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Jovens fazem 
aglomeração em 
posto perto da 

Secretaria de Saúde
Ignorando as recomenda-

ções de isolamento social, 
um grupo de jovens tem se 
reunido em um posto de 
combustível, no bairro Vila 
Sinibaldi, em Rio Preto. O 
local fica próximo à Secretaria 
de Saúde.
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Rio Preto confirma 110 novos casos e três óbitos por Coronavírus
COVID-19

CPFL retira postes para obras de mini-terminais na região sul
Pág. A2

A CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) realiza na manhã deste domingo (14) a retirada e transferência de postes de iluminação nas Avenidas Brigadeiro Fa-
ria Lima e Anísio Haddad para liberar a conclusão de quatro mini-terminais de ônibus. Não haverá cortes de energia elétrica.

Prefeitura de Olímpia 
vai à Justiça para sair 

da Fase Vermelha
Pág. A3

Procuradoria recorre 
contra liminar que reabriu 

salões e barbearias
Pág. A3

HB sofre falta de 
medicamentos 
devido a alta 

demanda
A diretora administrativa do 

Hospital de Base, Amália Tieco, 
gravou um vídeo explicando a 
decisão de suspender por dez 
dias todas as cirurgias eletivas 
do hospital devido a  falta de 
medicações para entubar e 
sedar os pacientes.
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GCM e PM 
evitam 2ª 
invasão no 
Brejo Alegre

Um grupo de aproximada-
mente vinte pessoas tentou 
invadir um terreno no Brejo Ale-
gre, na tarde desta sexta-feira. 
Policiais militares e guardas ci-
vis municipais foram acionados 
e evitaram a segunda invasão 
na área, que até recentemente 
abrigava uma favela.
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A Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto confirmou 110 novos casos de Coronavírus no município nesta sexta-feira (12). Agora, o município 
totaliza 1.239 casos e 620 pacientes curados. A cidade também contabilizou mais três mortes nesta sexta-feira (12), totalizando 36 óbitos. Pág. A4
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Hélène Auriol-POTIER

Alavancando a IA para o bem social
Há tanto hype em torno da 

inteligência artificial (IA) no mo-
mento que corremos o risco de 
perder de vista o que realmente 
é, sem falar em como avançar na 
tecnologia para enfrentar alguns 
dos maiores desafios sociais do 
mundo - da pobreza à saúde.

Parece que todo mundo está 
falando sobre IA e oferecendo 
soluções que podem mudar o 
mundo. Infelizmente, ainda exis-
tem muitos mitos circulando em 
torno da IA, sobre o que é e o 
que não é. A IA, por exemplo, é 
muito mais do que análises so-
fisticadas e avançadas. Isso le-
vou à confusão entre empresas, 
líderes empresariais e governos 
sobre o que a IA pode realmente 
alcançar para a economia digital 
e a sociedade em geral.

Tive a sorte de trabalhar em 
um projeto global de IA para 
uma empresa internacional de 
software há alguns anos e vi 
em primeira mão o potencial da 
tecnologia para o bem social. 
Mas também entendo que preci-
samos colocar suas capacidades 
em perspectiva. Não é uma bala 
de prata para os problemas do 
mundo.

Descobrindo a IA
Temos que lembrar que a IA 

é uma disciplina de engenharia 
da computação. Como Alexan-
der Linden, vice-presidente de 
pesquisa da Gartner, apontou 
recentemente, algumas formas 
de machine learning (ML), um 
setor de IA, “podem ter sido 
inspiradas pelo cérebro humano, 
mas não são equivalentes”. Sim, 
a IA pode imitar o comportamen-
to humano. Mas a IA ainda tem 
um longo caminho a percorrer 
antes de poder usar a memória 
de conteúdo e pensar como nós.

A IA pode reduzir o precon-
ceito, mas não pode eliminá-lo 
totalmente, pois pode penetrar 
nos algoritmos de dados de 
treinamento. Pesquisas do MIT 
descobriram que os algoritmos 
de ML podem realmente discrimi-
nar raça e gênero, por exemplo, 
se forem alimentados com dados 
tendenciosos.

A IA tem a capacidade de fa-
zer muito bem, mas os sistemas 
tendenciosos da IA   podem causar 
problemas no futuro, alimentan-
do e agravando os preconceitos e 
desigualdades sociais existentes, 
se não forem adequadamente 
controlados. Nesta área, sem 
dúvida, veremos uma crescente 
legislação governamental em 

OBRAS

CPFL retira postes para finalização das 
obras de mini-terminais na região sul

A CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz) realiza 
na manhã deste domingo 
(14) a retirada e transferên-
cia de postes de iluminação 
nas Avenidas Brigadeiro 
Faria Lima e Anísio Haddad 
para liberar a conclusão de 
quatro mini-terminais de 
ônibus que estão sendo 
construídos pela Prefeitura 
de Rio Preto.

Segundo Luís Antonio 
Gomes, consultor de nego-
ciações do CPFL, no caso 
das intervenções nos mi-
ni-terminais que ficam na 
Faria Lima, em frente ao 
Teatro Municipal e ao Hos-
pital de Base, não haverá a 
necessidade do corte do for-
necimento de energia para 
os clientes que ficam nas 
proximidades. Ele afirma 

serão feitos desvios da rede 
para que os postes possam 
ser retirados.

No segundo caso, que 
diz respeito à intervenção na 
Anísio Haddad em frente ao 
estádio do Riopretão, a em-
presa vai instalar um gerador 
para atender a demanda du-
rante a retirada do poste por 
conta de existir uma galeria 
de lojas nas proximidades.

Gomes salienta que o pe-
ríodo da manhã e o domingo 
foram escolhidos por conta 
de haver um menor fluxo 
de veículos nas avenidas 
nestes dias e horários.

A construção dos mi-
ni-terminais faz parte do 
programa de Mobilidade 
Urbana de Rio Preto e estes 
dois pontos estão chegando 
a sua reta final e devem ser 
entregues no próximo mês.

Ao todo, são quatro mi-
ni-terminais neste setor da 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

cidade – o quarto, que não 
terá intervenção, fica em 
frente ao Rio Preto Sho-
pping. O investimento total 
destas obras ficou pouco 
mais de R$ 1,6 milhão.

Outros mini-terminais 
estão sendo construídos e 
o da Avenida Fortunato Er-
nesto Vetorazzo é outro que 
deve se entregue no mês de 
julho. Por sua vez, os outros 
dois devem ser entregues no 
mês de outubro deste ano o 
do Shopping Cidade Norte e 
o da Avenida Potirendaba. 
Outro que será construído 
nas proximidades da UPA 
Norte ainda está em proces-
so licitatório.

Sergio SAMPAIO

Mini-terminal em frente ao Tea-
Tro Municipal Humberto Sinibaldi 
Neto

AUXÍLIO EMERGENCIAL Três agências da Caixa abrem 
neste sábado em Rio Preto

Confira a relação 
de agências que 

abrirão em outras 
cidades: www.
caixa.gov.br/

agenciasabado

Neste sábado (13), a 
CAIXA vai abrir 155 agências 
no estado de São Paulo, das 
8h às 12h, para atendimento 
aos beneficiários do Auxílio 
Emergencial.  Em Rio Preto, 
estarão em funcionamento 
as agências das avenidas 
Alberto Andaló, Bady Bassitt 
e Mirassolândia.

A segunda parcela do 
benefício, que já havia sido 
antecipada para uso digital 
por meio do aplicativo CAIXA 
Tem, vem sendo disponibili-
zada para saque em espécie 
e transferências, de acordo 
com calendário, para aqueles 
que receberam a primeira 
parcela até 30 de abril. Ao 

todo, 680 agências estarão 
abertas novamente em todo 
o país.

Os beneficiários nascidos 
entre os meses de janeiro 
a novembro já contam com 
a possibilidade de realizar 
saques ou transferências 

bancárias. A partir deste sá-
bado, será a vez dos nascidos 
em dezembro, que poderão 
sacar a segunda parcela nas 
máquinas de autoatendimen-
to ou nas unidades lotéricas, 
além de transferir valores para 
contas da CAIXA ou de outros 
bancos.

Confira a relação de agên-
cias que abrirão em outras 
cidades: www.caixa.gov.br/
agenciasabado.

Para sacar, é necessário 
gerar um código autorizador 
(token) no aplicativo CAIXA 
Tem. Caso os beneficiários 
tenham dificuldade para gerar 
o código, esse serviço poderá 
ser realizado nas agências da 
CAIXA.

Da REDAÇÃO

Três agências da CAIXA abrem neste sábado em Rio Preto

Cláudio LAHOS

torno de algoritmos que devem 
ser uma batalha legal complexa.

IA para bem social
A boa notícia é que, além 

dos grandes negócios, as orga-
nizações já estão usando a IA 
para resolver questões sociais 
importantes. Pesos pesados   
de tecnologia, como Microsoft, 
Facebook, Intel e Google, foram 
rápidos em embarcar e já têm 
projetos interessantes em an-
damento que já estão fazendo a 
diferença na vida das pessoas.

