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Muller Merlotto SILVA

Casale é o mais 
agressivo nos 
ataques ao 

atual governo

DHoje publica pesquisa eleitoral 
para prefeito nesta sexta-feira

 EM RIO PRETO

Índices da Covid apresentam queda, diz Saúde

DivulgaçãoCláudio LAHOS

Executivo 
tem quatro 

projetos 
aprovados

JACARÉ Time do Rio Preto aceita convite e vai disputar Copa 
Paulista depois de quatro anos fora do campeonato.    Pág.A7

Cláudio LAHOS

MIRASSOL Leão entra em campo hoje no Rio de Janeiro e 
joga para se manter entre os quatro primeiros.           Pág.A7

Cantora 
grava clipe 
no Teixeirão
Ex-jogadora do esporte 

mais amado do Brasil, Nat 
Guareschi realizou a gravação 
do clipe no Estádio Benedito 
Teixeira, o Teixeirão, em São 
José do Rio Preto. Nele, a 
cantora interpreta três perso-
nagens: a jogadora frustrada, 
a torcedora fiel do clube e a 
zeladora do estádio.    
                             Pág. A7

Mantendo a tradição de 
anos anteriores, a credibilidade 
e isenção no cenário político, 
a direção do jornal DHoje con-
tratou três pesquisas de inten-
ção de votos para prefeito de 
Rio Preto que serão publicadas 
durante a disputa do primeiro 
turno. A primeira será divulga-
da nesta sexta-feira, dia 16 

de outubro. Equipes já estão 
percorrendo nas ruas de Rio 
Preto para a coleta dos dados. 
A pesquisa está registrada na 
Justiça Eleitoral sob número 
SP-05468/2020. As datas de 
realização e divulgação das 
próximas duas pesquisas de-
vem ser anunciadas nos próxi-
mos dias.                Pág. A3

Briga de vizinhos 
acaba com um 
morto e mulher 
expulsa de casa

Um motorista de 62 anos 
foi morto a tiros, na noite 
desta segunda-feira (12), no 
bairro João Paulo II, em Rio 
Preto. Ele foi baleado por dois 
vizinhos, com os quais havia 
discutido no dia anterior em 
um bar. Depois, a irmã de um 
dos suspeitos precisou deixar 
o bairro por causa de amea-
ças.                            Pág. A4

Requerimentos de 
seguro-desemprego

aumentam 9% 
em setembro

O Ministério da Economia 
divulgou ontem os dados 
referentes aos requerimen-
tos de seguro-desemprego 
solicitados por trabalhadores 
durante o mês de setembro. 
São José do Rio Preto regis-
trou 1.623 pedidos. O núme-
ro representa um aumento 
de 9,29% em relação ao 
mês de agosto passado.   
                             Pág. A2 Pesquisadores já estão nas ruas ouvindo os eleitores

ACIDENTE Caminhão de milho tomba na SP 310 próximo a 
Vila Toninho em Rio Preto e para pista por 3 horas.     Pág.A4

FLAGRANTE Rapaz é filmado colocando fogo de propósito 
em mata próxima ao antigo IPA. GCM abordou grupo.  Pág.A4 
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Pedidos de seguro-desemprego 
aumentam 9% em setembro

O Ministério da Eco-
nomia divulgou nesta 
semana os dados refe-
rentes aos requerimentos 
de seguro-desemprego 
durante o mês de setem-
bro. São José do Rio Preto 
registrou 1.623 pedidos. 
O número representa 
um aumento de 9,29% 
em relação ao mês de 
agosto, quando foram 
contabilizados 1.485 re-
querimentos.

No entanto, em com-
paração com o mês de 
setembro do ano passa-
do, houve uma redução 
de 6,34%.

“As principais demis-
sões neste período de 
pandemia ocorrem no co-
mércio, pois ainda estão 
tentando se recuperar da 
crise. Muitos estabeleci-
mentos tiveram que ficar 
meses com as portas 
fechadas e isso gera um 
impacto. É diferente das 
indústrias, que reduziram 

a produção, mas não che-
garam a parar”, afirmou o 
economista José Mauro 
da Silva.

No acumulado do ano 
são 19.454 pedidos de 
seguro-desemprego. O 
pico em 2020 ocorreu 
durante os meses de abril 
e maio, que registraram 
os maiores índices. Agosto 
e setembro são os que 
tiveram os menores nú-
meros de requerimentos. 
Em 2019, foram 22.289 
solicitações de seguro-de-
semprego.

“Qualquer brasileiro 
está otimista para a recu-

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

peração da economia nes-
te último trimestre. Com a 
injeção do 13°, eu acredi-
to que daremos uma boa 
guinada. A expectativa é 
bastante positiva”, co-
mentou o economista.

No Estado de São Pau-
lo foram 140.854 reque-
rimentos em setembro, 
sendo 56,86% de ho-
mens. A principal faixa 
etária afetada foi dos 30 
aos 39 anos. No Brasil, o 
número registrado foi de 
466.255. O principal setor 
afetado foi o de serviços, 
responsável por 42,7% de 
todos os pedidos.

ECONOMIA

Economia de Rio Preto registrou alta de 9% nos pedidos de seguro-desemprego

Divulgação

As principais demissões neste período 
de pandemia ocorrem no comércio, pois 
ainda estão tentando se recuperar da 

crise. Muitos estabelecimentos tiveram 
que ficar meses com as portas fechadas 
e isso gera um impacto. É diferente das 

indústrias, que reduziram a produção, mas 
não chegaram a parar

“

”

OBRA OLIMPIA

EMPREGO 
Balcão anuncia mais de 500 vagas

A Semana começa com 
ótimas notícias para quem 
busca espaço no mercado de 
trabalho. O Balcão de Empre-
gos da Prefeitura de Rio Preto 
anunciou ontem (13) mais de 
500 oportunidades de contra-
tação para diversos setores e 
perfis profissionais.

Dentre os destaques tem-
-se 70 vagas no setor de 
vendas, para atuação em 
shopping, consignados, tele-
marketing, vendas internas e 
externas. Outra área com gran-
de oferta é a de corretagem de 
imóveis, com 40 vagas.

Empresa do setor super-
mercadista contrata 15 pesso-
as para função de ajudante de 
armazém e 5 para motorista de 
distribuidora, para atividades 
em Mirassol. No mesmo ramo, 
são 11 vagas para operador 
de empilhadeira e 10 para 
arrumador de palete. 

O Balcão ainda anuncia 7 

oportunidades para formação 
técnica nas áreas de copiado-
ras, enfermagem e enferma-
gem do trabalho, eletromecâ-
nica, refrigeração e eletrodo-
mésticos. 

Já para estágio são 58 va-
gas para estudantes de ensino 
médio, contabilidade, arquite-
tura e urbanismo, marketing, 
design gráfico, redação, social 
media, veterinária ou agrono-
mia ou zootecnia.

Essas e outras oportunida-
des podem ser consultadas no 
site riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos, onde o candidato 

Da REPORTAGEM

Marginal melhora acesso 
ao bairro João Paulo II

O bairro João 
Paulo II foi 
implantado 

em 1988 e, a 
avenida Aniz Ali 
Haidar já havia 
sido projetada.

A avenida Aniz Ali Hai-
dar, entre as Avenidas 
Danilo Galeazzi e Antônio 
Buzini, no bairro João Pau-
lo II vai receber obras de 
pavimentação e infraestru-
tura. A ordem de serviço foi 
assinada na manhã desta 
terça-feira, 13, na prefei-
tura de Rio Preto.

O local vai receber apro-
ximadamente 900m de 
rede de drenagem, 42 
bocas de lobo, aproxima-
damente 1.800m de guias 

e sarjetas, 8.600m² de 
pavimentação asfáltica e 
1.860m² de calçadas.

O bairro João Paulo II foi 
implantado em 1988 e, a 
avenida Aniz Ali Haidar já 

havia sido projetada.
“A obra irá impactar di-

retamente na mobilidade 
dos moradores do bairro. 
A marginal irá facilitar a 
entrada e saída do bairro, 
sem a necessidade de lon-
gos trajetos e deslocamen-
tos”, afirmou a secretária 
de Habitação, Fabiana 
Zanquetta.

A obra deverá ser con-
cluída em até 90 dias. 
A vencedora da licitação 
foi a empresa Constroes-
te e o valor para execu-
ção dos serviços é de R$ 
2.440.175,36.

Da REPORTAGEM

Ensino municipal recebe 
pré-matrícula até dia 26

A Prefeitura de Olímpia, 
por meio da secretaria de 
Educação, informou que o 
prazo de pré-matrículas para 
o ano letivo 2021 teve início 
nesta terça-feira (13) e segue 
até o dia 26 de outubro. O 
comunicado foi publicado no 
Diário Oficial Eletrônico de 
sexta-feira (9).

Segundo a publicação, as 
inscrições de crianças que não 
frequentaram a escola no ano 
letivo de 2020, devem ser re-
alizadas em escolas de ensino 

fundamental da rede municipal 
de ensino.

Para os alunos concluintes 
da Pré-Escola (Jardim II) da 
Rede Municipal, os pais ou 
responsáveis devem procurar a 
própria EMEB. Já no caso dos 
alunos concluintes da Pré-Es-
cola (Jardim II) serem da Rede 
Particular, as inscrições devem 
ser realizadas na escola de en-
sino fundamental mais próxima 
da residência. Vale ressaltar 
que a matrícula para a Pré-Es-
cola passou a ser obrigatória, 
desde 2016, para crianças de 
04 a 05 anos.

Ainda de acordo com o co-
municado, após as inscrições, 
os pais deverão efetivar as 
matrículas entre os dias 22 de 
outubro e 5 de novembro. Para 
esclarecer dúvidas ou obter 
informações, os interessados 
podem entrar em contato com 
a secretaria de Educação pelo 
telefone (17) 3279-2300 ou 
procurar a escola municipal 
mais próxima. Devido à pande-
mia, a orientação é para que 
todos respeitem as medidas 
de distanciamento social e o 
uso de máscaras ao compare-
cer à unidade escolar.

Da REPORTAGEM

Prefeito Edinho Araujo assina ontem ordem de serviço liberando obra

Divulgação SMCS

cadastra seu currículo e mani-
festa interesse nas vagas de-
sejadas. O processo é gratuito 
e online. 

O atendimento presencial 
está ocorrendo apenas com 
agendamento, que deve ser fei-
to no mesmo site (riopreto.sp.
gov.br), em ‘Agendar Serviços’, 
selecionando ‘Prefeitura Regio-
nal Norte’ ou ‘Poupatempo’. No 
primeiro, a pessoa seleciona 
‘Secretaria do Trabalho’ e, no 
segundo, ‘Serviços Municipais’. 

Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3211 
4950.

