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PANDEMIA

Saúde divulga que Rio Preto tem mais de 4 mil curados de Covid-19
Ao todo, a cidade registra 6.522 casos confirmados da doença e 182 óbitos. Entre os contaminados, 1.007 pacientes são profissionais da saúde. Pág. A5

PARCERIA

Cláudio LAHOS

Jaci libera 10
leitos de UTI
exclusivos para
Rio Preto
Pág. A5

Perosa tem
encontro secreto
com ex-prefeito
Valdomiro

Arquivo DHOJE

Os exames práticos deverão ser feitos em ambientes abertos, respeitando todos os protocolos de segurança

Agendamentos dos exames práticos para
tirar carteira de motorista retornam dia 27
Pág. A2
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STF julga recurso da Prefeitura para fechar supermercados aos finais de semana
Pág. A3
Guilherme BATISTA

Detentos do Estado de
São Paulo receberão
visitas virtuais

Divulgação

Pág. A4

Contrariando versão
Processo seletivo do pai, mãe nega ter
de supermercado envenenado filho
atrai 2,5 mil
pessoas
Pág. A2

O menino, de 1 ano, está
internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do
Hospital da Criança e Maternidade.
Pág. A4

GCM já recebeu
600 denúncias de
aglomeração
Ao todo, são 623 denúncias
entre os dias 15 de março e 19 de
julho. Os principais alvos das ações
foram bares, residências, chácaras
e campos de futebol. Pág. A4

Cia. Cênica faz live para debater
a produção teatral no interior
Pág. A6
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Processo seletivo do Grupo
Muffato atrai 2.500 pessoas
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cerca de 2.500 pessoas
compareceram na Unorp nesta quarta-feira (22) para participar do processo seletivo
do Grupo Muffato, segundo
a assessoria de imprensa do
entidade. A empresa optou
por abrir o processo com
distribuição presencial de
senhas. Com elas, os candidatos estão participando das
entrevistas, que se estenderão até a próxima semana
com quem pegou a senha e
tem agendamento marcado.
A divulgação das vagas
vem sendo realizada desde
o dia 13 de julho no Balcão
de Empregos, onde, por
meio de cadastro gratuito
na Internet (riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos) os candidatos podem manifestar
interesse para participar do
processo seleção. Os candidatos que se candidataram
pelo Balcão e que já receberam ligação informando
agendamento não precisaram ir até a Unorp, onde
todo o processo acontece
com medidas fitossanitárias
de prevenção ao coronavírus
e distanciamento físico.
Segundo o secretário do
trabalho, Edenilson Favaron,
800 senhas foram distribuídas para quem se candidatou
pelo Balcão de Empregos,
totalizando 3.300 candidatos
até o momento.
Ao todo serão 300 vagas
de emprego para a nova unidade que será aberta no na
região do Dahmas, em São
José do Rio Preto. O novo

“

Da REDAÇÃO

Nesta quinta-feira,
23 de julho, a Secretaria de Estado da Habitação e a Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(CDHU) realizam os
sorteios eletrônicos,
para 110 casas na
região de São José do
Rio Preto, com transmissão ao vivo pela
Internet. Serão sorteadas 80 unidades
para Orindiúva e 30
para Tanabi. Todo o
processo terá acompanhamento de uma
empresa de auditoria
externa, garantindo a
lisura e transparência
do sorteio eletrônico.
Ao todo, serão realizados 126 sorteios
eletrônicos de 12.759
unidades habitacionais
para 118 municípios
para os próximos meses. Os antigos sorteios presenciais de
moradias da CDHU
reuniam milhares de
inscritos em estádios,
ginásios de esportes
ou praças de cidades
do interior.
Para evitar aglomerações por causa da
pandemia da Covid-19,
a escolha dos candidatos a uma moradia
passou, agora, a ser
feita pela versão eletrônica, sem plateia
e com transmissão
direta de um estúdio
montando na sede da
Companhia, no centro de São Paulo, três
vezes por semana. Os
interessados e o público em geral poderão
acompanhar ao vivo
pelo Facebook e canal
do Youtube da Secretaria da Habitação e
da CDHU.

Fotos: Guilherme BATISTA

Ao todo serão 300 vagas de emprego
para a nova unidade que será aberta
no na região do Dahmas, em São José
do Rio Preto. O novo empreendimento
do Grupo Muffato em Rio Preto, com a
bandeira Super Muffato, representa um
investimento de R$ 45 milhões

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 uni-

Habitação promove
sorteio eletrônico
de 110 casas na
região de Rio Preto

”

dades 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.
O Super Muffato Damha
terá ainda alameda com 15
lojas, uma grande academia
de ginástica e praça de alimentação.

Com as senhas,
os candidatos
às vagas voltarão nos dias e
horários agendados

Cláudio LAHOS

Detran-SP retoma agendamento de
exames práticos na próxima segunda, 27

Sérgio SAMPAIO

Os exames práticos deverão respeitar os protocolos de segurança para evitar contágio de Covid-19

O Detran São Paulo vai abrir
a partir da próxima segunda-feira (27) o agendamento
para que os exames práticos
possam ser feitos em ambientes abertos, respeitando todos
os protocolos de segurança.
Em nota, o órgão salienta
que está realizando de forma
constante reuniões com o Sindicato das Autoescolas e que
está sensível a retomada das
atividades dos Centros de Formação de Condutores, tanto
que desde o mês de junho os
mesmos puderam voltar com
as aulas teóricas e práticas em
todo o Estado de São Paulo.
Aulas teóricas – As aulas

Órgão salienta
que está
realizando de
forma constante
reuniões com o
Sindicato das
Autoescolas
teóricas para primeira habilitação, para aqueles alunos que
deram entrada antes do início
da pandemia da Covid-19,
estão endo ministradas pelos
instrutores por meio de videoconferência. As aulas acontecem em tempo real, permitindo
monitorar a permanência do

instrutor e candidatos na sala
virtual durante a realização das
aulas.
Identificação – O sistema
de tecnologia para identificação
dos alunos, por meio do reconhecimento facial, desenvolvido
pela Prodesp, está pronto e já
foi liberado para utilização. A
tecnologia contempla 50 mil
alunos que já haviam iniciado
o processo, antes da pandemia.
Retomada – Para a retomada integral dos serviços
oferecidos pelas autoescolas,
restam apenas duas etapas que
serão anunciadas na próxima
semana: dentre elas a liberação para a prova teórica e para
o primeiro cadastro, ou seja,
primeira habilitação.

Sem auxílio emergencial, “Batman” pede ajuda em Rio Preto

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Um dos super-heróis mais
conhecidos da cultura pop, o
Batman é famoso mundialmente
por ser um grande detetive e ter
como alter ego o bilionário Bruce
Wayne. Inspirado no personagem, um rio-pretense resolveu
se vestir com o uniforme do herói
para pedir ajuda financeira após
não conseguir receber o auxílio
emergencial.
Diferente de Wayne, Vilmar
José dos Santos, 52 anos, tem

enfrentado dificuldades durante
a pandemia. Para conseguir
dinheiro, ele tem pedido ajuda
nos semáforos de algumas vias
da cidade, alternando entre o
cruzamento da rua Silva Jardim
com a avenida Bady Bassitt e
em frente ao Rio Preto Shopping.
“Eu fui fazer o cadastro para
receber o auxílio, mas me foi
negado. Eu preciso receber, eu
tenho contas para pagar e estou
em uma situação muito difícil.
Então, eu estou me sujeitando
a vir aqui no sinal e pedir ajuda
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para as pessoas. Mas o que eu
gostaria mesmo era de receber
o meu auxílio”, explicou.
De acordo com Vilmar, ele
trabalhava como ambulante,
mas com a pandemia ele não
tem conseguido comprar e nem
revender. Ele ainda afirma que
conta com apenas R$ 0,81 em
sua conta no banco. “Não entendo o motivo de eu não poder
receber o auxílio. Não tenho aposentadoria, não tenho renda. Eu
vivo praticamente como morador
de rua”, comentou.

Segundo o ambulante, a ideia
de vestir de Batman foi justamente para chamar atenção para sua
situação. Além do uniforme, ele
carrega uma placa escrita “Por
favor, ajude o Batman. Não recebi o auxílio”. “Eu já tinha essa
fantasia e costumava usar ela
antes da pandemia. Felizmente,
os motoristas têm sido solidários
e me ajudado com algumas moedas, o que me ajuda a comer,
mas ainda não é o ideal para eu
conseguir pagar minhas contas
atrasadas”, contou.
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RECURSO

Prefeitura vai ao STF para
fechar supermercados aos
finais de semana

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

A Procuradoria da Prefeitura de Rio Preto recorreu contra a decisão do TJ (Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo), que concedeu tutela
para a APAS (Associação
Paulista dos Supermercados)
contra o decreto municipal
que definiu o fechamento dos
supermercados e hipermercados aos sábados e domingo
deste mês de julho. O recurso foi apresentado no STF
(Supremo Tribunal Federal) e
também no TJ. No órgão federal, o pedido será analisado
pelo ministro Dias Toffoli.
Em primeira instância,
na última sexta-feira (17),
a APAS não teve êxito com
a liminar e por conta disso
os supermercados e hipermercados ficaram fechados
no sábado (18). No mesmo
dia, a entidade patronal conseguiu no TJ a liminar e com
isso abriram suas portas no
domingo (19).

Sérgio SAMPAIO

A liminar foi dada parcialmente no que diz respeito a
abertura, já a venda de bebidas alcoólicas aos finais de
semana continuou valendo.
Contenção – A justificativa dada pela Prefeitura para
o decreto teve como foco a
redução das aglomerações
registradas nestes estabelecimentos aos finais de semana.
E com essa atitude reduzir o
número de casos confirmados
e dar um alivio ao sistema de
saúde de Rio Preto.
O decreto se entende até
o dia 30 de julho e, por conta
disso, a Prefeitura vai buscar
reverter a decisão do TJ ainda
nos próximos dias.
Lei Seca – Continua valendo a Lei Seca, na qual
todos os estabelecimentos
comerciais de Rio Preto ficam
proibidos de vender bebidas
alcoólicas das 20h às 6h de
segunda a sexta-feira e aos
sábados e domingos durante
suas 24 horas.

Secreto
O coordenador da pré-candidatura de Renato Pupo
(PSDB), Roberto Perosa, se reuniu, anteontem, com Valdomiro Lopes (PSB) (foto). O motivo do encontro secreto
não foi divulgado, porém, dá para arriscar que a conversa
girou em torno de possível apoio do ex-prefeito ao vereador Pupo. O tucano Perosa representa, na região, o grupo
político do prefeito Bruno Covas (PSDB). Como não vai
disputar as eleições, Valdomiro passou a ser a ‘noiva’ mais
cobiçada, afinal, tem peso político e ainda o tempo do
partido na televisão. Se chancelar o acordo, Pupo ganharia
um reforço e tanto.

Conversa
Ministro Dias Toffoli irá analisar o recurso da Prefeitura

AULAS

Educação interrompe programa de TV e
foca em autonomia para escolas
Divulgação

Agora, as escolas irão enviar os conteúdos aos alunos

Sérgio SAMPAIO

A Secretaria de Educação
interrompeu a produção e a
transmissão do programa de TV
“Rio Preto Educ Ação na TV”,
que estava sendo vinculado
na TV Câmara durante este
período de aulas presenciais
suspensas.
Segundo a pasta, inicialmente a realização do programa de TV foi projetada para
ser utilizada por dois meses.
A veiculação do programa por
meio da TV Câmara deu um
alcance maior aos conteúdos
da Educação Municipal.
Autonomia das escolas – As
escolas foram liberadas neste
período para elaborar de forma
individual e com autonomia os
conteúdos que começaram a

ser envidados aos alunos da
rede municipal a partir deste
mês, por meios digirais e
impressos que podem ser retirados nas unidades escolares.
Material didático – Durante este período de transmissão
do programa, a Educação deu
andamento na preparação de
matérias e conteúdos do Programa Rio Preto Educ Ação que
serão envidados aos alunos por
outros meios.
Avaliação – A secretaria
está avaliando a real a necessidade de renovação do
programa de TV, considerando
também a análise feita por
cada escola com sua comunidade.