A Índia, por exemplo, sofre 
com a falta de sangue seguro 
para transfusões. O Facebook 
desenvolveu uma ferramenta de 
IA que permite que indivíduos e 
organizações se vinculem para 
dar e receber sangue, e agora 
ela está disponível no Paquistão, 
Bangladesh e Brasil, além da 
Índia. A AI reconhece quando 
o conteúdo de uma postagem 
do Facebook está relacionada à 
doação de sangue e envia auto-
maticamente uma mensagem 
à pessoa ou organização e a 
convida a participar. Atualmente, 
35 milhões de pessoas se inscre-
veram como doadoras de sangue 
e inúmeras vidas foram salvas.

O AI for Earth da Microsoft é 
outro programa inovador projeta-

do para colocar as ferramentas 
de IA nas mãos daqueles que 
trabalham com questões am-
bientais globais. Os parceiros da 
IA   incluem a OceanMinds, que 
está usando a IA para proteger 
a biodiversidade e aumentar a 
sustentabilidade da pesca global, 
enquanto o WildMe está usando 
a IA para identificar espécies 
de animais à beira da extinção. 
Estes são apenas alguns dos 
muitos projetos inspiradores de 
IA em andamento que mudarão 
nosso planeta para melhor.

Nos desafios significativos 
enfrentados pelas empresas 
neste ano, é cada vez mais crí-
tico inovar com ferramentas e 
processos que aproveitam a IA 
e oferecer melhor acessibilidade 
digital em geral. Na Orange, 
reconhecemos os benefícios do 
ensino da IA   para otimizar bons 
resultados sociais e evitar vieses 
e desigualdades. Você encontra-
rá artigos úteis sobre IA e pesqui-
sas relacionadas à inovação no 
nosso site da Orange .

Colaborando para o bem 
comum

Exemplos reais de IA já estão 
à nossa volta, desde o diagnósti-
co de diabetes e certos tipos de 
câncer até a previsão do risco 

de desastres naturais, como 
terremotos e tsunamis. Estamos 
vendo a IA rastrear tudo, desde 
doenças a níveis de dor.

A Orange está desenvolvendo 
e colaborando em soluções de 
IA para infraestruturas críticas 
e questões ambientais. Nossas 
soluções inovadoras, como a 
Orange Flux Vision , formulam es-
tatísticas precisas sobre padrões 
de mobilidade em tempo real. O 
Flux Vision está sendo usado pela 
Organização Mundial da Saúde 
para um projeto de epidemiolo-
gia no Congo, em uma tentativa 
de controlar doenças e outros 
fatores relacionados à saúde. A 
tecnologia foi usada com suces-
so em um projeto semelhante da 
Dalberg Data Insights, que vincu-
la soluções de dados a desafios 
de desenvolvimento internacional 
na República da Guiné.

No Centro Universitário Hos-
pitalar de Nice, no sul da França, 
a Orange tem trabalhado na 
criação de uma solução para ava-
liação da dor usando expressões 
faciais e tecnologia de IA. Isso 
está se revelando inestimável 
em pediatria, por exemplo, espe-
cialmente após a cirurgia, onde 
bebês e crianças pequenas não 
conseguem se comunicar como 
estão se sentindo.

A IA, para oferecer ainda 
mais de seu potencial de mudar 
nosso mundo para melhor, preci-
sa ser ampliada para uso da boa 
vontade social - especialmente 
nas áreas de acessibilidade de 
dados e conjuntos de habilida-
des. O talento em IA ainda é 
escasso, o que acaba desacele-
rando os avanços no campo da 
medicina, por exemplo.

A colaboração multissetorial 
é essencial para o avanço ético 
e seguro da IA   para o bem social. 
As partes interessadas nos seto-
res público e privado precisarão 
colaborar mais para garantir que 
a IA atinja as metas para o bem 
social. Isso significa compartilhar 
dados e habilidades.

A IA pode ter um impacto 
muito positivo em nosso mundo, 
mudando a vida de milhões para 
melhor. É essencial; no entanto, 
termos uma estrutura para ino-
vação responsável avançada, 
se quisermos aproveitar o poder 
da IA   para o bem social e não 
acabar com mais problemas do 
que soluções.

Por Hélène Auriol-Potier, 
vice-presidente executiva da 
Orange Business Services
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Desgaste
Governadores e prefeitos 

que adotaram medidas res-
tritivas para barrar o avanço 
do coronavírus enfrentam 
índice elevado de impopula-
ridade. Apesar das dificulda-
des geradas pela suspensão 
das atividades econômicas, 
pesquisas sinalizam que a 
maioria da população é a 
favor do isolamento social 
para evitar a Covid-19. O 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
está incluído neste grupo por 
seguir à risca o decreto esta-
dual, com alguma adaptação 
à realidade local. Agora, o 
reflexo da pandemia só será 
conhecido no resultado das 
urnas.

Clima frio
A pré-campanha elei-

toral para os postulantes 
aos cargos eletivos sofre 
influência da pandemia. 
Como os pré-candidatos 
não podem manter contato 
com o eleitor por causa do 
distanciamento social, o 
clima político está ‘frio’ e até 
parece que 2020 não é ano 
eleitoral. Os mais afetados 
são os postulantes ao cargo 
de prefeito. Isso pode ser 
positivo para Edinho Araújo 
(MDB), que vai disputar a 
reeleição. Mesmo se o pro-
cesso eleitoral for adiado, 
o forte da campanha será 
mesmo no horário gratuito 
no rádio e televisão.  

Ignorância 
Contaminados pelo coronavírus começam a disparar e 

já se aproximam de 1.300 vítimas em Rio Preto. O secre-
tário da Saúde, Aldenis Borim (foto), desde o começo dos 
primeiros casos da doença na cidade, orienta a população 
para seguir as normas de segurança, a fim de não contrair 
o vírus. Parte da população segue as orientações, como 
o uso de máscaras, distanciamento e ficar longe de aglo-
merações. Outra parte continua resistente e age como 
se o vírus não existisse. Seria falta de consciência ou é 
ignorância achando que está imune ao vírus? 

Ruído
O presidente Jair Bolso-

naro (sem partido) é o que 
mais cria ruído negativo no 
seu próprio governo. Depois 
põe a culpa na mídia por 
repercutir na programação 
diária as próprias intempé-
ries que ele mesmo criou. 
Para tentar um novo rela-
cionamento com a mídia, 
o presidente recriou o Mi-
nistério das Comunicações 
e nomeou para o cargo o 
deputado federal Fábio Faria 
(PSD-RN). Mesmo sendo 
genro do apresentador Silvio 
Santos, Faria não tem a ha-
bilidade do sogro. Portanto, 
Bolsonaro é quem tem que 
mudar seu comportamento.

Só dezessete
Mais de 20 partidos de-

verão lançar chapa completa 
de candidatos para disputar 
cadeiras na Câmara. Presi-
dentes da maioria das siglas 
têm expectativa de eleger 
ao menos um vereador nas 
próximas eleições. Se cada 
sigla elegesse apenas um, 
portanto, o número de ca-
deiras na Câmara (17) não 
seria suficiente. O MDB, por 
ser grande, tem previsão de 
eleger ou reeleger até quatro. 
Como não tem mais coliga-
ção na eleição proporcional, 
pelo menos um consolo, as 
siglas nanicas não vão servir 
de escada para os ‘pesos-
-pesados’. mudar seu comportamento. -pesados’. 

E agora, José?
Depois do governo Le-

onel Brizola, a política do 
Rio entrou colapso devido 
aos maus políticos. Cinco 
governadores foram presos: 
Sérgio Cabral, Luiz Fernan-
do Pezão, Anthony Garo-
tinho, Rosinha Garotinho 
e Moreira Franco. O atual 
governador Wilson Witzel 
(PSC) está ameaçado de 
ser cassado, acusado de 
malfeitos. Como um rolo 
compressor, 69 deputados 
votaram a favor da abertura 
do processo de impeach-
ment. O diabo é que o vice 
Cláudio Bonfim (PSC) é 
acusado de empregar mem-
bros da família no governo.  
E agora, José?

Atriz
Quando esteve na cida-

de para entregar o conjunto 
habitacional Parque da 
Nova Esperança, em 2011, 
a então presidente Dilma 
Rousseff (PT) garantiu que 
o governo tinha recurso 
financeiro para duplicar o 
trecho da BR-153. A au-
torização da duplicação só 
aconteceu antes da sua 
disputa pela reeleição, em 
2014. As obras, por falta de 
recurso, continuam execu-
tadas a passo de tartaruga. 
Dilma, portanto, deu uma 
‘garruchada’ naquele ano 
ao dizer que o governo 
federal tinha recurso so-
brando. Dilma deveria ter 
sido atriz...

Bem testada
O governador do Estado de São Paulo, João Dória 

(PSDB), assinou acordo com a China para produzir va-
cina contra o Coronavírus. A vacina, em estado avança-
do de testes pelo laboratório chinês Sinovac  Biotech, 
será produzida em parceria com o Instituto Butantã. A 
pergunta que fica é: logo a China? Devido a omissão 
do governo daquele país a pandemia ganhou o mun-
do. Mais: testes produzidos lá para detectar o novo 
Coronavírus, segundo estudo no Brasil, são de baixa qua-
lidade. A vacina tem de ser muito bem testada!

