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Rio Preto registra 38 novos casos 
e cinco mortos por Covid-19

De acordo com o provedor da Santa Casa, Nadim Cury, os medicamentos estão em 
falta devido à demanda que aumentou muito com a pandemia. “Decidimos deixar os 
medicamentos para pacientes de emergência e com Covid-19”, afirmou.   Pág. A4

COM BAIXO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS

PANDEMIA

Santa Casa de Rio 
Preto suspende 

cirurgias eletivas
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Time do Mirassol 
inicia semana de 

testes físicos

Divulgação
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Reforma deve ser executada no prazo de 10 meses e tem valor previsto de R$ 5.624.746,11

Projeto distribui 150 
marmitas para moradores 

em situação de rua
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Pandemia faz consumo de álcool aumentar 18%, diz pesquisa
Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas (Abead) revelou que o consumo de bebidas alcoólicas aumentou durante a 
pandemia, principalmente entre jovens de 30 a 39 anos. A maioria das pessoas relatou aumento do consumo sempre que se sentia triste ou deprimida. Pág. A5
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Motorista de 
62 anos agride 

ex-mulher e
 é preso

Pág. A5 Além das refeições, a ação também distribui roupas e kits de higiene às pessoas carentes
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Prefeitura abre edital para reformar 
Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto
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Fundação Casa 
entra em alerta 
com mais nove 

casos de Covid-19
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Edinho libera viaduto 
de acesso à rua 

Coutinho Cavalcanti

O curso apresenta in-
formações sobre o coro-
navírus, sintomas, pre-
venção e também um 
guia para comerciantes.
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Comerciante que não 
tiver certificado do 

curso EAD será multado

Câmara terá secretário 
de saúde e 7 projetos 
na pauta da sessão
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Jovem bêbado 
e sem CNH 

bate moto em 
viatura da PM
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Nos dias 23 e 24 de ju-
nho será realizada a primeira 
versão on-line da Feira do 
Empreendedor do Programa 
Conecta Copersucar. Por 
meio de lives no Instagram, 
o evento irá divulgar os em-
preendimentos desenvolvidos 
pelos alunos das turmas des-
te semestre de Santos, São 
José do Rio Preto e Ribeirão 
Preto. A transmissão será 
feita na página do Programa 
@conecta.copersucar.

O Programa Conecta é 
uma iniciativa da Copersucar 
em parceria com o Instituto 
Crescer, instituição que atua 
na área de educação em 
projetos voltados à formação 
de professores.

As transmissões serão re-
alizadas das 10h às 19h30. 
A programação reúne di-
cas, tutoriais e aulas sobre 
assuntos relacionados aos 
negócios administrados pe-
los alunos recém-formados 
do programa. Com conteúdo 
diversificado, as lives trarão 
desde aulas de dança até li-
ções voltadas para negócios.

Durante o evento, os in-
teressados em adquirir itens 
ou contratar serviços das 
empresas participantes terão 
a possibilidade de realizar 
negociações por WhatsApp. 
A iniciativa também contará 
com sorteios de produtos 
e serviços realizados pelos 
alunos.

“A Feira do Empreendedor 
é uma extensão das ativida-
des de formação do Conecta 
e é uma das últimas etapas 

Feira de empreendedorismo será 
transmitida em live no Instagam

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

do programa, que integra 
nossas ações de respon-
sabilidade social junto às 
comunidades onde atuamos. 
O evento possibilita vermos 
o quanto a percepção dos 
alunos muda em relação ao 
empreendedorismo”, des-
taca Monica Jaén, Gerente 
de Sustentabilidade da Co-
persucar.

Para Luciana Allan, Di-
retora Técnica do Instituto 
Crescer, a iniciativa é uma 

A live visa ajudar alunos 
do programa a alcançar 
consumidores de todo 
País

importante oportunidade para 
fomentar o empreendedoris-
mo entre as cidades. “Para 
nós do Instituto Crescer é 
uma grande satisfação poder 
contribuir para o desenvolvi-
mento e a capacitação desses 
jovens. Além disso, espera-
mos que por meio das lives 
os empreendimentos criados 
pelos alunos do Programa 
Conecta Copersucar possam 
alcançar consumidores de 
todo Brasil”, afirma.

A Feira do Empreendedor é uma 
extensão das atividades de formação 

do Conecta e é uma das últimas etapas 
do programa, que integra nossas ações 

de responsabilidade social junto às 
comunidades onde atuamos

“

”

O Balcão de Em-
pregos de São José 
do Rio Preto desta 
segunda-feira (22) 
está oferecendo 90 
vagas de trabalho. 
Entre elas: entregador 
(5), coordenador co-
mercial (3), consultor 
externo (3), docente 
(3), vendedor de te-
lemarketing (2), den-
tista (2), estagiário 
de administração (2), 
operado de empilha-
deira (2) e auxiliar de 
cozinha (2).

Embora o atendi-
mento presencial no 
Poupatempo e na Pre-
feitura Regional Norte 
tenham sido suspen-
sos, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura 
de Rio Preto continua 
funcionando. Os inte-
ressados podem se 
cadastrar por meio 
do site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoem-
pregos. Por ele, os 
trabalhadores podem 
enviar currículos e 
se candidatar às va-
gas, assim como os 
contratantes podem 
anunciar as oportuni-
dades.

Balcão de 
Empregos 
oferece 90 

vagas
Vinicius LIMA

Bom Prato tem gratuidade 
prorrogada até 31 de julho

O governador João Doria 
(PSDB) confirmou nesta 
segunda-feira (22) a prorro-
gação da gratuidade do Bom 
Prato em todo o Estado até o 
dia 31 de julho para pesso-
as em situação de rua e de 
baixa renda.

A forma de entrega con-
tinua sendo a mesma, por 
meio de marmitas. Ao todo, 
são disponibilizadas três 
refeições: café da manhã, 
almoço e jantar. Por conta 
a alta procura, o governo 
manteve a determinação 
que as unidades do Bom 
Prato funcionem todos dos 
dias, inclusive aos finais de 

semana e feriados.
Segundo Juliana Plaza 

Buscanini, nutricionista e 
gerente do Bom Prato Rio 
Preto, o movimento na uni-
dade é constante todos os 
dias. Em média, são entre-
gues diariamente 300 cafés 
da manhã, 1.400 almoços e 
300 jantares.

Em Rio Preto, a unida-
de funciona nos seguintes 
horários: café da manhã 
das 7h às 9h, almoço das 
10h às 15h e jantar entre 
17h e 17h30, conforme a 
necessidade. As atividades 
são encerradas quando as 
300 refeições disponibiliza-
das terminam ou às 19h30. 
Cada pessoa pode levar até 

três marmitas.
Todas as equipes das 

unidades estão reforçando 
constantemente as orien-
tações de prevenção, dis-
ponibilizando lixeiras nas 
calçadas, instruindo o dis-
tanciamento na fila (inclusive 
com marcações no chão) e 
fornecendo álcool em gel 
(à disposição em todas as 
unidades).

No Estado, são 59 restau-
rantes que vão permanecer 
funcionando diariamente, 
inclusive aos fins de semana 
e feriados. As embalagens 
descartáveis serão mantidas 
neste período, já que não 
é possível se alimentar nas 
unidades.

Sérgio SAMPAIO

Escritório da CPFL fica sem atendimento presencial até 31 de julho

O escritório de atendimento 
da CPFL (Companhia Paulista 
de Força e Luz) em Rio Preto 
continua sem atendimento 
presencial até o próximo dia 
31 de julho.

Segundo Luís Antônio Go-
mes, consultor de negociações 
da CPFL, a resolução 878 
editada pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) 

em março, que determinou 
o fechamento dos escritórios 
por 90 dias todo o País, foi 
prorrogada.

O prazo inicial venceria nes-
ta segunda-feira (22) e com 
isso o atendimento presencial 
voltaria a acontecer nesta ter-
ça-feira (23). Com a nova data 
definida pela Aneel, a previsão 
é que a retomada do serviço 
presencial aconteça a partir do 
dia 1º de agosto.

Em Rio Preto, o escritório 
da CPFL fica na rua Roberto Si-
monsen, 50, ao lado do Teatro 
Municipal.

Serviço online – Gomes 
salienta que a empresa forne-
ce todos os serviços de forma 
remota ou pelo site ou pelo 
aplicativo CPFL Energia. Ao 
todo, são mais de 30 serviços 
disponíveis on-line.

Desligamento e ligamento, 
alteração de cadastro, 2ª via 

de conta de luz e até mesmo 
parcelamento de débitos podem 
ser feitos remotamente.

O site é www.cpfl.com.br e 
a loja de aplicativos procure por 
CPFL Energia.

Segundo o consultor da 
empresa, caso o cliente tenha 
alguma dificuldade, ele pode 
entrar em contato pelo e-mail: 
atendimento.paulista@cpfl.
com.br  ou pela Central de 
Atendimento 0800-010-1010.

Sérgio SAMPAIO

Bom Prato em Rio Preto, além de café da manhã e almoço, oferece também o jantar

Guilherme BATISTA

Divulgação

Divulgação

Escritório da CPFL em Rio Preto permanece fechado

Divulgação
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Promete
O deputado Júnior Boz-

zella prometeu suporte para 
que a chapa composta por 
Marco Casale e Ana Vargas 
tenha estrutura com o objeti-
vo de galgar um bom desem-
penho no processo eleitoral. 
“O PSL tem grupo, tem 
pessoas de bem e acima 
de tudo possui estrutura”, 
garantiu o deputado. O rio-
-pretense Casale, engenhei-
ro e empresário, promete um 
plano de governo inovador: 
“Vamos apresentar o melhor 
projeto para a cidade em 
todos os setores”. “Há muito 
que fazer, temos pessoas ca-
pacitadas e juntos faremos a 
diferença”, diz.

PSL define
Os dirigentes do PSL já definiram a chapa que irá dis-

putar as eleições majoritárias para prefeito de Rio Preto. O 
presidente municipal do partido, Marco Casele, se lançou 
como pré-candidato a prefeito e a advogada Ana Vargas 
Caldeira irá compor a chapa como vice. A decisão de lançar 
chapa pura foi definida com o aval do presidente estadual 
da sigla, deputado federal Júnior Bozzella. A videoconfe-
rência para definir os nomes foi promovida na semana 
passada, com a participação dos 26 pré-candidatos a 
vereador pelo partido.