Divulgação
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Agressivo
Dos candidatos a prefeito que têm tempo no horário 

gratuito no rádio e na televisão, Marco Casale (PSL, foto) 
é o que apresenta mensagens mais agressivas ao governo 
Edinho Araújo (MDB). Casale tem feito críticas contundentes 
à área da saúde, explorando a pandemia do coronavírus. 
A coronel Helena (Republicanos) também tem dado suas 
cutucadas. Assim que aproximar 15 de novembro, se as 
pesquisas mostrarem desempenho aquém do esperado, os 
adversários vão aumentar a intensidade dos ataques ao atual 
prefeito. O emedebista, que segundo pesquisas internas lidera 
a corrida eleitoral, ainda navega em águas serenas. Tudo vai 
depender, portanto, das ações dos adversários nos próximos 
dias. Um emedebista revelou que o ‘arsenal antiaéreo’ está 
preparado. A conferir!

Média
A ex-vereadora Eni Fer-

nandes (PT) disse que a 
chapa de candidatos de 
postulantes a uma cadeira na 
Câmara pelo partido é “mé-
dia” e como tem tempo de 
TV, existe expectativa de ele-
ger ao menos um vereador. A 
petista exerceu dois manda-
tos seguidos na Câmara, nas 
legislaturas de 1997/2000 
e na de 2001/2004. Depois 
não obteve sucesso na dis-
puta por cadeira na Câmara, 
no entanto, ocupou o cargo 
de secretária da Mulher no 
governo do então prefeito 
Valdomiro Lopes (PSB). “Es-
pero e estou trabalhando 
para ser eleita”, diz.

Terreno no Céu
O presidente do DC, Adilson Feliciano, disparou chumbo 

grosso contra as propostas apresentadas pelos candidatos a 
prefeito no programa eleitoral. O morubixaba, se referindo a 
Carlos Arnaldo (PDT) de retirar os negativados do SPC, dis-
parou: “Ele (pedetista) promete terreno no Céu com escritura 
definitiva”. Feliciano ironizou ainda propostas de Celi Regina 
da Cruz (PT) para a saúde e educação, Carlos Alexandre (PC-
doB), diz ele, fala, fala e não diz nada. Sobrou críticas ainda 
para Marco Casale (PSL) com a proposta ‘Simplifica’ e sobre a 
Coronel Helena (Republicanos), diz que ela não entende nada 
de Aquífero Guarani. “Será que a população ainda acredita 
nessa turma?”, perguntou. O único que ele desejou boa sorte 
foi para Marco Rillo (PSOL). Feliciano está empenhado na 
campanha do candidato Rogério Vinicius (DC), que não tem 
tempo na televisão.

Visita adiada
A deputada federal Carla 

Zambelli (PSL) não virá a Rio 
Preto onde permaneceria 
hoje e amanhã com o ob-
jetivo de declarar apoio ao 
candidato a prefeito Paulo 
Bassan (PRTB). A assessoria 
do candidato disse que ocor-
reu um imprevisto na agenda 
da parlamentar, que impede 
o seu deslocamento até a 
cidade nesta semana. Ainda 
de acordo com a assessoria, 
a deputada reagendou o 
compromisso para os dias 
21 e 22 de outubro. Mes-
mo tendo o candidato do 
seu partido Marco Casale, a 
deputada optou por apoiar o 
bolsonarista Bassan.

Sem convicção
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, disse que tudo 
depende de uma avalia-
ção da Executiva Nacional 
sobre a possibilidade de o 
presidente Jair Bolsonaro 
entrar no partido. O assunto 
ganhou repercussão após 
o senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) fazer o convite 
ao Bolsonaro, que está sem 
partido desde novembro de 
2019, quando deixou o PSL, 
partido que foi eleito presi-
dente em 2018. Até agora 
Bolsonaro não obteve suces-
so na criação do Aliança pelo 
Brasil. (ApB). “Não tenho 
nada contra”, declarou, mas 
sem muita convicção.

Ousada
O candidato a prefeito 

Carlos Arnaldo (PDT) apre-
sentou proposta ousada no 
seu programa eleitoral vei-
culado ontem na televisão. 
Para aumentar o consumo 
no comércio, o pedetista 
defende proposta, caso elei-
to, de retirar os nomes dos 
consumidores da lista negra 
do SPC. O candidato enfati-
zou que o número elevado 
de consumidor negativado 
impede o aquecimento das 
vendas no comércio. A lei 
prevê que depois de pagar a 
primeira parcela, os órgãos 
competentes têm até 5 dias 
para retirar o nome da pes-
soa da lista negra.

Indefinida
Pesquisas internas mos-

tram que as eleições para 
prefeito de Mirassol estão 
indefinidas. Uma sondagem 
apontou que a briga, se as 
eleições fossem hoje, estaria 
polarizada entre Paulo Tho-
mé (MDB) e Edson Ermene-
gildo (PSDB). Outra aponta 
que o atual prefeito André 
Vieira (PTB) e Newton César 
(DEM) também estariam no 
páreo. Como o número de 
eleitores indecisos ainda é 
elevado, tudo pode aconte-
cer até o dia 15 de novem-
bro. O imbróglio só poder 
ser resolvido pelos 44.262 
eleitores mirassolenses. Lá, 
não tem segundo turno.

Suporte
Carlos Arnaldo diz que, 

como prefeito, facilitaria ain-
da mais a negociação com o 
objetivo de tornar mais rápi-
do o andamento da liberação 
do nome do inadimplente 
da lista de negativados. 
Segundo ele, seria liberado 
os serviços do Procon e 
do Departamento Jurídico 
da Prefeitura, a fim de dar 
suporte a favor dos consu-
midores negativados quanto 
das empresas que precisam 
receber dívidas atrasadas, 
obtendo descontos de até 
90% para a recuperação do 
crédito. Na opinião dele, por-
tanto, os dois lados seriam 
beneficiados.

DHoje publica 6ª feira 
pesquisa para prefeito

Mantendo a tradição de 
anos anteriores, a credibili-
dade e isenção no cenário 
político, a direção do jor-
nal DHoje contratou três 
pesquisas de intenção de 
votos para prefeito de Rio 
Preto que serão publicadas 
durante a disputa do pri-
meiro turno. A primeira será 
divulgada nesta sexta-feira, 
dia 16 de outubro.

Equipes já estão percor-
rendo nas ruas de Rio Preto 
para a coleta dos dados. A 
pesquisa está registrada na 
Justiça Eleitoral sob número 
SP-05468/2020 e prevê a 
entrevista de 615 eleitores 
para cruzamentos das infor-
mações.  A empresa con-
tratada e responsável pela 
estatística é a FLS Pesquisa, 
Assessoria e Marketing, com 
longa tradição e experiência 
no cenário eleitoral.

“O DHoje mantém a 
tradição, como em todas 
eleições fizemos, de trazer 
a realidade de momento da 
corrida eleitoral em Rio Pre-
to, assim contribuindo para 
a transparência das eleições 
e mostrando o real situação 
da campanha de cada can-
didato”, afirma Edson Paz, 
presidente do Jornal DHoje.

Edson faz questão de 
ressaltar que a parceria 
com o grupo FLS inclui a 

realização de três pesquisas 
de intenção de voto ainda 
no primeiro turno, sempre 
com a intenção de mostrar 
ao eleitor um cenário real 
e verdadeiro da disputa. As 
datas de divulgação das duas 
próximas ainda estão sendo 
definidas pela direção do 
jornal e serão anunciadas 
em breve.

Registrada na Justiça des-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

OLIMPIA

Prefeito vai a SP pedir para 
ficar na fase Amarela

O prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunho (PSD), 
foi nesta terça-feira (13) 
a capital do Estado para 
solicitar junto ao governo 
do Estado uma reavalia-
ção da decisão tomada na 
última sexta-feira (9) que 
rebaixou a região adminis-
trativa de Barretos para a 
fase Laranja do Plano São 
Paulo.

O prefeito teve reunião 
com a participação dos 
secretários estaduais: Mar-
co Vinholi (Desenvolvi-
mento Regional) e Jean 
Gorinchteyn (Saúde), o 
coordenador executivo do 
Centro de Contingência 
do Coronavírus, João Ga-
bardo, o deputado federal 
Geninho Zuliani (DEM) e 
outros prefeitos afetados 
pela decisão.

Segundo a assessoria do 
prefeito durante o encontro 
a comitiva regional apre-
sentou dados do quadro 
da Covid-19 e solicitou a 
reavaliação, considerando 
os impactos econômicos 
e sociais que o retrocesso 
de fase causaria aos mu-
nicípios.

“Os representantes do 
Governo do Estado assu-
miram o compromisso de 
tratar o assunto na reunião 
do Comitê Estadual, desta 
semana, para rever o fase-
amento e apresentar o novo 
balanço nesta sexta-feira 
(13). A Administração Mu-
nicipal ressalta que aguarda 
o parecer do Governo do 
Estado e manterá as medi-
das atuais em vigor, até que 
ocorra uma decisão final 
do Estado e da Justiça”, 
finaliza nota da prefeitura 
de Olímpia.

Da REDAÇÃO

Prefeitura tem quatro projetos aprovados pelos vereadores

Os vereadores aprovaram 
seis dos sete projetos na or-
dem do dia da sessão desta 
terça-feira (13) dos quais 
quatro deles o Executivo – 
dois deles que concedem 
a administração de imóvel 
público municipal um a favor 
da Sociedade Ítalo-Brasileira 
Amici D’Itália e a outra a fa-
vor da Fundação Faculdade 
Regional de Medicina “Casa 
de Artur”, ambas foram 
aprovada por unanimidade.

Outro projeto aprovado 
alterou lei que dispõe sobre 
a criação do Fundo de De-
senvolvimento Econômico e 
por última a proposta que 
dispõe sobre a notificação 
eletrônica dos atos admi-
nistrativos e regulamenta 

o tema, todos os projetos 
tiveram o mérito aprovados 
e vão para a sanção do 

jetos de lei de vereadores 
foram votados e aprovados 
o primeiro do vereador Pedro 
Roberto (Patriota) que obriga 
as empresas e as concessio-
nárias do setor de telefonia 
fixa, banda larga, TV a cabo – 
que sejam obrigadas a retirar 
a fiação excedente e sem uso 
que tenham sido estaladas. 
E o outro projeto aprovado 
de autoria do vereador Júnior 
(DEM) que declara Utilidade 
Pública o “Instituto as Val-
quírias”.

Vista – o vereador Jean 
Charles (MDB) pediu vista 
por uma sessão de seu pró-
prio projeto que quer proibir 
que Ferros-Velhos e Fundi-
ções adquiram ou estoquem 
próprios públicos em seus 
estabelecimentos.

Sérgio SAMPAIO

prefeito.

Vereadores – dois pro-

Sérgio SAMPAIO

CÂMARA

RIO PRETO

Sessão da Câmara ontem aprovou projeto do Executivo

de o último dia 9 de outubro, 
a pesquisa cumpre todas as 
regras determinadas pela 
Legislação Eleitoral. Segun-
do o instituto, a amostra mu-
nicipal tem uma margem de 
erro de 4% para um intervalo 
e confiança de 95,5%.