O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
em conversa com o secretário 
de Governo, Jair Moretti, nesta 
quinta-feira (11) convenceu 
o Executivo a tirar da pauta 
em regime de urgência da 
próxima terça-feira (16) o PL 
142/2020 que cria em Rio 
Preto o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais.

Segundo Pauléra, a asses-
soria jurídica da Câmara cons-
tatou um erro no projeto que 
estabelecia que o Conselho a 
ser criado fosse apenas “con-
sultivo”, ou seja, sem poder 
de decisão, mas isso estaria 
em desconformidade com as 
orientações do setor da Cultu-
ra nacional que determina que 
este tipo de Conselho tenha 
que ser “deliberativo”.

“Neste sentido, pedimos 
para que o governo retirasse o 
projeto e o reenviasse com o 
texto com a correção”, salien-
tou Pauléra.

Como existe uma expec-
tativa para a aprovação deste 
projeto por meio tanto do Exe-
cutivo como da classe artística, 
já que com ele aprovado verbas 
federais poderiam vir para o 
setor, o presidente salienta que 
irá agendar a sua votação tam-
bém em regime de urgência 
para o próximo dia 23.

Reunião – no que diz res-
peito à reunião que ele teria 
com uma comissão da classe 
artística, agendada para as 15 
horas no auditório da Câmara 
na próxima terça-feira (16), 
a mesma continua marcada. 
“Talvez fosse este assunto que 
eles queriam falar conosco. 
Mas mesmo assim estamos 
abertos para conversar”, fina-
lizou Pauléra.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Jurídico da Câmara afirma 
que Conselho da Cultura 
tem que ser deliberativo

DELIBERATIVO

Mesmo com retirada do projeto Pauléra vai receber 
comissão de artistas na segunda

Sergio SAMPAIO

NA JUSTIÇA
Prefeitura de Olímpia vai à Justiça 

para sair da Fase Vermelha

Na última quarta-feira (10), 
o governador do estado João 
Dória (PSDB) colocou os municí-
pios das regiões administrativas 
de Barretos (incluindo Olímpia), 
Presidente Prudente e Ribeirão 
Preto na fase Vermelha.

Olímpia estava na fase 3 
(Amarela) que permite a aber-
tura de diversas atividades de 
forma mais flexível e teve um 
revés muito grande com a re-
classificação, foi para a fase 1 
(Vermelha) a partir da próxima 
segunda-feira (15).

Nesta sexta-feira (12), o 
prefeito de Olímpia, Fernan-
do Cunha (PSD) afirmou que 
vai ingressar na Justiça para 
reverter essa decisão tomada 
pelo Estado. O prefeito afirmou 
que segundo dados técnicos 
apresentados por sua equipe, 
Olímpia poderia estar na Fase 
5 (Verde) a qual libera quase 
todas as atividades econômicas, 
mas que por cautela aceitariam 
voltar para a Fase (3) Amarela.

“Nós vamos sim respeitar os 

critérios técnicos do governo do 
Estado. Nós calculamos a classi-
ficação de Olímpia e verificamos 
que ela pode ser reclassificada 
para a Fase Verde. Com isso, 
ouvimos a nossa equipe e va-
mos adotar um questionamento 
judicial dos critérios com o que 
Olímpia foi julgada e tecnica-
mente calcular para comprovar 
que Olímpia poderia estar na 
faixa Verde e não na Vermelha,” 
afirmou Cunha.

Apesar de crer poder estar 
nesta fase mais avançada, a 
Prefeitura por prudência vai bus-
car judicialmente à volta para a 
fase (3), Amarela. “Não vamos 
para Verde, que é liberar muito. 
Vamos devagar, Olímpia está 
bem, mas não podemos aceitar 
essa injustiça que esses critérios 
colocam Olímpia”.

A ação deve ser proposta di-
retamente no Tribunal de Justiça 
(TJ) pedindo a revisão da clas-
sificação de Olímpia. “Estamos 
preparando um pedido judicial 
para que Olímpia seja reavaliada 
e reclassificada e que o decreto 
do governador seja suspenso de 

sua validade”.

Saúde – no que diz respeito 
a quadro de Saúde do município, 
o prefeito salienta que a média 
de caso na cidade tem crescido 
em média apenas dois casos 
por dia e que Olímpia estaria 
em um bom grau de isolamento 
e com baixo nível de contamina-
ção. “Nosso sistema de Saúde 
continua ocioso, nós temos uma 
quantidade de leitos grandes a 
disposição, com mais 20 leitos, 
se quer abrimos essas alas”.

Ele salienta também que 
feito à higienização de diversos 
pontos da cidade e que durante 
os feriados os bloqueios nas 
entradas da cidade.

Os dados de saúde que o 
governo do estado tem traba-
lhado são os dados da regional 
de Barretos, composta por 18 
municípios. Olímpia estava na 
categoria amarela, mas foi re-
classificada com base na região 
de Barretos.

“Nós analisamos com a 
equipe da Prefeitura os critérios 
que o governador do Estado 

adotou, como leitos disponíveis 
tanto clínicos como de UTI nós 
estaríamos na fase Verde, es-
taríamos melhor ainda. Não te-
mos problemas hospitalares na 
região, lembrando que o estado 
não mandou nenhum respirador 
pra região até hoje. Mas mesmo 
assim estamos na faixa Verde se 
considerarmos a infraestrutura”.

No que diz respeito ainda à 
classificação da região de Bar-
retos, o prefeito de Olímpia traz 
informações que o município 
que é sede regional atende 27% 
da região e por isso teria atingi-
do os 60% de internações por 
Covid-19 nos últimos 15 dias, 
números que foram levados em 
conta para todos estarem agora 
classificados na Fase Vermelha. 
Mas esclarece que em Olímpia 
mesmo o número de internações 
por Covid está abaixo dos 10%.

O prefeito anunciou que nes-
te próximo domingo (14) às 18 
horas, os prefeitos da região de 
Barretos terão uma reunião para 
ter uma opinião geral sobre o de-
creto do governador que passa 
a valer a partir de segunda (15).

Isabela MARTINS

Edinho e Pauléra decretam luto de 3 dias pelo falecimento de José Paschoal Costantini

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), decretaram 
luto oficial no município de 
Rio Preto por três dias pelo 
falecimento do empresário 
rio-pretense José Pascho-

al Costantini, ocorrido na 
madrugada da sexta-feira 
(12), em São Paulo (SP). 
A informação é que ele foi 
submetido a uma cirurgia 
para substituir um stent, mas 
contraiu uma infecção e os 
rins paralisaram.

Conhecido no meio em-
presarial e político como 

Pancho, Costantini, junta-
mente com seus irmãos, 
era dono das lojas Costan-
tini, que atuava no setor de 
joias. Costantini também foi 
diretor do Ciesp (Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo).

O Prefeito Edinho Araújo 
divulgou uma nota pesar e 

decretou luto oficial por três 
dias em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido em 
Rio Preto pelo empresário.

O corpo do empresário 
será trasladado para ser 
sepultado em Rio Preto. Até 
o fechamento desta edição, 
não houve confirmação se 
haverá ou não velório.

Da REDAÇÃO

Procuradoria vai ao TJ contra 
liminar da Acirp que permitiu 

abertura de salões e barbearias

A Procuradoria Geral do 
Município de Rio Preto deve 
ainda neste final de semana 
recorrer junto ao Tribunal de 
Justiça (TJ) da liminar conce-
dida pelo juiz da 1ª Vara da 
Fazenda, Adilson Araki Ribeiro, 
a Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 
que permitiu a abertura de 
Salões de Beleza e Barbearias 
de associados da entidade.

A liminar foi concedida no 
último dia 5 e está embasada 
no decreto federal n.º 10.344 
de 11/05/2020, que enqua-
drou estas atividades como 
essenciais durante a pandemia 
de coronavírus.

A Procuradoria vai emba-
sar o pedido de derrubada da 
liminar tendo como base o 
decreto estadual que colocou 
Rio Preto na fase 2 (Laranja) do 
Plano São Paulo, na qual fica 
proibida a abertura deste tipo 
de serviço, limitando os mes-
mos a serem feitos de forma 
individualizada, na residência 
do cliente.

De acordo com o Plano São 
Paulo, esses setores só voltam 
a atender presencialmente so-
mente quando Rio Preto estiver 
na fase 3 (Amarela).

A administração espera 
uma decisão favorável, con-
forme vem acontecendo em 
outros processos no mesmo 
sentido.

Sergio SAMPAIO

TJ derruba liminar que 
liberou a abertura de 

alguns salões de beleza

O Tribunal de Justiça (TJ) 
derrubou liminar concedida 
pelo juiz da 1ª Vara Fazenda, 
Adilson Araki Ribeiro, a um gru-
po de donos de salões de be-
leza de Rio Preto. A liminar foi 
concedida no dia 26 de maio 
e desde esta data os envolvi-
dos na ação puderam voltar a 
funcionar na cidade conforme 
decreto municipal 15.586 de 
15 de abril de 2020.