Violentos
A série de assassinatos e de agressões cometidas 

por policiais militares no estado de São Paulo obrigou o 
governador João Doria (PSDB) a adotar a tecnologia para 
conter a agressividade por parte dos agentes violentos. 
Para tanto, serão instaladas câmeras nas fardas com o 
intuito de verificar como os policiais se comportam durante 
as abordagens de infratores ou não. O govenador declarou 
que 1% do efetivo da corporação se utiliza da agressividade 
no momento das abordagens. “Isso é inadmissível”, diz 
João Doria.

Natural
O pré-candidato a pre-

feito, Renato Pupo (PSDB), 
que tenta fechar aliança com 
o PSL para disputar as elei-
ções majoritárias, disse que 
vê com naturalidade o lan-
çamento da pré-candidatura 
de Marco Casale. Lembrou 
que as convenções só acon-
tecem entre 20 de julho a 5 
de agosto. “Antes disso, é 
natural que os grandes par-
tidos tenham candidaturas 
próprias”, frisa. Pupo diz que 
Casale é um bom nome e o 
PSL tem tempo de TV e não 
pode perder a oportunidade. 
“Mas continuo otimista em 
relação ao que temos con-
versado”, insiste.

Isolado
O pré-candidato a prefei-

to Carlos de Arnaldo (PDT) 
contraiu Covid-19 e está 
internado no HB, no setor 
de isolamento. “Na semana 
passada, comecei a sentir 
indisposição sem motivos 
aparentes. Fiz o teste e deu 
positivo”, diz. Após fazer 
uma tomografia, o ex-vere-
ador disse que 25% do pul-
mão já estava tomado pela 
doença. “Eu estou sendo 
medicado e, se Deus quiser, 
logo mais estarei curado”, 
espera. Ele diz que não 
tem doença, faz exercícios 
e mesmo assim contraiu a 
doença. “Tem de ter cuida-
do e usar máscara”, alertou.

Enganar
Falando ainda sobre as 

contaminações pelo Coro-
navírus, Carlos de Arnaldo 
disse que as pessoas (as 
negacionistas) têm de levar 
a doença a sério. “É uma 
verdade inconveniente que 
as pessoas tentam se en-
ganar”, alertou. Tanto é que 
após a flexibilização das me-
didas restritivas pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB), com 
base no decreto estadual 
que inclui Rio Preto na fase 
laranja, o número de conta-
minação cresceu de forma 
vertiginosa na cidade. É o 
efeito do afrouxamento das 
medidas restritivas liberadas 
15 dias atrás.

Shoppings
Zé da Academia (Patrio-

ta) vai enviar requerimento 
ao prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sugerindo para que 
os shoppings também pos-
sam funcionar aos domin-
gos. Edinho pediu ao gover-
no do estado para ampliar o 
horário do comércio de rua 
de 4h para 5h, de segunda 
a sábado. Já os shoppings, 
segundo o pedido ao go-
vernador, ficariam fechados 
aos domingos e nas se-
gundas-feiras. O vereador 
informou que foi procurado 
por lojistas, por isso sugere 
para manter o funcionamen-
to dos shoppings de terça a 
domingo, das 15h às 19h.

Oito projetos
O plenário analisa oito 

projetos na sessão da Câ-
mara que será promovida, 
hoje, a partir das 17h. Na 
pauta não consta projeto 
do Executivo, só propostas 
dos vereadores. Entre elas, 
será analisada, em primeira 
votação, proposta do vere-
ador Jean Charles (MDB) 
que cria o selo da ‘Empresa 
Solidária’, destinado às 
pessoas jurídicas que de-
sejarem aderir ao Programa 
Destinação Solidária no 
Município. O secretário da 
Saúde, Aldenis Borim, vai 
falar sobre a evolução e o 
que está sendo feito para 
controlar a pandemia.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) esteve nesta segun-
da-feira (22) no viaduto da 
Rua Coutinho Cavalcanti so-
bre a BR-153, sentido bairro/
centro. Ele disse que mesmo 
sendo uma obra demorada ela 
é de fundamental importância 
para a mobilidade urbana de 
Rio Preto.

O prefeito afirmou que a 
liberação desse viaduto junto 
com a liberação do viaduto 
da Avenida Nossa Senhora 
da Paz, traz uma tranquilidade 
maior para os motoristas que 
passam pelo local. “E agora, 
trevo da morte nunca mais”, 
afirmou Edinho. O local era 
um dos pontos perigosos de 
travessia na BR-153.

Edinho ainda reafirmou 
que em breve o trevo de Ta-
lhado será liberado.

Na semana passada, em 

conversa com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
Freitas, o mesmo se compro-
meteu que as obras BR-153 
serão finalizadas até o final 
deste ano. Até o momento 
cerca 80% desta foi conclu-
ída.

Promessa – na sema-
na passada, o presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas) afirmou que 
a direção regional do Dnit 
(Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes) 
se comprometeu com ele e 
com o próprio prefeito Edinho 
de liberar a passagem sob o 
Pontilhão de Talhado em no 
máximo 15 dias. Com isso, 
a previsão é que na primeira 
semana de julho o local seja 
liberado para a circulação de 
veículos, que atualmente têm 
que percorrer cerca de 5 qui-
lômetros por conta do desvio 
existente no local.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

“Agora, trevo da morte nunca 
mais”, afirmou Edinho

BR-153

Obra faz parte da duplicação da BR-153 no trecho urbano de Rio Preto
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LEGISLATIVO
Câmara terá secretário de saúde e 7 

projetos na pauta da sessão

A sessão da Câmara de Ve-
readores desta terça-feira (23) 
terá a participação do secretário 
de Saúde de Rio Preto, Aldenis 
Borim. Os vereadores poderão 
sabatinar o secretário sobre o 
atual quadro da pandemia do 
coronavírus (Covid-19).

Segundo o presidente da 

Dois projetos de lei terão o 
mérito apreciado, um de autoria 
da vereadora Cláudia De Giuli 
(MDB), que proíbe que sejam 
colocados como premiação, por 
meio de sorteio ou promoção 
animal vivo (exemplo: peixinhos, 
pintinhos, gatos ou cachorros, 
dentre outros).  O outro projeto 
que terá a segunda discussão 
é de autoria do vereador Zé 
da Academia (Patriota), que 
determina aos supermercados, 
hipermercados e estabeleci-
mentos comerciais tenham no 
mínimo dois funcionários ca-
pacitados para auxiliar pessoas 
com deficiência visual na hora 
das compras.

Outros quatro projetos terão 
a legalidade debatida nesta 
terça. Um deles, de autoria do 
vereador Anderson Branco (PL), 
que amplia o prazo de 17 para 
20 anos o tempo para os donos 
de veículos de transporte escolar 
fazerem a troca do mesmo, con-
forme determina a legislação. 
Ainda na primeira votação, há 
um projeto do vereador Jorge 

Menezes (PSD), alterando a Lei 
nº 12.462/2016, que dispõe 
sobre o licenciamento de ativi-
dades econômicas temporárias, 
reduzindo a atual prazo de pedido 
que era de 90 dias para 30.

Consumição – Um projeto 
do vereador José Carlos Marinho 
(Patriota), que libera o atendi-
mento e consumação em todos 
os estabelecimentos comerciais 
enquanto permanecer a pande-
mia. O último projeto da pauta é 
de autoria do vereador Celso Luiz 
Peixão (MDB), que dispõe sobre 
a manutenção de contratos de 
prestação de serviços continua-
dos com a Administração Pública 
Direta e Indireta da Prefeitura 
de Rio Preto, enquanto durar as 
demais medidas de combate ao 
COVID.

A sessão, que começa às 
17 horas, é transmitida ao vivo 
pela TV Câmara (canal 28.2 em 
sinal aberto ou canal 4 da NET). 
A população pode acompanhar 
também pela rádio Educativa 
106,7 FM.

Sérgio SAMPAIO

Pré-candidato a Prefeito de Rio Preto está com Covid

O ex-vereador e presi-
dente municipal do PDT 
em Rio Preto, Carlos de 
Arnaldo, foi diagnosticado 
positivo para Covid-19 e 
está internado no Hospital 
de Base.

Carlos de Arnaldo tem 

se colocado como um dos 
pré-candidatos na disputa 
para a Prefeitura de Rio 
Preto.

Em nota, a assessoria do 
partido salientou que seu 
presidente está estável. Ele 
foi internado neste domingo 
(21).

Em nota divulgada no final 

da tarde desta segunda-feira 
(22) pelo Hospital de Base 
de Rio Preto “informa que 
o paciente Carlos Arnal-
do, continua internado na 
enfermaria para pacientes 
com Covid-19, no momento, 
sem previsão de alta. Ele 
está estável e em cuidados 
intensivos”.

Da REDAÇÃO

Prefeitura lança edital para reforma do 
Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto
A Prefeitura publica nesta 

terça-feira (23), no Diário Ofi-
cial do Município (Jornal DHoje 
Interior), o edital de abertura de 
licitação para reforma, amplia-
ção e readequação do Teatro 
Municipal Humberto Sinibaldi 
Neto. Com valor previsto de R$ 
5.624.746,11, a obra deve ser 
executada no prazo de 10 me-
ses. A abertura dos envelopes 
está marcada para o dia 29 
de julho.

No início da atual adminis-
tração, a Prefeitura notou ne-
cessidade de reforma no local. 
“Rachaduras nos camarins e 
em outras áreas ameaçam a 
estrutura do prédio. Além de 
problemas na pintura, hidráu-
lica, elétrica, o sistema de ar 
também teve avarias, o que 
levou à interdição do local para 
uso público em 2019. Por essa 

razão, decidiu-se por um pla-
nejamento que trouxesse uma 
mudança mais ampla e definiti-
va. O projeto visa suprir todas as 
necessidades de uso e reparos 
do prédio, além de entregar um 
equipamento público de acor-
do com as demandas de uma 
cidade do porte de Rio Preto”, 
informou a Prefeitura.

A reforma irá beneficiar fun-
cionários, artistas e público. A 
reforma prevê a construção de 
uma nova secretaria, bilheteria, 
toaletes, camarins, bolsões de 
estacionamento, entre outras 
melhorias. “O Teatro Municipal 
Humberto Sinibaldi passará por 
uma remodelação total, troca de 
telhado, pintura geral, sistema 
elétrico será refeito, sistema 
de ar-condicionado em todo o 
espaço totalmente novo e ainda 
um gerador para o local”, com-
plementa.