FÔLEGO

Municípios turísticos poderão
suspender débitos com Estado

Da REDAÇÃO

A Secretaria Estadual de Turismo abriu a possibilidade dos
municípios que são considerados estâncias turísticas no Estado de São Paulo suspendam
temporariamente o pagamento
dos débitos que tenham com
o Dadetur (Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento dos
Municípios Turísticos).
Os valores deverão ser destinados ao enfrentamento da
pandemia da Covid-19.
O decreto nº 65.078, publicado na quarta-feira (22)
no Diário Oficial, ordena essa
decisão, tomada devido à queda de arrecadação e redução
da capacidade financeira dos
municípios.
Municípios como Olímpia,
Thermas de Ibirá e Santa Fé do

Sul são algumas das cidades
que são estâncias turísticas que
poderão ser beneficiadas caso
queiram.
Devolução – Segundo a
secretaria são 58 convênios
que, não executados em sua
totalidade, têm recursos a serem devolvidos. Os municípios
deverão comprovar a destinação
dos valores para o enfrentamento e mitigação dos efeitos da
pandemia. Quando o problema
for superado, os municípios
voltarão a fazer os pagamentos.
Segundo o secretário de
Turismo, Vinicius Lummertz,
esta decisão do governador
João Doria (PSDB) tem como
foco a preservação da vida da
população ao priorizar a necessidade de recursos no combate
ao coronavírus. “O decreto vale
enquanto perdurar o estado de
calamidade pública”, finalizou.

Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) vai colocar no ar a nova
versão do aplicativo e-Título, com
mais serviços disponíveis ao eleitor, layout moderno e ainda mais
segurança na hora de utilizar o
App. Entre as novidades, está a
possibilidade de realizar cadastro
como mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral
e emitir guias de pagamentos.

No futuro, também será possível
justificar a ausência nas eleições.
Essa atualização do App traz
novidades que buscam sua adequação à Lei nº 13.709/2018, a
Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD), que regulamenta a proteção de dados pessoais no Brasil,
em especial, a obrigatoriedade
de cadastrar senha de acesso ao
documento, o que contribuirá para
proteger as informações do eleitor.
Para fazer o download do e-Tí-

Extrapola

Medida visa auxiliar cidades a destinarem verbas ao combate da Covid

tulo, é necessário ter um telefone
celular ou um tablet com o sistema operacional Android ou IOS,
mas quem já tem o App instalado
precisa apenas atualizar a versão.
Desenvolvido pela Justiça Eleitoral,
o documento digital oficial mais
baixado do país é gratuito, substitui o título de eleitor em papel
e dispensa a impressão de uma
segunda via. Até agora, já foram
feitos cerca de 20 milhões de
downloads do App.

Fácil acesso: No primeiro
acesso, basta que o usuário informe o número do CPF ou do título
eleitoral. Antes, era possível somente acessar o app com o número
do título, que é menos memorizado
pela população. O novo aplicativo
também passa a exigir o cadastro
de uma senha de acesso, que
pode ser substituída pela validação
biométrica quando essa funcionalidade estiver disponível no aparelho
utilizado.

Prosseguindo na sua
observação comparando
as campanhas do passado
e as atuais, o leitor disse
ainda que os políticos estão usando a televisão e as
redes sociais para militarizar
e evangelizar a política. “Um
mais medíocre que o outro,
dá nojo”, enfatizou, acrescentando que o candidato
– que disputa qualquer cargo – que começa o discurso
falando de Deus e da família, o eleitor deve ficar com
os dois pés atrás, antes de
decidir o voto: “Não escapa
um, é pilantra”. O diabo que
a estratégia tem dado bons
resultados.

Grave

Celso Peixão (MDB) informou que aprovou requerimento com o objetivo de
cobrar da direção da Rumo,
concessionária da estrada
de ferro, que o som da buzina tem extrapolado os 100
decibéis. “Eu vou provar que
o som está além do limite
permitido”, frisou. Essa encrenca envolvendo o som do
apito do trem vem de longe
e, apesar do empenho do
vereador, isso só vai acabar
quando for construído o
novo contorno ferroviário.
Até lá, quem mora perto
da estrada de ferro, vai dar
muitos pulos na cama durante as madrugadas.

O secretário de Trânsito,
Amaury Hernandes, vai à
Câmara na sessão de terça-feira para prestar esclarecimentos sobre a superlotação de ônibus do transporte
coletivo. Para tanto, Marco
Rillo (PSOL) apresentou
pedido de convocação que
permite aos vereadores fazerem perguntas, porém, o
plenário decidiu mudar para
convite. “Mas eu vou fazer
perguntas”, avisa Rillo. Os
ônibus lotados, enfatiza o
vereador, é uma fonte de
contaminação de passageiros pelo coronavírus. A
acusação é grave, portanto,
falta fiscalização.

Ao comentar notas divulgadas sobre campanhas
eleitorais do passado, um
leitor lembrou que naquela
época, antes da televisão
veicular programas eleitorais, os políticos eram
diferentes. “O pau comia”,
disse o leitor, que pediu para
não ser identificado. Em Rio
Preto, por exemplo, correligionários de candidatos
adversários saíam no braço
após os comícios, que eram
promovidos em praças públicas, na periferia da cidade. A
população lotava as praças
para ouvir as propostas dos
candidatos e também uma
boa moda de viola.

O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (RJ), defendeu
que o governo federal ajude
o setor de transporte público municipal e estadual em
razão da crise econômica
provocada pela pandemia.
Os deputados e o governo,
segundo ele, têm dialogado
para apresentar um texto
com esse auxílio nas próximas semanas. “O transporte
público está com dificuldade
e estamos trabalhando junto
com o governo federal, prefeitos e governadores, um
texto de transferência para
estados e municípios”, diz.
Seria o caso de Rio Preto?
A conferir!

Pau comia

Justiça Eleitoral lança versão atualizada do e-Título
Da REDAÇÃO

Ao ser indagado sobre
o encontro do coordenador
político Roberto Perosa com
Valdomiro Lopes, Renato
Pupo enfatizou que neste
período de pré-campanha
existe muita conversa nos
bastidores. “É um período
de muita conversa, às vezes,
parte da gente, às vezes,
parte dos outros”, desconversou. Uma aliança entre
PSDB/PSB, portanto, poderá
acontecer. Com a desistência do ex-deputado João
Paulo Rillo (PSOL), o vereador Pupo aparece como a
segunda força política, atrás
de Edinho Araújo (MDB), na
disputa pela Prefeitura.

Medíocre

Transferência

Impunidade
São revoltantes as informações sobre desvios de recursos públicos que seriam destinados para comprar equipamentos ou remédios para tratar pacientes por Covid-19.
Enquanto os “gestores” mal-intencionados pegam na mão
grande o dinheiro do povo, pacientes sofrem na fila esperando por um respirador ou remédio para tentar escapar
da morte. Ao término das investigações, na maioria das
vezes, nada acontece. Isso tem acontecido pelos quatro
cantos do país. O diabo é que os desvios não acabam
nunca, sinal que a corrupção é um saco sem fundo. É a
força da impunidade!
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Parentes de presos poderão
fazer visitas virtuais

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Familiares devidamente
cadastrados no rol de visitas
dos presídios do estado de
São Paulo ganharão uma nova
ferramenta para se comunicar
com seus parentes. A partir de
sábado, 25, serão realizadas
visitas virtuais. É o que garantiu
o governador João Doria, durante entrevista coletiva nesta
quarta-feira (22).
Intitulado “Visita Virtual”, o
projeto permitirá que as visitas
sejam realizadas com os equipamentos que já eram utilizados para videoconferência em
atendimentos jurídicos no sistema prisional. Dória anunciou
que essa semana foi concluída
a instalação do sistema de videoconferências em todas as 176
unidades prisionais do Estado.
Em Rio Preto, atualmente,
a população carcerária é de
935 presos no CDP (Centro de
Detenção Provisória) e 2051
presos no CPP (Centro de Progressão Penitenciário), além de
134 mulheres no CRF (Centro
de Ressocialização Feminino).
As visitas virtuais têm o objetivo de restabelecer o contato
entre presos e familiares. Isso
porque, nesse momento de
pandemia, as visitas presenciais
estão suspensas para evitar a
disseminação do novo coronavírus no sistema penitenciário “No
sábado, serão contemplados
27 mil detentos, sendo que
no final de semana todo, até
58 mil detentos farão uso da
tecnologia para se aproximar
de seus parentes. A visita virtual
não irá substituir o direito de
visita presencial do preso, ela é
uma alternativa em tempos de
pandemia”, garantiu Dória.
Além de garantir o laço social dos detentos, o governador
acrescenta que a visita virtual é
uma atividade segura. “É segura do ponto de vista da saúde
tanto dos presos como de seus
familiares e daqueles que tra-

balham no sistema prisional”.
Teleaudiências
A visita virtual é possível
porque todos os 176 presídios
paulistas já contam com salas
preparadas para as teleaudiências – antes da pandemia,
apenas 39 unidades tinham
o sistema. O secretário de
Administração Penitenciária,
Coronel Nivaldo Cesar Restivo,
destacou que em 2019 foram
realizadas 15 mil audiências
por meio eletrônico. “Em três
meses desse ano, de abril até
agora, já foi possível realizar
10 mil audiências judiciais, que
gera uma celeridade processual
e economia na utilização mais
racional dos recursos humanos
e materiais em benefício da
população paulista”.
A ferramenta das teleaudiências reduziu em 64,18% as
escoltas entre unidades prisionais e fóruns, liberando policiais
militares e agentes penitenciários para outras funções, além
de possibilitar uma economia de
62,9% no gasto com transferências de presos para audiências.
“A teleaudiência liberou 22
mil policiais militares que faziam
a escolta de presos e estão
agora nas ruas protegendo as
famílias, protegendo o patrimônio privado e o patrimônio
público”, disse Doria. “Outra
vantagem destes equipamentos
é a realização de visitas virtuais. Em razão da pandemia, as
visitas presenciais estão temporariamente suspensas e o uso
da tecnologia vai possibilitar o
cumprimento deste direito aos
que estão cumprindo pena”,
completou o Governador.
Desde o último dia 30, já
conseguiam se comunicar com
seus parentes, através do chamado de Conexão Familiar, projeto que permite que o visitante
mande uma mensagem de até 2
mil caracteres diretamente para
o detento e, num prazo de até
cinco dias, obtenha o retorno
por e-mail.
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Um detento, cumprindo
pena em regime semiaberto,
saiu do Centro de Progressão
Penitenciária (CPP), de Rio Preto, pela manhã desta terça-feira
(21) para trabalhar e retornou
para o presídio no fim da tarde
com uma porção de maconha.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o reeducando é
um pintor, de 38 anos, e havia
saído para trabalhar no setor
de hortas. No retorno, ele foi
submetido à revista e, neste
momento, caiu, do bolso de sua
calça, uma porção esverdeada,
que aparentava ser maconha.
A droga foi levada para a
Central de Flagrantes por um
agente penitenciário e o caso
registrado como drogas para
consumo pessoal sem autorização ou em desacordo.