A decisão foi confirmada 
pela Procuradoria Geral do Mu-
nicípio. Desde concessão da li-
minar, estes estabelecimentos 
estavam funcionado seguindo 
o decreto que regrava o fun-
cionamento com restrições e 

orientações de higiene.
Esta ação específica foi 

movida pela Soprocon, a re-
portagem tentou um contato 
com a assessoria do órgão para 
saber e a mesmo vai recorrer, 
mas até o fechamento não 
houve retorno.

Sergio SAMPAIO
Divulgação
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A Fisioterapia intensiva é 
uma especialidade da fisiotera-
pia cujo objetivo é assistência 
ao paciente criticamente en-
fermo em Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI).

O fisioterapeuta intensivista 
possui um papel de extrema 
importância no cuidado a 
pacientes internados em uni-
dades de terapia intensiva, 
ele quem vai atuar no suporte 
cardiopulmonar , a parte de 
fisiologia respiratória, suporte 
respiratório, oxigenoterapia, 
ventilação mecânica não in-
vasiva e ventilação mecânica 
invasiva e toda essa parte de 
parametrização de equipamen-
tos de ventilação mecânica 
invasiva ( VMI) e Ventilação 
não invasiva (VM), todos os 
cuidados respiratórios do pa-
ciente, que é um dos motivos 
que o leva ao CTI

Há dez anos atrás o ob-
jetivo do trabalho na UTI era 
impedir que o paciente fosse 
a óbito .

Atualmente, prevenir que 
ocorra o óbito é prioridade , po-
rém com os avanços tecnoló-
gicos e dos avanços científicos 
na área da saúde é possível 
ter um olhar bem animador 
para o paciente que vai para 
uma CTI , não seria o fim da 
vida e sim que ele tenha uma 
grande chance de recuperar 
a vida e saia em condições 
de voltar para a sociedade 
com menos perdas funcionais 
possíveis .O grande objetivo 
do intensivista fisioterapeuta 
é não só dar suporte para que 
o paciente permaneça vivo ,e 
sim que ele fique com a maior 
funcionalidade possível do seu 
corpo e apto a voltar a rotina 
da vida diária com o mínimo 

O desempenho do fisioterapeuta hospitalar 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

Divulgaçãode sequelas possíveis, menor 
tempo de internação e maior 
recuperação .

A UTI precisa ser vista como 
uma oportunidade dinâmica e 
tecnológica avançada de trazer 
o paciente a vida e a intubação 
um dos suportes mais respeita-
dos e não temidos, pois através 
do controle respiratório normal 
todos os outros órgãos serão 
alimentados pela corrente san-
guínea, conseguindo a regene-
ração do mesmo pelas próprias 
reações orgânicas positivas do 
paciente !

Através do oxigênio, que 
todas as células recebem a 
reparação das suas disfunções! 
A expectativa positiva funciona 
como combustível para a equi-
pe multidisciplinar preparada e 
sempre disposta a fazer o seu 
melhor para preservar a vida e as 
melhores tecnologias avançadas 
cada dia mais nos equipamentos 
que estão disponíveis para auxili-
á-los em suas decisões técnicas. 
Os fisioterapeutas intensivistas 
estão cada dia especializados 
mais e mais, para trazer a téc-
nica e o conhecimento capaz de 
realizar a reabilitação completa 
em menos tempo possível!

Com experiência na área, a 
Dra. Luana Motta Soares que 
cada dia se especializa mais 
para ser uma intensivista com-
pleta e preparada para unidade 
de terapia intensiva vai respon-
der algumas perguntas para 
nossa coluna Saude Fisio.

A IMPORTÂNCIA DA FISIO-
TERAPIA DENTRO DA UNIDADE 
DE TERAPIA INTENSIVA

• Como atua a Fisioterapia 
dentro de uma UTI?

Na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), a Fisioterapia faz parte 
da equipe multidisciplinar no 
atendimento aos pacientes gra-
ves. Sendo assim, a Fisioterapia 
possui um papel fundamental 
no tratamento e recuperação 
do paciente grave em UTI, pois 

sua principal atribuição é realizar 
uma avaliação global do pacien-
te e identificar os potenciais 
problemas do sistema respira-
tório e cardiovascular, aplicando 
o tratamento fisioterapêutico 
adequado para tratá-los.

Na UTI, o fisioterapeuta utili-
za-se de técnicas que promovem 
a melhoria do paciente e garan-
tem o exercício físico adequado 
para os diversos momentos do 
tratamento, visando sua recu-
peração.

• Quais os papeis da Fi-
sioterapia Motora e Respira-
tória na Unidade de Terapia 
Intensiva?

A fisioterapia motora na UTI 
traz grandes benefícios ao pa-
ciente crítico, tais como: evita 
a atrofia muscular e mantém 
e/ou restaura a amplitude arti-
cular; previne trombose venosa 
profunda, embolia pulmonar, 
pneumonias e hipotensão pos-
tural; alivia a dor; diminui ou 
previne edemas; melhora o con-
dicionamento cardiovascular; 
reduz o tempo de internação; 
restaura a funcionalidade para 
atividades de vida diária; prepara 
para a deambulação, quando o 
paciente tiver tais condições. O 
tratamento pode ser realizado 
através de exercícios passivos, 
ativo-assistido, ativo-livre, ati-
vo-resistido, isométricos; pro-
moção da reeducação postural, 
conscientização corporal, rela-
xamento muscular, mobilização 
precoce no leito e independên-
cia nas atividades.

A fisioterapia respiratória 
na UTI visa prevenção e/ou 
tratamento de complicações 
respiratórias em pacientes crí-
ticos, necessitando realizar a 
fisioterapia respiratória e motora 
associadamente, de forma a 
garantir um bom prognóstico no 
quadro clínico do paciente atra-
vés de técnicas que contemplem 
os sistemas respiratório e cardio-
vascular. Assim, o fisioterapeuta 
tem um papel importante neste 

setor, auxiliando na condução 
da ventilação mecânica, desde 
o preparo e ajuste do ventilador 
artificial até o momento da intu-
bação, bem como evolução do 
paciente durante a ventilação 
mecânica, interrupção e des-
mame do suporte ventilatório e 
extubação.

• Como se apresenta a 
Fisioterapia Respiratória du-
rante a VM?

A Fisioterapia Respiratória 
durante a ventilação mecânica, 
invasiva ou não invasiva, é cons-
tituída por alguns procedimen-
tos, tais como: aspiração tra-
queal para a retirada passiva das 
secreções; percussão e vibração 
sobre o tórax visando a mobiliza-
ção de secreções; compressão 
brusca do tórax, para aumentar 
o fluxo expiratório; posiciona-
mento corporal, visando otimizar 
a relação ventilação/perfusão, 
aumentar o volume pulmonar, 
reduzir o trabalho respiratório e 
cardíaco e aumentar o clearance 
mucociliar; expansão/reexpan-
são pulmonar, para aumentar a 
pressão e/ou volume alveolar em 
áreas colabadas; hiperinsuflação 
manual, realizando insuflação 
pulmonar com um ressuscitador 
manual para aumentar o fluxo 
expiratório; terapia com PEEP, 
utilizando a técnica de pressão 
positiva ao final da expiração ou 
pressão positiva contínua nas 
vias aéreas para promover a 
expansão de unidades alveolares 
colabadas.

• Quais os principais obje-
tivos do suporte ventilatório 
em UTI?

Quanto ao suporte ventila-
tório utilizado em UTI, temos a 
Ventilação Mecânica (VM) que 
consiste em um método de su-
porte oferecido ao paciente por 
meio de um aparelho (respirador 
artificial) para o tratamento de 
pacientes com insuficiência 
respiratória aguda ou crônica 
agudizada, auxiliando-o na sua 

ventilação e em suas trocas 
gasosas. Pode ser classifica-
da como Ventilação Mecânica 
Invasiva e Não Invasiva, sendo 
que em ambas modalidades a 
ventilação artificial ocorre com 
a aplicação de pressão positiva 
nas vias aéreas. Este suporte 
tem como objetivos manter a 
troca gasosa do paciente, ali-
viar o trabalho da musculatura 
respiratória, reverter ou evitar 
a fadiga da musculatura respi-
ratória, diminuir o consumo de 
oxigênio, permitindo aplicação 
de terapêuticas específicas.

• Qual a importância do 
Fisioterapeuta Intensivista?

Ofisioterapeuta intensivista 
possui um papel de extrema 
importância no cuidado a pa-
cientes internados em unidades 
de terapia intensiva, uma vez 
que, auxilia na manutenção das 

funções vitais dos diversos 
sistemas corporais ao atuar 
na prevenção e/ou tratamento 
das disfunções cardiopulmona-
res, circulatórias, musculares 
e neurológicas, reduzindo o 
risco de complicações clínicas 
e mortalidade, melhorando o 
prognóstico do paciente grave.