Na metodologia adota-
da, a pesquisa será quan-
titativa, consiste na realiza-
ção de entrevistas pessoais, 

Pesquisadores estão nas ruas fazendo a coleta de dados, DHoje publica pesquisa na sexta-feira

mistas (na rua e domicilia-
res), com a aplicação de 
questionário estruturado 
junto a uma amostra repre-
sentativa do eleitorado em 
estudo. 

Além disso também obe-
dece ao regime de quotas 
do TSE de 2019 por den-
sidade eleitoral das regiões 
quanto, sexo, idade, grau de 
instrução e nível econômico.

Cláudio LAHOS

Divulgação

O prefeito de Olímpia, Fernando Cunho (PSD)
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FLAGRANTE ACIDENTE

Imagens de monitoramento 
de segurança da Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Rio Preto 
mostram um homem ateando 
fogo na vegetação às margens 
da avenida Abelardo Menezes, 
próximo ao Parque Tecnoló-
gico (região do antigo IPA). O 
flagrante aconteceu às 5h04 
desta segunda-feira (12).

As imagens mostram um 
grupo, formado por oito ho-
mens que passavam pela ave-
nida a pé. Um deles se abaixa 
próximo à vegetação e põe 
fogo no mato seco. A chama 
foi extinta por outro integrante 
do grupo.

A GCM informou que uma 
viatura foi até o local e abordou 
o grupo, no entanto, o homem 
que ateou o fogo fugiu pela 
mata.

Vídeo flagra rapaz 
ateando fogo em 

área do antigo IPA
Um caminhão carregado 

com milho tombou próximo 
ao quilômetro 434 da rodovia 
Washington Luis (SP-310), Rio 
Preto. O acidente aconteceu 
na noite desta segunda-feira 
(12). O caminhoneiro e a filha 
dele, de 18 anos, sofreram 
ferimentos leves e foram  en-
caminhados para a UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
Tangará.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual (PRE), o 
motorista teria desviado de 
um carro que fazia uma ultra-
passagem, momento em que 
perdeu o controle da direção e 
o veículo tombou no canteiro 
central da via.

Parte da carga de milho 
ficou espalhada na rodovia e o 
trânsito precisou ser desviado 
para a avenida marginal, por 
cerca de 3 horas

Caminhão com 
milho tomba e 

interdita SP 310

Rapaz é filmado colocando fogo no antigo IPA Carga de milho espalhada pela pista

Divulgação Cláudio LAHOS

MORTE E AMEAÇA

Um motorista de 62 anos 
foi morto a tiros, na noite 
desta segunda-feira (12), no 
bairro João Paulo II, em Rio 
Preto. Ele foi baleado por dois 
vizinhos, com os quais havia 
discutido no dia anterior em 
um bar.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, Moacir Neves da Silva 
estava em casa acompanhado 

Briga de vizinhos termina em 
execução e expulsão de casa

da mulher, dona de casa, de 
61 anos, quando chamaram 
ele para conversar. Ele e a 
mulher saíram da residência e 
após caminharem cerca de 15 
metros, dois vizinhos do casal 
atiraram na direção deles.

A vítima tentou voltar para 
casa com o auxílio da mulher, 
mas em frente a residência 
caiu no chão. Moacir morreu 
no local. A dona de casa 
contou à polícia que viu os 
dois homens armados, mas 
não soube precisar se os dois 

atiraram.
Ainda segundo a dona 

de casa, o marido e os dois 
homens estavam em um bar 
no dia anterior e discutiram, 
por motivos que ela acredita 
terem sido banais. Ela contou 
que os três tinham o hábito 
de se encontrarem no bar e 
ingerirem bebida alcoólica.

A Polícia Militar foi até 
a casa dos suspeitos, mas 
eles não foram localizados. 
Durante o procedimento da 
perícia, foi possível constatar 

que Moacir foi atingido por 
um único tiro, no lado direito 
do tórax. Próximo ao local, a 
perícia recolheu três cápsulas 
deflagradas, calibre 380.

Ameaça - Uma dona de 
casa, de 56 anos, irmã de um 
dos suspeitos de ser o autor 
do assassinato de Moacir, 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar que foi ameaçada 
pelo filho dele. Ela disse que 
enquanto as viaturas do Samu 
e da Polícia Militar estavam no 

local, ouviu o filho da vítima 
dizer: “Alguém da família vai 
ter que pagar pela morte do 
meu pai”.

Ainda segundo a dona de 
casa, uma vizinha a acon-
selhou sair de casa porque 
viu dois homens na rua e 
que “eles seriam capazes de 
fazer algo ruim com a víti-
ma, inclusive colocar fogo na 
casa”. Também afirmou que o 
motorista Moacir era usuário 
de drogas e “andava com 
alguns irmãos (membros do 

PCC)”, relatou no boletim de 
ocorrência.

A mulher contou ainda que 
no dia anterior, o motorista 
discutiu com o seu irmão sobre 
um “enquadro” (abordagem) 
que ele foi submetido pela PM. 
Moacir teria corrido atrás dos 
vizinhos com uma faca.

Por temer por sua vida, a 
dona de casa solicitou que 
uma viatura a acompanhasse 
para que ela retirasse alguns 
pertences e, assim, ir para al-
gum lugar seguro mais seguro.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

ALTINO BAPTISTA RODRIGUES, faleceu 
aos 94 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Aracy Schiavo Rodrigues. Foi sepultado no 
dia 10/10/2020, às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
São João Batista.

MOACIR NEVES DA SILVA, faleceu aos 
62 anos de idade. Era casado com a Sra. 
Normi das Dores Rogério da Silva e deixa 
os fi lhos Regis e Reberti. Foi sepultado no 
dia 13/10/2020, às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o cemitério 
municipal de Nhandeara.

LUZIA DE CARVALHO, faleceu aos 74 
anos de idade. Era solteira. Foi sepultada no 
dia 10/10/2020, às 11:00, saindo seu féretro 
do velório municipal de Onda Verde para o 
mesmo cemitério.

ADEMIR BRITO, faleceu aos 70 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Maria Lúcia 
Villani Brito e deixa os fi lhos Simone e Vitor. 
Foi sepultado no dia 13/10/2020, às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

OSWALDO MALUF, faleceu aos 89 
anos de idade. Era casado com a Sra. 
Nibania Aparecida Orlandi Maluf e deixa os 
fi lhos Reinaldo, Eduardo e Maria Gorete. Foi 
sepultado no dia 11/10/2020, às 14:00, 
saindo seu féretro do velório da Ercília para 
o cemitério da Ressurreição.

MAFALDA ZICHINELLI DA SILVA, 
faleceu aos 80 anos de idade. Era viúva do 
Sr. Mário Ferreira da Silva e deixa os fi lhos 
Osmar, Fernando e Mario Celso (falecido). 
Foi sepultada no dia 12/10/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

ZORAIDE DA SILVA STRINE, faleceu aos 
79 anos de idade. Era viúva do Sr. Modesto 
Strine Sobrino e deixa os fi lhos Modesto, 
Marcia Aurea e Moisés Roberto. Foi sepul-
tada no dia 12/10/2020, às 13:30, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever para o 
cemitério São João Batista.

AGILSON PAVANETTI, faleceu aos 48 
anos de idade. Era casado com a Sra. Mar-
cilene Rita Mendonça Pavanetti e deixa a fi lha 
Rayanni. Foi sepultado no dia 10/10/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório Parque 
Jardim da Paz para o mesmo cemitério.

AVENI CLEUZA PEREIRA NOGUEIRA, 
faleceu aos 71 anos de idade. Era solteira. 
Foi sepultada no dia 10/10/2020, às 16:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

CÉLIA ALVES MARTINS ZATTI, faleceu 
aos 76 anos de idade. Era viúva do Sr. Dor-
valino Zatti e deixa os fi lhos Maria Madalena, 
José Roberto (falecido) e Devanir (falecido). 
Foi sepultada no dia 10/10/2020, às 15:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas Prever 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOSNEGLIGÊNCIA

VILA ANCHIETA

DENÚNCIA

Uma estudante de 19 
anos procurou a Polícia Civil 
de Rio Preto nesta segun-
da-feira (12) para denun-
ciar que recebeu uma foto 
de um homem nu.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a ima-
gem foi enviada, através 
do bate papo da rede social 
Instagram, no último dia 4. 
Acompanhada da foto, o 
homem enviou a seguinte 
frase: “ótimo dia de sol 
para você”.

A estudante contou à 
polícia que pesquisou o 
nome do homem que en-
viou as fotos e o perfil dele 
no Instagram e no Face-
book estavam ativos, até o 
momento da elaboração da 
ocorrência.

O caso foi registrado 
como divulgação de cena 
de estupro ou imagens de 
nudez, sexo ou pornografia 
e será encaminhado para a 
delegacia de Tanabi, onde a 
jovem mora. Ela entregou, 
na Central de Flagrantes 
de Rio Preto, um pendri-
ve contendo a foto e as 
mensagens enviadas pelo 
desconhecido.

Estudante 
recebe nudes 

pelo Instagram
Tatiana PIRES

Liberada 3 vezes de UPA, 
mulher está em estado 

grave em hospital

Uma auxiliar administrativa 
de 45 anos foi encaminhada 
para Santa Casa com sus-
peita de meningite depois de 
ser consultada e liberada três 
vezes pela Upa Norte. A irmã 
da paciente registrou nesta 
segunda-feira (12) um boletim 
de ocorrência por negligência 
médica.

De acordo com o boletim, 
a paciente relatou que vinha 
sentido fortes dores de cabeça 
nos últimos 10 dias e decidiu 
procurar atendimento médico 
na Upa Norte no último domingo 
(11). Ela compareceu na unida-
de três vezes ao longo do dia, 
sendo sempre atendida pelo 
médico plantonista, medicada 
e liberada em seguida.

No último atendimento, a 
médica responsável diagnos-
ticou a paciente com crise 
de labirintite e enxaqueca, 
receitando os seguintes medi-

camentos: Paco, Bromoprida e 
Betaistina. Depois de ingerir os 
remédios, a mulher teve crise 
convulsiva, problemas motores, 
incontinência urinária e baixa 
consciência. Os familiares che-
garam a acionar o Samu, mas 
acabaram levando ela por meios 
próprios até a Santa Casa, onde 
foi internada com suspeita de 
meningite.

De acordo com a assesso-
ria da Santa Casa, a paciente 
está na UTI em estado grave, 
passando por exames para 
comprovar se ela realmente 
está com meningite.