Coronel Nivaldo anunciou as
visitas virtuais
para os parentes de presidiários do Estado
de SP

TRÁFICO
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Porções da droga apreendida

Mãe contraria versão do pai e
nega ter envenenado filho

A estudante, de 23 anos,
mãe do menino internado em
estado grave no do Hospital
da Criança e Maternidade, de
Rio Preto, foi ouvida pela delegada Dálice Ceron e negou
ter envenenado o próprio filho,
de 1 ano. O pai da criança, um
químico, de 33 anos, registrou
um boletim de ocorrência, na
terça-feira (21), em que acusa
a mulher de ter dado um frasco
de veneno para o filho do casal,
motivada por ciúmes da relação
dele com a criança.
De acordo com a delegada
da DDM (Delegacia de Defesa
da Mulher), responsável pela
investigação, a mãe da criança
contrariou a versão do pai. “Ela
disse que estava lavando um
cômodo, onde pretende abrir
uma lanchonete, e que estava
com as duas crianças, a de 3
anos e o menino, de um ano,

ele caiu e bateu a cabeça. Ele
começou a passar mal e ela o
levou para a UPA”.
A mulher alegou que quando chegou em casa encontrou a
garrafinha com o veneno e um
chiclete dentro. “Ela contraria
a versão do marido e diz que
enviou a foto para que ele mostrasse a médica o que a criança
poderia ter ingerido”, disse a
delegada, acrescentando que
o pai seria ouvido ainda na
quarta-feira (22). “Iremos ouvir
o pai, os vizinhos e também
os exames médicos poderão
nos dizer o que aconteceu. Irei
aguardar a conclusão dos exames e solicitarei o prontuário
da criança”.
O menino está internado na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) pediátrica do Hospital
da Criança e Maternidade. A
assessoria de imprensa do
hospital informou que a criança

GOLPE

Baep prende dupla com 256
pedaços de maconha
Tatiana PIRES
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está em estado grave, mas estável. Ela permanece intubada
e sedada.
Procurado pela reportagem,
o químico não quis comentar o
assunto, desligando o telefone.
Já o celular da mãe permaneceu o dia todo desligado.
Homicídio Tentado
O pai da criança procurou
a Polícia Civil para denunciar
que a mulher dele, envenenou
o filho do casal, na última sexta-feira (17). O caso foi registrado como homicídio tentado
foi nesta terça-feira (21), na
Central de Flagrantes.
De acordo com informações
do boletim de ocorrência, a
mãe contou ao pai que havia
colocado na mão do menino a
“garrafinha” com veneno e um
chiclete, sabendo que a criança tem o costume de colocar
chiclete dentro de garrafas com
líquido e ingerir.

Policiais do Baep (Batalhão
de Ações Especiais de Polícia)
prenderam dois homens, um
ajudante de serralheiro, de 35
anos, e um ajudante de pedreiro, de 33 anos, por tráfico de
drogas. O flagrante acontece
nesta terça (21), na Estância
Santa Clara, em Rio Preto.
Segundo informações do
boletim de ocorrência, uma
denúncia anônima indicou
uma serralheria, na qual dois
homens vendiam drogas. No
local, os policiais encontraram

ANIMAIS
Cachorros são
resgatados de casa no
Quinta das Paineiras
Tatiana PIRES

Sete cachorros, sendo dois
filhotes, foram resgatados de
uma casa no bairro Quinta das
Paineiras, em Rio Preto. A ação
em conjunto de uma protetora de
animais, do Centro de Controle
de Zoonoses e da Diretoria do
Bem-Estar Animal ocorreu nesta
quarta-feira (22). Além dos sete
cachorros, outros dois foram encontrados mortos.
O dono era um auxiliar de garçom, de 59 anos, foi encontrado
morto pelo sobrinho no último dia
12. Os cachorros estavam na casa
dos fundos, onde o garçom morava. Já o sobrinho reside na casa da
frente e não estava conseguindo
cuidar dos animais.
A protetora de animais, Elisângela Santos, afirmou que o resgate
foi possível graças a denúncia
de vizinhos. “Os dois filhotes e
um outro maior estão sob minha
responsabilidade. Todos serão
encaminhados para doação”.

Uma farmacêutica, de 46
anos, caiu em um golpe pela
Internet em que bandidos se
passam por funcionários de
uma financeira e, para liberar
um valor de empréstimo, induzem os interessados a pagar
taxas antecipadas. O estelionato
aconteceu no último dia 13 e
somente nesta terça-feira (21)
ela procurou a Polícia Civil para
fazer a denúncia.
Segundo o boletim de ocorrência, a farmacêutica resolveu
pegar um empréstimo no valor
de R$ 60 mil depois de pesquisar no Google e encontrar
uma financeira com taxas bem
tentadoras. Ela, então, preencheu um cadastro e no dia 13

uma mulher que se identificou
como funcionária da instituição
financeira lhe telefonou, de um
número de São Paulo.
Após negociarem, a vítima
decidiu fazer o empréstimo e a
golpista enviou um contrato. Em
seguida, a mulher informou que o
valor do empréstimo seria liberado
40 minutos após a vítima fazer um
depósito de adesão de R$ 290
para uma conta indicada por ela.
A farmacêutica fez o depósito
e enviou o comprovante para a
suposta funcionária da financeira.
Momento em que ela foi informada que, novamente, teria que
fazer outro depósito, dessa vez no
valor de R$ 420 para a liberação
do empréstimo. A golpista alegou
que era uma exigência do Banco
Central.

uma mochila, em cima de um
balcão, com 256 pedaços de
maconha, sendo 219 porções
pequenas, 19 porções médias
e duas maiores da mesma
droga, além de uma balança
de precisão.
O ajudante de pedreiro mora
no mesmo terreno da serralheria e confessou aos policiais
militares que guardava a droga
a pedido do proprietário do estabelecimento. Ele, por sua vez,
admitiu ser o dono da droga e
contou que a comprou em Barretos. Na casa do ajudante de
serralheiro, a polícia apreendeu

R$ 1.2 mil e um celular.
Levados à Central de Flagrantes, o ajudante de serralheiro, que possui antecedentes
criminais, novamente, assumiu
a propriedade do entorpecente,
isentando o outro suspeito ao
afirmar que ele apenas guardava a droga. Já o ajudante
de pedreiro negou que sua
participação no tráfico e alegou
que não sabia da existência do
entorpecente na serralheria.
A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas
e permanece à disposição da
Justiça.

Mulher é presa
por tráfico

Adolescente de 16
anos é aprendido
com crack

Tatiana PIRES

Uma jovem, de 26 anos, foi
presa pela Polícia Militar de Rio
Preto suspeita por tráfico, nesta
terça-feira (21), na Vila União.
Foram apreendidas 25 porções
de cocaína e quatro de maconha,
além de R$ 10.
Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi surpreendida
pela PM, que fazia patrulhamento de rotina, no momento em
que estava conversando com
um homem em uma moto. O
local é conhecido pelos policiais
como ponto de venda de drogas.
O motociclista conseguiu fugir
antes de ser abordado.
Em revista à jovem, a PM encontrou um pino de cocaína e o
dinheiro. Dentro da casa, os policiais localizaram quatro porções
de maconha em cima de um rack
e dentro do guarda-roupas havia
duas caixas de cigarros.

VILA AZUL

Tatiana PIRES

JOSÉ JANUÁRIO DE CARVALHO, faleceu aos 75 anos de idade. Era divorciado
da Sra. Luiza Ventura e deixa o ﬁlho Renato
Januário de Carvalho. Seu sepultamento
será no dia 22/07/2020, às 16:00, saindo
seu féretro do velório Capelas Prever para o
cemitério São João Batista.

Dois jovens, um autônomo,
de 20 anos, e um motoboy, de
21 anos, foram presos suspeitos
de tráfico de drogas na noite
da segunda-feira (21), em Rio
Preto.
De acordo com o boletim de
ocorrência, os policiais militares
faziam patrulhamento de rotina
pela estrada vicinal Horácio
Neves de Azevedo, na Vila Azul,
quando avistaram um veículo
Fiat Uno, com placas de Carapicuíba (SP) e que resolveram
abordá-lo visto que o motorista
apresentou nervosismo.
No momento em que se
aproximaram do carro, os policiais sentiram um forte odor de

maconha. O motorista do carro
disse aos policiais que iria se
encontrar com um colega, em
um posto de combustível, localizado na avenida Potirendaba.
Ele contou que o rapaz estaria
de moto e com uma mochila de
entrega. Enquanto os policiais
vistoriavam o carro, o motorista
conseguiu fugir correndo.
Dentro do carro, foram encontradas as porções de maconha, que pesou 1.3 quilos, além
de dois celulares e R$ 100, um
cartão bancário e uma sacola
plástica, que continha diversos
saco plásticos envoltos por fita
adesiva, vazios e rompidos, em
formato de tijolos, que a PM
desconfia que estivessem embalados tabletes de maconha.

Tatiana PIRES

A Polícia Militar de Rio Preto
apreendeu um adolescente, de
16 anos, suspeito de vender
drogas. O flagrante aconteceu
na Praça Cívica, nesta terça-feira
(21).
De acordo com o boletim de
ocorrência, os policiais faziam
patrulhamento de rotina quando viram uma aglomeração na
praça. Ao avistarem os policiais,
as pessoas dispersaram. O adolescente dispensou algo e tentou
sair dali, mas foi abordado.
Em revista, a PM localizou
o dinheiro na roupa do jovem.
Os policiais verificaram que a
trouxinha que o adolescente
tentou se livrar tinha 20 pedras
de crack. Informalmente, ele
admitiu à PM que comercializava
o entorpecente na praça.

FALECIMENTOS
REINALDO ROSSI, faleceu aos 85
anos de idade. Era viúvo da Sra. Helena
Malavazi e deixa os ﬁlhos Maria Inês Rossi
(falecida) e Maria Helena Rossi (falecida).
Seu sepultamento será no dia 22/07/2020,
às 15:30, saindo seu féretro do velório São
João Batista para o mesmo cemitério.

Farmacêutica tenta fazer empréstimo Polícia Militar prende dois
jovens por suspeita de tráfico
de R$ 60 mil e perde R$ 290
Tatiana PIRES

Detento sai para
trabalhar e volta para
o CPP com droga

EDIVAL FERREIRA JUNIOR, faleceu
aos 49 anos de idade. Era solteiro e não
deixa ﬁlhos. Seu sepultamento será no dia
23/07/2020, às 11:00, saindo seu féretro
do velório Capelas Prever para o cemitério
São João Batista.
MARIA ALVES DE CARVALHO, faleceu
aos 77 anos de idade. Era divorciada do
Sr. Urias Flausino e deixa os ﬁlhos Antonia
Aparecida, Celia Maria, Rosangela, Sonia
Maria, Urias Flausino Filho e Junior Cesar
(falecido). Seu sepultamento será no dia
22/07/2020, às 13:00, saindo seu féretro
do velório Capelas Prever para o cemitério
São João Batista.
MIGUEL SIQUEIRA, faleceu aos 83 anos
de idade. Era casado com a Sra. Alzira Peral
Siqueira e deixa os ﬁlhos Luís, Paulo Silas,
Márcio Miguel e Silvio Roberto. Seu sepultamento será no dia 22/07/2020, às 11:00,
saindo seu féretro do velório Capelas Prever

para o cemitério Parque Jardim da Paz.

JOÃO ROBERTO SINIBALDI, faleceu aos
61 anos de idade. Era casado com a Sra.
Maria das Graças Pizzarro Pinto Sinibaldi e
deixa os ﬁlhos Bruno e Marília. Seu sepultamento será no dia 22/07/2020, às 10:00,
saindo seu féretro do velório Ressurreição
para o mesmo cemitério.