Com 390 lugares, o teatro 

Sérgio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO
Câmara, Paulo Pauléra (Progres-
sistas), o secretário foi convidado 
na semana passada que aceitou 
prontamente.

A sugestão de convidar o 
secretário foi feita na última ses-
são pelo vereador Pedro Roberto 
(Patriota). Ele afirma que é im-
portante a presença do secretá-
rio para prestar esclarecimentos 
não somente para os vereadores, 
mas para que a população que 
esteja assistindo a sessão saiba 
sobre as ações de combate à 
Covid-19 que estão sendo feitas 
pela Secretaria de Saúde.

Sessão – Na pauta da 19ª 
sessão serão debatidos um Pro-
jeto de Lei Complementar (PLC) 
e seis Projetos de Lei (PL).

Será votado em regime de 
urgência o PLC, de autoria do 
Executivo, que altera dispositivos 
da Lei Complementar 139/2001, 
adequando a legislação munici-
pal ao regramento federal, rela-
cionado à Previdência, no que 
diz respeito à composição dos 
Conselhos Deliberativos.

CULTURA

foi inaugurado em 30 de janeiro 
de 1973, na administração do 
prefeito Adail Vetorazzo. O Te-

atro Municipal recebeu o nome 
de Humberto Sinibaldi Neto em 
1981.

 Divulgação
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O provedor da Santa Casa 
de São José do Rio Preto, 
Nadim Cury, divulgou um ví-
deo nesta segunda-feira (22) 
anunciando que o hospital 
está suspendendo as cirurgias 
eletivas a partir desta data.

“Estamos suspendendo, 
porque está faltando medica-
ção. Nosso estoque está bem 
baixo e estamos preocupados 
com os pacientes. Decidimos 
deixar os medicamentos para 
pacientes de emergência e 
com Covid-19”, afirmou.

De acordo com ele, os 
medicamentos estão em falta 
devido à demanda que aumen-
tou muito com a pandemia. 
“Os laboratórios não estão 
conseguindo dar conta da 
fabricação e atender os hos-
pitais da região de Rio Preto, 
assim como no Brasil inteiro”, 
comentou Cury.

Até esta segunda-feira 
(22), a Santa Casa conta com 
34 pacientes confirmados com 
Covid-19, sendo 17 na enfer-
maria e 17 na UTI. O hospital 
também tem 37 internados 
com SRAG (Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave): 31 na 
enfermaria e 6 na UTI. Destes, 
21 estão aguardando resultado 
para confirmação ou não de 
Covid-19 e outros 16 tiveram 
o resultado negativo.

O hospital conta com 286 
leitos gerais, com 16 UTIs 
gerais, 10 UTIs neonatal e 
36 UTIs para pacientes com 
Coronavírus.

Santa Casa de Rio Preto 
suspende cirurgias eletivas

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Casa do Cirineu, que 
atende moradores de rua 
em Rio Preto, está fazendo 
um processo cuidadoso de 
acolhimento para evitar nova 
contaminação por Covid-19 
dentro de suas instalações.

Atualmente, o morador de 
rua, antes de ser encaminha-
do para a Casa do Cirineu, 
passa por uma triagem no 
Centro Pop. No local, é feita 
abordagem sobre o interesse 
do morador de rua de ir para 
uma casa de acolhimento. 
Caso mostre interesse, eles 
são encaminhados ao Lar 
São Benedito no município 
de Jaci, onde passarão por 
uma nova triagem com uma 
equipe de assistentes sociais 
e psicólogos.

Testes Covid – No Lar São 
Benedito, todos os novos aco-
lhidos fazem o teste para saber 
se estão positivados ou não 
para a Covid-19. Até mesmo 
aqueles que derem negativo 
irão ficar por 14 dias em Jaci 
para depois serem trazidos a 
Rio Preto na Casa do Cirineu.

No caso de resultado posi-
tivo para Covid-19, a pessoa 
ficará também no Lar São 
Benedito, mas isolado dos 
demais. Atualmente, um grupo 
de 15 pessoas está no local, 
apenas um foi positivado e 
está isolado.

Segundo Frei Jorge, coor-
denador da Casa do Cirineu, 
o regramento é que o Centro 
Pop faça a triagem e o Lar São 
Benedito a testagem. “Catorze 
dias depois, se o teste der 
negativo, ele vem para Casa 
do Cirineu”, diz o frade.

Atualmente, a Casa do 
Cirineu acolhe 31 pessoas. O 
local tem capacidade de até 
110 pessoas, mas por conta 
da pandemia houve a redução 
para 80 pessoas no máximo 
no local.

Antes de acolhimento 
na Casa do Cirineu, 
moradores de rua 

fazem teste de 
Covid-19

O diretor-executivo da 
Funfarme, Jorge Fares, 65 
anos, segue internado na 
UTI do Hospital de Base até 
esta segunda-feira (22). Ele 
está estável e em cuidados 
intensivos. Não há previsão 
de alta.

Fares foi diagnosticado 
com Cronavírus na última 
quinta-feira (18) e foi afasta-
do de suas funções para ficar 
em quarentena. No sábado 
(20), o diretor foi transferido 
para a UTI do HB após apre-
sentar baixo nível de oxigênio 
no sangue.

A assessoria do hospital 
informou que todos os cola-
boradores que tiveram con-
tado com Fares estão sendo 
monitorados. O complexo 
Funfarme abrange o Hospi-
tal de Base, Hemocentro, 
Hospital da Criança e Mater-
nidade, Famerp (Faculdade 
de Medicina) e Instituto Lucy 
Montoro.

Diretor da 
Funfarme segue 
internado em UTI
Da REPORTAGEM

Projeto distribui 150 marmitas para 
moradores em situação de rua

Vinicius LIMA 

Além das refeições, a 
ação também distribui 
roupas e kits de higiene 
para as pessoas

Um casal rio-pretense 
está encabeçando uma 
ação para ajudar no com-
bate à fome no município. 
O projeto “Juntos Contra a 
Fome”, criado há aproxi-
madamente quatro anos, 
distribui 150 marmitas 
por semana para morado-
res em situação de rua e 
para famílias carentes na 
cidade.

“Tudo começou em um 
réveillon, quando falei para 
o meu marido que gostaria 
de comemorar o ano novo 
junto com os moradores 
em situação de rua. Lá, 
pudemos ver todas as difi-
culdades que eles passam 
e iniciamos o projeto. No 
começo, distribuímos cer-
ca de 30 marmitas, mas 
graças à ajuda das pesso-
as, hoje é possível entregar 
mais de 100”, explicou a 
manicure Ana Paula dos 
Santos, fundador do pro-
jeto junto com o marido, o 
pedreiro Lucas Souza.

Atualmente, o projeto é 
realizado com doações e 
conta com oito voluntários 
que fazem a distribuição 
na Avenida Bady Bassitt, 
na favela da Vila Itália, na 

Cláudio LAHOS
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Projeto, que existe há quatro anos, precisa de doações
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Rio Preto registra cinco 
mortes por Covid-19 e tem 85 
recuperados no fim de semana

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os núme-
ros de Covid-19 no município 
nesta segunda-feira (22). 
Foram 38 novos casos confir-
mados, totalizando 1.859 até 
o momento. A cidade também 
registrou cinco óbitos, totali-
zando 60 mortes pela doença 
desde o início da pandemia.

Dentre os óbitos conta-
bilizados, 45 ocorreram em 
pessoas maiores de 60 anos. 
No último sábado (22), o 
município registrou o maior 
número de mortes no período 
de sete dias, com 15 mortes.

Rio Preto ainda contou 85 
pacientes recuperados, neste 
fim de semana, sendo 972 

no total. Além disso, a cida-
de rompeu a marca dos dez 
mil testes, sendo que 8.820 
foram negativo. Com relação 
aos casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG), 
o município conta com 211 
pacientes internados, sendo 
126 na enfermaria e 85 na 
UTI. Destes casos, 90 foram 
confirmados positivos para 
Coronavírus.

“Em relação às medidas, o 
comitê tem se reunido rotinei-
ramente. Pedimos a colabo-
ração da população, pois se 
todo mundo ficar doente ao 
mesmo tempo poderemos ter 
uma superlotação no sistema 
de saúde”, afirmou a gerente 
da vigilância epidemiológica, 
Andreia Negri.

Vinicius LIMA

Santa Casa de Olímpia recebe respiradores

A Santa Casa de Olímpia 
recebeu na noite do último 
sábado (20) o reforço de cinco 
respiradores, que poderão ser 
utilizados nas vagas de UTIs 
que atendem não somente o 
município como a macrorre-
gião.

O deputado federal Geninho 
Zuliani (DEM) acompanhou 

a entrega dos equipamentos 
junto com o prefeito de Olím-
pia, Fernando Cunha (PSD), 
do vice-prefeito Fábio Martinez 
e do provedor da Santa Casa, 
Luiz Alberto Zaccarelli.

O democrata vem sendo o 
interlocutor entre Estado e as 
DRS (Diretorias Regionais de 
Saúde) em relação às deman-
das de cada uma delas.

“Temos trabalhado intensa-

mente para reforço da estrutu-
ra dos hospitais referência no 
interior paulista. Há algumas 
semanas, o pico de casos 
estava na capital, mas tem a 
doença tem se alastrado em 
nossa região, as reuniões com 
os responsáveis pelas regionais 
de saúde têm sido frequentes 
para mapear as necessidades 
e levar ao governo do Estado”, 
salientou o deputado.

Sérgio SAMPAIO

Praça Cívica e em frente 
ao antigo terminal rodovi-
ário. Por meio de páginas 
no Facebook e Instagram, 
os fundadores também 
realizam campanhas para 
arrecadar alimentos. “Per-
demos sete voluntários 
durante a pandemia, mas 
as doações seguiram fir-
mes. Acredito que o povo 
entendeu que neste mo-
mento, mais do que nunca, 
é hora de tentar ajudar o 
próximo”, comentou Ana.

Além das refeições, a 
ação também distribui rou-
pas e kits de higiene para 
as pessoas. Interessados 
em doar ou se voluntariar 
no projeto podem entrar 
em conta com a Ana Paulo 
pelo número (17) 98827-
8726.