A Secretaria de Saúde se 
pronunciou por meio de nota. 
“Informamos que a paciente 
foi atendida na UPA Norte, de 
acordo com os protocolos as-
sistenciais vigentes. Diante do 
relato, a Secretaria de Saúde vai 
investigar o caso através de sua 
auditoria. No momento é preci-
pitada qualquer conclusão”, diz 
o trecho.

Vinicius LIMA

Policial à paisana evita agressão
 de ex-marido a mulher na rua

Um policial à paisana deteve 
um técnico de manutenção, 
de 34 anos, por descumprir 
medida protetiva e se aproximar 
da ex-mulher, de 41 anos. O 
flagrante aconteceu nesta se-
gunda-feira (12), no bairro Vila 
Anchieta, quando a vítima corria 
e era perseguida pelo ex na rua.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o policial viu quando a 
mulher pulou o muro da casa 
do técnico em manutenção, 
foi perseguida por ele e pedia 
por socorro. O homem só parou 
quando o policial sacou a arma.

A vítima contou que foi 

até a casa do técnico em ma-
nutenção para pegar alguns 
pertences, momento em que 
foi agredida com um chute no 
estômago. O homem também 
a ofendeu e impediu que ela 
saísse da residência, por isso 
precisou pular o muro.

A Polícia Militar foi acionada, 
através do 190, e ao chegar 
ao local, o policial à paisana já 
não estava mais ali. A mulher 
informou onde o ex-companhei-
ro poderia estar, um bar nas 
proximidades. A PM localizou o 
homem, que foi encaminhado 
à Central de Flagrantes, onde 
permaneceu preso à disposição 
da Justiça.

Tatiana PIRES

Cláudio LAHOS
Cláudio LAHOS

Cláudio LAHOS

Mulher está internada em estado grave na Santa Casa

Caso foi registrado pelo Plantão Policial
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Pai da personagem Mafalda, o desenhista argentino morreu em Mendoza, sua cidade natal. 

 As histórias em quadrinhos são uma impor-
tante forma de escrita. Com o auxílio de desenhos 
são capazes de simplificar uma ideia, piada ou his-
tória. A ilustração complementa o texto e com pou-
cas palavras é capaz de dizer muito, de despertar 
alegria, tristeza e reflexão. Vários personagens de 
quadrinhos conseguem dialogar com o leitor de for-
ma tão sutil. A questionadora Mafalada é uma delas. 
Criação do argentino Quino para uma propaganda 
que não foi impressa, o autor deixou sua ideia na ga-
veta e pode publicá-la um ano depois. Mafalda, sua 
família e seus amigos refletem sobre a sociedade, o 
capitalismo e a ditadura. A primeira tirinha foi publi-
cada na revista semanal “Primera Plana” em 29 de 
Setembro de 1964. A última é de junho de 1973 Fo-
ram 1 928 tiras e diversos livros lançados em mais de 
trinta países. Interessante como um material publica-
do a décadas atrás permanece tão atual no mundo 
em que vivemos. Em uma de suas tirinhas Mafalda 
cuidava de um globo terrestre e falava que o mundo 
estava doente. Talvez ainda esteja...

Fotos: D
ivulgação

Quino, criador da Mafalda morre na Argentina

5 frases inesquecíveis 
de Mafalda

1. Afinal, que história é 
essa? A gente vai tocando 
a vida, ou é a vida que vai 
tocando a gente?

2. Deveria haver um dia na 
semana em que os telejor-
nais nos enganassem um 
pouco dando boas notícias.

3. Temos homens de princí-
pios, uma pena que nunca 
os deixem passar do princí-
pio.

4. Como sempre: o urgente 
não deixa tempo para o im-
portante.

8. Certo, mas com que ida-
de é preciso começar a ma-
quiar o espírito?

Gênero:  
Animação 
Data de lançamento:  
3 de outubro de 2019
Direção: 
Thurop Van-Orman
Produtora:
SonyPictures
 
Disponível em DVD, BluRay 
e nas plataformas digitais.

ESTRADA

A Polícia Rodoviária Fede-
ral divulgou nesta terça-feira 
(13) um balanço de ocor-
rências registradas durante 
o feriado prolongado.

Na região de Rio Preto, 
na Rodovia Transbrasiliana 
foram registrados cinco aci-
dentes, desses tiveram sete 
pessoas feridas e nenhum 
veio a óbito.

De acordo com Polícia 
Rodoviária Federal, no Es-
tado de São Paulo, foram 
registrados 66 acidentes, 
destes sendo 87 feridos e 
cinco óbitos.

Entre a meia noite da 
sexta-feira (09), e as 23h59 
da segunda-feira (12), a PRF 
realizou a Operação Nossa 
Senhora Aparecida 2020, 
cujas ações do policiamen-
to foram concentradas na 
redução dos acidentes nas 
rodovias federais de todo o 
Brasil.

Os agentes fiscalizaram 
infrações como excesso de 
velocidade, uso do celular e 
consumo de álcool ao dirigir.

O feriado de 12 de outu-
bro neste ano caiu em uma 
segunda-feira, em 2019 o 
feriado caiu em um domingo, 
segundo a PRF não é pos-
sível realizar comparativos 
entre 2019 e 2020.

BR 153 tem 
cinco acidentes 

sem mortes 
no feriado

Janaína PEREIRA

Divulgação

Divulgação

BR 153 tem cinco 
acidentes sem mortes 
no feriado

Operação contra tráfico de animais 
silvestres encontra 139 em cativeiro

A Polícia Ambiental de-
flagrou na última semana 
em todo o Estado de São 
Paulo a Operação Francisco 
de Assis, com o objetivo de 
combater o tráfico, comércio 
e cativeiro ilegal de animais, 
atividades responsáveis pela 
terceira maior movimenta-
ção de dinheiro ilícito no 
mundo. Na região de São 
José do Rio Preto, foram 
empregadas 30 viaturas e 
200 homens. O resultado 
foi a apreensão de 139 
animais entre os dias 8 e 9 
de outubro.

“A avaliação da operação 
foi muito positiva. A Polícia 
Ambiental está sempre fis-
calizando, mas dessa vez 
conseguimos utilizar 100% 
do nosso efetivo para au-
mentar as apreensões”, 
afirmou o capitão da Policia 
Ambiental, Deivid Gabriel 
de Melo.

De acordo com o capi-
tão, a maioria dos animais 
apreendidos eram aves. “Os 
pássaros são animais mais 
fáceis de capturar e são 

levados para diversas regi-
ões do país, principalmente 
quando uma determinada 
espécie é extinta em algum 
local. Dificilmente aconte-
ce de apreender animais 
silvestres em Rio Preto”, 
comentou.

Além dos animais apreen-
didos, foram registrados 116 
autos de infração ambiental 
e 14 mandatos de bus-
ca e apreensão domiciliar. 
A Polícia Ambiental ainda 
apreendeu 180 quilos de 
peixe (todo doado para uma 
instituição assistencial), 21 
armas de fogo e 200 g de 
maconha. Um menor e 15 
adultos foram presos durante 
a operação.

No Estado de São Paulo, 
foram 568 animais resgata-
dos ou apreendidos em 602 
ações (com uma média de 
uma ação a cada três minu-
tos). Foram 111 bloqueios 
policiais, com 865 veículos 
vistoriados e 1.200 pessoas 
abordadas. Em relação ás 
armas de fogo, foram 36 
apreensões. A operação con-
tou com mais de mil policiais 
e 380 viaturas náuticas e 
terrestres.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

NA REGIÃO

Operação da Polícia Ambiental contra o tráfico de animais silvestres  em Rio Preto



A concentração de água e eletrólitos, como sódio, potássio e 
magnésio, tem direta influência na fluidez do sangue e no funcio-
namento saudável de nosso coração. Dessa forma, em situações 
de hemorragia e profusa desidratação, nas quais ocorre perda 
significativa deste conteúdo hídrico e eletrolítico, podem ocorrer 
alterações cardiovasculares como hipotensão (queda da pressão 
arterial), arritmias e até uma parada cardiorrespiratória.

Nos meses de verão ou mesmo na atual primavera que es-
tamos vivenciando, com temperaturas atingindo níveis acima de 
35ºC, o equilíbrio térmico do corpo humano depende essencial-
mente de dois fatores: o grau de hidratação e a capacidade do 
corpo humano de trocar calor com o meio externo através da 
transpiração.

Em países de clima tropical como o Brasil, nota-se que a 
temperatura pode atingir níveis acima de 40ºC, sobretudo em 
cidades praianas do Sudeste e do Nordeste. Neste cenário de 
temperaturas criticamente muito elevadas e frequentes variações 
de conteúdo hidroeletrolítico, pode-se enfrentar, também, um 
perigoso fenômeno bioquímico chamado desnaturação proteica.

Todos os órgãos e estruturas do corpo humano, como o pró-
prio coração, são constituídos de substratos proteicos, os quais 
formam um arcabouço de sustentação e também desempenham 
papel primordial para as reações químicas que se processam no 
circuito metabólico de cada órgão.

Logo, o fenômeno de desnaturação proteica, que pode ser 
desencadeado pelas elevadas temperaturas, consiste num desar-
ranjo estrutural e funcional dos referidos substratos, impactando, 
sobremaneira, na manutenção da saúde dos órgãos. A desnatu-
ração proteica causada por um clima severamente quente seria 
semelhante à desnaturação proteica observada em uma pessoa 
apresentando febre significativamente alta, ao longo de vários 
dias sucessivos.

Diante da ocorrência de uma desidratação severa, sem a devi-
da reposição, além do risco de desnaturação proteica, o coração 
humano pode, agudamente, apresentar relevantes modificações 
funcionais, começando por hipotensão (queda da pressão arterial), 
arritmias e, em casos mais extremos, parada cardíaca e morte.

A hipotensão arterial certamente consiste na mais benigna 
das complicações associadas ao calor excessivo, mas não deve 
jamais ser subestimada. Imaginem uma pessoa dirigindo um carro, 
pressão arterial caindo devido ao calor, hidratação insuficiente: o 
que poderia acontecer? Um terrível acidente!

Imaginem uma pessoa que esteja caminhando na rua e su-
bitamente desfalece devido ao calor forte, cai e bate a cabeça! 
Não se pode desprezar a queda acentuada da pressão arterial, 
principalmente em pessoas mais idosas e naquelas mais frágeis 
e debilitadas por alguma comorbidade.

De certa maneira, conhecemos como se comporta o verão 
no Brasil, quais são os meses e as cidades mais criticamente 
quentes, o que permite elaborar uma estratégia preventiva para 
minimizar estes efeitos deletérios do calor excessivo.