PEDRO AURELIANO DOS SANTOS,
faleceu aos 83 anos de idade. Era casado
com a Sra. Dirce Ferro dos Santos e deixa
os ﬁlhos José Roberto, Olívia Aparecida,
Angela Maria, Ana Lucia, Solange Perpétua
e Carlos Alberto. Seu sepultamento será no
dia 22/07/2020, às 13:30, saindo seu féretro
do velório de Engenheiro Schmidt para o
cemitério São João Batista.

LAIDE ROSA DE SOUZA CAIRES, faleceu aos 83 anos de idade. Era casada com
o Sr. Joaquim Francisco de Caires e deixa
os ﬁlhos Eva Francisca, Nilson Francisco,
Donizete Francisco, José Francisco, Darci
Francisco, Maria Aparecida, Joselha Francisca e Edite Francisca. Seu sepultamento
será no dia 22/07/2020, às 11:00, saindo
seu féretro do velório Capelas Prever para o
cemitério São João Batista.

ANESIO PILOTTO, faleceu aos 87 anos
de idade. Era casado com a Sra. Angelina
Marton Pilotto e deixa os ﬁlhos Silvio, Lucia
Bernardete, Julio Cesar e Lucila Maria. Seu
sepultamento será no dia 22/07/2020, às
16:00, saindo seu féretro do velório direto
para o Cemitério Municipal de Uchoa.

São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de julho de 2020
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Hospital de Jaci inaugura leitos de UTI
para pacientes de Covid de Rio Preto
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O frei Francisco, da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis da Providência de
Deus, fez uma cerimônia nesta
quarta-feira (22) para colocar
em funcionamento, no Hospital
de Jaci, os leitos de UTI e enfermaria para atendimento de
pacientes com Covid-19, que
serão transferidos pela o local
de decorrência da parceria feita
com a Prefeitura de Rio Preto.
“Esse hospital é um vagalume perto do grande sol chamando São José do Rio Preto”,
disse frei Francisco durante a
cerimonia.
A entidade firmou uma parceria com a Secretaria de Saúde de Rio Preto para ajudar
na tentativa de desafogar a
rede hospitalar de Rio Preto
no atendimento dos casos de
coronavírus.
A prefeitura de Rio Preto,
por meio de nota, divulgou que
inicialmente foram disponibilizados 10 dos 20 leitos de UTI,
com a expectativa da ativação
de todos os leitos nos próximos
dias. Isso deve acontecer com
a chegada dos novos equipa-
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mentos.
Respiradores – A ativação de todos os leitos de UTI
no hospital de Jaci depende
também da disponibilidade de
equipamentos para suporte ventilatório e a viabilização das 10
primeiras unidades foi possível
por meio de uma parceria com
uma empresa de plano de saúde
de Rio Preto. Os dez respiradores
foram alugados pela empresa
e emprestados à Prefeitura de
Rio Preto, para a utilização no
Hospital de Jaci. O contrato de
comodato tem validade de 60
dias e pode ser renovado, caso
haja necessidade.
O convênio prevê a disponibilização de 20 leitos de UTI
e 15 de enfermaria, exclusivo
para pacientes residentes em
Rio Preto com diagnóstico confirmado de Covid-19. Em uma
primeira pareceria feita entre
a prefeitura e a associação, no
inicio do mês de julho, outras
18 vagas de enfermaria tinham
sido acordadas para atender
pacientes de Rio Preto.
O convênio tem prazo de
vigência de 60 dias, mas pode
ser renovado conforme a necessidade.

SAÚDE VASCULAR

SAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.br

O diabetes pode afetar
sua circulação durante
a pandemia?
Divulgação

Prefeitura fez a parceria para tentar desafogar a rede hospitalar
Primeiro dia – Neste primeiro dia de atividades do convênio,
o hospital recebeu cinco pacientes de Rio Preto, dois deles
com necessidades de cuidados

intensivos.
Regulação vagas – A regulação dos pacientes será feita
pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

PANDEMIA

Rio Preto passa dos quatro mil recuperados de Covid-19
Vinicius LIMA

A Secretária de Saúde de
Rio Preto atualizou os dados
de Covid-19 nesta quarta-feira
(22). Foram 369 pacientes
recuperados nas últimas 24 horas, totalizando 4.276 curados
desde o início da pandemia. O
número corresponde a 65% dos
casos confirmados.
Por outro lado, o município
rompeu a marca de mais de mil
profissionais da saúde diagnosticados com coronavírus. Foram
259 casos confirmados de ter-

ça-feira (21) para quarta-feira
(22), sendo 15 em trabalhadores da área da saúde. No total,
são 6.522 casos confirmados
na cidade, sendo 1.007 profissionais da saúde (equivalente a
15,4%). O coeficiente da incidência é de 1.415 casos para
cada 100 mil habitantes.
Rio Preto também registrou
três óbitos nesta quarta-feira,
totalizando 182 mortes. O índice de letalidade é de 2,8%,
abaixo das médias de São Paulo
(4,8%), Brasil (3,8%) e do mundo (4,1%).

Com relação às Síndromes
Respiratórias Agudas Graves
(SRAG), a cidade conta com 307
internados, sendo 176 em enfermarias e 131 em UTIs. Destes
casos, 182 internados testaram
positivo para Covid-19, sendo
que 90 estão em enfermaria e
92 em UTI (equivalente a 70%
das internações). A Saúde também divulgou a faixa etária dos
internados por SRAG, sendo que
pessoas entre 40 e 49 anos são
as mais internadas em enfermarias e a proporção de internações
me UTIs aumenta na faixa dos 60

ALERTA

CORONAVÍRUS

Interior ultrapassa capital no
número de caso de Covid

O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco
Vinholi, apresentou nesta
quarta-feira (22), dados
que ratificam o crescente do
número de casos positivos
de Covid-19 no interior do
Estado de São Paulo.
Ao todo são 170.515
(40,35%) casos positivo
no interior contra 167.801
(39,71%) de casos de Covid
na capital. Os dados foram,
atualizados pelo governo do
Estado nesta quarta (22).
Óbitos – Outro dado que
mostra a piora do quadro
da pandemia no interior é
o percentual de óbitos. Na
20ª semana da pandemia
eram 14,7%, na 25ª sema-

Mirassol confirma
caso de Covid-19 em
criança de um ano
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Secretario Marco Vinholi durante coletiva de imprensa

na subiu para 35,87% e na
29ª o percentual saltou para
45,91%.
Capacidade hospitalar –
Vinholi salienta que com a
interiorização da pandemia
o governo vem aumentando

aos 79 anos.
A gerente da vigilância epidemiológica, Andreia Negri, falou
sobre o tempo médio dos exames de Covid-19. “Em relação
aos pacientes graves internados,
o estado tem liberado os resultados de 48 a 72 horas. Para
os casos leves que coletam os
exames em uma unidade respiratórias podem levar de quatro
a cinco dias, pois a prioridade
neste momento são os casos
graves e os profissionais de
saúde, que são a nossa força
de trabalho”, explicou.

a capacidade hospitalar em
todo o interior, criando mais
leitos. O secretário salienta
que o Estado possui mais
vagas por 100 mil habitantes
que países como: França,
Itália e Reino Unido.

FESTAS CLANDESTINAS

A Prefeitura de Mirassol, por
meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde,
informou que foram confirmados
sete casos positivos de Covid-19
no município nesta quarta-feira
(22).
Destes casos, dois foram
diagnosticados em crianças:
uma com cinco anos e outra
com um ano. Ambas cumprem
quarentena em suas respectivas casas. Entre adultos, foram
três casos confirmados em três
mulheres e dois em homens,
com idades que variam de 24
a 75 anos. Com exceção de um
homem de 67 anos que está
internado na enfermaria do Hospital de Base, os demais também
cumprem quarentena em casa.
O município contabiliza 1475
notificações, 309 positivos,
1045 negativos e 121 aguardando resultado. Do total de
positivos, há 238 curados, 45
em quarentena, 15 internados
e 11 óbitos.

GCM atende mais de 600 denúncias
de aglomerações durante pandemia
Da REDAÇÃO

Os agentes da Guarda Civil
Municipal (GCM) de Rio Preto
atenderam mais de 600 chamados com alertas sobre aglomerações e festas clandestinas
realizadas desde a chegada
da pandemia a Rio Preto, em
março.
Foram 623 denúncias entre
os dias 15 de março e 19 de
julho. Em todos os casos, as
ocorrências foram verificadas
pelos agentes que atuavam nas
ruas com as viaturas.
Os principais alvos das ações
foram bares, residências, chácaras e campos de futebol. “Os
procedimentos vão de orientação, autuação até lacração do
local”, explica o diretor da GCM

Silvio Pedro da Silva.
A GCM também promoveu
interdições com o objetivo de
desarticular pontos tradicionais
de aglomerações. Foram interditados os estacionamentos nas
pistas de caminhada da represa
e da avenida Philadelpho Gouvêa Netto. Com apoio da Secretaria de Trânsito, Transportes e
Segurança também passou a
ser proibido o estacionamento
na represa em frente ao condomínio Quinta do Golfe – tradicional ponto de aglomerações.
Vigilância
A GCM também vem atuando no suporte aos fiscais da
Vigilância Sanitária. Eles são
acionados quando há resistência por parte da pessoa autuada
em cumprir a determinação do
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poder público.
Nessa frente de fiscalização,
foram 24.507 inspeções e
1.456 irregularidades consta-

tadas desde o início da pandemia – que resultaram em
autuações, multas e lacrações
de estabelecimentos.

O Diabetes Mellitus caracteriza-se pelo excesso
de glicose no sangue, popularmente conhecido
como “açúcar” no sangue. Existem dois tipos tradicionais de Diabetes Mellitus: o Insulino-Dependente
(Tipo 1), caracterizado pela deficiência na produção
pancreática de insulina, e o Não Insulino-Dependente (Tipo 2), que ocorre devido a resistência
tecidual a ação da insulina. Como hormônio metabólico, a insulina desempenha importante papel na
captação de glicose da circulação, transportando-o
aos tecidos.
Tanto o Diabetes Tipo 1 quanto o Tipo 2 constituem importantes fatores de risco para doenças
cardiovasculares, aumentando o risco de infarto
do miocárdio e de obstruções arteriais graves. Recentemente, houve um aumento considerável na
porcentagem de pacientes diabéticos em nossa
região, dado preocupante uma vez que o Diabetes
Mellitus também representa um importante fator
agravante da infecção pelo novo Coronavírus.
O Diabetes Mellitus exerce uma ação prejudicial
ao nosso sistema circulatório, acelerando o depósito de placas de gordura em nossas artérias e diminuindo a função dos nervos e dos neurônios. Como
consequência, todo paciente diabético apresenta
predisposição a desenvolver o quadro clínico de
“má circulação” e da temida neuropatia diabética.
A “má circulação” constitui o nome popular da
doença arterial periférica, caracterizada pela obstrução do fluxo sanguíneo em nossas artérias e
consequente má perfusão das pernas e dos pés.
Sintomas como dores nas pernas, dificuldade para
caminhar e pés frios e dormentes são comuns
em pacientes diabéticos. Assim como o Diabetes
Mellitus pode agravar a infecção pelo novo Coronavírus, os prejuízos circulatórios também podem
ser exacerbados, expondo o paciente ao elevado
risco de perder o membro acometido.
A neuropatia diabética, por outro lado, caracteriza-se pelo comprometimento nervoso decorrente
do excesso de “açúcar” no sangue. Falta de sensibilidade e surgimento da úlcera ou ferida na planta
dos pés são frequentes, aumentando o risco de
quadros infecciosos e necessidade de cirurgia. Na
maior parte das vezes, a perda do membro acometido é inevitável.
Portanto, todo paciente diabético deve ser avaliado pelo cirurgião vascular. O acompanhamento
clínico e a avaliação detalhada do sistema circulatório podem retardar a evolução e o desenvolvimento
de complicações decorrentes do Diabetes Mellitus.
O check-up vascular representa a melhor forma de
evitar a “má circulação” e a neuropatia diabética.
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor
em Pesquisa em Cirurgia pela Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,
especialista nas áreas de Cirurgia Vascular,
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e coordenador do curso de Medicina da União das
Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)
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Leão pode garantir vaga no
mata-mata nesta quinta-feira
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Mais de quatros meses
se passaram desde o último
jogo do Mirassol no Campeonato Paulista. A última
partida do Leão foi no dia 15
de março, quando a equipe
venceu o líder Santo André
por um a zero no Maião.
Faltando duas rodadas, o
Mirassol pode garantir a
vaga para o mata-mata nesta quinta-feira (23), mesmo
com uma derrota.
O adversário desta 11ª
rodada será o Água Santa,
clube que também luta por
uma vaga nas quartas de final
e contra o rebaixamento ao
mesmo tempo. O jogo será
em Diadema, a partir das

15h. Durante a paralisação,
o clube trocou de treinador,
com Toninho Cecílio assumindo o comanda nesta reta
final. A equipe também sofreu
perda de jogadores durante a
parada, como o atacante Felipe Azevedo , o lateral Abner
Felipe e o volante Matheus
Barbosa.
O Mirassol também sofreu
com a saída de atletas como
Camilo, Chico Neto Moura,
Luís Oyama, entre outros. O
Leão se reforçou para repor
as perdas e também utilizará
garotos da categoria de base.
Para esta partida, a equipe
não contará com o atacante
Zé Roberto, o lateral-esquerdo Frank e o volante Paulo
Roberto, que deverão atuar
apenas na segunda fase.