REFORÇO

Sérgio SAMPAIO

Dr. Nadim Cury

Mirassol confirma 
3ª morte por 

Covid-19

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, informa que foram 
confirmados mais cinco ca-
sos positivos e o 3º óbito por 
Covid-19 no município nesta 
segunda-feira (22).

A morte foi de uma mulher 
de 90 anos, que estava inter-
nada na UTI desde a semana 
passada. Quatro homens, 
com idades de 46 a 78 anos, 
também testaram positivo 
para Coronavírus. Um já está 
curado, outro cumpre quaren-
tena em casa e os outros dois 
estão internados. Uma mulher 
de 55 anos também foi diag-
nosticada com a doença e 

está internada na enfermaria.
Com mais esses novos 

casos positivos, o município 
contabiliza 646 notificações, 
82 positivos, 494 negativos 
e 70 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 48 
curados, 25 em quarentena, 
6 internados e 3 óbitos.

Da REDAÇÃO

REGIÃO
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Fundação Casa registra mais nove casos 

Nesta segunda-feira (22), 
a Fundação Casa confirmou 
outros nove casos de Covid-19 
na unidade. Os pacientes são 
seis internos e três funcioná-
rios. A confirmação vem seis 
dias após uma testagem rápida 
feita na unidade, depois que 
um interno contraiu a doença. 
Seis menores foram liberados 
pela Justiça para cumprirem 

isolamento em suas casas – 
sendo quatro deles positivos e 
dois que aguardam resultado 
do teste de PCR.

“Os jovens testados que 
continuam na Fundação Casa 
de São José do Rio Preto estão 
isolados em espaço específico. 
Os testes de PCR têm o prazo 
de 3 a 5 dias para divulgação 
do resultado”, afirmou a enti-
dade por meio de nota.

Segundo a Fundação Casa, 

três servidores, que não reali-
zaram o teste rápido no dia 16 
por estarem afastados devido a 
sintomas da doença, também 
tiveram resultado positivo. 
“Um deles está internado na 
UTI, apresentando melhora no 
último final de semana; ele se 
encontrava afastado da Funda-
ção desde o dia 11 de junho, 
sendo que no dia 15 recebeu 
resultado positivo para Co-
vid-19”, diz a Fundação Casa.

Da REPORTAGEM

CORONAVÍRUS
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Consumo de bebidas alcoólicas 
aumenta 18% durante a pandemia
Uma pesquisa realizada 

pela Associação Brasileira de 
Estudos do Álcool e Outras 
Drogas (Abead) revelou que 
o consumo de bebidas al-
coólicas aumentou em 18% 
durante a pandemia. A faixa 
etária com o maior cresci-
mento foi de 30 a 39 anos, 
com um aumento de 25% de 
consumo.

Ainda de acordo com a 
pesquisa, 24,4% das pes-
soas relataram aumento do 
consumo de bebida alcoóli-
ca sempre que se sentiram 
tristes ou deprimidas. “Existe 
um pensamento cognitivo que 
opera por meio emocional. 
Não é efetivo. Se a pessoa 
não compreender essa lógica, 
vai se entregar a mecanismos 
de fuga, como o hábito de re-
correr ao álcool, todos os dias. 
É uma autossabotagem. Uma 
procrastinação. Há pessoas 
mais despreparadas para a 
realidade do que imaginamos 
haver. E este preparo só virá 
se houver uma mudança na 
forma de pensar, do emo-
cional para o estratégico” 
explicou o psicólogo Marcus 
Vinicius Gabriel.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
70% da população já consu-
miu bebidas alcoólicas, sendo 
que os brasileiros, em média, 
começam aos 11 anos de 
idade. O hábito pode acabar 
levando ao alcoolismo. “O 
indivíduo recorre ao álcool 
para suprir alguma carên-
cia ou vazio. E torna-se um 
ciclo vicioso, permanente. 

Um dispositivo para aliviar 
tensões, com a falsa ilusão 
de que esteja obtendo prazer. 
Uma válvula de escape para 
camuflar conflitos e tensões. 
O alcoolismo atua como um 
mascaramento da realidade. 
E, se torna outra. Qualquer 
uso de substância psicoativa 
está vinculada à fragilidade e 
dificuldade do sujeito em lidar 
com a realidade. Um subter-
fúgio. A mente é a estrutura 
funcional humana que fica 
mais exposta ao álcool. Com 
o tempo, o sujeito perderá 
sua identidade e sua noção 
de mundo”, comentou Gabriel.

De acordo com o psicólo-
go, é necessário criar novos 
hábitos e atitudes para se 
libertar do vicio. “É preciso ter 
a humildade de reconhecer a 
sua fragilidade. Buscar auxílio 
psicoterapêutico ou psicosso-
cial. Mudar a rota. Substituir 
por outros comportamentos, 
partindo da mentalidade em-
preendedora e não alienadora 
de vida. Andar em linha reta e 
não em círculos. E, sobretudo, 
acreditar em si mesmo. Sem 
isso, nada ocorrerá”, afirmou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Jovens entre 30 e 39 anos 
são os que mais aumen-
taram comsumo de álcool

Homem sofre queimaduras 
ao fritar coxinhas

Um ajudante geral, de 39 
anos, sofreu queimaduras 
em seu rosto e está interna-
do no Hospital Padre Albino, 
de Catanduva, referência na 
região para tratamento de 
queimaduras.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o ho-
mem e sua esposa estavam 
em casa preparando coxinhas, 
quando ao colocar uma delas 
na frigideira, a coxinha estou-
rou, jogando óleo quente no 
rosto da vítima. O acidente 
aconteceu no sábado (20), no 
conjunto habitacional Santo 

Antônio, em Poloni.
No dia seguinte, o homem 

foi até o pronto socorro da 
cidade e após o primeiro aten-
dimento foi encaminhado para 
o Hospital de Base, de Rio 
Preto. Devido à gravidade dos 
ferimentos, o ajudante geral 
foi transferido para o hospital 
Padre Albino, de Catanduva.

Tatiana PIRES 

Motorista de 62 anos é preso ao agredir a ex-mulher

Um motorista, de 62 anos, 
foi preso por uma equipe da 
Guarda Municipal de Rio Preto 
ao descumprir medida protetiva, 
que garante que ele não pode 
se aproximar da ex-mulher, uma 
dona de casa, de 57 anos. O 
flagrante aconteceu no bairro 

Aroeira II, no domingo, dia 21.
De acordo com o boletim de 

ocorrência, a vítima foi a uma 
festa de aniversário na casa de 
sua nora e passou a noite no 
local. Na manhã seguinte, re-
cebeu uma ligação de sua filha 
contando que o identificador 
de chamadas informava que a 
ligação foi realizada pelo telefone 

Tatiana PIRES fixo da residência dela.
Ao chegar a casa, a vítima 

percebeu que o cadeado havia 
sido arrombado e que uma das 
portas de vidro estava apenas 
encostada, indicando que a 
residência havia sido invadida. 
Com medo, a mulher acionou a 
Guarda Municipal, que localizou 
o motorista há duas quadras da 

Jovem bêbado e sem CNH bate moto 
em viatura da Guarda Municipal

Um jovem, de 20 anos, foi 
detido ao bater a moto que di-
rigia em uma viatura da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Rio 
Preto. O rapaz, que apresenta-
va sinais de embriaguez, não 
possui Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Além disso, 
os guardas apreenderam uma 
porção de maconha durante a 
revista. O flagrante aconteceu 
durante a madrugada desta 
segunda-feira, 22, no Jardim 
das Oliveiras.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o de-
sempregado dirigia na direção 
da viatura pela rua Matias de 
Albuquerque, quando os guar-
das ligaram o giroflex para abor-
dá-lo. No entanto, ele seguiu e 
bateu de frente com a viatura. 
O jovem reagiu à abordagem, 
sendo necessário algemá-lo.

Aos guardas, ele contou que 

havia ingerido bebida alcoólica 
e que não era habilitado para 
dirigir. Encaminhado à Central 
de Flagrantes, mudou a versão 
ao negar a ingestão de bebida 
alcoólica e disse que havia 
somente consumido maconha. 
O desempregado contou, ain-
da, que estava empinando a 
moto, no momento em que viu 
as luzes do giroflex, perdeu o 
controle da direção, colidindo 

Tatiana PIRES 

com a viatura.
O jovem foi submetido à reti-

rada de sangue na UPA Tangará 
para verificar a ingestão de be-
bida alcoólica, em seguida, ele 
foi liberado. O caso foi registrado 
como dano qualificado, resistên-
cia, dirigir sem permissão ou ha-
bilitação, embriaguez ao volante 
e porte de drogas para consumo 
pessoal e será investigado pelo 
4° Distrito Policial.

Após a retirada de sangue para exame, o jovem foi liberado

Divulgação

FLAGRANTE

xxxxxxxxxxxxxxxx VELOZ

ACIDENTE DOMÉSTICO
Polícia Civil incinera 2,5 

toneladas de drogas
Policiais civis da DEIC (Divi-

são Especializada de Investiga-
ções Criminais), de Rio Preto, 
realizaram a incineração de 
aproximadamente 2,5 tonela-
das de entorpecentes, na ma-
nhã desta segunda-feira (22).

De acordo com informações 
da DEIC, todo o material faz 
parte das apreensões realiza-
das nos últimos três meses em 
Rio Preto e região.

A destruição ocorreu em 
uma caldeira de uma indústria 
da cidade.

Tatiana PIRES 

ENTORPECENTES

Um empresário, de 38 anos, 
foi preso após agredir a mulher, 
também empresária, de 39 anos, 
com socos e chineladas, neste 
domingo (21), no bairro Cristo Rei, 
em Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima disse aos 
policiais militares que havia sido 
agredida pelo marido, com quem é 
casada há 20 anos. A empresária 
contou que durante uma discussão, 
o marido desferiu tapas em seu 
rosto, chineladas em suas pernas e 
socos nos braços. Ela, então, pediu 
ajuda aos familiares, que ligaram 
para a PM.

Ainda segundo o registro policial, 
o empresário ameaçou de morte o 
cunhado, ao saber que foi ele quem 
chamou a polícia. A mulher também 
contou ter sido ameaçada de morte, 
assim como outros parentes.