No entanto, muitas vezes somos surpreendidos por um inverno 
de temperaturas amenas e uma primavera de temperaturas ex-
tremamente elevadas, como o atual panorama climático. Dessa 
forma, temos de considerar, em qualquer período do ano, as 
principais medidas para prevenir complicações cardiovasculares 
decorrentes do calor excessivo, tais como:

- Ingestão de no mínimo 2-3 litros de água ao dia; 
- Usar roupas leves e de cor clara no dia a dia, principalmente 

para atividades esportivas; 
- Utilizar bebidas isotônicas para complementar a reposição 

hídrica; 
- Pessoas que transpiram em excesso (hiperidrose) devem 

repor as perdas em quantidades proporcionais e muitas vezes 
até maiores do que a quantidade média necessária; 

- Reduzir o consumo de produtos ricos em cafeína ou qualquer 
estimulante metabólico; 

- Praticar atividades ao ar livre em horários de sol não escal-
dante - entre 8h e 10h e após as 17h.

As complicações cardiovasculares do calor excessivo também 
podem incluir infarto do miocárdio e derrame cerebral e, desta 
forma, consultas periódicas e preventivas com um cardiologista 
são fundamentais para orientar quais atividades físicas, em qual 
ritmo e intensidade e com qual frequência podem ser realizadas, 
sobretudo naquelas cidades de temperaturas mais elevadas.

O calor excessivo pode matar! Isto não é mito. Portanto, 
devemos priorizar uma hidratação rigorosa, alimentação leve, 
prática supervisionada de atividades físicas e um correto acom-
panhamento cardiológico para melhor conhecimento dos limites 
e fragilidades individuais. Caso queira ler mais sobre saúde do 
coração, acesse meu site: https://coracaomoderno.com.br.

Por Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel – Cardiologista com 
especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago – www.drgabrielcardio.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Entenda como o calor 
excessivo afeta a sua 
saúde cardiovascular
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BOA NOTÍCIA

A Secretaria de Saúde 
de São José do Rio Preto 
registrou nesta terça-fei-
ra (13) mais nove casos 
de Covid-19, sendo to-
dos por teste RT-PCR (in-
fecção recente). No total 
são 24.237 casos, sendo 
2.480 diagnosticados em 
profissionais da saúde. 
Também foi confirmado 
um óbito, totalizando 654 
mortes.

Rio Preto apresentou 
uma queda na média mó-
vel de casos confirmados 
do coronavírus. De 185 
casos diagnosticados no 
dia 29 de setembro, a 
média caiu para 115 nesta 
segunda-feira (12). A mé-
dia de casos de síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG) também diminuiu, 
enquanto que a taxa de 
óbitos segue estável.

“Alguns dias atrás, nós 
observamos uma leve ten-
dência de aumento nos 
casos, o que preocupou 
muito toda a Secretaria de 
Saúde. Na semana pas-
sada vimos que os dados 
representavam que tinha 
estabilizado esse aumento 
e agora temos uma redu-
ção leve”, afirmou Andreia 
Negri, gerente da vigilância 
epidemiológica.

Desde sexta-feira (9) fo-
ram 451 pacientes recupe-
rados, totalizando 21.377 
curados, o equivalente a 
88% de todos os casos. O 
coeficiente de incidência 
é de 5.261 casos a cada 
100 mil habitantes.

Índices da Covid-19 
apresentam queda

O município ainda conta 
com 350 pacientes interna-
dos com SRAG, sendo 131 
na UTI e 219 na enfermaria. 
Dos casos confirmados 
com Covid-19, são 158 in-
ternados, com 75 na UTI e 
83 na enfermaria. A taxa de 
ocupação em leitos de UTI 
voltou a apresentar queda, 
chegando a 54,15%.

“Estamos com uma cer-
ta tranquilidade em relação 
ao sistema saúde. Nosso 
sistema está organizado, 
conseguindo absorver toda 
a população suspeita da 
doença, mas o vírus con-
tinua circulando e as me-
didas precisam continuar 
a ser tomadas”, comentou 
Andreia.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Andreia Negri, 
gerente da 
vigilância 
epidemiológica

CULTURA

Conferência Municipal terá debates e apresentações

Rio Preto realiza nos 
dias 17 e 18 de outubro a 
2ª Conferência Municipal 
de Cultura. Por conta da 
pandemia de covid-19, 
esta edição será realizada 
online, por meio da plata-
forma Zoom.

Além das discussões e 
ações sobre políticas cul-
turais, a programação inclui 
apresentações musicais 
de projetos vencedores da 
edição 2020 do Prêmio 
Nelson Seixas. Nos dois 
dias a Conferência acon-
tece das 14 às 18 horas.

Programação - No dia 
17, a abertura terá a apre-
sentação musical “As Chi-
cas, em porção de entra-
da”, com Érica Porto e Elis 
Ribeiro. Na sequência, na 

Da REPORTAGEM
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composição da mesa, ha-
verá abertura com o Secre-
tário da pasta, Pedro Ganga 
e leitura e aprovação do 
Regimento da Conferência.

O tema deste ano, His-
tórico do CPF (Conselho, 
Plano e Fundo) da Cultu-
ra, será apresentado pelo 
assessor da Secretaria de 
Cultura e Gestor do Sistema 
Municipal de Cultura, Jorge 
Vermelho.

A artista e doutora em 
Artes Visuais, Renata Felin-
to, do Crato/CE, apresentará 
o tema “A pluralidade cultu-
ral brasileira como cura da 
nossa gente: da estética 
doméstica à obra de arte 
no museu.”

Em seguida, Paulo Ca-
sale traz um pouco da mú-
sica de Paulo Moura e, 
posteriormente, a mestre 
em Educação, professora e 
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A previsão para esta quar-
ta-feira (14), segundo o Cen-
tro de Previsão de Tempo e 
Estudos Climáticos (Cptec), é 
de variação de nuvens pela 
manhã com chance pequena 
de pancadas de chuva localiza-
das a partir da tarde e à noite. 
A temperatura deve-se manter 
nos 39° e a mínima não deve 
passar dos 24°.

A CETESB afirma que existe 
expectativa de chuva de 20 
milímetros também a partir das 
15 horas da próxima quinta-fei-
ra (15). A mínima para a quin-
ta-feira (15) deve permanecer 
em 19° com máxima que não 
deve passar dos 34°.

Na terça-feira (13), o termô-
metro do Centro Integrado de 
Informações Agrometeorologi-
cas (Ciagro), entre Rio Preto e 
Mirassol, apontou que a tempe-
ratura chegou à máxima de 35° 
na região. No feriado de Nossa 
Senhora Aparecida (12) os 
termômetros marcaram 33,6°.

A sensação térmica na úl-
tima semana em Rio Preto 
chegou a ultrapassar os 44°C 
de acordo com a Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa 
Civil.

Entre 13 e 21 de outubro, 
os grandes acumulados estarão 
concentrados no Sudeste e 
perto do Centro-Oeste. De 21 a 
29, as chuvas se espalham um 
pouco mais pelo país.

musicista, Amanda Melissa 
dos Santos, que é presiden-
te do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais de 
Campo Limpo Paulista/SP, 
discorre sobre o tema: “A 
participação da sociedade 
civil no Conselho Municipal 
de Políticas Culturais”. A 
programação do primeiro 
dia de Conferência será 
fechada com espaço para 
perguntas e diálogo. 

Segundo dia - No dia 
18 de outubro, domingo, às 
14 horas, a II Conferência 
recomeça com Psicoran-
ge, em pílula domingueira, 
apresentação de  Andressa 
Maria, Murilo Gussi e Sávio 
D’Agostino. Após abertura 
dos trabalhos, com apre-
sentação da ordem do dia, a 
Secretária Municipal de Cul-
tura de Ribeirão Preto/SP, a 

PODE CHOVER
Previsão diz que tempo começa mudar hoje

Janaína PEREIRA

Pancadas de chuva podem ocorrer a partir de hoje

Guilherme BATISTA

cientista social e bailarina, 
Isabella Pessotti apresenta 
o tema “Inter-Gestão: poder 
público e sociedade civil”. 
Ao final haverá espaço para 
perguntas.

Na sequência, o Secretá-
rio de Cultura de Rio Preto, 
Pedro Ganga e o Gestor do 
Sistema Municipal de Cul-
tura, Jorge Vermelho, farão 
o lançamento do Cadastro 
da Cultura de São José do 
Rio Preto - Indicadores e 
Organização.

Mais uma apresentação, 
desta vez “Café com uma 
fatia do Cancioneiro de 
Lua”, com Cris Duarte levará 
música à II Conferência. 

O historiador e escritor, 
Celio Turino, de São Paulo/
SP é o convidado para a 
palestra de encerramento, 
com o tema “O caráter sim-
bólico da Cultura”. 
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Jacaré volta à competição após 
quatro anos e representa região
A Federação Paulista de 

Futebol (FPF) realizou nesta 
terça-feira (13) o conselho 
técnico da Copa Paulista 
2020. A competição neste 
ano será mais curta, come-
çando no dia 4 de novembro 
e com término previsto para 
23 de dezembro. O Rio Preto 
será o único representante da 
região nesta edição.

O esmeraldino ficou de 
fora da competição nos úl-
timos quatro anos (2016 a 
2019). A última participação 
foi em 2015. Na ocasião, o 
Jacaré ficou no grupo 1 com 
Mirassol, Penapolense, Ca-
tanduvense e Linense. Com 
duas vitórias, três empates e 
três derrotas, o clube acabou 
ficando com 9 pontos na quar-
ta posição, sendo eliminado 
na primeira fase.

Além do Rio Preto, mais 19 
clubes participarão do torneio 
neste ano: Água Santa, Ati-
baia, Audax, Botafogo, Comer-
cial, Guarani, Ferroviária, Inter 

de Limeira, Juventus, Marília, 
Nacional, Novorizontino, Ponte 
Preta, Portuguesa, Portuguesa 
Santista, Primavera, São Ber-
nardo FC, Velo Clube, XV de 
Piracicaba.

Por ser mais curta, a Copa 
Paulista terá um novo formato. 
Na primeira fase da competi-
ção, os clubes serão divididos 
em cinco grupos regionaliza-
dos, com quatro participantes 
cada. As equipes jogarão em 
turno e returno, classificando-
-se para as oitavas de final os 
três melhores colocados de 
cada grupo e o melhor quarto 
colocado. As oitavas, quartas, 
semis e finais serão disputadas 
em jogos de ida e volta.

Segundo a FPF, haverá 
testes semanais nos elencos 
e comissões técnicas de todos 
dos clubes participantes, todos 
custeados pela Federação. 
Não haverá cobrança para a 
inscrição de atletas. O cam-
peão da Copa Paulista poderá 
optar entre uma vaga na série 
D do Campeonato Brasileiro ou 
uma vaga na Copa do Brasil. 
O vice-campeão ficará com a 
vaga não escolhida.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

COPA PAULISTA

Rio Preto vai disputar Copa Paulista após 4 anos fora da competição

Muller Merlotto SILVA

NO RJ Mirassol entra em campo 
hoje para se manter no G-4

O Mirassol visita a Portu-
guesa-RJ nesta quarta-feira 
(13), às 15h, pela 6ª rodada 
da série D do Campeonato 
Brasileiro na Ilha do Governa-
dor.  Em quarto lugar no grupo 
7, o Leão tem a mesma pon-
tuação que a Lusa, mas leva 
vantagem no saldo de gols 
(cinco contra três), fazendo 
com o que o jogo se torne 
um confronto direto pela vaga 
no G-4.

