação

Divulgação

Em 24 horas, Secretaria de Saúde registrou 180 novos casos

LEITOS

UPA Jaguaré recebe 30 leitos com respiradores
Divulgação

Unidade do Jaguaré passa a receber pacientes graves

CORONAVÍRUS

Mirassol confirma 11
casos de Covid-19

Vinícius LIMA

A Prefeitura de Mirassol,
por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento
de Saúde, informou que foram
confirmados 11 casos positivos
de Covid-19 no município nesta
terça-feira (22).
Dentre os casos confirmados, foram três registrados em
homens de 30 a 81 anos e

sete em mulheres de 21 a 75
anos. Um adolescente de 15
anos também foi diagnosticado.
Todos estão cumprindo quarentena em suas respectivas casas.
O município contabiliza
1455 notificações, 302 positivos, 987 negativos e 166
aguardando resultado. Do total
de positivos, há 229 curados,
48 em quarentena, 14 internados e 11 óbitos.

JORGE FARES

Diretor da Funfarme
apresenta melhora e é
transferido para o quarto
Divulgação

Vinícius LIMA

O Hospital de Base divulgou
nesta terça-feira (21) que o
diretor-executivo da Funfarme,
Jorge Fares, foi transferido da
unidade semi-intensiva para o
quarto. Segundo a instituição,
ele tem o quadro clínico estável, respira espontaneamente,
alimenta-se normalmente, caminha e iniciará exercícios de

reabilitação física, sob orientação e acompanhamento de
fisioterapeuta. Não há previsão
de alta hospitalar.
Diagnosticado com coronavírus em 18 de junho, Fares foi
afastado de suas funções na
Funfarme. No dia 20 de junho,
ele foi levado para UTI, onde
recebeu intubação orotraqueal
e permaneceu por lá.
De acordo com o último
boletim publicado pelo HB
(21/07), a instituição conta
com 224 pacientes internados, sendo 119 na enfermaria
e 105 na UTI. Foram 10 altas
hospitalares concedidas nesta
segunda-feira (20) e quatro
óbitos registrados. Os rio-pretenses seguem sendo a maioria
dos internados no hospital, com
258 pacientes desde o início
da pandemia. Mirassol (48),
Guapiaçu (31), Tanabi (30) e
José Bonifácio (28) aparecem
na sequência.

Tatiana PIRES

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaguaré passa, a
partir desta terça-feira (21), a
ser referência para atendimento de pacientes com sintomas
respiratórios, de gravidade moderada a alta, que necessitem
de suporte ventilatório. Os 30
leitos com respiradores, cedidos
pela Secretaria de Estado da
Saúde, contam com monitores,
bombas de infusão de medicamentos e demais equipamentos
necessários.
A Prefeitura de Rio Preto
informa que após a estabilização do quadro e início do
tratamento, o paciente será
acompanhado por equipe multiprofissional composta por
médicos, enfermeiros e técnicos de Enfermagem, assistente
social, psicólogo, nutricionista,
fisioterapeuta, assistência farmacêutica e demais serviços
de suporte.
Outros leitos
A Prefeitura de Rio Preto
comprou junto à Fundação
Nossa Senhora da Providência
de Deus, de Jaci, 20 leitos de

UTI e 15 de enfermaria, a serem ocupados por residentes
do município. Dessa maneira,
permite-se também que com os
leitos regionais e de gestão estadual possam ser utilizados no
Hospital de Base pelas demais
cidades que compõem a região.
Destaca-se que com a intervenção da Diretoria Regional
de Saúde, o Hospital João Paulo
II passou a atender casos de
urgência e emergências não
relacionados a síndromes respiratórias, com o objetivo de
não ocorrer desassistência e
evitar superlotação dos demais
hospitais.
Unidades Respiratórias
Até o dia 11 de julho, a estrutura pública de saúde municipal contava com cinco unidades
básicas de saúde respiratórias.
Com o aumento dos casos na
semana epidemiológica 29 (12
a 18 de julho), outras quatro
unidades respiratórias passaram a funcionar, de forma que
pacientes com suspeita de
Covid-19 e demais síndromes
respiratórias não são atendidos
nas mesmas unidades de usuários com outros agravos.