Oempresário negou ter agredido 
e ameaçado a vítima e seu cunhado. 
Ele preso em flagrante por violência 
doméstica, lesão corporal, ameaça, 
injúria e permanece à disposição 
da Justiça.

Empresário é preso 
ao agredir mulher 

em Rio Preto
Tatiana PIRES 

PMs são afastados após 
morte em troca de tiros

Os dois policiais militares 
que participaram do suposto 
confronto que resultou na morte 
de Weslei Fernando Faria, de 36 
anos, foram afastados do patru-
lhamento nas ruas de Rio Preto. 
O homicídio aconteceu na última 
quinta-feira (18), no bairro João 
Paulo II.

A PM instaurou de Inquérito 
Policial Militar, assim como a 
Polícia Civil, para apurar as cir-
cunstâncias da morte.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a PM recebeu uma de-
núncia anônima e ao avistar 
um suspeito em frente a uma 
casa, ele tentou fugir entrando 
no imóvel. Os policiais entraram 

na residência e, já nos fundos, 
de acordo com a versão da PM, 
o homem identificado como 
Weslei ofereceu resistência ao 
sacar uma arma e atirar contra 
os policiais, que revidaram.

O tiro disparado pela PM 
acertou o tórax de Weslei, que 
não resistiu ao ferimento e mor-
reu no local. O perito da Polícia 
Civil, que esteve na residência, 
verificou duas perfurações de 
disparo de arma de fogo no corpo 
de Weslei.

O registro policial não informa 
qual dos dois PMs efetuou o tiro 
que matou o suspeito. Três armas 
e munições foram apreendidas 
no local do crime para serem 
submetidas a exames do Instituto 
de Criminalística de Rio Preto.

Tatiana PIRES 

INQUÉRITO

casa dela.
Levado à delegacia, o homem 

negou que tivesse arrombado o 
cadeado da casa da ex-mulher 
e afirmou que ao notar que não 
havia ninguém no local, então, 
teria ido até a casa da filha.

Em razão do descumprimen-
to da medida protetiva, o homem 
foi preso em flagrante.

Homem foge da polícia 
e abandona veículo com 
14 quilos de maconha

O motorista de GM Vectra, 
placas de São Paulo, fugiu, 
abandonando o veículo carre-
gado com drogas no distrito 
de Ruilândia, na tarde deste 
domingo (21). A perseguição 
ao carro teve início na BR-153, 
pela Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), e contou com o apoio 
do helicóptero Águia da Polícia 
Militar e do Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia (BAEP).

De acordo com informações 
da PRF, por volta das 17h30 
uma equipe de policiais fazia 
patrulhamento pela BR-153 e 
desconfiaram de um veículo GM 
VECTRA, que transitava em alta 
velocidade, sentido José Bonifá-
cio a Rio Preto. Foi dada ordem 
de parada, porém motorista 
iniciou a fuga, seguindo para o 

distrito de Ruilândia, próximo a 
Mirassol.

Outras viaturas da PRF e do 
BAEP auxiliaram na tentativa de 
prender o motorista, que aban-
donou o carro. No porta-malas 
do veículo, foram encontrados 
vários tijolos de maconha, que 
totalizaram 14 quilos da droga. 
Além disso, os policiais consta-
taram que o Vectra era equipado 
com blindagem à prova de tiros.

O veículo e a droga foram 
apreendidos e encaminhados 
para o Distrito Policial de Mi-
rassol. O motorista não foi 
identificado.

Tatiana PIRES
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Educ Ação é sucesso entre as crianças!
Programa exibido pela TV Câmara apresenta aulas remotas e atividades lúdicas 

para alunos da rede municipal.

 Com a pandemia do covid19 as escolas de todo o Brasil, suspenderam as aulas. Segundo a Organização das nações Unidas cerca de 
1,5 bilhão de estudantes estão fora da escola em meio à pandemia. Neste cenário, muitas prefeituras criaram ferramentas de ensino remoto 
para que os estudantes continuem aprendendo em suas casas. A secretaria Municipal de São José do Rio Preto criou o projeto Educ Ação, no 
qual os alunos receberam apostilas para estudar durante a pandemia. Além disso, foi desenvolvido o programa Educ Ação na TV, exibido pela 
Tv Câmara. 
 Para cada dia da semana, uma faixa etária recebe a atenção especial. Na segunda-feira é vez da educação infantil e 1º ano, na terça-feira 
2ºs e 3ºs anos, na quarta-feira 4ºs e 5ºs anos, na quinta-feira 6ºs e 7ºs anos e na sexta-feira 8ºs e 9ºs anos. 
O Programa Educ Ação na TV é transmitido de segunda a sexta-feira, às 8h30 Na TV Câmara, com  reprise às 14h e 20h30, da noite. Para quem 
perder ou quiser rever algum episódio basta acessar o site: digital.educacao.riopreto.br. 
	 O	programa	já	é	um	sucesso	e	as	crianças	enviaram	fotos	para	nossa	coluna	realizando	as	atividades	apresentadas,	confira:

Beatriz Emanuelly de Oliveira Silva
6 anos 
E. M. CARMEN NELITA

Camile Ferreira Putre
7 anos 
EM Dr. Norberto Buzzini

Enrico da Silva Veschi
4 anos 
Escola Municipal Fada Azul

Isabela Alves de Azevedo Amorim 
7 anos
E.M. Prof. Iêda de Seixas Souza

Lourival Pires Fraga
5 anos

Miguel B. Cardoso
4 anos - EM Lourival Pires Fraga

Yann Fábio Daneluz - 10 anos
Isis Daneluz Rosa -  4 anos Enzo Truzzi Fernandes Marcondelli 

5 anos 
E.M. Decio Monzoni Lang

EDUCAÇÃO

Estudar fora do País é o 
sonho de consumo de muitos 
brasileiros. Porém, alguns 
requisitos como o teste IELTS 
são necessários para a com-
provação de proficiência em 
língua inglesa e exigidos para 
quem busca a qualificação no 
exterior. Para ajudar estudan-
tes a melhorar a pontuação no 
exame, o governo da Austrália, 
em parceria com a plataforma 
FutureLearn, oferece curso 
gratuito online voltado ao 
tema. As inscrições vão até 
30 de junho e os alunos têm 
direito a certificação digital, 
após a conclusão das aulas.

A Austrália se tornou um 
dos destinos favoritos de estu-
dantes brasileiros que desejam 
estudar no exterior, fazendo 
com que o setor educacional 
on-line do país se expandis-
se rapidamente nos últimos 
anos Além disso, algumas 
universidades australianas 
estão posicionadas entre as 
50 melhores do mundo, se-
gundo o QS World Univesity 
ranking – fator contribuinte 
para o aumento da demanda 
por estudos no país.

Além do curso com foco no 
preparo para o exame IELTS, a 
iniciativa conta com outros 49 
temas em alta, com destaque 
para Negócios Sustentáveis, 
Ética em TI, Educação Inclusi-
va, Liderança, entre outros. Os 
interessados podem acessar o 
site: https://bit.ly/3dsm4No.

Austrália oferece 
curso de graça para 

melhorar a pontuação 
na prova do IELTS

Da REDAÇÃO

Enquanto a aguada a de-
cisão da Federação Paulista 
de Futebol (FPF) e do Gover-
no de São Paulo, o Mirassol 
iniciou a semana de testes 
físicos no elenco no Centro 
de Treinamento do Clube. Na 
última sexta-feira (19), o Leão 
realizou testes rápidos de Co-
vid-19 e 100% dos resultados 
deram negativo. No sábado 
(20), os jogadores fizeram 
testes ergométricos.

“Finalizado todos os testes 
físicos, saberemos em que 
grau cada um se encontra e 
quem realmente conseguiu 
cumprir aquilo que foi propos-
to pela comissão durante esse 
período”, afirmou o técnico 
Ricardo Catalá.

Durante os dias de trei-
namento, o CT ficará isolado 
de agentes externos. Todos 
os dias, protocolos de segu-
rança serão realizados, como 
medição de temperaturas, 
higienização e utilização de 
máscaras e totens de álcool 
gel. Além disso, cada jogador 
terá o seu produto de higie-
nização personalizado com 

Mirassol inicia semana 
de testes físicos

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

PAULISTÃO 2020

adesivo e foto.
O clube também construiu 

uma quadra de futevôlei no 
CT durante a paralisação do 
Paulistão. “Correr na areia 
produz um impacto reduzido, 
poupa as articulações e ossos. 
Por outro lado, esse terreno 
exige esforço muscular, fazen-
do com que o atleta consiga 
manter os músculos de forma 
bem ativa e fortalecida”, expli-
cou o preparador físico Rafael 
Tamarindo.

Além do entretenimento, a 
diretoria do Mirassol também 
apostará na culinária para 
manter o isolamento mais 
agradável. O clube contratou 
um cozinheiro para ficar con-
finado com o elenco e prepa-
rou um cardápio variado para 
agradar os jogadores, plane-
jando, inclusive, um churrasco 
para o elenco durante os dias 
de treinamento.