O Mirassol pode garantir a
classificação com uma vitória.
Em caso de empate ou derrota, o Leão poderá se classificar do mesmo jeito caso a
Inter de Limeira não vença.
Entre as novidades para esta
partida, está a mudança da
regra que permitirá 5 substituições em três atos. “Essa
mudança te permite ser mais
agressivo na alteração da forma da equipe jogar a partida,
mas pode ser prejudicial em
função do que você tiver a disposição. Vai depender muito
de cada situação”, opinou o
técnico Ricardo Catalá.
Com 16 pontos, o Mirassol
ocupa o segundo lugar do
grupo C, dois pontos atrás do
São Paulo e cinco a frente da
Inter de Limeira.

Mirassol volta a campo
hoje, às 15h, em Diadema

PAULISTA FEMININO

Equipes de futebol feminino podem
retomar treinamentos

Vinicius LIMA

Em coletiva realizada nesta
quarta-feira (22), o governador do Estado de São Paulo,
João Dória, e o coordenador
do Centro de Contingência
da Covid-SP de São Paulo,
Paulo Menezes, confirmaram
que os clubes participantes do
Campeonato Paulista Feminino
estão liberados a retornarem
aos treinamentos, conforme
as datas estabelecidas nos
Conselhos Técnicos realizados
pelos clubes e Federação Paulista de Futebol (FPF).
O protocolo firmado entre
os clubes e a FPF autoriza os
participantes da competição a
realizar os exames médicos e
os testes a partir desta quarta-feira (22). Já os treinamentos
iniciarão na semana que vem,

Andrey QUEIROZ

a partir do dia 29. Os testes de
Covid-19 serão realizados antes do reinício dos treinos e da
competição serão custeados

pela FPF para todas as delegações dos clubes, limitadas
a 30 pessoas por agremiação.
No entanto, a diretora do

Realidade Jovem, clube de
futebol feminino de Rio Preto,
diz que as atividades não voltarão tão cedo. “Essa retomada
no dia 29 é mais focada para
as equipes que vão disputar
o Campeonato Brasileiro. As
demais equipes ainda vão ter
que aguardar mais um pouco
o posicionamento de cada
cidade. Haverá uma segunda
reunião para que seja decidido
a questão do protocolo”, afirmou Doroteia Inojo.
Antes da paralisação a
Realidade Jovem contava com
21 jogadoras e a expectativa
é manter boa parte do elenco.
Na primeira quinzena de agosto, a FPF e os clubes realizarão
novo Conselho Técnico para
definir as datas e formato da
competição.

CULTURA

Produção teatral no interior
é tema de live com Cia.
Cênica e Cia. Talagadá

Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

A produção teatral no interior é tema da primeira live da
série “Encontros Possíveis”,
promovida pela Cia. Cênica
dentro do projeto Território
Cênico 2020. A transmissão ao vivo acontece nesta
quinta-feira (23/7), às 20h,
no canal da companhia no
YouTube (www.youtube.com/
user/ciacenica), com a participação das cênicas Andrea
Capelli, Beta Cunha e Clara
Roncati e dos integrantes da
Cia. Talagadá, de Itapira (SP),
Danilo Lopes, João Bozzi e
Valner Cintra.
No encontro, serão compartilhadas experiências sobre
circulação de espetáculos,
desenvolvimento de ações de
formação, gestão de espaços
culturais independentes, entre
outras.
Grupo de pesquisa na área
das formas animadas, a Cia.
Talagadá nasceu em 2011,
constituída por três integrantes da extinta Cia. Pirandello.
Atualmente, a companhia
dedica-se a pesquisas na
estética do teatro de formas
animadas, teatro de rua e
também ações performativas
na simbiose entre o teatro e
as artes visuais, além da circulação dos espetáculos de seu
repertório. A companhia anfitriã, Cia. Cênica, é um grupo
de repertório criado em 2007

Divulgação

Divulgação

Editais de
PROCLAMAS
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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da
Conversão de união estável em casamento:
CARLOS EDUARDO TORRENTE MARTIN e NATÁLIA
GUERZONI PADILHA. Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, solteiro, nascido em São José do Rio
Preto, SP, no dia 11 de abril de 1985, residente e domiciliado
a Brasilusa, Nº 1209, Parque Estoril, São José do Rio Preto,
SP, ﬁlho de ANTONIO CARLOS MARTIN e de SILVIA REGINA TORRENTE MARTIN. Ela, de nacionalidade brasileira, do
lar, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia
14 de setembro de 1985, residente e domiciliada a Brasilusa, Nº 1209, Parque Estoril, São José do Rio Preto, SP, ﬁlha
de CESAR ALVES PADILHA e de MARISTELA GUERZONI
PADILHA.
_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, 22 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
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:
PEDRO HIROSHI OHNO e ANDREZA MARQUES DE
CASTRO LEÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, analista
de sistemas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP,
no dia 29 de junho de 1977, ﬁlho de TAKESHI OHNO e de
MIYOKO TOYOTA OHNO. Ela, de nacionalidade brasileira,
professora universitária, divorciada, nascida em São José
dos Campos, SP, no dia 15 de maio de 1978, ﬁlha de ANTONIO FERNANDO COSTA DE CASTRO LEÃO e de VALENTINA MARQUES LEÃO.
ERMÍNIO CAÇULA VINHÁTICO e VERA LÚCIA LEMES
RUFO. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado,
nascido em Macedônia, SP, no dia 31 de dezembro de 1966,
ﬁlho de JOAQUIM VINHÁTICO SOBRINHO e de CELINA
CAÇULA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, costureira aposentada, divorciada, nascida em Fronteira, MG,
no dia 02 de junho de 1959, ﬁlha de e de MARIANA ROSA
LEMES.

Live reúne expoentes das artes cênicas para troca de experiências sobre ações no setor teatral
em Rio Preto com pesquisas
e ações culturais a partir de
quatro eixos: o popular não
apenas como linguagem e
temática, mas como meios de
produção e difusão cultural;
dramaturgia autoral; música
ao vivo enquanto elemento
dramatúrgico e ocupação de
ruas e espaços não convencionais.
A série “Encontros Possíveis” compreende cinco
bate-papos virtuais com a
proposta de reunir artistas e
público, trazendo diferentes
profissionais das artes cêni-

cas para falarem sobre temas
relacionados à sua área de
atuação.
A programação do Território
Cênico 2020 é viabilizada pelo
Programa de Ação Cultural
(ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo. A Cia.
Cênica foi contemplada pelo
Edital de Apoio à Manutenção
e Modernização de Espaços
Culturais. Neste ano, a edição
acontece de forma 100% online. Até 24 de setembro, serão
desenvolvidas 40 atividades
artísticas gratuitas: 12 ações

de formação e intercâmbio
(como oficinas, bate-papos e
de pesquisas envolvendo as artes cênicas e a cultura popular)
e 28 ações de difusão (shows
musicais, contações de história, sarau, leituras dramáticas,
entre outras atividades).
O projeto contempla também ações relacionadas ao
funcionamento da Sede Cênica, à aquisição de equipamentos e materiais, à remuneração
da equipe de gestão e artistas
envolvidos, além da produção
de um vídeo documental sobre
a realização do projeto.

MATHEUS HENRIQUE SALLES BENTO e MARIELY LOIOLA DO ESPÍRITO SANTO. Ele, de nacionalidade brasileira,
fotógrafo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no
dia 13 de dezembro de 1991, ﬁlho de LUIS ANTÔNIO BENTO e de ADRIANA PORTO SALLES BENTO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteira, nascida
em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de março de 1995,
ﬁlha de ADEMIR DO ESPÍRITO SANTO e de MARIA SILVIA
LOIOLA DO ESPÍRITO SANTO.
_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, 22 de julho de 2020.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA
EMPENHO 11575/20
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA
EMPENHO 7698/20
CONTRATADA: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI
EMPENHOS 10195/20 E 10196/20
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
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: AEA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
EMPENHO 9370/20
Notiﬁco derradeiramente os representantes legais das contratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a quantidade
dos itens conforme especiﬁcado 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 querendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
ERRATA
Publicação do dia 22.07.20 ref. PE 193/2020 – ATA Nº
523/20
Onde se lê: INDÚSTRIA DE MÓVEIS VV LTDA-ME
Leia-se: MARCOS OTAVIO VIOTO-ME
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020
ATA Nº 0526/20
CONTRATADA: GDC DA SILVA COSTA & COSTA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de equipamentos odontológicos
– Valores Unitários – Item 10 – R$1.120,00; Item 11 –
R$900,00; ; Item 12 – R$750,00- SMS – Prazo de vigência:
12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2020
ATA Nº 0527/20
CONTRATADA: R DE F TORRES MOLITERNO EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de instrumentais odontológicos –
Valores Unitários – Item 11 – R$5,39; Item 23 – R$11,08;
Item 24 – R$8,18; Item 40 – R$6,00- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2020
ATA Nº 0528/20
CONTRATADA: DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTO-MEDICOS LTDA-EPP
OBJETO: Fornecimento de instrumentais odontológicos –
Valores Unitários – Item 2 – R$48,00; Item 03 – R$48,00;
Item 04 – R$15,08; Item 05 – R$15,08; Item 06 – R$15,10;
Item 07 – R$15,10; Item 8 – R$49,83; Item 12 – R$7,28;
Item 13 – R$8,13; Item 14 – R$8,13; Item 15 – R$8,13; Item
16 – R$8,13; Item 17 – R$6,99; Item 18 – R$6,99; Item
19 – R$7,28; Item 20 – R$7,28; Item 21 – R$7,28; Item 22
– R$12,35; Item 26 – R$52,50; Item 27 – R$52,50; Item 28
– R$53,40; Item 29 – R$53,40; Item 30 – R$53,40; Item 32 –
R$53,40 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2020
ATA Nº 0529/20
CONTRATADA: E. C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de instrumentais odontológicos –
Valores Unitários – Item 25 – R$57,20; Item 31 – R$57,20;
Item 33 – R$55,77; Item 34 – R$55,77; Item 35 – R$55,77;
Item 36 – R$55,77; Item 37 – R$55,77; Item 38 – R$51,25;
Item 39 – R$55,77; Item 41 – R$14,05 - SMS – Prazo de
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2020
ATA Nº 0530/20
CONTRATADA: FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL
FORMULAS LTDA-ME.
OBJETO: Fornecimento de produtos manipulados RE-