Para contato com Dra Lua-
na Motta Soares

@Luamottasoares

Agradeço a Dra Luana pelas 
informações e por ser solicita 
sempre que nossa coluna 
Saúde Fisio convida sua par-
ticipação..

Dra Silvia Batista 
Fisioterapeuta e educa-

dora física.
@silviabatistafisiodan-

cer
Email: silviafisiotera-

pia@icloud.com

PANDEMIA 

“Nós estamos sofrendo com a falta medicações 
pela alta demanda”, diz diretora do HB

Depois de divulgar um 
comunicado nesta quinta-
-feira (11), informando que 
a Funfarme suspenderá por 
dez dias todas as cirurgias 
eletivas, a diretora adminis-
trativa do Hospital de Base, 
Amália Tieco, gravou um vídeo 
explicando a decisão.

“Tomamos essa decisão 
por causa dessa falta de me-
dicações para entubar e sedar 
os pacientes. Nós estamos 
sofrendo, assim como todo 
o país, essa falta de medica-
ções pela alta demanda e fal-
ta de matéria-prima por causa 
dos pacientes com Covid-19, 
que tiveram um aumento em 
todo o país. Então, como uma 
forma de prevenir e direcionar 
essas medicações tão impor-
tantes no tratamento desses 
pacientes, tomamos essa de-
cisão para que não falte para 
os pacientes com Covid-19 e 
os da emergência”, afirmou.

Ainda no vídeo, a diretora 
afirmou que vai reavaliar a de-

cisão podendo ser novamente 
prorrogada ou não.  O Hospital 
de Base já tinha registrado 
uma queda de mais de 50% 
no número de cirurgias eleti-
vas na primeira quinzena de 
abril. Foram 966 cirurgias no 
mesmo período do ano passa-
do contra 466 em 2020.

Até às 23h59 desta quin-
ta-feira (11), o HB tem 24 
suspeitos internados (18 na 
enfermaria e 6 na UTI) e 51 
pacientes confirmados com 
Covid-19 (17 na enfermaria 
e 34 na UTI). Cinco altas 
hospitalares também foram 
concedidas e um óbito foi 
registrado. Já no Hospital da 
Criança e Maternidade há um 
pacientes suspeito internado 
na enfermaria.

No total de casos acumu-
lados, foram 157 pacientes 
internados desde o dia de 
março, com 73 altas, 51 
internados e 33 óbitos. São 
José do Rio Preto, Guapiaçu, 
Mirassol, Gastão Vidigal e José 
Bonifácio são os municípios 
com os maiores números 
de pacientes internados na 
instituição.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br Amália Tieco, diretora 

administrativa do Hospi-
tal de Base 

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto con-
firmou 110 novos casos de 
coronavírus no município nesta 
sexta-feira (12). Agora, o mu-
nicípio totaliza 1.239 casos e 
620 pacientes curados.

A cidade também contabi-
lizou mais três mortes nesta 
sexta-feira (12), totalizando 
36 óbitos.  As vítimas foram 
dois homens de 57 e 71 anos 
e uma mulher de 58 casos. 
Dois desses apresentavam 
comorbidades.

Rio Preto 
confirma 110 
novos casos 
e três óbitos 
por Covid-19

Basílica promove campanha beneficente

A Basílica de Nossa Se-
nhora Aparecida, em São José 
do Rio Preto, promove neste 
fim de semana uma campa-
nha solidária de arrecadação 
de alimentos e produtos de 
limpeza. A ação acontece no 
formato e Drive Thru, escolhi-

do para evitar aglomerações, 
na praça em frente a paróquia 
neste sábado (13), das 9h às 
17h e no domingo (14), das 
8h às 12h.

A Basílica já havia promo-
vido uma campanha neste 
mesmo molde durante o mês 
de maio. A meta é arrecadar 
cerca de 60 cestas básicas 

(cerca de uma tonelada de 
alimentos) para ajudar famílias 

em situação de vulnerabilidade 
que são assistidas pela igreja.

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO
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Jovens fazem aglomeração em posto 
próximo à Secretaria de Saúde

Ignorando as recomendações 
de isolamento social, um grupo 
de jovens tem se reunido em um 
posto de combustível, no bairro 
Vila Sinibaldi, em Rio Preto. O 
local fica próximo à Secretaria 
de Saúde. Moradores das ime-
diações contam que todos os 
dias da semana é possível notar 
a presença de jovens e veículos 
estacionados no pátio do posto 
como também nas avenidas do 
entorno, Arthur Nonato e Romeu 
Strazzi. Nos finais de semana, a 
movimentação é maior. Fotos e 
vídeos enviados ao jornal DHoje 
comprovam a aglomeração.

Os jovens chegam ao local 
por volta das 20 horas e per-
manecem durante toda a ma-
drugada. Aglomerados ao redor 
dos carros, eles não costumam 
usar máscaras de proteção. O 
acessório passou a ser obri-
gatório em Rio Preto, desde o 
dia 5 de maio. Outro flagrante 
desrespeito à quarentena era o 
compartilhamento de copos e 
garrafas de cerveja.

Uma das vizinhas do ponto 
está indignada e conta que a Po-
lícia Militar faz rondas pelo local, 
mas assim que as viaturas vão 
embora, eles retornam. “É muita 
falta de responsabilidade desse 
povo. Se tem uma pessoa com 
o Covid lá, quando eles voltam 
para a casa, levam para os pais, 
idosos da família. Eles estão sem 
aonde ir, então, ficam no posto 
bebendo até tarde da noite. Até 
depois que vão embora, deixam 
uma bagunça, sujeira por todo o 
canto”, disse a mulher que não 
quis ter a identidade revelada.

Morador de um prédio pró-
ximo ao local, o administrador 
Carlos José de Souza, 56 anos, 
conta que já fez inúmeras de-
núncias. “Eu sempre ligo para 
a Guarda Municipal, mas não 
adianta, porque essas pessoas 
não têm consciência. A polícia 
vai lá também, eles dão a volta 

no quarteirão e retornam. Estão 
sempre aqui”.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e o Ministério 
da Saúde orientam que todos 
cumpram o distanciamento so-
cial, para evitar a proliferação 
do Covid-19 e tentar conter a 
pandemia.

A antiga proprietária do posto 
informou que vendeu o estabele-
cimento. “Vendemos para a rede 
Ipiranga e não sei dizer quem é 
o novo locatário”, disse a mulher 
que prefere não ter o nome di-
vulgado.

O gerente do posto de com-
bustível, Rodrigo Dadério, infor-
mou que não permite aglomera-
ção no local. “O segurança orienta 
e não permite que permaneçam 
no pátio. Também cercamos com 
corda. Ás vezes, nós chamamos 
a polícia porque eles ficam na 
rua lateral. Fui informado ser de 
responsabilidade da Prefeitura 
fiscalizar”, afirmou Dadério.

Em nota, o 17º BPMI afirmou 
que “No mês de junho tivemos 
uma ocorrência com o código 
de aglomeração. Neste tipo de 
ocorrência, deveria ser acionada 
a GCM (Guarda Civil Municipal) e 
a Vigilância (Sanitária) como de 
acordo com o decreto estadual 
do governador João Doria. Fica 
a cargo das prefeituras respon-
sabilizarem quem não estiver 
cumprindo o isolamento social. A 
Polícia Militar dará total apoio aos 
órgãos municipais no cumprimen-
to do isolamento e as regras”, 
fecha nota.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que enviou agentes da 
Guarda Municipal ao local. “Po-
rém, no momento da abordagem 
havia apenas duas pessoas no 
posto. Não caracterizando aglo-
meração”.

A Prefeitura recomenda às 
pessoas que respeitem o isola-
mento social. Os estabelecimen-
tos que não cumprirem o decreto 
podem receber multa de até R$ 
6 mil e podem ser lacradas pela 
vigilância.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Vizinhança se preocupa 
com grande aglomeração 
de jovens ao lado de posto 
de combustíveis

Mulher agredida pelo ex-namorado 
sofre rompimento da prótese mamária

Uma comerciante de 39 
anos foi agredida pelo ex-
-namorado, que arremessou 
um refrigerante, atingindo 
seu tórax. Após a agressão, a 
prótese mamária de silicone 
da vitima foi rompida. O caso 
aconteceu na segunda-feira 
(8), em Rio Preto, mas a 
vítima demorou para fazer a 
denuncia porque não sabia a 
gravidade da lesão.

No boletim de ocorrência, 
a comerciante contou que 
naquele dia foi até a casa de 

uma funcionária, no bairro 
São Deocleciano, para fazer 
um pagamento e encontrou 
o ex-namorado no local, já 
que a funcionária e ele são 
amigos. Os dois discutiram e 
o homem que estava bebendo 
refrigerante, jogou o líquido na 
vítima e, em seguida, arre-
messou uma garrafa de dois 
litros, que estava quase cheia, 
contra ela.