Faltando duas rodadas 
para o fim da primeira fase, o 
Leão enfrentará o Água Santa 
e a Ponte Preta, jogos ainda 
sem data definida. O clube 
fará novos testes de Covid-19 
nos dias 29 e 30 de junho e 
voltará às atividades no campo 
no dia 1 de julho. Além dos testes de Covid-19, todo elenco do Mirassol passa agora por testes físicos antes de iniciarem os treinos

Divulgação

Divulgação
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
EMPENHO 10.68/20 E 10771/20
CONTRATADA: SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS GRÁFICOS LTDA EPP
EMPENHO 10448/20
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI
EMPENHO 9225/20
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
EMPENHOS 10773/20 E 10774/20
CONTRATADA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS 
EIRELI
EMPENHOS 10773/20 E 10774/20
CONTRATADA: SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPI-
TALAR EIRELI
EMPENHOS 10082/20 E 10084/20
CONTRATADA: SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PRO-
DUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP
EMPENHO 8942/20
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
EMPENHOS 8454/20 E 8463/20
CONTRATADA: JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS 
LTDA ME C.N.P.J.: 21.570.824/0001-77
EMPENHO 8037/20
CONTRATADA: BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMPENHOS 10839/20 E 10844/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
EMPENHO 19518/19
Considerando manifestação da Ger. de Manutenção, quan-
to à não resolutividade em tempo hábil para o atendimento 
dos equipamentos relacionados nos chamados em aberto 
OS 26649, 26797, 26796 e 24877. Considerando previ-
são contratual em sua Cláus. 2ª, item 2.3.1 e 2.3.2. Fica a 
contratada supramencionada NOTIFICADA a REALIZAR O 
ATENDIMENTO DOS CHAMADOS EM ABERTO, no prazo 
de 48 horas, contados do recebimento desta, de forma a dar 
real cumprimento ao processo licitatório. O não cumprimento 
do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalida-
des administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis 
para a empresa em querendo apresentar contraditório, em 
atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
5º Termo Aditivo
Pregão eletrônico 719/189; Contrato nº PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alim. Ref. Eireli
De acordo com a cláus. 6ª, item 6.5, fi ca reajustado em apro-
ximadamente 4,38082% correspondente ao IPC-SP-FIPE 
do período Jan/19 a Dez/19 do contrato supramencionado. 
SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO 
6º Termo Aditivo
Pregão eletrônico 719/189; Contrato nº PRE/0101/19
Contratada: DFA Della Fattoria Alim. Ref. Eireli
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 06 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAA. Antonio P.P. Junior.
EXTRATO 
4º Termo Aditivo
Dispensa de licitação 33/18; Contrato nº DIL/0020/18
Contratada: Empresa Municipal de Urbanismo de SJRPreto 
- EMURB
Fica alterado o preâmbulo e a cláus. 10º do contrato supra-
mencionado, em virtude da alteração da secretaria orde-
nadora de despesa, passando da Sec. Desenvolvimento 
Econômico para a Sec. da Agricultura. SMAA. Antonio P.P. 
Junior. SMDENT. Jorge L. de Souza.
EXTRATO 
1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Tomada de Preços Nº 07/19 CONTRATO: TOP/0031/19
CONTRATADA: Madri Iski Const. Eireli

Nos termos do art. 57, II e § 1º da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMS. Aldenis A. Borim.

EXTRATO 
2° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Tomada de Preços Nº 07/19 CONTRATO: TOP/0031/19
CONTRATADA: Madri Iski Const. Eireli
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 13,52% e fi ca suprimido em aproxima-
damente 5,27% do valor inicial do contrato supramenciona-
do. SMS. Aldenis A. Borim.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 199/2020 – Processo n.º 
11.847/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de marmitex para 
as unidades de pronto atendimento UPA 24 horas. Secretaria 
Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on-line com 
início dia 22/06/2020.  O pregão foi declarado FRACASSA-
DO em razão do valor fi nal alcançado fi car acima da esti-
mativa do Edital. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 163/2020 – Processo n.º 
11.644/2020
Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
veterinários em atendimento das necessidades do Zooló-
gico Municipal. Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 
Urbanismo. Sessão pública realizada on-line com início dia 
29/05/2020, sendo adjudicado os itens às empresas declara-
das vencedoras: E L MACHADO & L D MATOS LTDA – EPP 
Itens 1, 3, 8, 11, 12, 21, 28, 29, 33, 34, 35; MEDIC VET LTDA 
ME itens 2, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 36 e 37; 
VETTS ATACADO VETERINÁRIO LTDA itens 5, 6, 9, 13, 
14, 25 e 31. Os itens 7, 15, 18, 27 e 30 foram fracassados 
e o item 4 deserto. Não houve manifestação de intenção de 
recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar 
nenhuma irregularidade. Katia Regina Penteado Casemiro - 
Secretária Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
144/2020 – PROCESSO Nº 11.415/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros 
alimentícios (manteiga e requeijão) em atendimento as 
unidades escolares da rede municipal de ensino e even-
tual compra por outros equipamentos públicos. Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 25/06/2020 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
181/2020 – PROCESSO Nº 11.751/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas de latex 
em função da pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do 
pregão em epígrafe para o dia 24/06/2020 às 09:00hs para 
continuidade dos trabalhos. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
121/2020 – PROCESSO Nº 11.346/2020 
Objeto: Contratação de empresa para locação de sistema 
composto por equipamentos para o monitoramento da via 
e programa de computador (software) para gerenciamento 
da informações e banco de dados. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
25/06/2020 às 15:00hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio - Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 209/2020, PROCESSO 11.939/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais, soluções, 

testes e insumos para o Laboratório de Patologia Clinica. 
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propos-
tas dar-se-á até o dia 06/07/2020, 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° 210/2020, PROCESSO 11.942/2020, 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 07/07/2020, 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° 211/2020, PROCESSO 11.943/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de kit lanche (café da 
manhã) para os atiradores do Tiro de Guerra. Gabinete do 
Prefeito. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
07/07/2020, às 14:30h. e abertura a partir das 14:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.

LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020 – Proc. nº 
12.016/2020
Data de Encerramento e da sessão de entrega e abertura 
dos envelopes: 29/JULHO/2020 às 08:30 hs
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A 
EXECUÇÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO/READEQUAÇÃO 
DO TEATRO MUNICIPAL HUMBERTO SINIBALDI NETO 
(AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, ESQ. COM RUA ROBER-
TO SIMONSEN, BAIRRO NOVA REDENTORA), CON-
FORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJE-
TOS ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor 
estimado R$ 5.624.746,11 – Prazo de Execução: 300 dias - 
Local de Entrega dos envelopes e da sessão da licitação: Av. 
Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal, Centro 
– Diretoria de Compras e Contratos. Outras informações no 
site:   http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitan-
te.action  

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATO nº 22/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 
18/2018 – PROC. nº 25/2018
Contratada: ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM-
BIENTE LTDA.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual com 
aplicação de reajuste referente à contratação de laboratório 
especializado em coleta e análises de água, sendo essa 
proveniente de manancial superfi cial, manancial subterrâ-
neo e para consumo humano, visando o monitoramento das 
condições da Represa Municipal de São José do Rio Preto, 
das condições do manancial subterrâneo, aquíferos Bauru e 
Guarani.
Data da assinatura: 19.06.2020  Valor total: R$ 643.779,52.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 22.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

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

Publicidade Legal A7&Edital
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S 

PORTARIA N.º 34.345 DE 22 DE JUNHO DE 2020 
RELOTA, o servidor GEOVANNY MENDES SILVA da Procuradoria-geral do Município para a Secretaria 
Municipal de Educação, retroagindo os efeitos desta a 16 de junho de 2020. 
PORTARIA N.º 34.346 DE 22 DE JUNHO DE 2020 
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria n.º 34.058 de 26 de março de 2020, dos(as) 
servidores(as) adiante elencados(as): 

Servidor Efeitos 
Claudia Sayuri Kimoto 22/06/2020 
Natalia Pelegrino Pivato 22/06/2020 
Nanci Cibele dos Santos Souto 15/06/2020 

PORTARIA N.º 34.347 DE 22 DE JUNHO DE 2020 
REVOGA, a relotação provisória publicada pela Portaria n.º 34.066 de 01 de abril de 2020, do(a) 
servidor(a) adiante elencado(a), retroagindo os efeitos desta a 15 de junho de 2020: 
Thiago Fernando da Silva 
 

LUÍS ROBERTO THIESI 
   Secretário Municipal de Administração 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

  
A Secretaria Municipal da Fazenda, através do Departamento de Tributos 

Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados para a devida regularização 
cadastral de forma eletrônica pelo sistema Icad - Sistema Integrado do Cadastro Fiscal, no 
prazo de 30 dias contados da data da publicação desta, de acordo com o § 2º do artigo 14 do 
Decreto Municipal n° 16.888/2013. 

Expirado, tal prazo, sem que haja a atualização cadastral através do sistema 
eletrônico, o contribuinte terá sua inscrição municipal bloqueada (cadastro bloqueado) em 
conformidade com o artigo 14 do Decreto Municipal n°16.888/2013, o que, posteriormente, 
poderá ensejar processo de Cassação de Alvará de Funcionamento, nos termos dos incisos I a 
III do artigo 15 do mesmo instrumento legal. 

Para a regularização cadastral, o contribuinte deverá verificar, no link abaixo, o 
cumprimento dos Requisitos e Pré-Requisitos Legais exigidos pelos Departamentos de 
Posturas do Município e em caso de dúvidas buscar esclarecimentos junto à Secretaria 
competente pelo assunto. 

Em caso de irregularidade cadastral por motivo de desatualização nos dados 
da inscrição mobiliária, o contribuinte abaixo notificado deverá proceder a atualização utilizando 
o link que segue: 

- acessar o link - "GANHA TEMPO EMPRESA" no site da prefeitura: 
www.riopreto.sp.gov.br; 

- acessar o sistema eletrônico Icad: clicar em "Icad - Empresa fácil"; 
Contribuintes: 

CONTRIBUINTE CADASTRO 
MUNICIPAL 

A L C ANDERS ME 1019460 
AH & HC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME 3475200 
ALCINO DONEZETI FALQUI ME 3142110 
AMBIENTAL RIO PRETO COLETA E COMERCIO DE OLEO DE COZINHA 
EIRELI 3683440 

ANDRE LUIS VECHIATO 3700190 
ARLEQUINA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 3542330 
ATARUMIN BUFFET & FESTAS LTDA ME 1073540 
B Y LAHAM AGÊNCIA DE VIAGENS ME 3122540 
BANZATO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME 3229710 
BARBARA GOMES OBJETOS DE ARTE ME 3371440 
BRASFERTIL COMERCIO DE PRODUTOS ORGANICOS LTDA ME 1355260 
CARDOZO HORTIFRUTI RIO PRETO LTDA ME 3208270 
CASA ALONSO RESTAURANTE LTDA 3532760 
CLAYTON COMERCIO DE METODOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 
ME 893000 

COLEGIO GALILEU RIO PRETO LTDA 3203910 
COLEGIO MAXI RIO PRETO GALILEU EIRELI EPP 1086590 
DAIANE G MARTINS COSMÉTICOS ME 3451670 
DEBONA & DEBONA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS EIRELI 3172920 
DONA BIAH COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 3141970 
DONA MÉLIA SALGADOS LTDA ME 3517850 
DORACI PEREIRA MARQUES GARUTTI 1335100 
DUARTE & FIORAMONTI COBRANÇAS LTDA ME 3354250 
E G NOJIRI ESPORTES ME 3181250 
EDUARDO JOSE DA CRUZ MERCEARIA ME 862650 
ELIANA PESCE MASSON & CIA LTDA ME 3141020 
ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA 452620 
ESPAÇO ALUMÍNIO LTDA ME 3103110 
FAR2 SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA ME 3624470 
GERALDO SCARPASSA ME 231700 
GSTS ENGENHARIA CIVIL LTDA 3630270 
HOMEOPATIA SOPHIA LIMA EIRELI 1170930 
I S GUTIERREZ REPRESENTACOES ALIMENTICIAS 3632570 