TROCA

Jean Gorinchteyn é o novo
Secretário da Saúde do
Estado de São Paulo

Da REDAÇÃO

O Governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta terça-feira (21) que o médico Jean
Gorinchteyn é o novo Secretário
de Estado da Saúde de São
Paulo. Infectologista do Instituto Emilio Ribas e do Hospital
Israelita Albert Einstein, o novo
Secretário substitui o médico
José Henrique Germann Ferreira, que ocupava o cargo desde
o início da atual administração
e deixa a função devido a recomendações médicas.
A troca ocorre após o Secretário Germann se afastar por
motivos de saúde. “O doutor
José Henrique Germann, ao
longo de um período de 19
meses, cumpriu brilhantemente
o trabalho à frente da Secretaria
de Saúde do Estado de São
Paulo”, afirmou o Governador.
“Não houve nenhuma razão de
qualquer outra ordem exceto
a orientação de saúde que ele
recebeu de seus médicos. Quero publicamente agradecer ao
doutor Germann pela qualidade
do trabalho, confiança, dedica-

ção e capacidade de integrar
e harmonizar equipes”, acrescentou Doria, que pediu uma
salva de palmas em deferência
a Germann.
Gorinchteyn é professor de
infectologia na Universidade
de Mogi das Cruzes, onde se
formou há 28 anos. Também é
mestre em doenças infecciosas
pela Coordenação dos Institutos
de pesquisa da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo
e fez doutorado em neurologia
experimental pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Desde o ano passado, Jean
é embaixador do Instituto Trata
Brasil, que apoia as ações pela
universalização do saneamento.
“Temos que entender que
existe continuidade, não existe
troca. Nós estamos progredindo
de uma forma faseada, fazendo
com que São Paulo volte a ter
esse novo normal de forma
gradual, dando abertura para
que todos possam retomar suas
vidas e a economia, mas sempre lembrando da segurança e
da saúde da população”, frisou
Gorinchteyn.
Divulgação

Estamos em 2021, executando praticamente tudo
com auxílio de alguma ferramenta tecnológica. A inteligência humana já não é a única no comando das ações,
a inteligência artificial vem somando recursos cada vez
mais paradigmáticos ao universo das “coisas comuns”.
No entanto, os germes ainda matam! No âmbito da saúde
moderna, estas mortes não cessam de acontecer, sendo
que os germes são milenares, mas os recursos terapêuticos (muitos destes embasados em tecnologia avançada)
não conseguem ainda superar estes temidos “bichos”. O
mosquito chamado “bicho barbeiro” continua picando as
pessoas nas fazendas e sítios e, muitos anos depois, estas
pessoas estão morrendo em larga escala graças a Doença
de Chagas, patologia descrita em 1909 e até hoje letal.
As bactérias, por inúmeras razões, ou são subestimadas, como, por exemplo, nas infecções de garganta
de repetição, ou simplesmente desenvolvem resistência
à maioria dos principais antibióticos. As consequências
podem ser infecções bacterianas acometendo as válvulas
cardíacas, causando a endocardite bacteriana ou os temidos quadros de infeção bacteriana sistêmica. Por último,
os vírus. Os vírus talvez sejam os germes mais brandos em
nível de agressividade, quando comparados com outros.
Não obstante esta aparente brandura, existem alguns
vírus que podem desencadear um processo inflamatório
expressivo, acometendo, por exemplo, o músculo cardíaco
(miocárdio), causando a miocardite viral e esta, por sua
vez, pode resultar em insuficiência cardíaca e falência de
órgãos.
O novo coronavírus é o vírus do momento. Ele pode até
ser brando na teoria, mas já se tornou uma pandemia global. O novo coronavírus poderia causar uma repercussão
cardíaca como um infarto? Teoricamente sim, e o tempo
vai nos mostrar quais as facetas negativas deste vírus que
tem sido brando ou letal, de acordo com as circunstâncias. A principal expectativa, sobretudo no caso do novo
coronavírus, é que tenhamos opções de vacinas o mais
breve possível. Por que opções? Pelo que temos visto, este
novo coronavírus não apresenta uma única roupagem; ao
contrário, podemos já classificá-lo como mutante, ou seja,
usa “disfarces” para enganar nosso sistema imunológico.
Assim, um dos primeiros desafios será encontrar mais de
um tipo de vacina para tentar efetivamente promover a
imunização da maioria das pessoas, nas diferentes faixas
etárias.
No entanto, temos de analisar a questão socioeconômica inerente à produção destas vacinas como um segundo
e mais complexo desafio. Não basta existir o produto biológico em si nas bancadas dos laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento, se não houver estratégias de viabilização
para o transporte, distribuição e execução de verdadeiras
campanhas hercúleas de vacinação. O governo brasileiro
já sinalizou que enfrentará dificuldades financeiras para
fomentar estas etapas da cadeia produtiva das vacinas,
desde a produção até a etapa final de entrega e execução
de campanhas.
Considerando que o Brasil é um país de dimensões
continentais e farto de regiões carentes, o terceiro desafio na futura era das vacinas contra o novo coronavírus
será a definição estratégica de prioridades populacionais.
Para quem direcionar os primeiros lotes da vacina? Esta
questão, se transformada em tópico de enquete nacional,
certamente apresentaria respostas extremamente heterogêneas. Duas tendências seriam mais perceptíveis neste
contexto – priorizar os grupos populacionais de maior risco,
como idosos, diabéticos e cardiopatas ou então priorizar
as pessoas que vivem em cidades ou regiões de maior
lotação de hospitais e unidades de terapia intensiva.
Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular,
orientador de Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago – www.
drgabrielcardio.com.br