Aos policiais, a comercian-
te afirmou que sentiu muita 
dor, mas só no dia seguinte 
procurou atendimento médico 
e foi orientada a ir até o Hos-

Tatiana PIRES pital Beneficência Portuguesa. 
Após ser submetida a exames 
foi constatado que a prótese 
mamária do lado direito tinha 
se rompido, motivo pelo qual a 
vítima precisou ficar internada 
de terça-feira (9) a quinta-fei-
ra (11), medicada com seda-
tivos contra dor e infecção. 
Ela aguarda posicionamento 
da equipe médica sobre a 
necessidade de realização de 
cirurgia.

O caso foi registrado como 
lesão corporal e será investi-
gado pela Delegacia de Defe-
sa da Mulher (DDM).

Divulgação

Caso de polícia

VIOLÊNCIA

ABUSO

Um caminhoneiro é acu-
sado pela filha, a adolescente 
de 14 anos, de ter abusado 
sexualmente dela, durante 
a madrugada de quinta-feira 
(11). O caso foi registrado pela 
vítima, acompanhada da irmã 
mais velha, de 21 anos.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, a vítima mora em Monte 
Aprazível e iria passar a noite 
na casa de uma amiga, porém 
após um desentendimento, 
mandou mensagem para a 
irmã, que a levou para a casa 
do pai de ambas.

Ainda segundo a adoles-
cente, durante a madrugada o 
pai deitou na mesma cama em 
que ela estava e por debaixo do 
cobertor passou a mão em seu 
corpo. O homem teria dito tam-
bém para que ela “trocasse de 
roupa porque caso contrário 
não iria resistir”. A adolescen-
te, então, foi dormir em outro 
quarto e trancou a porta.

A vítima contou o ocorrido à 
mãe e a irmã, que relatou a po-
lícia que elas “não têm muito 
contato com o pai, porém isso 
nunca ocorreu anteriormente”.

O caso foi registrado como 
importunação sexual e será 
investigado pelo 7º Distrito 
Policial.

Homem é 
acusado de 

abusar da filha 
de 14 anos

Tatiana PIRES

O pai das crianças, um 
químico de 33 anos, pro-
curou a Polícia Civil para 
denunciar a ex-mulher por 
abandonar os filhos do ca-
sal, de um e dois anos. As 
crianças foram encontradas 
por ele em uma rua no bairro 
Gonzaga de Campos, em Rio 
Preto.

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, o 
casal está separado há oito 
meses. Na última quarta-
-feira (10), a mulher foi até 
a casa dele acompanhada 
dos filhos e ficou lá até o dia 
seguinte. Na noite de quinta-
-feira (11), ele disse que foi à 
igreja e deixou a ex-mulher e 
os filhos na casa. Ao retornar, 
encontrou a ex-mulher caída 
e suja de vômito. Os filhos 
também estavam sujos.

Ainda de acordo com o 
relato do químico à polícia, 
ele foi até a base do Samu 
(Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência), próxima da 
casa dele e, quando retornou 
com a ambulância, a mulher 
e os filhos haviam sumido. 
O químico contou que re-
cebeu uma ligação de uma 
conhecida perguntando se 
ele tinha dois filhos, pois as 
crianças estavam sozinhas 
na rua.

No local indicado, o ho-
mem encontrou um dos 
filhos dentro de um buraco. 
Ele, então, pegou as crianças 
e foi procurar a ex-mulher de 
carro. Ao encontrá-la, ele 
acionou o Samu novamente, 
mas em seguida a ex-mulher 
desapareceu e não foi mais 
vista.

O pai das crianças dis-
se ainda que a ex-mulher 
sempre apresentou sinais 
de bipolaridade e já fez tra-
tamento psiquiátrico.

Mulher abandona 
os filhos de um e 

dois anos
Tatiana PIRES

ABANDONO

HILDA MARTINS CORREIA – Fa-
lecida no dia 12/06/2020 aos 68 anos 
de idade. Era viúva de Arlindo Correia. 
Sepultamento ocorre no dia 13/06/2020 
às 11h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

JOSEPHINA GALLATI PANZARINI 
– Falecida no dia 12/06/2020 aos 97 
anos de idade. Era viúva de Euclides 
Panzarini. Sepultamento ocorreu no dia 
12/06/2020 às 16h30, saindo do velório 
Engenheiro Schmidt para o cemitério 
São João Batista.

RUBENS MOLAS RODRIGUES – Fa-
lecido no dia 12/06/2020 aos 64 anos 
de idade. Era casado com Neiva Rachel 
Ramanaschi Molas, deixando os fi lhos: 
Tiago e Eliane. Sepultamento ocorreu no 
dia 12/06/2020 às 10h, saindo do velório 
direto para o cemitério São João Batista.

ARACI CORRAL GIACON – Falecida 
no dia 12/06/2020 aos 81 anos de 
idade. Era casada com Alcides Giacon, 
deixando os fi lhos: Ivanildo, Mauro e 
Amarildo. Sepultamento ocorreu no dia 
12/06/2020 às 17h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

  FALECIMENTOS

Criança de três 
anos sai de casa 

sem a mãe ver e é 
atropelada

Uma menina de três anos 
saiu de casa sem a mãe per-
ceber e foi atropelada por 
um carro, na estrada munici-
pal Valdomiro Lopes da Silva 
prolongamento da avenida 
Mirassolândia, no bairro Vista 
Bonita, em Rio Preto. O aciden-
te aconteceu nesta quinta-feira 
(11).

Segundo o boletim de ocor-
rência, a motorista, uma auxi-
liar administrativo de 25 anos, 
dirigia um Fiat Pálio pela es-
trada, quando foi surpreendida 
pela menina, que atravessou 
a rua sozinha. Ela afirmou que 
não houve tempo para frear e a 

criança acabou sendo atingida.
A mãe da menina, uma faxi-

neira de 27 anos, disse que ao 
notar que a criança não estava 
em casa, o acidente já havia 
acontecido.

A menina sofreu uma fratura 
na perna direita e, consciente, 
foi encaminhada ao HCM (Hos-
pital da Criança e Maternidade), 
onde permanece internada.

Tatiana PIRES
Cláudio LAHOS

TRÂNSITO

GCM e PM evitam 2ª 
invasão no Brejo Alegre

Um grupo, formado por 
aproximadamente vinte pes-
soas, tentou invadir um terre-
no no Brejo Alegre, na tarde 
desta sexta-feira. Policiais 
militares e guardas civis mu-
nicipais foram acionados e 
evitaram a segunda invasão 
na área, que até recentemen-
te abrigava uma favela.

“Várias negociações foram 
feitas por nós e pela PM e no 
final da tarde eles concorda-
ram em deixar o local e retirar 
seus pertences”, informou 
Roger Assis, porta-voz da 
GCM.

Segundo Assis, uma das 
invasoras ofendeu e fez ame-
aças à dona do terreno. “Ela 

Daniele JAMMAL 

FURTO 1

Na tarde desta última quin-
ta-feira (11), um homem re-
gistrou Boletim de Ocorrência 
relatando o furto de objetos de 
uma Igreja em Rio Preto. W.M.S 
relatou que foram furtados 
da igreja Batista Missionária, 
localizada no bairro Jardim 
Colorado, objetos como eletro-
domésticos, matérias elétricos, 
matérias hidráulicos, medido-
res/instrumentos de precisão e 
produtos químicos.

O proprietário do local rela-
tou no Boletim de Ocorrência 
que o último culto havia sido re-
alizado na noite do domingo (7) 
. Na quarta-feira (10), quando 
retornou ao local, encontrou as 
portas arrombadas e notou que 
os objetos haviam sido furtados. 
Ao verificar o relógio medidor 
de energia elétrica, ele notou 
que puxaram todos os cabos 
de fiação. O caso está sendo 
investigado.

Igreja é furtada no 
Jardim Colorado 

em Rio Preto
Tatiana PIRES

O mestre de obras G.G.S, 
40 anos, registrou na quin-
ta-feira (11), um Boletim de 
Ocorrência relatando furto 
de seus objetos de trabalho.

De acordo com o B.O, 
o mestre de obras trabalha 
em um barracão em cons-
trução na rua Dr. Coutinho 
Cavalcanti com a rua Cuba, 
no Jardim América. No local, 
um indivíduo desconheci-
do arrombou as portas do 
banheiro e furtou carriola, 
máquina de cortar ferro, 
truquesa e réguas.

A vítima possui imagens 
da porta danificada que po-
derá ajudar na investigação. 

Materiais de 
trabalhador são 

furtados em obra 
no bairro Jardim 

América

FURTO 2

Tatiana PIRES

foi detida pela Polícia Militar, 
houve revolta, guardas e os 
policiais precisaram intervir 
para proteção de todos”, 
acrescentou.

A mulher foi encaminha-

da à Central de Flagrantes 
rio-pretense. De acordo com 
Assis, a GCM continuará rea-
lizando patrulhamento no local 
para evitar uma nova tentativa 
de invasão do local.

Divulgação
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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:

HARISSON DE OLIVEIRA BATISTA e LETÍCIA ALVES DOS 
REIS FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, opera-
dor de caixa, solteira, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 22 de junho de 1996, fi lho de ANTONIO GERALDO BA-
TISTA e de MARGARET ELIANA DE OLIVEIRA BATISTA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativa, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de novem-
bro de 1998, fi lha de MELQUIDAES FERNANDES DA SILVA 
JUNIOR e de CELIA DOS REIS FERNANDES. 