MUNE – Valores Unitários – Item 01 – R$6,500; Item 02 –
R$15,000- SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2020
ATA Nº 0531/20
CONTRATADA: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
OBJETO: Fornecimento de sondas e kits de sondagem –
Valores Unitários – Item 02 – R$0,36; Item 03 – R$0,35; Item
04 – R$0,34; Item 5 – R$0,38; Item 6 – R$0,45; Item 7 –
R$0,48; Item 8 – R$0,51; Item 9 – R$0,55; Item 11 – R$0,70;
Item 12 – R$0,71; Item 13 – R$0,36; Item 14 – R$0,41 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2020
ATA Nº 0532/20
CONTRATADA: ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de produtos manipulados REMUME
– Valores Unitários – Item 03 – R$3,590; Item 04 – R$2,850;
Item 05 – R$10,000; Item 6 – R$10,000; Item 07 – R$5,720 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2020
ATA Nº 0533/20
CONTRATADA: CIRURGICA OURO VERDE DE MATERIAIS
MEDICOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar – Valor
Unitário – Item 06 – R$505,00 - SMS – Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2020
ATA Nº 0534/20
CONTRATADA: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS
MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar – Valor
Unitário – Item 02 – R$605,00 - SMS – Prazo de vigência: 12
meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020
ATA Nº 0535/20
CONTRATADA: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valores Unitários – Item 06 – R$0,470; Item 33 – R$0,930 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2020
ATA Nº 0536/20
CONTRATADA: CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valores Unitários – Item 01 – R$0,370; Item 02 – R$0,310 SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020
ATA Nº 0537/20
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais – Valores Unitários – Item 03 – R$1,600; Item 13 –
R$348,920 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020
ATA Nº 0538/20
CONTRATADA: ONCO PROD DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais
– Valor Unitário – Item 16 – R$19.306,810 - SMS – Prazo de
vigência: 12 meses.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 131/2020 – Processo n.º
11.368/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de álcool gel para
diminuir a disseminação do COVID-19 no Município. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on line
no dia 27/04/2020, sendo adjudicado o item 01 à empresa
vencedora: ERICA APARECIDA DE SOUZA LIMA EIRELI.
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra
da sessão está disponível no “Portal de Compras”. Eloisa
Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.

HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
168/2020 – PROCESSO Nº 11.6524/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de insumos
hospitalares diversos. Secretaria Municipal de Saúde. Fica
designada a data da sessão de retomada do pregão em
epígrafe para o dia 27/07/2020 às 14:00hs para continuidade
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Concorrência Pública nº 07/2020 - Processo nº 12.016/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBERTO SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor total
estimado: R$ 5.690.620,81 – Prazo de Execução: 300 dias.
Tendo em vista questionamento realizado por empresa
interessada em participar desta licitação, comunicamos aos
interessados que realizaram a retirada do edital que foi retiﬁcada a planilha orçamentária eis que, após melhor análise
da mesma, foram veriﬁcadas divergências em quantitativos
da planilha. Em razão disso os técnicos da Secretaria Municipal de Obras realizaram a devida retiﬁcação e encaminharam novas planilhas, cronograma e memorial descritivo
revisados. Para que não se alegue prejuízo à elaboração da
proposta, ﬁca redesignada a data da sessão de entrega dos
envelopes e de abertura dos envelopes com a documentação de habilitação para o dia 28 de AGOSTO de 2020, às
08:30 horas no mesmo local (Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º
andar do Paço Municipal) e, a visita técnica obrigatória de
que trata o subitem 5.4.4.3 do edital deverá ser agendada e
realizada até o dia 25 de agosto de 2020. O edital retiﬁcado
esta a disposição para consulta no site http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.
jsp e ﬁca, e desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido para todos os efeitos legais o documento
original encartado nos autos, a disposição dos interessados.
Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras e Contratos –
Presidente da CML.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
223/2020 – PROCESSO Nº 12.015/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de
embalagem para distribuição de alimentos das unidades escolares da rede municipal de ensino e demais equipamentos
públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão
em epígrafe para o dia 24/07/2020 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. Lucia Helena Antonio - Pregoeira
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOST AS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A
EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO LOTEAMENTO MUNICIPAL
DENOMINADO “PARQUE TECNOLÓGICO VANDA KARINA SIMEI BOLÇONE” – SEC. MUN. OBRAS. A Comissão
Municipal de Licitações, acolhe integralmente o parecer
técnico da Secretaria Municipal de Obras que é utilizado
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante
desta decisão, e prolata o seguinte julgamento: 1º Colocado:
MAZZUCCA COMÉRCIO E SISTEMAS DE ELETRICIDADE
LTDA R$ 318.200,77 - 2º Colocado: RENASCER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI R$ 380.578,51 - O inteiro
teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA E.M. DO BAIRRO CAMPO
BELO (RUA PROJETADA 19, ATUAL ANTONIO SEVERO
DOS SANTOS 878) – SEC. MUN. EDUCAÇÃO. A Comissão Municipal de Licitações acolhe integralmente o parecer
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técnico da Secretaria Municipal de Educação, que é utilizado
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante deste julgamento, e declara habilitadas a prosseguir no certame
as empresas: CONSTRUTORA ALPHA VITÓRIA LTDA,
CONSTRUTORA RIO OBRAS COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, ENGESCAV ENGENHARIA
E CONSTRUÇÕES EIRELI, ELLIPSE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI e
KM & M ENGENHARIA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA
ME e, inabilitada a empresa MLS GERENCIAMENTO DE
OBRAS LTDA EPP (não atendeu ao item “b” do subitem
”b.1” cc subitem “b.1.1” todos do item 5.1 do edital). Decorrido o prazo recursal, ”in albis”, ﬁca designado o dia 31/
JULHO/2020 às 08:30 hs., para a sessão de abertura da
proposta ﬁnanceira. O inteiro teor desta decisão se acha
encartada nos autos do processo a disposição dos interessados. Publique-se para ciência.
JULGAMENTO
DIRETORIA DE COMPRAS DE CONTRATOS
JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2020
Objeto: Alienação de áreas (bens imóveis) localizadas neste
município, nos termos da legislação municipal de regência,
de acordo com as avaliações e croquis, visando exclusivamente à instalação de empresas e atividades comerciais,
industriais e de serviços permitidos em Zona que se localizam e demais disposições da Lei Municipal nº 5.135/92 e
suas alterações e, na Lei Municipal nº 13.458/2020, com
suas respectivas avaliações - SEC. MUN. PLANEJAMENTO.
A sessão de abertura dos envelopes ocorreu no dia 10 p.p.
tendo protocolado seus envelopes a empresa RIOQUIMICA
S/A tendo comparecido o representante legal dessa empresa. Aberto o Envelope 01 se constatou o atendimento às
exigências do edital sendo a empresa declarada Habilitada.
Uma vez que houve a desistência formal de apresentação de recursos, foi dado prosseguimento a sessão com a
abertura do Envelope Proposta Financeira, tendo a empresa
RIOQUIMICA S/A apresentado sua proposta na seguinte
conformidade: R$ 765,42 o m2 dos imóveis de Matriculas
158.938 a 158.940 do 1º ORI e, R$ 764,07 o m2 dos imóvel
de Matriculas 158.935 a 158.937 do 1º ORI. Tendo em vista
que os valores apresentados atendem ao foi prescrito no
instrumento convocatório e, diante do Parecer favorável da
Sec. Mun. de Planejamento, essas propostas foram declaradas classiﬁcadas, consignando-se, mais uma vez, que houve
a desistência formal de apresentação de recurso quanto a
essa fase da licitação. O inteiro teor dessa decisão se acha
encartada nos autos do processo à disposição dos interessados. Publique-se a para ciência.
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° 267/2020, PROCESSO 12.333/2020, objetivando
a aquisição de adubo para adubação de solo no centro de
produção e transferência de tecnologia agropecuária, projeto
agrícola. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 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.

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, 22 de julho de 2020.
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DO CONTRATO 25/2020 – TOMADA DE PREÇOS nº 03/2020 – PROC. nº 23/2020
Contratada: TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP
Objeto: Elaboração de projeto executivo de Interceptor de
Esgotos Sanitários na Av. Dr. Ernani Pires margem direita do
Córrego Piedade, no Município de São José do Rio Preto,
conforme descrito no Anexo 1 do Edital.
Valor: R$ 74.000,00
Prazo: 120 dias
Assinatura
22.07.2020
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 22.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME nº 222
22 de julho de 2020.
A Secretária Municipal de Educação, com base nas atribuições que a legislação lhe confere, em especial o disposto
no artigo 100, inciso II, a e d, da Lei Orgânica do Município,
expede a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Fica constituída a Comissão com os membros
abaixo relacionados com a ﬁnalidade de:
I-Realizar todos os encaminhamentos que se ﬁzerem ne-

Jornal
cessários em relação ao cumprimento e estabelecimento de
normas complementares do artigo 12 da Portaria SME nº
220 de 14 de julho de 2020;
II-Assessorar o Coordenador Geral nos encaminhamentos
das proposituras que serão apresentadas pela Câmara de
Planejamento para o Retorno às aulas presenciais, no contexto da pandemia da Covid-19.
Artigo 2° - A Comissão será assim constituída:
ISueli Petronilia Amâncio Costa
IIJoão Ernesto Nicoleti
IIIRicardo Martins
IVLeandra Verginia Justo Herrera
VMiriam Roberta Pedrini
VIEliani Cristina Moreira da Silva
VIIMárcio Alves
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
São José do Rio Preto, 22 de julho de 2020.
Prof.ª Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 007/2020 – SEMFAZ/DAFT/UJTF
A UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA,
integrante da Secretaria Municipal da Fazenda, devido à impossibilidade de efetivação de ciência, por meio dos
Correios, do andamento processual dos processos abaixo especificados, vem NOTIFICAR os respectivos
interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos
respectivos prazos para recurso/providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as
devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento.
Ademais, ficam os interessados cientes de que os autos dos processos estarão disponíveis para vistas durante o
respectivo prazo para recurso/providências, no seguinte endereço:
Secretaria da Fazenda - UNIDADE DE JULGAMENTO
Rua Silva Jardim, 3157 – Centro
São José do Rio Preto - SP - CEP.15010-060
Fone: (17) 3201-1310
Protocolo

Nome do
Interessado/Representante

Contribuinte/Representado

Decisão/Despacho

2018410658

FERNANDO ANTONIO CABELLO

FERNANDO ANTONIO CABELLO

IMPROCEDENTE

2017409094

JOSUE FERREIRA DE AMORIM

JOSUE FERREIRA DE AMORIM

IMPROCEDENTE

201846848

HILTON HUGO SILVA FABBRI

JOSE NABUCO BASTOS ANDRADE

2018136157

OTAVIA CARVALHO TEODORO

2018136162

OTAVIA CARVALHO TEODORO

2016171723

MARCIANO APARECIDO DA SILVA

201729913

SHIRLENE DA CONCEICAO LEITE
DOS SANTOS

OTAVIA CARVALHO TEODORO
06383234609
OTAVIA CARVALHO TEODORO
06383234609
MARCIANO APARECIDO DA SILVA
18183398898
SHIRLENE DA CONCEICAO LEITO DOS
SANTOS ME

2018281802

GUIOMAR GARCIA DE SOUZA

FRANCISCO CONCENZA

2018256420

ANTONIO COSTA

20178495
20178499
2017182641

M DE F DA SILVA HARTE MECANICA
ME
M DE F DA SILVA HARTE MECANICA
ME
AUTO POSTO FLORIDO RIO PRETO
LTDA

EXTINTO
PROCEDENTE
PROCEDENTE
IMPROCEDENTE

A Diretoria da COMUNIDADE SO POR HOJE, por sua presidente, convoca os Associados quites com suas obrigações
sociais, a participar da Assembleia Geral Extraordinária a
realizar-se no dia 29 de julho de 2020, às 18:00 horas, na
sua sede social localizada nesta cidade e Município de S.J.
do Rio Preto, à Rua Brás Repiso Nabas, n 262, sala n 01,
Vila Romana, que consistirá da pauta abaixo:
1º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0001-32
MATRIZ;
2º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0004-85
FILIAL;
3º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0012-95
FILIAL;
Não havendo quórum no horário designado, ﬁcam convocados para a Assembléia, com qualquer número de associados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação,
conforme Art. 15° e seu parágrafo único.
São José do Rio Preto, 23 de julho de 2020
Monalisa Cassia da Silva
Presidente
Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ Nº 07.385.848/0001-25 - NIRE 35.300.323.939
Extrato Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data: 11.05.2020. Horário: 10 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do
Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. Mesa: Salim Furukawa Godoi – Presidente; Thiago
Tagliaferro Lopes – Secretário. Ordem do dia: (i) o exame, a discussão e votação do balanço patrimonial e demais
documentos relativos ao exercício de 2019; (ii) a destinação do resultado líquido do exercício social; e (iii) a reeleição
dos membros da Diretoria. Registro Jucesp nº 232.967/20-9, em sessão de 07/07/2020.