Jean Gorinchteyn assume Secretaria de Saúde do Estado

São José do Rio Preto, quarta-feira
22 de julho de 2020
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO
Ref.: Pregão Eletrônico nº 295/2016 – Proc. nº 12.996/2016 Contrato nº PRE/0176/2016
Objeto: Manutenção em Regime de Garantia (Cláusula Segunda – item 2.7 do Contrato) Cobertura do estacionamento
da sede administrativa do Parque Tecnológico de São José
do Rio Preto/SP
Notiﬁcado: VISUAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS
LTDA EPP - CNPJ Nº 05.626.958/0001-06
DESPACHO: De ordem do Sr. Secretário Municipal de
Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação,
ﬁca a empresa NOTIFICADA a dar início aos trabalhos de
reparos necessários na estrutura metálica e cobertura com
lona de polietileno, deixando o espaço em plena condições
de uso, no prazo máximo de 10 (dez) dias (contados da data
desta Notiﬁcação) devendo o trabalho ser entregue no prazo
máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de início dos
serviços de reparos. Em obediência aos ditames constitucionais, ﬁca concedido, também, o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para a apresentação do contraditório eis que a inércia no
atendimento a esta Notiﬁcação poderá acarretar a aplicação
de penalidades previstas em Lei, no edital licitatório e no
Contrato, dentre elas a aplicação de multa e a suspensão do
direito de licitar e contratar com esta Administração. Publique-se para que surta os efeitos legais. Wanderley Ap. de
Souza – Diretor de Compras e Contratos
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE EIRELI EPP
EMPENHOS 9405/20, 9413/20 E 9414/20
CONTRATADA: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE
MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI
EMPENHO 11569/20
CONTRATADA: ELFA MEDICAMENTOS S/A
EMPENHO 9235/20
CONTRATADA: BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP
EMPENHO 12426/20
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente,
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
CONTRATADA: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
EMPENHO 7091/20
Considerando que até o momento não foi regularizada a entrega total dos empenhos supramencionados, DECIDO: Com
fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus.
6ª, item 6.1.2, V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento
contratual, multa de 30% do valor referente ao atraso das
obrigações contratuais. Fica concedido o prazo de 05 dias
úteis para apresentar defesa ou efetivar a entrega total dos
itens. A inércia e o não cumprimento do contrato poderão
implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA
CONTRATO PRE/0184/18
Considerando previsão contratual na Cláus. 4ª, itens 4.2.12
e 4.2.19. Fica a contratada supramencionada NOTIFICADA a APRESENTAR as documentações e comprovantes
pertinentes, no prazo de 24 horas, contados do recebimento
desta, de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório, estando a contratada ciente de que a reincidência
nos atrasos poderão acarretar a aplicação das penalidades
administrativas. Concedemos o prazo de 05 dias úteis para a
empresa em querendo, apresentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM.
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 24/19; Contrato: DIL/0022/19
Contratada: Fundação Carlos Chagas - FCC
Nos termos do art. 57, § 1, inciso II da Lei 8.666/93, ﬁca
prorrogado por mais 12 (doze) meses, o prazo de vigência
do contrato supramencionado. SMA. Luis Roberto Thiesi.
EXTRATO