No último jogo, o Miras-
sol tirou a invencibilidade da 
Ferroviária ao vencer por um 
a zero. Na ocasião, o técnico 

Eduardo Baptista considerou 
aquela a melhor atuação da 
equipe. “O Mirassol é uma 
equipe em formação e nós 
estamos implantando uma 
filosofia nova de jogo. A gente 
sempre busca uma melhora, 
mas estamos longe de achar 
uma forma ideal”, afirmou.

Nesta segunda-feira (12), 
o Leão apresentou mais um 
reforço: o goleiro João Gui-
lherme. O arqueiro de 28 anos 
chega ao clube depois de 
uma passagem pelo Sertão-
zinho. “Estamos trabalhando 
junto com a diretoria sobre 
os reforços. Não estamos em 
busca de quantidade e sim de 

Vinicius LIMA qualidade”, afirmou Baptista.
Autor do gol da vitória na 

última partida, Cássio Ga-
briel quer ajudar o Mirassol 
a melhorar o desempenho 
fora de casa. Até o momen-
to foram um empate e uma 
derrota. “Nós temos agora 
a oportunidade concretizar 
essa chegada ao G-4 e temos 
que melhorar na última bola. 
Defensivamente a equipe está 
muito bem, já estamos há 
três jogos sem sofrer gols”, 
afirmou.

Os outros jogos do grupo 
são Nacional-PR x Cascavel, 
Toledo x Bangu e Ferroviária x 
Cabofriense.

Divulgação

MÚSICA

Teixeirão é palco para gravação 
de clipe de cantora rio-pretense

A cantora rio-pretense Nat 
Guareschi lançou recentemen-
te em todas as plataformas 
de streaming e no Youtube o 
single ‘Torcida’. Neste trabalho 
a cantora e compositora conse-
guiu reunir suas duas grandes 
paixões: a música e o futebol.

Ex-jogadora do esporte mais 
amado do Brasil, Nat realizou 
a gravação do clipe no Estádio 
Benedito Teixeira, o Teixeirão, 
em São José do Rio Preto (SP). 
Nele, a cantora interpreta três 
personagens: a jogadora frus-
trada, a torcedora fiel do clube 
e a zeladora do estádio.

“Torcida tem um significado 
muito especial na minha vida. 
É quase uma revisita ao meu 
passado, um encontro meu de 
agora com a menina que fui um 
dia. No dia da gravação do clipe 
eu só conseguia pensar em 
como estava feliz e realizada por 
estar pisando naquele estádio 
para fazer duas coisas que amo: 
jogar futebol e cantar. No final 
da gravação minha mãe me 
mandou por mensagem ‘Filha, 
te ver hoje dentro daquele está-
dio, correndo, chutando a bola, 
driblando, se doando 100% me 
fez voltar ao passado e lembrar 
de você criança chegando em 
casa suada e me contando 
que fez dois gols, foi demais!’. 

Isso resume bem o que senti 
na gravação desse clipe. Foi, 
sem dúvidas, um dos dias que 
vou guardar com muito amor 
dentro de mim, para sempre!”, 
comentou.

A música foi composta por 
Nat e produzida pelo trio Los 
Brasileros, formado por Pedro 
Dash, Marcelinho Ferraz e Dan 
Valbusa, os mesmos produtores 

Da REDAÇÃO

de Anitta, Lulu Santos, Vitão, 
Jão, entre outros.

“Torcida foi uma das pou-
cas músicas que escrevi em 
minutos. A sensação é que ela 
já existia dentro de mim e um 
belo dia resolveu pedir para sair 
da minha mente, direto para o 
violão. Foi quase que um: Ei, 
estou pronta aqui, me deixa 
voar!”, contou a cantora.

A cantora rio-pretense Nat Guareschi

Valnei Melegatti/Divulgação

Mirassol joga hoje para se manter no grupos do G-4 do 
campeonato

PORTUGUESA-RJ X 
MIRASSOL

DIA: 14/10

HORÁRIO: 15H

ESTÁDIO: LUSO BRASI-
LEIRO – ILHA DO GOVER-
NADOR-RJ

SÉRIE D DO CAMPEONA-
TO BRASILEIRO

Ficha técnica

PAULISTA

Facebook vai transmitir 
campeonato feminino

A Federação Paulista de 
Futebol fechou uma parceria 
inédita com o Facebook para 
o futebol feminino. A platafor-
ma irá transmitir o Paulistão 
Feminino, a mais tradicional 
competição da modalidade, 
que terá 38 partidas exibidas 
no Facebook Watch. A pro-
dução dos jogos ao vivo será 
realizada pela FPF TV, canal 
da entidade, com uma equi-
pe de cobertura inteiramen-
te composta por mulheres: 
narradoras, comentaristas e 
repórteres. 

Além das partidas ao vivo, 
a parceria trará conteúdos 
inéditos da FPF para o Face-
book Watch, incluindo a série 
documental sobre o futebol 
feminino no Brasil ‘Absolutas 
- O futebol feminino contra-a-
taca’. A produção original da 
FPF TV com a TX Filmes terá 

8 episódios e exibição, às 
sextas-feiras, pela Página da 
FPF e do Paulistão Feminino 
no Facebook. 

“O futebol feminino cresce 
a cada ano, e podemos notar 
esse movimento acontecendo 
de forma mais acelerada em 
São Paulo. No ano passado, 
no Paulistão, tivemos enorme 
exposição na mídia e, na final, 
o maior público da história 
do futebol feminino no Brasil. 
Para 2020, a chegada de um 
parceiro como o Facebook 
consolida esse momento 
único. Teremos transmissões 
do Paulistão, a primeira série 
documental da história do 
futebol feminino e outros 
conteúdos de alta qualidade. 
É um grande passo que FPF e 
Facebook dão para alavancar 
ainda mais a modalidade”, 
afirma o presidente da FPF, 
Reinaldo Carneiro Bastos. 

A parceria busca colaborar 

Da REDAÇÃO e ampliar a visibilidade em 
torno do esporte feminino, 
fomentar as conversas na 
plataforma sobre o tema, 
ampliar as vozes das atletas, 
além de apoiar e empoderar 
essa comunidade. 

“Estamos animados em 
trazer mais oportunidades 
para que a nossa comuni-
dade de fãs de esportes no 
Facebook possa assistir, se 
engajar e torcer de perto para 
as atletas e os times do Pau-
listão feminino”, disse Pitter 
Rodriguez, gerente de Parceria 
de Esportes do Facebook no 
Brasil 

Ao longo de outubro e 
novembro, além dos jogos ao 
vivo, os torcedores poderão 
acompanhar destaques do 
Paulistão Feminino no Watch 
e bate-papos exclusivos com 
as atletas para falar sobre o 
torneio. A grande final acon-
tece no dia 20 de dezembro. 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO

CONTRATADA: WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL 
EIRELI
CONTRATO PRE/0410/19 
Diante informações prestadas pela Ger. de Manutenção, 
quanto a necessidade de reposição do posto de trabalho. 
Considerando previsão contratual na Cláus. 4ª, item 4.2, 
subitem 4.2.15. Fica a contratada supramencionada NOTIFI-
CADA a REALIZAR A REPOSIÇÃO DO POSTO DE TRA-
BALHO no prazo de 24 horas impreterivelmente, a contar 
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao 
processo licitatório. O não cumprimento do prazo estabele-
cido 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: LM VITTORIA IMPLEMENTAÇÕES E LO-
CAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI
EMPENHO 21418/19
Considerando o relato pela Ger. de Transportes, quanto a 
não conformidade com o solicitado no edital do item CÓD. 
62414. Considerando previsão contratual na Cláus. 2ª, subi-
tens 2.5 e 2.7. Fica a empresa NOTIFICADA a REGULARI-
ZAR/CORRRIGIR os problemas apontados no prazo de 03 
dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
de forma a dar real cumprimento ao processo licitatório. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais.  
SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020229184 - Preg. Eletrônico 242/2020 
Processo 12.164/2020 - ATA 0584/20
Interessada: NUTRICIONALE Com. de Alimentos Ltda. – 
CNPJ: 08.528.442/0001-17
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
COMUNICADO 
DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
Protocolo: 2020229146 - Preg. Eletrônico 241/2020 
Processo 12.162/2020 - ATA 0583/20
Interessada: Nutricionale Com. de Alimentos Ltda – CNPJ: 
08.528.442/0001-17
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da 
empresa. O inteiro teor desta decisão estará encartado nos 
autos do processo, à disposição dos interessados, junto à 
Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro Pezzuto 
Jr.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2020
ATA Nº 0773/20
CONTRATADA: ECO MIX PREPARAÇÃO DE CONCRETO 
EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais de construção - Valor 
Unitário – Item 01 – R$93,00; Item 02 – R$93,00; Item 04 – 
R$66,00; Item 05 – R$66,00; - SMAURB – Kátia Regina P. 
Casemiro - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 319/2020
ATA Nº 0774/20
CONTRATADA: VELCONTROLE TACOGRAFOS – COMER-
CIO E SERVIÇOS EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de aferição e manutenção em cro-
notacografos - Valor Unitário – Item 01 – R$506,89 - SME – 
Sueli Petronilia A. Costa - Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2020
ATA Nº 0775/20
CONTRATADA: FANEM LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos médico hospitala-
res - Valor Unitário – Item 01 – R$7.000,00 - SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 313/2020
ATA Nº 0776/20
CONTRATADA: CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP.

OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 11 – R$7,000 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 313/2020
ATA Nº 0777/20
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos para atender 
ações judiciais - Valor Unitário – Item 12 – R$0,864 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBSF 
DO BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA ADRIELLE CARO-
LINE AMARAL ESQ. AV. PEDRO PERLE) – SEC. MUN. 
SAÚDE. Recorrentes: GOMES & BENEZ ENGENHARIA 
LTDA e SUSMAN CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 
contra a decisão que as declarou inabilitadas a prosseguir 
no certame licitatório. Recebo os recursos eis que tempes-
tivos. fi ca suspensa “sine die” a sessão de abertura das 
propostas fi nanceiras que estava designada para ocorrer no 
dia 14/10/2020 às 08:30 horas. As contrarrazões no prazo 
legal. Oportunamente será informado, através de publicação 
na imprensa ofi cial, sobre o prosseguimento do processo. 
Publique-se para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor 
de Compras e Contratos e Presidente da C.M.L.  
COMUNICADO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXE-
CUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES 
NAS AVENIDAS SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA 
SOBRE O CÓRREGO PIEDADE, AMÉRICO AGRELLI 
SOBRE O CÓRREGO SÃO PEDRO, NOÉ GONÇALVES 
DE SOUZA SOBRE O RIO PRETO E NA RUA CHIRALA 
ABRAHÃO SOBRE O CÓRREGO FELICIDADE – SEC. 
MUN. OBRAS. Recorrente: CONSTROESTE CONSTRUTO-
RA E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a decisão que declarou 
classifi cadas no certame licitatório as propostas fi nanceiras 
que foram apresentadas pelas empresas CAPI ENGENHA-
RIA LTDA e J2 ENGENHARIA LTDA. Recebo os recursos eis 
que tempestivos. As contrarrazões no prazo legal. Oportu-
namente será informado, através de publicação na imprensa 
ofi cial, sobre o prosseguimento do processo. Publique-se 
para ciência. Wanderley Ap. de Souza – Diretor de Compras 
e Contratos e Presidente da C.M.L.  
COMUNICADO
DATA DA RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 338/2020 – PROCESSO Nº 12.908/2020 
Objeto: aquisição de material esportivo para a pista de 
atletismo do Centro Esportivo integrado do Eldorado. Se-
cretaria Municipal de Esportes e Lazer. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 15/10/2020 às 08:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Mariana Correa Pedroso Fernandes  – Pregoeira.
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ESCLARECIMENTOS DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/READEQUAÇÃO/MODERNI-
ZAÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ESTO-
RIL (RUA NUNO ALVARES PEREIRA – B. ESTORIL) – SEC. 
MUN. ESPORTES. Informamos que foram disponibilizados 
esclarecimentos relativos a este procedimento licitatório no 
seguinte endereço: http://www.riopreto.sp.gov.br/Publica-
Licitacao/Visitante.action   e fi ca, desde já, fazendo parte 
integrante do instrumento convocatório, sendo válido para 
todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 415/2020, PROCESSO 13.448/2020, objetivando 

o registro de preços para aquisição de capuz balaclava e 
gorros para proteção dos profi ssionais no enfrentamento ao 
Covid 19 – Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 21/10/2020, às 08:30h. e 
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 404/2020, PROCESSO 13.410/2020, objetivando a 
aquisição de eletrodomésticos(climatizador, freezer e gela-
deira) para estruturação da rede de serviços do sistema úni-
co de assistência social -SUAS. Secretaria Municipal de As-
sistência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 27/10/2020, 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
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 363/2020 – Processo n.º 
13.131/2020
Objeto Registro de preços para aquisição de cimento para 
atendimento da manutenção das Unidades Escolares. Se-
cretaria Municipal de Educação. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 08/10/2020, sendo adjudicado o item 
à empresa declarada vencedora: INDÚSTRIA DE MÓVEIS 
V.V. LTDA - ME (item 1). Não houve manifestação de in-
tenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. – Sueli Petronilia Amancio 
Costa - Secretária Municipal de Educação.
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 ELETRÔ-
NICO n° 411/2020, PROCESSO 13.442/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais hospitalares. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 27/10/2020, às 08:30h. e abertura a 
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 412/2020, PROCESSO 13.443/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de exaustor de cozinha 
para atendimento as Unidades escolares. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 27/10/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
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 ELETRÔ-
NICO n° 407/2020, PROCESSO 13.430/2020, objetivando 
a aquisição de mobiliário para estruturar o Cemitério São 
João Batista.  Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 28/10/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 353/2020 – Processo n.º 
13.007/2020
Objeto Registro de preços para aquisição de pedra, pedrisco 
e pó de pedra para manutenção da Usina de Asfalto. Secre-
taria Municipal de Serviços Gerais. Sessão pública realizada 
on-line com início dia 30/09/2020, sendo adjudicados os 
itens às empresas declaradas vencedoras: ALEXANDRE  C. 
BALDACIN ME (item 2) e COPLAN CONSTRUTORA PLA-
NALTO LTDA ( itens 1, 3, 4 e 5). Não houve manifestação de 
intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no 
“Portal de Compras – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
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brar nenhuma irregularidade. – Ulisses Ramalho de Almeida 
- Secretário Municipal de Serviços Gerais. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

D BURGUER COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA 00814/20 R$ 5.522,00 (CINCO MIL, QUINHENTOS E 

VINTE E DOIS REAIS) NRM-S-V 000001 

 
EDITAL DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO PARCIAL DE PRODUTO 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
MARCOS SCOTT ZANOVELO 01527/20 AIP-P-F 000034 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

29/08/2020. ONDE CONSTOU: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
 
 

DEVE CONSTAR: 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO 

 
 
 
 

São José do Rio Preto, 14 de Outubro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
ADEMAR THOME BAR ME 02079/20 AIF-S-F 000126 
FABRICA DE LATICINIOS RIACHO DOCE LTDA ME 02086/20 AIF-P-C 000239 
IRMAOS BALSARINI LTDA ME 02085/20 AIF-P-C 000237 
JOSE JUNIO LOCATELLI 02078/20 AIF-P-F 000093 
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 02080/20 AIF-P-A 000191 
LOTERICA BELVEDERE RIO PRETO EIRELI ME 02087/20 AIF-A-S 000113 
PERES & PEREIRA COMERCIO DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 02082/20 AIF-P-A 000190 
SJR PRESENTES LTDA EPP 02083/20 AIF-P-C 000238 
SUPERMERCADO DA HORA EIRELI 02088/20 AIF-A-N 000275 
T N HATTORI RIO PRETO ME 02084/20 AIF-P-C 000236 
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA 02081/20 AIF-P-A 000192 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
MARCOS SCOTT ZANOVELO 01527/20 AIF-P-F 000075 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
MARCOS SCOTT ZANOVELO 01527/20 AIF-P-F 000083 

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020 – PROCESSO Nº 
7444/2020

Objeto: Aquisição de resmas de papel laser/inkjet, 75 g/m2 
(setenta e cinco gramas); no formato A4, na cor branca para 
impressoras a laser, conforme Termo de Referência, anexo I, 
deste Edital.
Sessão pública realizada online no dia 30/09/2020, sendo 
adjudicado o objeto à empresa: Maria Irene Buso da Silva – 
ME.
A íntegra da Sessão está disponível no Portal de Compras. 
Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
014/2020 – PROCESSO Nº 7444/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 13 de outubro de 2020 – João Perei-
ra Curado Junior – Presidente.

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 87/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2020
Objeto: Aquisição de uniformes escolares e máscaras de 
proteção destinados a distribuição dos alunos da rede muni-
cipal de ensino.
Data do Encerramento: 29/10/2020
Horário: 09h15min. 
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra poderá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br

Monte Aprazível, 08 de outubro de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

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

1. JOÃO VICTOR SANDES DE SOUSA e PRISCILA 
MARQUES FERREIRA, sendo ELE fi lho de JOÃO SANDES 
DE SOUSA NETO e de MARIA QUITÉRIA DA SILVA SOUSA 
e ELA fi lha de SERGIO FERREIRA CANDIDO e de ELZA 
MARQUES FERREIRA;

2. MURILO BLANCO SOARES e TAMIRIS LEOPOL-
DO, sendo ELE fi lho de JOSÉ AZEVEDO SOARES e de 
WILSE TERESINHA BLANCO AZEVEDO SOARES e ELA 
fi lha de GERSON LEOPOLDINO e de CLEUDINI AMELIA 
BALESTRA LEOPOLDO;

3. JEFFERSON CAMPOS CERQUEIRA e GIANY 
APARECIDA DA SILVA, sendo ELE fi lho de EDILBER-
TO DE CASTRO CERQUEIRA e de MARIA DE CAMPOS 
CERQUEIRA e ELA fi lha de NATAL MÁRIO DA SILVA e de 
MARLENE ROSA DA SILVA;

4. LUCAS AFFONSO DA SILVA e SARA MARIA PE-
REIRA FERNANDES, sendo ELE fi lho de LUCIANO PER-
PETUO DA SILVA e de LIGIANE AFFONSO DA SILVA e ELA 
fi lha de JOSÉ CARLOS FERNANDES e de SANDRA MARIA 
PEREIRA FERNANDES;

5. KLEBER PARENTE e ROSIMÉRE SILVA DOS 
SANTOS, sendo ELE fi lho de ARMINDO PARENTE e de 
CELINA DE OLIVEIRA PARENTE e ela fi lha de JOSÉ DOS 
SANTOS e de MARLENE SILVA DOS SANTOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/10/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS

1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

EMILIO ANTÔNIO PASCHOAL e LUCIANA FERREIRA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido em Urupês, SP, no dia 11 de janeiro de 
1960, residente e domiciliado a Coronel Spinola de Castro, 
Nº 4863, Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lho de ENIAS 
PASCHOAL e de EUGENIA GARCIA PASCHOAL. Ela, de 
nacionalidade brasileira, servidora pública estadual, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de julho de 1978, re-
sidente e domiciliada a Coronel Spinola de Castro, Nº 4863, 
Centro, São José do Rio Preto, SP, fi lha de JOÃO FERREI-
RA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES FERREIRA DA 
SILVA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 13 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS

1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

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

MILTON ALEX DE CARVALHO e JULIANA SILVA REIS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, tradutor, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 
1987, fi lho de MILTON DE CARVALHO e de VILMA TOMAZ 
DE CARVALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
fi nanceira, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 13 
de março de 1994, fi lha de LUIZ HENRIQUE REIS e de RITA 
DE CASSIA DA SILVA. 

MATHEUS RIBEIRO DO CARMO e THAIANE HAYOMI 
OSHIMA MIRANDA. Ele, de nacionalidade brasileira, produ-
tor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
01 de abril de 1995, fi lho de JOSÉ APARECIDO DO CARMO 
e de CONCEIÇÃO APARECIDA AUGUSTO RIBEIRO DO 
CARMO. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente de loja, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
dezembro de 1996, fi lha de OSMAR MIRANDA e de ROSA-
NA OSHIMA MIRANDA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei. 

São José do Rio Preto, 13 de outubro de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Receba no seu

as principais notícias do dia
de São José do Rio Preto e Região.

WhatsApp
nos contatos do seu celular;

Salve o número

17 99168-2346
•

Envie no WhatsApp a mensagem

"Notícias".
•
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PESQUISA

O Jornal DHoje está nas ruas desde ontem para a  primeira 
pesquisa de uma série de três, encomendada à empresa FLS 
para saber a preferência do leitor para a Prefeitura de Rio Preto. 
O trabalho termina amanhã e será publicado na edição de sexta-
feira. No pacote, também a opinião do eleitor sobre a intenção 
de voto em Dória e Bolsonaro. 

JANTAR 

O médico, João Faria, é o 
an f i t r i ão  de  um jan ta r, 
amanhã, em sua casa no 
condomínio Quinta do Golfe, 
em torno dos integrantes de 
seu consórcio. 