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA 1306140 
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS 1468500 
J ACIR RIBEIRO ME 3429430 
JAINI LIS THOMAZ DE AQUINO ME 3343630 
JL NADOTTI DA SILVA 3066920 
JOSIANI DE SOUZA GOMES ME 3462930 
JOSÉFA RODRIGUES DE SOUZA 3592350 
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO LANCHONETE ME 3108280 
JULINDO TAVARES DE ANDRADE ME 3135760 
K A G DA SILVA ME 3415080 
KEHDY & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME 3354220 
L P C BARBOZA CAFETERIA LTDA ME 3335560 
L R F DE OLIVEIRA EVENTOS ME 3470450 
LANCHONETE GATO MIA LTDA ME 3092940 
LFA TELEFONIA CORPORATIVA LTDA ME 3158530 
LUIS HENRIQUE GARETI ME 3371460 
LUIS OTAVIO MARTINS TODESCO ME 3160580 
LUISA SEMIJOIAS LTDA ME 3368730 
LUIZ ALEX BRUNELLI ME 3182800 
M DE F DA SILVA HARTE MECÂNICA ME 3350360 
MAIKEL BARBOSA DE AVILA 3651510 
MARIA ANGELA B VIEIRA RESTAURANTE ME 3101780 
MARIA EDUARDA LEMES SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI 3524720 
MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIRELI 3289080 
MENINAS RICAS LTDA ME 3149570 
MERCADAO DO PVC RIO PRETO LTDA ME 1413300 
NADER ARAUJO MURAD NAVAS 3015370 
NATHALIA TEIXEIRA MENEZELLO ME 3147700 
NOVA OPÇÃO MARKETING ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA 1410020 
PAULO H TEIXEIRA 3386770 
PEGASUS PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI ME 3371880 
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 3549200 
QUILHERMITTI & BICALHO LTDA ME 1378310 
R B DA MOTA PLANEJAMENTO AMBIENTAL ME 3470470 
R D MARTINS COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS ME 3346270 
R J F DE OLIVEIRA ME 3295770 
RAPHAEL DA SILVA NUNES LAMANA 32550792840 3396270 
RESTAURANTE AROMA DA ROÇA EIRELI ME 3467380 
SANTO SERTÃO ROTISSERIA LTDA 3682350 
SELLECTCAR VEICULOS INTERMEDIACOES & NEGOCIOS EIRELI 3535720 
SEU PORTUGA FOOD TRUCK LTDA 3510740 
SIDNEY PEREIRA BATISTA 3312260 
SM CORRETAGENS LTDA 3612480 
SULATO E SULATO COMERCIO DE METAIS LTDA 1350270 
TELEFONIA CENTRO CELL LTDA ME 3240330 
V P RIO PRETO CONSTRUCAO CIVIL EIRELI 1429410 

São José do Rio Preto, 22 de junho de 2020.  
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP / Semfaz 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 19 de junho de 2020. 

Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
PROTOCOLO INTERESSADO 
2020120871 ADRIANO CELSO ALVARES 
2020120029 ASSAD E ASSAD CHOCOLATES FINOS LTDA ME 
2020125143 EMBRASVET EMPRESA BRASILEIRA VETERINARIA LTDA 
202055465 GILDO FILIE E CIA LTDA 
2020128868 JOSE LUIZ ZILLI 
2020128868 JOSE LUIZ ZILLI 
2020128861 JOSE LUIZ ZILLI 
2020120054 JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO 
2020137557 LUCIANO MONTELEONE FRIGERIO 
2020123416 MAGDALENA VOLPE EPP 
202064050 NILTON ROBERTO ORRICCO DO PRADO 
2020122532 POLIPEÇAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA 
2020130714 TEBAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 
2020123423 VAN GOGH INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 19 de JUNHO de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
DEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
  2020111204 2OWT EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
 2020121173  ADEMILSON MARCILIO TESTI 

202088084   ADRIANA TUKAMOTO COSTA 
2020130864   ADRIANO CORREA 

 202079574  ADRIANO DE JESUS 
2020123646 2020123648  AGUINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 

  2020138672 ALEX EDUARDO DE FREITAS 
2020128896   ALEXANDRE HENRIQUE SILVA SANTOS 
202077419   ALEXANDRO SIQUEIRA 

 2020132372  ALINE CRISTINA GONÇALVES ROCHA 
 202058216 202058220 ALTAMIRO ALTIVO 

2020112042   AMANDA BRUNA SOARES 
2020126062   ANA PAULA DE OLIVEIRA FERRANTE 
2020116474   ANDRE LUIS DE ANDRADE 
2020136595   ANDRE RICARDO ATILIO VALENTIM 

 2020129820  ANDRESSA GIMENEZ PADOAN DE SOUZA 
2020132594   ANTONIO CANDIDO PEREIRA 

 2020110514 2020124589 ANTONIO ROBERTO DE MORAES BERTI 
 2020128518  BRUNA CELERI PRANDI 

202079346   BRUNO CRISTIANO STOPPA 
 2020132418  BRUNO CRISTOFER DE ARAUJO OLIVEIRA 

202071225   BRUNO HENRIQUE CASTELO BRANCO 
ARENA 

2020117564   BRUNO HENRIQUE RONCOLETA 
  2020141296 BRUNO RAFAEL VICENTE 

202032252   BRUNO VALLONGO PADIN 

  202060264 C M BRITO FILHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
EIRELI 

 2020106574  CAMILA DE JESUS BRUGNETI 
 2020124269  CAMILA MEDEIROS 
 2020129894  CAMILA ZAMPIERI SOLIS 
 2020129018  CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR 

2019431031   CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS SANTOS 
 2020129157  CELSO ANTONIO DIAS 
 2020117565  CLAUDIO FABIANO DE VILA 

  2020140291 CLAUDIO LEANDRO COSTA MARQUES 
JUNIOR 

 2020125599  CLAUDIONY FREITAS SILVA 
2020128046   DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 

 2020116624  DEIDINALDO GONÇALVES FERREIRA 
 2020134285  DERICO FERNANDES DE OLIVEIRA 
 2020130805  DIOGO DEL NERO BARBOSA 

2020121867   EDMILSON ALVCES DA SILVA 
2020135270   EDMILSON JOSE SANTANA 
2020106621   ELIENAI DE OLIVEIRA RAMOS 

 2020125284  F FURLAN CONSTRUTORA 
2020126790   FABIANA BARÃO 
2020124389   FATIMA ABDUNY JARUCHE 
2020129772   FELIPE CAMARGO BRITO 

  2020141420 FELIPE JOSE RODRIGUES JORGE 
 2020121008  GILMAR TORRES PERES 

202087574   GLAUBER CLAUDINO BRASIL 
 2020129021  GUSTAVO ALESSANDER COSTA FAVARO 

2020124275   HUGO BALDUINO DE SOUSA 
202044261  202044264 IGMAR MAGRI 

202067419   JAAD NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA ME 

  2020140289 JAIRO RICHARD GIUSTI 
2019339835 2020339837  JANAINA MARTINS DA SILVA 
2019339839   JANAINA MARTINS DA SILVA 
2020132438   JESSICA POLLIANA SOUZA DE PAULA 

 2020122072  JOAO AUGUSTO DE SOUZA CASTRO 
2020104919   JOAO FLORES NETO 
2020118196   JOÃO PAULO TREVISA 
2020122622   JOAO TEODORO DA SILVA 
2020129766   JOSE ALBERTO PEREIRA SILVA 
2020120924   JOSE CARLOS BOTAN 

  2020136569 JOSE CARLOS NEVES DA SILVA 
2020132667   JOSE FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO 
2020130793   JOSE HENRIQUE MICAEL DE LIMA 

MENDONCA 
 2020135316  JOSUE ADELINO DA SILVA 
 202087024  JULIANO RODRIGUES MONTALVAO 

2020134254   JURACI ALVES DE ALMEIDA 
202068949   JURACY MARTINS LOPES FARIA 

 2020129931  KASSIO ANTONIO ANGELONI 
2020135365   KELI CARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA 

2020107752   L J K EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
LTDA 

  2020112227 LARISSA SECHS MUNHOZ 
  2020139354 LEONARDO DA COSTA NASCIMENTO 

2020105822  2020105827 LEONICE APARECIDA RISSO CALVO 
2020120896   LINDOMAR FARIA VICTOR 

 2020129877  LUCAS MATEUS DE ARAUJO 
  2020141290 LUCIANA MARIA ORLANDO MIGUEL 
 2020122908  LUDMILA RODRIGUES GONEL DE SOUZA 

2020128907   LUIS ANTONIO BARISAN 
2020134220   LUIS APARECIDO MORINA 
2020130840   LUIS HENRIQUE FERNANDES 
202074285 202074278  LUIZ ANTONIO LOURENÇÃO NETO 
2020119166   LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS 

 2020130863  MARCEL HUDSON BELUCIO 
 2020128252  MARCELO AUGUSTO GONÇALVES 
 2020123136  MARCELO GUTIERREZ 
 2020136770  MARCELO JACOB ARAUJO 

2020118212   MARCIO PEREIRA RODRIGUES 
2020127933   MARCO ALECIO PERSEGUIN BRUDI 
202079047 202079050  MARCOS ANTONIO DE SOUZA 

 2020130822  MARCOS RODRIGUES GUIMARAES 
202070750  202070755 MARIA CLEUZA ENSIDES LEAL 
2020136802   MARIA JOSE SANTOS CASTRO 

 2020138378  MARIA JOSE SIMÕES ROSETTE 
2020115140   MARILDO DA SILVA VIEIRA 
2020130052   MARISA BATISTA RODRIGUES 

 2020130973  MARYELLE PEREIRA LIMA DE FREITAS 
2020135386   MATEUS SANTANA DOS SANTOS 
2020104375   MATHEUS APOLLO DOS SANTOS BRANCO 
2020128879   MATHEUS AURELIO PALHARES GUIMARAES 
2020124323   MICHAEL FLAVIO BUSQUIM ZANINI 
202088455   MICHELE GONÇALVES DOS SANTOS 
2020130734   MILENA DA SILVA QUICOLI 