1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL
DISPENSA POR LIMITE - CONTRATO: DPL/0034/20
CONTRATADA: MARCUS VINICIUS MARQUES
16871753818
Objeto: Fica reti-ratiﬁcado o valor da Cláus. 3ª do contrato
supramencionado. SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 46/20; Contrato: Dil/0022/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em
informática e correlatos para a Sec. de Habitação. Valor
Total: R$139.212,58 – SMH – Fabiana Z. Azevedo - Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
Dispensa de licitação nº 47/20; Contrato: Dil/0023/20
Locador: José Carlos Bin
Objeto: Locação do imóvel localizado na Avenida Alfredo Antônio Oliveira, 1841 – Salão 06 – Jd. Planalto, sob matrícula
nº 36.440, destinado as atividades de coleta de materiais
recicláveis no município, para atender o Programa de Geração e Renda da Secretaria e do Programa de Reciclagem do
Município. Valor Total: R$144.000,00 – SMTE – Edemilson
Ap. Favaron - Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020
ATA Nº 0522/20
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de manutenção – Valores Unitários – Item 03 – R$9,85; Item 06 – R$14,99; Item
12 – R$9,10; Item 13 – R$28,15; Item 14 – R$5,50; Item
15 – R$6,35; Item 16 – R$7,10; Item 17 – R$8,30; Item 18
– R$6,20; Item 19 – R$1,19; Item 20 – R$1,69; Item 24 –
R$15,99; Item 25 – R$14,99; Item 26 – R$166,00; Item 43
– R$12,40; Item 49 – R$12,50 - SMAURB – Kátia Regina P.
Casemiro– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020
ATA Nº 0523/20
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA-ME
OBJETO: Fornecimento de materiais de manutenção – Valores Unitários – Item 01 – R$122,00; Item 02 – R$114,20;
Item 11 – R$849,98 - SMAURB – Kátia Regina P. Casemiro–
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2020
ATA Nº 0524/20
CONTRATADA: JUNÇÃO ARTEFATOS DE CONCRETO
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de aduelas para abros de reforma
e construção de infraestrura de canalização de água pluviais – Valores Unitários – Item 02 – R$1.528,00; Item 03 –
R$1.528,00; Item 11 – R$849,98- SMSG – Ulisses R. Almeida– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2020
ATA Nº 0525/20
CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e EPIs –
Valores Unitários – Item 01 – R$5,15; Item 03 – R$19,85SMAS – Patricia Lisboa R. Bernussi – Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 13403/2020
CONTRATO Nº: DPL/0044/20
CONTRATADA: GOD SERVICE SERVIÇOS E TRANSPORTES - EIRELI
OBJETO: Prestação de serviços de motofrete para transporte de exames relacionados a COVID-19. - SMS - Prazo de
vigência: 30 dias. Valor Total: R$12.000,00.
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 195/2020 – Processo n.º
11.854/2020
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa
prestadora de serviços de recarga em cartuchos e cilindros
para as impressoras da Procuradoria Geral do Municipio.
Sessão pública realizada on-line com inicio dia 10/07/2020,
sendo adjudicados os itens às empresas declaradas vencedoras: A H DAS MORAES ME. (itens: 3, 7, 11); ROZENIDE
MORAIS DE OLIVEIRA BORTOLI (itens: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12). Não houve manifestação de intenção de recurso. A
íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras –

Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Adilson Vedroni - Procurador
Geral do Municipio.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
237/2020 – PROCESSO Nº 12.134/2020
Objeto: Aquisição de notebooks em atendimento as unidades escolares. Secretaria Municipal de Educação. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 23/07/2020 às 15:00hs para continuidade
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 260/2020, PROCESSO 12.277/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de equipamentos de informática para Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 06/08/2020, às 08:30h. e
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 266/2020, PROCESSO 12.322/2020, objetivando o
registro de preços para aquisição de tubos de aço industrial
de diversas medidas para fabricação de aparelhos de barras
para ginastica. Secretaria Municipal de Serviços Gerais. O
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 04/08/2020, às
14:00h. e abertura a partir das 14:02h. O edital na íntegra, e
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.
1
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social
do Município de São José do Rio Preto
CONVITE: AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS DA RIOPRETOPREV.
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdência do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETOPREV, Jair Moretti, convida os munícipes, os participantes
e beneﬁciários da RIOPRETOPREV, as autoridades locais,
as Entidades de Classe e a todos os demais interessados
para participarem da audiência pública que será transmitida
pelo Facebook da RIOPRETOPEV (acesso em https://www.
facebook.com/riopretoprev1) e pelo canal do Youtube da
entidade (acesso em https://youtu.be/Q_48I4yGhtY), no dia
23 de julho de 2020, às 18h00min, ocasião na qual serão
apresentados e debatidos o relatório de gestão administrativa, o resultado da política de investimentos e o resultado da
avaliação atuarial do Regime, todos referentes ao exercício
de 2019.
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo chat do
Youtube, pelo Facebook ou pelo e-mail rppsassessoriaexecutiva@riopreto.sp.gov.br.
São José do Rio Preto/SP, 21 de julho de 2020.
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 33/2020,
Processo SICOM 3159/2020 objetivando a Registro de preço
para fornecimento de 42.000 (quarenta e dois mil) quilogramas de polímero catiônico granular (pó) de alto peso molecular/alta carga para utilização no sistema de desidratação
mecânica de lodos da Estação de Tratamento de Esgoto Rio
Preto (ETE-Rio Preto), localizada à Rodovia Custódio da
Silva, km 4,5 - Município de São José do Rio Preto/SP.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 04.08.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
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encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 03.07.2020 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de Operação e Manutenção-Esgoto.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 34/2020, Processo SICOM 3160/2020 objetivando a Registro de preços
para aquisição de cintas de elevação de cargas.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 06.08.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 01.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação e Manutenção-Água. / Wagner Castilho
Botaro - Gerente de Operação e Manutenção – Esgoto
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 39/2020, Processo SICOM 3181/2020 objetivando a Registro de preços
para eventual aquisição de lonas impermeáveis.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 05.08.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 15.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação e Manutenção-Água.
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.
com.br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 36/2020, Processo SICOM 3168/2020 objetivando a Registro de preços
para eventual aquisição de materiais de construção civil.
Vigência da Ata: 12 meses. O recebimento das propostas
dar-se-á até o dia 03.08.2020, às 08h30 e abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no portal de
compras.
S. J. Rio Preto, 13.07.2020 – Jaqueline Freitas Reis – Gerente de Operação e Manutenção-Água.
S. J. Rio Preto 21.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA Nº 24,
DE 20 DE JULHO DE 2020.
Substitui membro da Comissão de Avaliação da Contratualização do Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, no âmbito
da Secretaria Municipal de Saúde.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saúde, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do
Decreto nº 15.960 de 06 de outubro de 2011.
DETERMINA:
Art. 1º - A substituição, conforme solicitado pelo Conselho
Municipal de Saúde (CMS), da Conselheira representante do
CMS, Celi Regina da Cruz, designada membro das Comissões de Avaliação das Contratualizações do Hospital Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes, conforme anexo I, da Portaria
nº 05 de 27 de fevereiro de 2019, pela Conselheira Neuza
Maria Fiuza de Lima.
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por aﬁxação na mesma
data e local de costume, e, em Diário Oﬁcial do Município,
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.
Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Jornal
Bassitt - SP, 03 de julho de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

PROC. LICIT. 49/20 - PP 42/20. “...” Por estas razões o recurso é improcedente e, por conseguinte, mantida a decisão que
declarou inabilitada a recorrente. Ante o exposto, JULGAMOS VENCEDORAS do certame as empresas abaixo relacionadas:
a) ELETROLOC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA; b) MARCELO BUENO DOS SANTOS & CIA LTDA ME.
As empresas vencedoras ficam intimadas a comparecerem na sede da prefeitura municipal para assinar o contrato, no
prazo de 03 dias úteis, sob pena de perda do direito à contratação e convocação do segundo colocado. Guapiaçu/SP,
21/07/20. Leandro Mariano da Silva, Pregoeiro.