ROMERO DE BARROS AZEVEDO e ANA PAULA DA SILVA 
PALMEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
divorciado, nascido em Recife, PE, no dia 14 de novembro de 
1982, fi lho de RICARDO AZEVEDO SILVA e de MARIA CON-
CILIA DE BARROS AZEVEDO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, nutricionista, divorciada, nascida em Recife, PE, no dia 31 
de março de 1984, fi lha de PAULO DA COSTA PALMEIRA e 
de MARILENE DA SILVA PALMEIRA. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto,12 de junho 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:

ALEXANDRE ALVES PINTO e PATRICIA SOUBHIA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, supervisor de estacionamento, di-
vorciado, nascido em Mirassol, SP, no dia 11 de setembro de 
1971, fi lho de ANCELMO ALVES PINTO e de MARIA THE-
REZA PANDOLPHI PINTO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar administrativo, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 26 de agosto de 1967, fi lha de WILSON 
SOUBHIA e de MARIANA GARCIA SOUBHIA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 

Editais de
PROCLAMAS

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, 10 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Rio Preto terá Cine Drive-in no 
Shopping Cidade Norte

O Shopping Cidade Nor-
te e o Centerplex vão matar 
a saudade dos cinéfilos que 
estão há mais de 90 dias 
sem assistir a um filme na 
telona.

Entre os dias 12 e 15 
de junho acontece no es-
tacionamento do centro de 
compras o Cine Drive-in. 
Uma seleção de filmes es-
tará disponível nas sessões 
que acontecerão nestes 
quatro dias.

Nesta sexta (12), se-
rão duas sessões: uma às 
19h30 com o filme “Minha 
Vida em Marte” e às 22 
horas “Como nasce uma 
Estrela”.

Nos dias 13 e 14 se-
rão exibidos três filmes. 
O primeiro, às 17 horas, 
“Turma da Mônica (Laços)”, 
às 19h30 “Minha mãe é 

uma peça 3” e às 22 horas 
“Coringa”.

Já na segunda-feira (15) 
serão apenas duas sessões. 
Às 19h30 “Minha Vida em 
Marte” e às 22 horas “Como 
nasce uma Estrela”.

Os ingressos estão sendo 
vendidos no site do Center-
plex: www.centerplex.com.br 
e na bilheteria do shopping 
(no horário de funcionamen-
to do shopping conforme re-
gramento municipal). Cada 
ingresso permite a entrada 
de um veiculo que poderá 
ter no máximo 4 pessoas. 
A transmissão do som do 
filme será feita por uma 
frequência FM que poderá 
ser sintonizada no rádio do 
veículo.

Os portões do evento 
serão abertos ao público 
meia hora antes de cada 
sessão e os lugares serão 
determinados por ordem de 
chegada. Serão 100 vagas 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

por sessão.

Segurança e Saúde 
– em nota, a direção do 
Shopping afirma que está 
seguindo as recomendações 
de segurança. Os carros 
terão distância mínima de 
1,5 metros, além da exi-
gência do uso de máscaras 
e aferição de temperatura 
dos clientes, que deverão 
permanecer no veículo du-
rante as exibições.   “Ainda 
seguindo os protocolos de 
segurança, a compra de 
alimentos e bebidas poderá 
ser feita via WhatsApp e a 
entrega será realizada pelo 
time Centerplex diretamente 
no automóvel”.

Sessões serão no estaciona-
mento do Shopping Cidade 
Norte

Divulgação
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Músico promove live solidária em prol de 
produtores técnicos de eventos culturais

O músico Vittorino, natural 
de Pereira Barreto e radicado 
em Rio Preto há cinco anos, 
promove neste domingo (14), a 
partir das 16h, uma live solidá-
ria que pretende ajudar a classe 
de trabalhadores técnicos da 
produção de shows e teatro. 
Transmitida pelo canal no You-
tube do artista, “vittorinooficial” 
a renda arrecadada será doada 
para profissionais informais do 
meio e para uma instituição 
teatral escolhida durante a live.

“Nós, músicos, não vemos 
a hora de poder ir para o palco 
novamente. As lives entram 
como uma forma, bem comple-
ta, de preencher essa lacuna: 
tirando da gente a ansiedade 
de voltar aos palcos, levando 
para quem está em casa, 
isolado, um pouco de alegria 
e diversão, e arrecadando, 
para aquelas pessoas que se 
encontram desamparadas nes-

se momento tão delicado em 
que o mundo passa”, explicou 
Vittorino.

Em meio a muita moda ser-
taneja e solidariedade, o evento 
além de ser transmitido ao vivo 
será também utilizado para a 
gravação de um pocket show do 
artista. O cenário remeterá ao 
velho oeste, e está sendo mon-
tado de maneira teatral. “A ideia 

é essa mesmo de mostrar ao 
público o quanto a arte é inte-
grada, muitos dos profissionais 
que trabalham em produções 
artísticas de shows, também 
trabalham com produção de 
teatro e vice e versa. Por isso, 
a vontade de trazer isso para 
dentro da live, com o cenário 
que realmente estará incrível”, 
contou Vittorino.

Da REPORTAGEM

ESPORTE 

Goleiro com passagem no 
Vasco acerta com América

O América de Rio Preto 
acertou a contratação do goleiro 
Matheus Cabral nesta sexta-fei-
ra (12) para a disputa da Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista, a “Bezinha”. O jogador 
estava no Patrocinense-MG, 
onde disputava o Campeona-
to Mineiro. O arqueiro de 22 
anos é formado nas categorias 
de base do Vasco da Gama, 
atuando nas equipes sub-17 e 
sub-20, além de ter passagens 
pelos clubes Vila Nova e Tere-
sópolis.

“É um goleiro muito bom. 
Já passou por um grande clube 
do futebol brasileiro e tenho 
certeza que vai nos ajudar na 
luta pelo acesso”, afirmou o 
técnico do Rubro, Pinho. Segun-
do o treinador, o América ainda 
busca mais três jogadores para 
complementar o elenco, que 
possui 14 atletas atualmente. A 
ideia é de que o resto da equipe 

seja formada por jogadores da 
base.

“Hoje, o América é um clube 
que está pagando em dia, mes-
mo com essa crise. A estrutura 
melhorou bastante, houve uma 
manutenção no estádio. Isso 
com certeza conta na hora de 
contratar jogadores”, comentou 
o técnico. Pinho também co-
mentou que a pandemia nivelou 
a preparação das equipes, já 
que os times que haviam come-
çado antes terão que reiniciar 
as atividades do zero. Em sua 
apresentação, o técnico disse 
que o América precisava ace-
lerar para alcançar os outros 
clubes.

Pinho também celebrou a 
mudança na regra durante a 
pandemia, que rebaixaria 20 
times para a quinta divisão em 
2020. “Ainda bem que mudou. 
Aquilo era um absurdo. Mais 
da metade do grupo seria re-
baixada se aquilo continuasse”, 
afirmou.

Ainda sem previsão de ini-
cio da competição, o América 
está no grupo três, ao lado 
de Francana, Inter de Bebe-
douro, Taquaritinga, Grêmio 
São-Carlense, São Carlos e 
Matonense.

Vinicius LIMA

Divulgação
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1605
(De 13 de junho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor DORIVAL MARTINEZ PELEGRINO, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0208/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 13/06/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1606
(De 13 de junho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR ATIVO, com valores integrais, à benefi ciária 
ADRIANA CÁSSIA LOURENÇO, na qualidade de compa-
nheira, da extinta servidora REGINA MAURA DE ANDRADE, 
ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso II, 
da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.1/0209/06/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 01/06/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte 
Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 28, da quadra Z11, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 26; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 27; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 29; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m², distante 
31,09m da esquina da Avenida Projetada A. Matrícula nº 150.668 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.800,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 146.412,20. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que 
possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro 
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária 
de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas.  Segundo Leilão: dia 24 de 
Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 01, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 8,74m 
e divide-se com a Rua Projetada B; mais 12,10m em curva na confl uência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 
14; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 7,65m e divide-se com a Rua Projetada 
14; do lado esquerdo mede 18,38m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 15,00m e divide-se 
com parte do lote 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,24 m². Matrícula nº 150.245 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.061,60. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 179.572,57. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 02, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 12,83m e divide-se com a Rua Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 18,38m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 21,26m e divide-se com o lote 03; e fi nalmente nos 
fundos mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 04 e 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,75 m²; 
distante 1,00m da esquina da Rua Projetada 13. Matrícula nº 150.246 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.235,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 179.554,75. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar 
ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais 
ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 24 de Junho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 16, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,91m 
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confl uência da Rua Projetada 33 com a Rua Projetada 
2; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,00m e divide-se com o lote 15; do lado 
esquerdo mede 12,87m e divide-se com a Rua Projetada 2; e fi nalmente nos fundos mede 13,04m e divide-se com o 
lote 17 e parte do lote 18, encerrando uma área superfi cial total de 239,72 m². Matrícula nº 149.861 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 90.200,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 173.368,71. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 21,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 15; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m², distante 
12,91m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.859 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.269,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 162.033,83. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para a parti cipação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial 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 pretenden-
tes:
1. ADRIANO RICARDO NOVAIS e ARACELI MACIEL, sen-
do ELE fi lho de NILTON NOVAIS e de SILVIA HELENA RIBEIRO 
NOVAIS e ELA fi lha de PAULO RODRIGUES MACIEL e de SIRLEY 
VIAN MACIEL;
2. VINICIUS DE SOUZA FERNANDES e RAIANE FLÁVIA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de WALDEMIR FERNANDES LISBÔA e 
de MARTA MARIA DE SOUZA e ELA fi lha de IVAN FRANCISCO DA 
SILVA e de EDILMA MARIA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/06/2020.