Editais de
INTIMAÇÃO

IMPROCEDENTE
EXTINTO

AMORSA ASSOCIACAO DE
MORADORES DO JARDIM SANTO
ANTONIO
M DED F DA SILVA HARTE MECANICA
ME
M DE F DA SILVA HARTE MECANICA
ME
AUTO POSTO FLORIDO RIO PRETO
LTDA
RPM SOLUCOES EM CURSOS LIVRES
LTDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
DAMHA SJRP V SPE LTDA

IMPROCEDENTE
IMPROCEDDENTE
IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE

2017178220

MARIO LUIZ POLICENO FILHO

2018186756

ANUAR FAUAZ FILHO

2018293373

ROSANGELA TEBAR

LAURIANO TEBAR

IMPROCEDENTE

2018277456

PATRICIA INES KFURI RUBENS

PATRICIA INES KFURI RUBENS

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE

São José do Rio Preto, 22 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO PAULA ALVES
Julgador-Chefe
UNIDADE DE JULGAMENTO

Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Administração Fiscal e Tributária
Departamento de Tributos Imobiliários
Edital de Notificação 36/2020
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária –
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA os contribuintes abaixo citados, do lançamento efetuado do
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro
imobiliário por meio dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 68/2020, nº 69/2020, nº 70/2020, nº 71/2020
e nº 72/2020, que incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.08748/000.
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br.
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação.
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no
Departamento de Tributos Imobiliários.
INTERESSADO

PROTOCOLO

ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES MALDONADO
BARROS, MAURO ANTONIO DE BARROS

2020000138850

Pedro Facuri Junior
Auditor Fiscal Tributário Municipal
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNIDADE SO POR HOJE

São José do Rio Preto (SP), 22 de julho de 2020.
Erivaldo Maciel de Melo
Chefe Interino – D.T.I – SEMFAZ

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a suspensão
do Pregão Presencial nº 046/2020, objeto do Processo Licitatório nº 054/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO:
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de higienização e sanitização
com ozônio, bactericida e hipoclorito interno e externo, a serem executados na sede as Secretaria da Educação, escolas
da rede municipal de Guapiaçu e Escola Estadual Prof. Carlos Castilho, conforme especificações contidas no termo de
referência, anexo ao edital. Sem mais, publique-se. Guapiaçu/SP`, 22/07/2020. 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 102641366.2014.8.26.0576/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO DE MORAES
SABBAG, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PAULO HENRIQUE GERMANN
MANCUSO, Brasileiro, CPF 109.481.528-42 e P H G MANCUSO ME., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.829.037/0001-80,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença,
PROCESSO Nº 1026413-66.2014.8.26.0576/01, movida por Banco Bradesco
S/A, atual denominação do HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, com sede na
Travessa Oliveira Bello, n° 34, 4º andar, na cidade de Curitiba PR, procedeuse a penhora sobre: A) no rosto dos autos da ação n° 100770820.2014.8.26.0576. 3ª Vara Cível sobre os créditos existentes em favor do
executado Paulo Henrique Germann Macuso, CPF nº 109.481.528-42 até a
importância de R$ 155.034,85, fazendo a reserva do referido numerário, nos
autos da ação acima referida em tramite da 3ª Vara Cível local, conforme
determinado na decisão de fls. 107; B) crédito na conta corrente do Programa
de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo Nota Fiscal Paulista,
no valor de R$ 2.051,33., o valor foi transferido para conta judicial à disposição
deste juízo. Estando os executados em local ignorado, foi deferida a intimação
da penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
ofereçam impugnação, na ausência das quais prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS.

JORNAL “ D. Editais
HOJEde
”
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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.
DIEGO FERNANDO FAUSTINO DOMINGOS DE
CASTRO e MIRIAM BORTOLOTTI, sendo ELE ﬁlho de
LUIS CARLOS DE CASTRO e de IVONE FAUSTINO DOMINGOS DE CASTRO e ELA ﬁlha de JOÃO BORTOLOTTI
e de ADENAIR DE MAGALHÃES BORTOLOTTI; brasileiros,
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 –
Tel: 3202-9090). 22/07/2020.

São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de julho de 2020

Jornal

Oficiais do
Registro de Imóveis

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a ﬁm de
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Votação APROVADOS na 23ª Sessão Ordinária, realizada no dia
21 de julho de 2020.
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”
01.
836/20: Para a Concessionária RUMO tomar providências quanto ao acionamento exagerado em diversos
horários da buzina das locomotivas, que estão causando
incômodos aos moradores do Bairro Vila Itália e adjacentes à
linha férrea, e prestar esclarecimentos;
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto
02.
805/20: de aplausos e congratulações ao Grupo
Gaia de Comunicação pelo lançamento do Jornal “ZONASUL”, que veiculará, mensalmente, na cidade de Rio Preto, 5
mil exemplares priorizando a boa notícia do cotidiano proﬁssional e empreendedor da zona sul da cidade;
03.
807/20: de congratulações ao casal Aurélio e Monalisa Grisi, pelo artigo publicado no Jornal “ZONASUL”, sobre
a trajetória de sucesso do “Santa Madonna Adega e Armazém Gourmet”, considerada pelo jornal, e pelos milhares de
clientes, uma das empresas que respiram a tradição da zona
sul da cidade de Rio Preto, por conta de sua excelência na
qualidade dos produtos, bem como o carinho e talento no
acolhimento;
04.
829/20: de congratulações com a Polícia Federal de
São José do Rio Preto, em nome do Delegado-Chefe, Dr.
Cristiano Pádua da Silva, pela postura e capacitação de toda
corporação, para o combate à compra de votos e às fake
news nas eleições 2020;
05.
845/20: de aplausos e congratulações ao IBESP
– Instituto Brasileiro de Segurança Pública, em nome do
Coronel Azor Lopes da Silva Junior, Presidente da Diretoria
Executiva, por realizar semanalmente o Programa “Diálogos
Acadêmicos da Segurança Pública”, e assim promover discussões de interesse da área, em nível nacional;
06.
846/20: de aplausos e congratulações pela cerimônia de transmissão e posse da nova Governadora, Vice e
Governadores Assistentes, do Rotary Clube - Distrito 4480,
para o biênio 2020/21, em nome de Maria de Lourdes Serpa
Dalto, Sueli Kaizer, Kátia Ricardi e Renato Chiodo;
Ver. Jean Dornelas
07.
808/20: de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Caminhando para Vitória, pelo 7º
aniversário de fundação deste ministério em São José do Rio
Preto/SP;
08.
809/20: de congratulações com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Resgate de Almas para
Cristo, pelo 1º aniversário de fundação deste ministério em
Mirassol/SP;
09.
810/20: de congratulações com a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Ministério Libertar, pelo 6º aniversário
de fundação deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
10.
811/20: de congratulações com a Igreja Evangélica
Comunidade Cristã Restaurando Vidas, pelo 18º aniversário
de fundação deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
11.
812/20: de congratulações com a Igreja Evangélica
do Evangelho Quadrangular pelo 15º aniversário de fundação deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
12.
830/20: de congratulações com a Comunidade Cristã
Cabana Church pelo 4º aniversário de fundação deste ministério em São José do Rio Preto/SP;
Ver. José Carlos Marinho
13.
817/20: de congratulação com os irmãos Carlos Roberto Schiaveto e Valdir Schiaveto pelos 54 anos trabalhando
no ramo de funilaria e pintura em nossa cidade;
14.
818/20: requer informações junto à CPFL sobre a
ligação da rede de energia elétrica na Rua Projetada 1, número 16, Bairro Pingo D´água 2 – Talhados;
15.
822/20: de congratulação com o Delegado Titular do
NECRIM, João Lafayette Sanches Fernandes e sua equipe,
pelo melhor indice de solução de conﬂitos no estado;
Ver.ª Karina Caroline
16.
788/20: de congratulação com o Rotary Club São
José do Rio Preto Novo Cinquentenário, pela recondução
do Conselho Diretor para o ano rotário 2020/2021 (o Rotary
abre oportunidades);
17.
832/20: de congratulação com o Rotary Club São
José do Rio Preto Norte, em nome do Presidente, o Sr.
Anderson Luiz Cardoso dos Santos, e do Vice-Presidente,
Sr. Osvaldo Graciani, pela realização da “Feijoada do Bem”,
em prol das Instituições AMAI e Anjo da Guarda, em nossa
cidade;
Ver.ª Márcia Caldas
18.
847/20: ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado de São Paulo, por meio da secretaria competente, para que viabilize a alteração no Decreto Estadual nº
64.959/2020, para ﬂexibilizar o uso obrigatório de máscaras
de proteção para autistas, deﬁcientes intelectuais, sensoriais
ou quaisquer outras condições que pressuponham diﬁculdades para cumprir a obrigatoriedade;
Ver. Paulo Pauléra
19.
781/20: de congratulação com BARBEIRO Marciano
José dos Santos, que há 52 anos exerce a proﬁssão;
20.
785/20: de congratulação com a “Delícia Doces e
Cia”, que completou 1 ano de funcionamento adoçando o
dia-a-dia dos rio-pretenses com seus deliciosos alimentos;
21.
789/20: de congratulação com a banda rio-pretense
Jamms pelo lançamento do seu 1° Disco intitulado “Our time
has come”, em 2020;
22.
790/20: de congratulação com a Acirp e com os arquitetos Vinicius Savério e Kedson Barbero, pela realização
da exposição “100+1”, no Shopping Iguatemi, em Rio Preto;
23.
791/20: de congratulação com a rio-pretense Victória
Alencar, pelo lançamento do livro “Como consertar um coração”, em 2020;
24.
793/20: de congratulação com a aquarelista rio-pretense Eliara Bevilacqua, integrante da equipe de artistas
participantes da mostra “Urbino In Aquarello”, realizada anualmente na Itália;
25.
794/20: de congratulação com os professores e
colaboradores da Escola Municipal Graciliano Ramos, pela
doação de máscaras para cerca de 300 alunos da instituição
durante a Pandemia do COVID-19 em 2020;
26.
795/20: de congratulação com o casal Gisele Mara
e Renato Lemos, pelo projeto de arrecadação e doação de
computadores e componentes para alunos de escolas municipais em Rio Preto;
27.
796/20: de congratulação com a Unimed Rio Preto
pela arrecadação de mais de 2 mil peças de roupas, calçados e cobertores na Campanha do Agasalho 2020;
28.
797/20: de congratulação com os Correios pelo lançamento dos Selos em homenagem aos trabalhos realizados
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no Combate à Pandemia do COVID-19;
29.
798/20: de congratulação com Groove do Bem, pela
realização da Live Solidária em prol do Hospital Bezerra de
Menezes;
30.
799/20: de congratulação com o graﬁteiro rio-pretense William Cardoso, pela participação na exposição coletiva
em prol ao Movimento Feminista, realizada em Portugal;
31.
800/20: de congratulação com a dupla Roger e Rodrigo pela realização da Live Solidária em 2020;
32.
802/20: de congratulação com a FIESP, em especial ao Diretor Liszt Abdala Martingo, pela doação de mil
mascaras, mil frascos de álcool em gel e 200 face shield ao
Hospital Bezerra de Menezes, para auxiliar no combate e
tratamento da pandemia do COVID-19;
33.
803/20: de congratulação com a Paróquia Menino
Jesus de Praga, em especial ao Chef Casinha, pela realização da Paella Caipira em prol da paróquia;
34.
804/20: de congratulação com a Urbanizadora Setpar pela realização de doações de máscaras para diversas
entidades de Rio Preto em 2020;
35.
823/20: de congratulação com o restaurante Ramai
Sushi pela inauguração em São José do Rio Preto;
36.
825/20: de congratulação com o rio-pretense Omar
Rosário pelo lançamento do livro “Vida Cachorra” em 2020;
37.
826/20: de congratulação com o projeto “João e Maria” pela campanha de doação de gorros de lã para pacientes oncológicos de São José do Rio Preto – SP;
38.
827/20: de congratulação com o Veterinário André
Arruda e todos os colaboradores pela realização da Campanha do Agasalho para Pets em 2020;
39.
828/20: de congratulações com a empresa VILAGE
marcas e patentes pela comemoração de 34 anos de existência no mercado em 2020;
Ver. Pedro Roberto Gomes
40.
837/20: ao Governador João Dória, para que encaminhe aos orgãos competentes, a ﬁm de que seja feita a
melhoria e a duplicação na Rodovia Délcio Custodio da Silva, no trecho entre os municípios de São José do Rio Preto,
Ipiguá e Mirassolândia (SP – 427);
Ver. Renato Pupo de Paula
41.
782/20: ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes – DNIT, para denominar a ponte no ﬁnal da
Avenida Sabino Cardoso Filho, que passa sobre a Rodovia
BR-153 no km 62 + 100 metros no sentido interior capital e
KM 61 + 800 metros no sentido capital interior, de Áscolo
Antônio Martin;
42.
815/20: de congratulações com o Projeto Muda que
a Cidade Muda, na pessoa da idealizadora Maria Fernanda
Sansão, pelos 4 anos de existência;
43.
821/20: de congratulações com a dupla Tonny e Kleber pela realização da live “Recomeço”, em prol do Albergue
Noturno Protetor dos Pobres, de São José do Rio Preto;
44.
841/20: de congratulações com a Empresária Adriana Neves pelo artigo publicado no Jornal Diário da Região,
denominado “Menos Críticas e Mais Soluções”;
45 844/20: de congratulações com a cantora rio-pretense
Marta Leite pela realização da live solidária em prol do Centro Social Estoril.
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Detalhes