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DO
ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER
REALIZADA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, DIA 04 DE
AGOSTO DE 2020, NA RUA MARECHAL DEODORO DA
FONSECA, 3131, SALA 42-B.
Ficam convocados todos os interessados, nos termos do
artigo 53, “caput, da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002,
(Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembléia
Geral de Constituição da Associação do Sistema Socioeducativo do Estado de São Paulo, aprovação do estatuto, e
eleição da primeira diretoria a realizar-se no próximo dia 04
de agosto de 2020, na rua Marechal Deodoro da Fonseca,
nº. 3131, sala 42-b, Centro, São José do Rio Preto/SP.
A convocação dar se-à ás 11:00 horas do dia mencionado,
onde instalar-se-á a Assembléia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1.
Constituição da Associação do Sistema Socioeducativo do Estado de São Paulo;
2.
Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
3.
Eleição para os órgãos e dirigentes da Associação;
4.
Posse da chapa eleita;
5.
Deﬁnição da sede provisória;
O presente edital de Convocação será publicado em jornal
de circulação local ou regional.
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
Alan Marcio Branquinho
Ricardo Lopes
Comissão de Constituição da ASESP.

Editais de
PROCLAMAS

ALDENIS ALBANEZE BORIM
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de

BADY BASSITT

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, o procedimento referente ao REGISTRO DE
PREÇOS sob o regime de entrega parcelada, para AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, EM CARÁTER
EXCEPCIONAL, DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO
DAS AULAS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
NA SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DO CONTÁGIO
DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19),
em prol da empresa “COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA”,
pelo valor de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) por cesta básica, nos termos e condições da
proposta e lances apresentados, lavrando-se se for o caso,
competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura
Municipal de Bady Bassitt - SP, 03 de julho de 2020. LUIZ
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2020 – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO, o procedimento referente ao REGISTRO DE
PREÇOS sob o regime de entrega parcelada, para AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE BADY
BASSITT, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2455/19, em
prol da empresa NUTRICIONALE COMÉRIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) por cesta
básica, nos termos e condições da proposta e lances apresentados, lavrando-se se for o caso, competente contrato
com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
HORACIO FELICIANO ALVES NETTO e ARIANE ROBERTA SANTOS BARBOSA. Ele, de nacionalidade brasileira,
operador de estacionamento, divorciado, nascido em SÃO
VICENTE, SP, no dia 13 de fevereiro de 1993, ﬁlho de HORACIO FELICIANO ALVES FILHO e de MARLENE MENDES FELICIANO ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira,
operadora de caixa, divorciada, nascida em São José do Rio
Preto, SP, no dia 10 de outubro de 1995, ﬁlha de CARLOS
ALBERTO BARBOSA e de CLAUDIA REGINA DOS SANTOS BARBOSA.
CLAYTON FELIPE DA SILVA e MARIANA PEREZ RICOLDI. Ele, de nacionalidade brasileira, chaveiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de março de
1998, ﬁlho de VALDIR FELIPE DA SILVA e de MARIA NILZA
DE OLIVEIRA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto,