     O Bekaa Wine Club de 
Sergio Mussolino poderá 
mudar-se em breve, da 
Rua Raul Silva, onde está 
instalado, mas continuaria na 
Redentora.

     Silvio Bassitt testou 
positivo para o Covid-19. Mas 
segue internado no Sírio e 
Libanês de São Paulo, sem 
sintomas.

     Faleceu na quinta-feira na 
semana passada, na Agerip, 
onde residia, com 93 anos, a 
Lili, Maria de Barros Feghali.

     A 18ª edição da FLIP 
– Festa Literária de Parati- 
será mais enxuta este ano, 
com um dia a menos: de 3 
a 6 de dezembro, de quinta 
a domingo e só online. E 
totalmente gratuita, oba!

     Sorry pelo lapso. O nome 
do pastor que celebrou o 
casamento de Giovanni Braile 
Sternieri e Victória Guedes 
Pereira era Mário, e não 
Walter.

     A CBMM, da família 
Moreira Salles, empresa 
que produz 80% do nióbio 
do mundo, fechou parceria 
com a britânica BAC para 
desenvolver o primeiro carro 
de luxo que terá o metal na 
composição de sua estrutura, 
para torná-lo mais leve.

* 

* 

* 

* 

PÓ ROYAL

Para comemorar os seis anos 
de seu infante Ivanzinho, o 
médico Ivan Rollemberg e a 
mulher, Marly, recebem dia 7 
de novembro para um jantar 
em sua casa, com direito 
a pael la pont i f icando no 
cardápio, assinada pelo Zé do 
Farol, um craque no acepipe.

BABY 

O médico mirassolense João 
Trabulsi e a mulher, Ângela, 
que já têm uma netinha, filha 
da candidata a vice prefeita 
daquela cidade, a médica 
Maria Fernanda, vão ganhar 
mais uma netinha- ou netinho- 
no início de março. A criança é 
filha de Rogério Alves e Maria 
Cláudia Trabulsi Alves.

MARAVILHA I

Após receber lojistas da região central de Rio Preto, as secretarias 
de Desenvolvimento Econômico, Trânsito e Planejamento se 
reuniram com o prefeito Edinho Araújo para definir o tráfego na 
região do calçadão. Assim que as obras de revitalização forem 
concluídas, o horário para circulação de veículos da região central 
de Rio Preto permanece inalterado. 

ABRINDO PORTAS
O Palácio do Planalto está 
d i spa rando  recados  aos 
empresários paulistas para 
abrirem as portas a Celso 
Russomano (Republicanos-São 
Paulo), candidato do presidente 
Jair Bolsonaro à Prefeitura de 
São Paulo. Os arremates foram 
feitos por seu marqueteiro, 
Elsinho Mouco, através do ex-
presidente Michel Temer.

NOVO DISCO
Gal Costa terá dois convidados internacionais no disco que 
lança pela Biscoito Fino, revisitando clássicos de sua carreira 
em duetos com dez cantores. O uruguaio vencedor do Oscar, 
Jorge Drexler, e o português António Zambujo estarão ao lado 
dos brasileiros Criolo, Silva e Seu Jorge.

SAM’S CLUB II  

Como o Walmart já tinha o controle de alguns supermercados (Bom 
Preço, Sonar, Mercadorama, etc), a Advent criou o Grupo Big (que 
controla todo o segmento de varejo). O Advent é enorme e possui 
várias empresas importantes: Laboratórios Fleury, Confeitarias 
Viena, Duty Free, CSU, Faculdades Anhanguera, Colégio Pitágoras, 
Frango Assado, Sorveterias Brunella, Olive Garden, Pizza Hut, 
Dudalina e mais um monte de outras empresas. Eles ainda têm o 
direito de explorar a marca Walmart e Sam’s Club por um período 
de tempo, mas já estão mudando o nome de algumas unidades. 

DEIMI I

Quem sai aos seus- diz o ditado- não degenera. A gastronomia rio-
pretense, sempre foi seduzida pela culinária árabe no seu mais alto 
nível, principalmente nas mesas das famílias sírio e libanesas, que 
aqui residem e apresentavam e apresentam até hoje, verdadeiros 
manjares, em busca do mais comovente lirismo para o prazer do 
paladar, observando a preservação de receitas que passaram de 
avós aos netos.

DEIMI III

Com o falecimento de Helena Nasser, chef de cuisine da 
casa, grande poeta da culinária árabe, a filha Fernanda viu-
se na  contingência de enfrentar o forno e fogão. E para o 
prazer dos mais exigente paladares, está oferecendo um quibe 
cru no mesmo nível de sua mãe, com leveza, frescor e sabor 
encantadores, adquirindo estatura de um clássico e com uma 
constância impecável. A gastronomia que, com sua voz poética, 
aciona viagens à memória afetiva, agradece.

CAMPANHA

Para o quesito acessibilidade 
na  c ampanha  de  Ce l s o 
Russomanao à Prefeitura de 
São Paulo, o r io-pretense 
Elsinho Mouco, marqueteiro 
do candidato, vai usar a forte 
presença do vice, Marcos 
da Costa, cuja história de 
superação é robusta. Marcos, 
ex-presidente da OAB, sofreu 
acidente grave e ficou entre 
a vida e a morte, tendo que 
amputar a perna. 

* 

ESTRÉIA 

Para quem gosta de boa 
música e boas interpretações, 
um programa delicioso para 
amanhã, quinta-feira, dia 15, 
na Rede Globo, após “A Força 
do Querer”: The Voice Brasil 
estreia a nona temporada, sob 
o comando de Tigo Leifert e 
Jeniffer Nascimento. São 64 
participantes que percorrem 
seis etapas para conquistar o 
prêmio máximo de R$ 500 mil 
e um contrato com a Universal 
Music. No júri, Carlinhos Brown, 
Iza, Lulu Santos e Michel Teló.

ANIVERSÁRIO

Delvia Sisti, viúva de Raúl Siste, 
uma das criaturas mais doces 
do high, que tem respeitando à 
risca as regras de isolamento 
social, do alto de seus 94 
anos de enorme simpatia, 
comemorou sábado o seu 
aniversário com um jantar 
só para os familiares. Serviu 
comida árabe.  

NOVO CAFÉ

A boutique Leopoldina, de Thais 
Pitt, na Rua Pernambuco, ao 
lado do El Toro, que fechou as 
portas alguns meses depois de 
aberta, vai dar lugar a um café, 
de propriedade de Renata, 
mulher do Jeca que faz dupla 
com o Fiduma. É uma franquia 
inspirada nos cafés franceses, 
chamada “Café du Centre” 
que tem taças decoradas com 
algodão doce, bombons, barras 
de chocolate, e outras delícias 
açucaradas. Pétalas de rosas 
enfeitam o Croque Monsieur, 
e várias outras opções como 
croissants, quiches, pães de 
queijos recheados e outros. A 
trilha sonora é de uma rádio 
própr ia, só com canções 
francesas.

ADIAMENTO

A deputada Carla Zambelli, que 
viria a Rio Preto hoje e amanhã 
para turbinar a candidatura 
de Paulo Bassan e Marcelo 
Zola à Prefeitura de Rio Preto, 
segundo zum-zuns nas esferas 
políticas, deverá adiar para a 
semana que vem, nos dias 21 e 
22 de outubro, quarta e quinta-
feira. Na quarta, 21, deverá ser 
a figura central de um jantar 
na residência de Marcelo Zola, 
num dos condomínios Damha.

SUCESSO II

O post ganhou o mundo. Foram 20 milhões de compartilhamentos 
feitos, inclusive por artistas de Hollywood, como Michelle Pfeiffer 
e Viola Davis, e em vários países. Do Irã, por exemplo, o maestro 
recebeu um telefonema com pedido para reproduzir o vídeo lá. 
Além disso, o post o levou à primeira página do jornalão britânico 
“The Times” e a dar entrevistas para a BBC e a CBS: “É uma 
obra transcrita por Bach para o cravo. É uma das peças mais 
lindas que já ouvi na vida”. Maravilha.

DEIMI II

Referência na culinária do Oriente Médio, disponível para venda, 
os pratos da lanchonete Zahtar, sempre foram enaltecidos graças 
às mãos de fada da saudosa Helena Nasser, que nos deixou 
recentemente. Pontificando nesse cardápio, ao lado do charutinho 
de folha de uva (Malfouf) e da coalhada seca (labneh), entre outras 
delícias, o quibe cru laçava clientes que chegavam dos quatro 
cantos da cidade à sua procura.

RECORD CANCELA DEBATES

A Tv Record acaba de cancelar os debates que faria em todas as 
capitais do país neste primeiro turno. Estavam marcados para o 
6 de novembro. A emissora alega que foi impossível conciliar o 
número de candidatos com os protocolos de segurança sanitários 
exigidos pela pandemia. O debate para o segundo turno está 
mantido. Acontecerá no dia 21, um sábado, logo após o “Jornal 
da Record”.
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SAM’S CLUB I 

Ainda sobre o Sam’s Club, sobre o qual falei aqui em edições 
anteriores, algumas informações acrescentadas pelo meu amigo 
Sergio Cipovicci que durante muitos anos foi gerente do Citibank 
em Rio Preto: O Sam’s Club não é mais da Walmart, que aliás 
nao aguentou um país tão “complexo” como o nosso e caiu fora, 
infelizmente. A Walmart vendeu 80% da operação em agosto 
de 2019- para o Fundo de Investimentos Advent e ficaram com 
20%, porém sem participação na administração do negócio.

MARAVILHA II 

O tráfego de veículos será liberado de segunda-feira a sexta-feira, 
após às 18 horas. Aos sábados, a abertura das vias será autorizada 
após o encerramento das atividades do comércio e aos domingos, 
o trânsito será liberado durante todo o dia. Boa, prefeito!

SUCESSO I

O maestro João Carlos Martins, um dos mais importantes do 
mundo, 80 anos, entrou nas redes sociais depois de um puxão 
de orelha do ator Alexandre Nero, que o interpretou no filme 
“João, o maestro”. Semana passada, decidiu colocar suas luvas 
biônicas - que tem usado depois que perdeu os movimentos dos 
dedos em um acidente - para tocar uma peça de Bach.

DEIMI IV
Aliás, coluna social também é cultura: os libaneses, quando 
querem agradecer uma comida de alta qualidade, exclamam para 
quem a preparou: “Deimi”!, que significa mais ou menos isso: 
“abençoadas sejam as mãos de quem preparou esse prato”. O 
leitor deve ficar pensando: será que um simples quibe merece 
tanta prosopopeia. Merece, quando encanta o palato, como esse 
quibe irretocável.

* 

O maestro João Carlos Martins com este colunista, 
na Praça Dom José Marcondes

Um foco de 
luz sobre a 
elegante 
D. Maria 
Menezes, 
viúva do 
saudoso 
Abelardo 
Menezes. 
Uma lady na 
verdadeira 
acepção da 
palavra. 
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