não tão pequenos...

É HOJE que a Cia. Cênica
promove mais uma ação on-line do projeto Território Cênico:
uma LIVE sobre produção
teatral no interior. Começa às
20h, com um bate-papo em seu
canal do YouTube com a participação das artistas Andrea
Capelli, Beta Cunha e Clara
Roncati.
QUEM PODE, pode. Não é
qualquer mortal que pode beber seu vinho cultivando suas
próprias uvas. Paulo Girardi
e Aline estão prontos para a
colheita 2020 com expectativa
de produção de 800 garrafas do
Spirituallis.
TOURO BIPOLAR. A 24ª
edição do Rio Preto Country
Bulls, que será realizada de maneira simbólica e virtual (Band
TV, Youtube e canal Rural) no
próximo dia 25 de julho, às
16h, contará não só com show
de João Bosco e Vinícius, mas
também com outra atração especial: o lendário touro Bipolar.
BUS STOP. Andar de ônibus,
com a lotação que se vê em
Rio Preto, é um atentado ao
Vírus da morte. Estão menosprezando a ira do Corona que
não pode ser comparado com
CARONA!
O NÚCLEO de Economia
Criativa da Acirp, em parceria
com o Shopping Iguatemi Rio
Preto, começou mais um ciclo
de exposições no Espaço Cultural do Shopping.
EM PAUTA, as atividades em
comemoração ao centenário da
entidade presidida por Kelvin
Kaiser. Esta exposição ‘100 + 1’
mostra, de forma coesa, como
a classe artística rio-pretense
tem força e qualidade estética,
pontualmente e conjuntamente.

SOCIAL

Roberto
Toledo

Jornal

Pérola do Dia
AUTO AJUDA PARA SOLTEIRÕES EM QUARENTENA SEVERA: PIOR QUE A
SOLIDÃO, SÓ A CONVIVÊNCIA. Sorria, beba muita água e seja feliz!

bobtoledo@gmail.com

DiáriodoBob

FORÇA FARES. Capricha aí nos exercícios de reabilitação física
pra gente poder te ver andando pelos corretores da Funfarme. o
médico Jorge Fares deixou a UTI aplaudido pelos enfermeiros
que cuidaram dele. Ainda sem previsão de alta, Fares levou um
susto, mas sua força e as “forças ocultas” fizeram parte do seu
restabelecimento. A capacitação on-line chegou ao agronegócio. Até sábado, a nossa Associação dos Engenheiros, Arquitetos
e Agrônomos e o CREA-SP realizam um ciclo de palestras on-line,
gratuito, reunindo 18 renomados professores de universidades
e especialistas em irrigação para discutir as novidades no segmento. Em ambiente virtual com transmissão a partir do Clube
dos Engenheiros, professores especializados debaterão sobre o
assunto em pauta. Fora do normal. Média móvel de 1 mil mortes
por dia, semana após semana – eis o traço mais marcante do
chamado “novo normal” em função da Covid-19 no Brasil. É
estupendo o número de assessoria de imprensa e comunicação
que está entrando no mercado empresarial. E era de se esperar com o diminuto mercado nos veículos do setor como rádio,
televisão, jornal, revistas e outros menos importantes. Nestes
tempos de transformação provocada pelo mundo cibernético
(digital/virtual), conviver com aparelhos de rádio, TV, jornais impressos e folhear revistas, tornou-se em desuso. Tudo agora está
na palma da mão para se ler, ver e ouvir. To certo ou não? Foco
na vida. Recentemente criado, o Instituto Unimed São José do
Rio Preto está com inscrições abertas para voluntários. Sem fins
lucrativos, o propósito é ampliar a responsabilidade social da
cooperativa médica com foco no desenvolvimento e melhoria da
qualidade de vida de toda sociedade. Posso perguntar? Por que
um vereador que já ocupou por anos uma cadeira na Câmara,
depois de perder a eleição volta a se candidatar inúmeras vezes
com votos insuficientes até para eleger síndico de prédio? Não
precisam responder! Questão de ordem. Bolsonaro recebeu o
terceiro teste positivo para o Covid-19, ou seja, já pode pedir
música no “Fantástico”. Claro, se o Bonner deixar. Ponto e basta!

Armazém do Esporte

Para os apaixonados por esportes. Chega em Rio Preto e com
expansão para todo país a “Nano Franquias” – Armazém do
Esporte, que tem a fundadora da empresa a apresentadora
Bárbara Caran. A empresa foi criada em meio a pandemia para
as pessoas que perderam seus empregos e estão em busca de
uma nova oportunidade profissional e para aquelas que querem
uma renda extra. O grupo Armazém do esporte, é voltado para
a comercialização de produtos licenciados dos maiores clubes
de futebol do Brasil e, também, de outros esportes que fazem
parte da paixão do consumidor.

Arq Design Talks

O Riopreto Shopping Center
realiza de 27 a 30 de julho uma
edição online de seu evento
de arquitetura e design, que
atraiu milhares de visitantes
no ano passado. O Arq Design
Talks faz parte da programação
da Mostra Arq Design e será
realizado pela plataforma
Zoom, com inscrições
gratuitas. Serão 4 dias de
talks ao vivo, transmitidos
pela internet, com temas
como arquitetura modular,
acessibilidade, ressignificação
do morar, 3D e design – tudo
em um mundo virtual, mais
real do que nunca.
Para
falar sobre os novos tempos
e desafios da arquitetura e
design, foram convidados 10
speakers de São Paulo, Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, além do
Uruguai.

As perspectivas

Os horizontes sinalizam
esperança e certo desânimo.
A esperança emerge na onda
de vacinas que começam a ser
testadas em alguns países. Os
relatos são otimistas. A Rússia
entra na terceira fase de
testes. Na Europa, Alemanha
e Reino Unido avançam. Na
China, os testes também estão
avançados e contam até com
a parceria brasileira.

Titititis.... “entre
Artistas”

Os atores Caio Castro e Grasi
Massafera passaram a tarde
da última terça-feira realizando
procedimentos estéticos em
uma clínica no Rio de Janeiro.
O casalzinho gastou R$ 42 mil
reais. Quem pode, pode!
A cantora Marília Mendonça
anunciou o término de seu
relacionamento com Murilo
Ruff. Eles são pais do pequeno
“Leo”, de sete meses, estavam
junto desde maio de 2019.

Fique Sabendo.....

O Jeronimo Burger acaba de
ganhar um novo endereço
paulista – e desta vez aportou
na Vila Redentora, na Travessa
Guarani, em São José do Rio
Preto. Neste unidade foram
investidos R$ 4,5 milhões. Com
capacidade para 76 pessoas,
a rede aposta no sistema fast
casual, com preços acessíveis
e um atendimento rápido.
O diferencial do espaço é
o suculento burger feito na
chapa de aço cromado em alta
temperatura.

Tel. (17) 3233-4888

SPOTlight

Anel de Noivado

Foi na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, que a empresária
Carol Lucato foi surpreendida com o pedido de casamento por
Alan. Claro, que Carol Lucato disse “SIM”, Semana passada,
o casalzinho completou 2 anos juntos. Agora, só falta a festa
em 2021, que será na Tailândia ou na Àfrica do Sul, um sonho
da noiva Carol.

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)

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
Riopreto Shopping Center
Telefone: 3227-3211
Kiberamarp

A assistente social Jessieli Nunes, festeja em casa
com a família mais um ano da sua vida. Parabéns

Panceta Solidária

O Rotary Club São José do Rio Preto – Alvorada estará
promovendo a 1ª edição da “Panceta Solidária”, no dia 08
de agosto, com renda totalmente revertida para o projetos
sociais. Será entregue em sistema Drive Thru. Faça sua reserva
o quanto antes. Não perca a chance de aproveitar esta delícia.
Fazer o bem colaborando com os que mais necessitam.

Sinal “VERDE”

Fernando Alonso, piloto, enfim fará o seu retorno à Fórmula 1.
O piloto espanhol, campeão de 2005 e 2006, foi confirmado
pela Renault para voltar à categoria em 2021. Alonso estava
afastado há dois anos, quando encerrou sua passagem pela
McLaren. Que legal!