SP, no dia 15 de dezembro de 1999, ﬁlha de FLAVIO EMILIO
RICOLDI e de CRISTIANE KARINA PEREZ RICOLDI.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que
seja aﬁxado 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, 21 de Julho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de
Oliveira, Oﬁcial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525
do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
CÁSSIO HIGO FEDOSSI FURST e RODRIGO
DUART MARTINS SOUZA, sendo Cássio ﬁlho de EUZIDIO
FURST e de MARLY FEDOSSI FURST e Rodrigo ﬁlho de
CRISPIM SOUZA FILHO e de MARIA DO CARMO MARTINS SOUZA;
2.
VINÍCIUS TOMAZ ALVES e CONSTANTINA MENDES DE SOUSA, sendo ELE ﬁlho de MARCOS ANTUNES
DE JESUS ALVES e de DALILA TOMAZ DE OLIVEIRA
ALVES e ELA ﬁlha de LUIS MENDES DE SOUSA e de RAIMUNDA MONTEIRO DE SOUSA;
3.
JESUS ANTONIO SILVEIRA PRATES e ELENICE CARDOSO DE AZEVEDO, sendo ELE ﬁlho de ELIDIO
PRATES e de NAIR DA SILVA PRATES e ELA ﬁlha de JOSÉ
CARDOSO DE AZEVEDO e de ROSINHA SCAFF DE AZEVEDO;
4.
LUCAS CONTIERO DE LIMA e NATHALIA PENA
PAGNOSSI, sendo ELE ﬁlho de CLAUDIO ANTONIO DE
LIMA e de LUCIANA CONTIERO DE LIMA e ELA ﬁlha de
ITAMAR PAGNOSSI e de GISLAINE APARECIDA BONIFÁCIO PENA PAGNOSSI; brasileiros, residentes neste 3º
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090).
21/07/2020.
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São José do Rio Preto, quarta-feira
22 de julho de 2020

SOCIAL

Jornal

CASA NOVA
O HORA – Hospital de Olhos,
que tem em seu corpo clínico
os médicos Alexandre Cury Jr.,
Carlos Eduardo Cury Jr., Cesar
Augusto de Paiva Monteiro,
Fabiana Funes Cury e Germana
Moura Donaire, deve deixar no
início de setembro, o Horp, na
Avenida José Munia, ao lado
do Cemitério da Paz, onde está
instalado desde sua gênese.
Transfere-se com armas e
bagagens para a sua nova
sede, que está ficando uma
beleza, nas proximidades do
Plaza Avenida Shopping e da
Beato Cafeteria.

CLUBES I
Outro setor que aguarda a
mudança de fase de Rio Preto
no Plano São Paulo é o de
clubes. Os associados do
Harmonia já não aguentam
mais esperar para entrar nas
quadras de tênis. Os do Monte
Líbano e Automóvel Clube
também estão ávidos para
ocupar as praças de esportes.

“JAPONÊS DA FEDERAL”
I
Entrevistado pela TV Câmara de
Rio Preto, o delegado da Polícia
Federal, Cristiano Pádua, Preto,
informou que ainda não há
número exato de pessoas ou
o montante de prejuízos aos
cofres públicos. Mas a PF em
Rio Preto investiga pessoas que
receberam de maneira irregular
o auxílio emergencial durante a
pandemia da Covid-19, o novo
Coronavírus.

CLUBES II
Aliás, sobre o Automóvel Clube,
já comentei aqui que estou
impressionado o que está
sendo feito lá pela Diretoria
Jesus Martin Neto. Os sócios,
quando retornarem, vão levar
um susto. Terão aliás uma
surpresa agradabilíssima. A
sede social, como informei
aqui, que andava capengando,
com goteiras furando o teto e
tingindo de preto o gesso do
bar Aperitivo em vários lugares,
foi restaurado: os toldos, em
frangalhos como velas de
navios piratas - se é que vocês
me entendem - estão novinhos
em folha; as paredes e o piso
encardido pelo uso; as colunas
ensebadas, tudo foi renovado.
E vocês não têm ideia da beleza
dos móveis, restaurados como
se tivessem passado pelas
mãos dos profissionais do
Liceu de Artes e Ofícios.

CLUBES III
Parece que uma fada baixou
seu trem de pouso por lá e
com uma varinha de condão
transformou tudo aquilo: até a
parede do bar que tinha uma
composição de azulejos, agora
é revestida por uma cerâmica
imitando madeira. Tudo tinindo
e trincando. Quem viver, verá.

CLUBES IV
A Diretoria Nadim Cury/Paulo
Voltarelli está aproveitando
o período em que o clube
está fechado para dar um
up no visual, restaurando,
com o capricho de ourives,
todas as áreas que necessitam
de restauro, cuidando da
jardinagem, da pintura em
todos os setores de informação,
nos avisos de asfalto, etc.
Quando o clube for reaberto, os
associados vão perceber que
o clube mais bonito da cidade
estará ainda mais bonito e com
o cuidado exemplar.