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital

DECRETO Nº 18.618
DE 12 DE JUNHO DE 2020.

Declara luto ofi cial de três dias no Município de São José 
do Rio Preto em virtude do falecimento do empresário José 
Paschoal Costantini.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e;

Considerando o falecimento do empresário e administrador 
de empresas José Paschoal Costantini, aos doze dias do 
mês de junho de 2020, aos 77 anos de idade;  
Considerando toda sua trajetória, destaque-se a sua impor-
tância participação no processo de industrialização de nossa 
cidade, especialmente como Presidente do Prodei – Progra-
ma de Desenvolvimento Industrial, órgão criado pela prefei-
tura na década de 80, de 1983 a 1988;

Considerando também foi Agente Consular da Itália em São 
José do Rio Preto; Presidente da Associação Comercial e 
Industrial - Acirp de 1986 a 1988, além de ter sido antes seu 
Vice-Presidente de 1984 a 1986, Secretário-Geral de 1982 
a 1984 e Conselheiro de 1980 a 1982; Diretor Regional do 
Ciesp/Fiesp desde 1990, Diretor Adjunto de 1980 a 1990;
Considerando sua atuação empresarial ao fundar ao fundar 
uma das maiores empresas de joias do país, a Indústria de 
Jóias Costantini;

Considerando seu destaque à frente da Ajesp – Associação 
dos Joalheiros de Estado de São Paulo, como Diretor Regio-
nal, e ajudou a colocar Rio Preto como o segundo maior polo 
joalheiro do Brasil, com mais de 150 empresas e gerando 
mais de 4 mil empregos diretos/indiretos;
Considerando a admiração que a sociedade rio-pretense 
sente por tão estimada personalidade, e a imorredoura me-
mória de sua presença;
Considerando os relevantes serviços prestados a este Muni-
cípio;
Considerando o interesse público local;

D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarado Luto Ofi cial neste Município de São 
José do Rio Preto, por 03 (três) dias, em virtude do faleci-
mento de JOSÉ PASCHOAL COSTANTINI.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Loft João Bassit”, 12 de junho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, sábado
13 de junho de 2020 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

VONTADE SAIR BATENDO PERNAS POR AÍ. MAS VOU FICAR EM CASA, PARA NÃO 
BATER AS BOTAS. Sorria, beba muita água e seja feliz! 

A SEMPRE ELEGANTE 
Ilna de Jorge teve dupla co-
memoração ontem, quando 
assumiu idade nova e festejou 
o Dia dos Namorados com o 
marido João de Jorge. Para-
béns aos eternos namorados. 

TUDO INDICA QUE a co-
lega Cida Caran volta neste 
domingo, dia 14, a escrever 
no jornal em que assina uma 
coluna social há anos. Mas, 
devido ao isolamento social 
da pandemia Covid-19, pare-
ce que a coluna dela sairá só 
aos domingos, a partir deste, 
até voltar tudo ao normal em 
nossa cidade.

SILVIA MESQUISTA, da 
sociedade mirassolense, reu-
niu um grupinho de amigas 
todas elegantes, mas com o 
uso obrigatório de máscaras, 
para comemorar seu aniver-
sário em sua bonita residên-
cia no Condomínio Village 
Dahma 1.

O MÉDICO FUAD Kassis, 
Manu Vidal, Rodrigo Parise e 
Cleber Fontoura estão come-
morando seus aniversários 
deste ontem, com amigos e 
familiares, mas, em clima de 
isolamento social. Isso mes-
mo, cuidar da saúde é muito 
importante.   

A PARÓQUIA Menino Je-
sus de Praga, comandada 
pelo Pe. Silvio Roberto, re-
aliza no dia 11 de julho uma 
Paella Caipira, assinada pelo 
Chef Casinha. Valor R$ 40, 
serve 02 pessoas, acom-
panhada de farofa, salada 
e sobremesa.  Retirada na 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga das 11h30 às 14h30. O 
padre pede a colaboração de 
todos fi éis.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Eleição - Tradição
É bom ficar sabendo que na 
sessão de ontem do STF, o 
ministro Marco Aurélio foi 
eleito pela 4ª vez consecutiva 
como ministro substituto do 
Tribunal Superior Eleitoral 
para o próximo biênio. 

Intelectuais no prelo
A situação da Livraria Saraiva e a Cultura piorou nos últimos 
meses com o fechamento temporário de suas lojas, obrigando 
as redes a apresentar novas propostas com deságio de 80%, 
em cima do deságio anterior, homologado em 2019. A Cultura 
segue com 8 de suas 15 lojas fechadas e a Saraiva tem 
apenas 4 pontos abertos, entre as 70 lojas e as duas operam 
em seus sites.

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Merece registro
O presidente do Supremo 
Tribunal Federal, ministro 
Dias Toffoli, abriu a sessão 
de ontem fazendo uma 
homenagem ao ministro 
Marco Aurélio que 
exatamente hoje, dia em 13 
de junho completa 30 anos 
de magistratura como juiz 
constitucional, integrante do 
STF. 

Como e o que fazer
Não sei se serve de alento 
para os restaurantes de Rio 
Preto que estão patinando 
por causa da pandemia, 
ou de preocupação com o 
que vem acontecendo com 
grandes redes (marcas), 
que fecharam unidades 
em definitivo e estudam a 
venda de suas marcas. Nas 
últimos dias, foram 5,4 mil 
demissões só nas redes, Fogo 
de Chão, Madero, Parmê e 
IMS (dona da KFC, Pizza Hut 
e Frango Assado). Burger 
King e McDonald’s reduziram 
jornada de trabalho e salário 
em 30% em média. Em maio 
e junho, o faturamento ficou 
perto dos 30% do planejado.

Salve-se quem puder
Pesquisa anunciada esta semana dá conta que com a 
pandemia os brasileiros começaram a tomar mais cuidado e a 
verificar a veracidade das informações recebidas. 52,5% dos 
brasileiros agora são mais cuidadosos, desses 39,2 buscam 
mais informações antes de repassá-las. Bom para os jornais. 
Dos entrevistados 56,1% dizem que acompanham as notícias 
sobre a pandemia em site de jornais e revistas, 51,2% pela TV 
e 31,4% por páginas de autoridades no assunto.

Analú de Biase Chalela sempre elegante e de bem 
com a vida   

DiáriodoBob
Amigo que vale ouro. É com essa distinção que saudamos 

uma convivência imorredoura de tanto tempo, de reciprocidade 
mútua e simplicidade, nos encontros marcados ou casuais, 
no centro da cidade, dias de semana, ou preferencialmente aos 
domingos, com a turma do bem e de bons costumes, numa 
junção de mesas, no reservado privilegiado do Kiberama. No 
centro da roda, sempre sorrindo, mesmo nos momentos mais 
difíceis (que todo mundo tem), lá estava ele, nosso timoneiro 
Pancho, o bom José Paschoal Costantini. Essa dor que aperta 
o peito e nos arranca lágrimas desde ontem bem cedinho, nos 
traz de volta a lembrança desses momentos partilhados com ele 
ao longo da vida. Morrer faz parte. Mas quando perdemos uma 
pessoa de benquerença é de doer e difícil de esquecer. Silence 
is Golden! Adendo: Costantini foi um dos responsáveis para Rio 
Preto se tornar o segundo maior polo joalheiro do Brasil, com 
mais de 150 empresas. Foi presidente da Acirp de 1986 a 
1988. Nos anos 90 foi diretor regional do Centro das Industrias 
São Paulo, Ciesp Noroeste Paulista. Estamos de luto! Condo-
lências à esposa Mariângela e aos filhos Matheus, Lívia, Stella 
e Giulia.  Ponto e basta!

Em defesa da honra
A Associação Brasileira de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e 
Intersexos acionou o STF 
para que Anvisa cumpra 
decisão que permite doação 
de sangue por homossexuais.

Ultra-Freezer
A Faculdade de Medicina de 
Rio Preto - Famerp acaba de 
adquirir um equipamento de 
alta tecnologia para avançar nas 
pesquisas relacionadas ao novo 
coronavírus, um Ultra-Freezer de 
-80° para armazenamento de 
material genético de pacientes 
com Covid-19.