Marco CUNHA

“JAPONÊS DA FEDERAL”
II
Um foco de luz sobre Melinha Volpe Basile, esposa de
Beto Basile, natural de Olímpia, que atualmente reside
em Ribeirão Preto

LEI SECA I
Quem disse que 100 anos após vigorar nos Estados Unidos, a
Lei Seca – de 1920 a 1933 - Rio Preto teria uma para chamar
de sua? Em vez de acabar com vício, pobreza e corrupção, como
desejavam seus defensores, a Lei Seca que vigorou nos anos
1920 naquele país, levou ao aumento nos índices de embriaguez
e criminalidade.

LEI SECA II
O consumo de álcool adquirido no mercado negro, mais forte e
de baixa qualidade, levou a milhares de mortes e a problemas
como cegueira ou paralisia. Ratificada em 1919, a 18ª emenda
à Constituição americana era mais severa que a nossa: proibia
a manufatura, venda e transporte de “bebidas intoxicantes”
nos Estados Unidos, dando início à “Prohibition Era” (a Era da
proibição). Ela abriu caminho para a Lei Seca, que entraria em
vigor no ano seguinte (1920).

LEI SECA III
A Lei Seca de Edinho proíbe a venda de bebidas alcoólicas
em todos os estabelecimentos comerciais de Rio Preto entre
20h e 6h, de segunda a sexta feira e durante às 24 horas aos
sábados e domingos. As medidas emergenciais foram tomadas
para combater as aglomerações, que continuam acontecendo
em vários pontos da cidade, como área externa de lojas de
conveniência e locais de lazer, mesmo com as medidas já
anunciadas. As medidas tomadas são temporárias até voltarmos
possível à normalidade.

LIMINAR DERRUBADA
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conseguiu
derrubar na Justiça Federal a liminar que obrigava as operadoras
dos planos de saúde a cobrirem testes de sorologia para
detecção do coronavírus. Os exames haviam sido incluídos no
rol de coberturas obrigatórias por decisão judicial em 29 de
junho. Autora do recurso, a ANS afirma que a questão ainda
está sendo debatida na agência. A associação dos usuários dos
planos pretende recorrer e diz que a ANS atua em defesa das
operadoras e não dos consumidores.

Ente elas, segundo o delegado,
pessoas que vivem em
condomínios, têm carros de
luxo e vão ser indiciadas.Os
beneficiários irregulares serão
acionados por estelionato. Ao
menos 620 mil auxílios de R$
600 cada um, foram pagos
indevidamente.

“JAPONÊS DA FEDERAL”
III
Quem quiser devolver o
dinheiro, segundo ele, precisa
fazê-lo antes de ser intimado
pela Polícia Federal. Há um site
para devolução no Ministério da
Cidadania. “Se quiser devolver,
devolva agora. Depois de ser
intimado não adianta”, disse.
Após intimação, essas pessoas
responderão por estelionato
majorado.

Paulo e Aline Girardi festejando a vida em sua Fazenda
Amazonas

RENOVADA I

A Prefeitura de Rio Preto concluiu as obras de reforma da Casa de
Cultura Dinorath do Valle, iniciadas em agosto do ano passado.
Esta é a maior e a mais completa reforma realizada em 50 anos
de existência da instituição, um patrimônio rio-pretense, que volta
à população. O investimento foi de R$ 2,5 milhões.

RENOVADA II

A reforma geral promoveu a reestruturação, remodelação e
revitalização do prédio, que dará cara nova também ao seu
entorno, a Praça Cacilda Becker, que receberá novo acabamento
e paisagismo. O local é sede dos Núcleos de Artes e Cultura nas
modalidades Dança, Teatro e Artes Plásticas concentrando quase
mil dos 3 mil alunos dos núcleos da cidade. O local também
sedia cursos, mostras, exposições, eventos e ensaios de artes e
cultura, em diversas modalidades.

RENOVADA III

A Sala de Artes Plásticas recebeu uma área de higienização de
pincéis, com bancadas e pias que não existiam anteriormente
e dificultavam o trabalho dos professores e alunos.Também foi
criada uma recepção com balcão e outra novidade da ampliação
do saguão é a criação do Memorial Dinorath do Valle. Logo na
entrada, um espaço com nicho de vidro receberá alguns objetos
pessoais da artista e patrona do local.