 2020128155  MISAEL EGEA 
 2020126962  NATHAN VINICIUS SOUSA MOYSES 
 2020118358  NELSON APARECIDO FRUTUOSO 
 2020126194  NEWTON TEBAR MARTINS 
 202083805  ORESTES SCHENA JUNIOR 

2020130776   PALADIUM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 
202076580   PAULO ALEXANDRE TEIXEIRA RODRIGUES 

 2020135252  PAULO HENRIQUE PASSARINI 
2020125294   PAULO ROBERTO MARQUES DOS SANTOS 

 2020128312  PAULO VANI 

  202027655 R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
RIO PRETO LTDA 

2020120869   RAFAEL APARECIDO SIMEI 
 202053393  RAFAEL FRANCLINO DE MORAES DE LIMA 
 2020135243  RENATO GOMES FARINELI 
 2020128243  RENATO NAPOLEÃO ZANETTI NETO 

 2020135455 
 RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS 

EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES 
SPE LTDA 

 2020128148  RICARDO LUIS SILVA 
2020132599   RIVANA APARECIDA DE LIMA 
202011250 2020112253 2020114965 ROBERTO RIVELINO DA COSTA 

2020109995   ROBSON CARLOS DOS SANTOS 

2020125427   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125378   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125419   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125369   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125433   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

2020125379   RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 
363 SPE LTDA 

 2020124252  ROGERIO HOSSU 
2020130723   ROGERIO HOSSU 

  2020139710 ROSANGELA APARECIDA BELBER 

 2020129171  ROSIMEY APARECIDA DE FREITAS 
RASCASSI 

2020127984   SENIVALDO DOS REIS JUNIOR 
2020117189   SERGIO BONGARTI DOS SANTOS 
202076666   SERGIO HENRIQUE BARBOSA 

  2020128017 SILVANI TOLEDO EL CHAMY 
  2020138655 SIMONE DOS SANTOS PELEGRINO 

2020112166 2020112208  SIRLEI PEREIRA LEMOS 
2020122538   TAMIRES REIS DA CRUZ 

  2020119307 TARRAF EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA 

202010320 202010327  TITITI COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME 
  202010332 TITITI COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME 
  2020140325 VALDIRENE FERNANDES 

202021510  202021515 VALDOMIRO GONÇALVES 
202021530   VALDOMIRO GONÇALVES 
2020129896   VALERIA CRISTINA ALVES SOBRINHO 
2020128081   VALERIANO MARTINS DOS REIS 
2020129814   VANESSA RIBEIRO BUENO 

 2020128478  VICTOR AFONSO DE LIMA GIL 

202088039   VIRGILIA OLIVIA SAQUETIM CLEMENCIO DA 
SILVA 

 2020129789  VIVIANE LIMA DEL CARIO 
 2020135344  WAGNER AUGUSTO BUZÃO 

202039020   WANDERLEY SILVA JUNIOR 
 2020129039  WELLINGTON NARDIN FAVARO 
  2020136540 WELLINGTON ZIATTI 

 2020126358  WILIAN RICARDO PEREIRA 
202079762   YVELISE MARCELINO SARTI 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 19 de JUNHO de 2020. 

 Estamos enviando a relação de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos Diversos 
INDEFERIDOS, conforme seguem abaixo relacionados. 
 

ALVARÁ HABITE-SE DIVERSOS INTERESSADO 
2020111209   20WT EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
202081278   ALAN JOSE COCOLO TERNERO 
2020132752   ANDRE VETORAZZO ATTAB 
202076517   ARY CESAR HERNANDEZ 
2019431021   CARMEM SILVIA GONZALEZ DOS SANTOS 
202067501   CLAYTON SILVA ARAUJO 
2019431497 

 
2019431502 

 
2019431505 

 
CRISTIANO MARTINS 
 

202064911   DELACO & DELACO ANDRADE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

 2020128981 
 

 ELUISIA RODRIGUES SANTOS 
STRAMASSO 
 

  2020141365 JOAO CAMARA LOPES NETO 
202056533   JOÃO CARLOS COELHO 
2020128013   JORGE APARECIDO DE AGUIAR 
202088369 

 
 202088375 

 
JOSE REINALDO DOS SANTOS 
 

2020112221 2020112224  LARISSA SECHS MUNHOZ 
2020136555   LUCIANO FUSCO MARINHO 
2020128901  2020128903 MARISA ALMEIDA LUCIANO 
2020136798 

 
 2020136800 

 
MONICA DE CASTRO FERREIRA BIANCHI 
 

202082078   PAULO HENRIQUE ARROIO PIRES 
  2020136866 RENÊ COMÉRCIO DE PEÇAS PARA 

TRATORES LTDA 
202079524   THIAGO CESAR ZANCO 

 2020115188  TIAGO MELINAS PUGGIA 
  2020128002 UNICOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA 
Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 
 

Vamos juntos #LutarContraACrise
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SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. (RETIFICAÇÃO). O município de Guapiaçu 
torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 042/2020, Ata de Registro de Preço nº 017/2020, 
objeto do Processo Licitatório nº 049/2020. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a 
aquisição de material para construção para uso nas obras em geral do município de Guapiaçu, conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 03 de julho 
de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 22/06/2020, das 08:00 horas às 
17:00 horas, no site oficial da prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO 
EDITAL: 19/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

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 exi-
gidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilita-
ção de casamento:

VÍTOR HUGO FERREIRA e GABRIELA BONIFACIO BA-
SÍLIO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de bombista, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 
de agosto de 1992, fi lho de VANDERLEI APARECIDO FER-
REIRA e de SONIA CRISTINA DELALATA FERREIRA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de dezembro de 
1992, fi lha de NELSON ANTÔNIO SINIBALDI BASÍLIO e de 
IÊDA MADALENA BONIFACIO BASÍLIO. 

JÚNIO DE CARVALHO ALVES e ANE ELIZE DA SILVEI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de dezembro 
de 1992, fi lho de JOÃO ALVES JUNIOR e de ELAINE DE 
CARVALHO ALVES. Ela, de nacionalidade brasileira, profes-
sora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
14 de junho de 1996, fi lha de AILTON CESAR DA SILVEIRA 
e de ELISA DOS SANTOS NOVO SILVEIRA. 

. 
_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,22 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

1. JULIANO SOARES DE SOUZA e SUZELLE 
CRISTINO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de CLARINDO 
SOARES DE SOUZA e de GUIOMAR GONÇALVES e ELA 
fi lha de VICENTE BATISTA DOS SANTOS e de ANTONIA 
APARECIDA CRISTINO DOS SANTOS;

2. NELSON DE CASTRO SPONTON NETO e JENNI-
FER GONSALVES RAYMUNDO, sendo ELE residente no 1º 
subdistrito desta cidade, fi lho de GILSON CARLOS DE CAS-
TRO e de ELIANE CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO e ELA 
fi lha de JOÃO LUIS RAYMUNDO e de RAQUEL GONSAL-
VES RAYMUNDO; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/06/2020.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

BRUNO MOREIRA BUENO e PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de outubro de um mil novecentos e noventa e 
quatro (1994), com vinte  e cinco (25) anos de idade, auxiliar geral, solteiro, filho de CLAUDEVINO BUENO e 
de dona EDILEUSA MOREIRA BUENO. Ela, brasileira, natural de Mirassol, Estado de São Paulo, nascida aos  
quatorze (14) de agosto de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e um (31) anos de idade, 
tosadora, solteira, filha de JOSÉ BALDUINO DA SILVA e de dona SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA 
SILVA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e dois (22) de junho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Vamos juntos #LutarContraACrise
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

TEM DIAS QUE COLOCAMOS VÍRGULA, TEM DIAS QUE COLOCAMOS RETICÊNCIAS, 
TEM DIAS QUE COLOCAMOS PONTO FINAL E TEM DIA QUE TEMOS A 

NECESSIDADE DE VIRAR A PÁGINA.Sorria, beba muita água e seja feliz!

 CÉLIA ACORSI e Lucia-
na Ribeiro Soubhia foram as 
aniversariantes de ontem. 
Nesta terça-feira, dia 23, 
Heloisa (Helô) Fácio Abud 
ganha idade nova. Para-
béns!  

ALEXANDRE Montene-
gro, advogado e PNS da 
Guarda Civil Municipal de 
Rio Preto, casou-se com 
Gabriela Traldi, no último 
sábado, dia 20. As circuns-
tâncias da pandemia obriga-
ram a mudar todo o plane-
jamento dos noivos. Festa e 
viagem tiveram que fi car pra 
depois.   

O ADVOGADO Carlos 
de Arnaldo Silva Filho se 
encontra internado, no Hos-
pital de Base, devido a pan-
demia de Covid-19. Carlos 
está lúcido e se recuperan-
do com a melhor equipe de 
Rio Preto.

HEITORZINHO JALLES 
Guimarães, o empresário 
João Matioli, a fotógrafa 
Eloisa Mattos, o decorador 
Ezequiel Gonsalves, Abadia 
Cury Megid e Dom Orani 
Tempesta, Cardeal-Arcebis-
po do Rio de Janeiro, ele, 
também foi Bispo em Rio 
Preto, são aniversariantes 
de amanhã, dia 24, dia de 
São João.  

ELOY GONÇALVES Junior, 
pecuarista, manda avisar que 
sua empresa Agromonte, pró-
xima do Terminal Rodoviário 
de Rio Preto, dois anos após 
o incêndio, está ganhando 
nova estrutura no telhado e 
acabamento. Inauguração 
marcada para o fi nal do ano.     

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Final do Ano
Tarcísio Freitas, ministro 
da Infraestrutura, falou de 
investimentos na região 
noroeste paulista durante a 
LIDE LIVE Unidades e afirmou 
que a duplicação da BR-153 
no trecho urbano de Rio Preto 
será concluída neste ano.

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)

Fique Sabendo...
Num dia como hoje, 23 de 
junho, há 25 anos atrás, 
o colunista estava na 
Rede Vida apresentando 
a inauguração da TV da 
Família, a convite da família 
Monteiro.

Um piscar de olhos
Estamos vivemos uma modificação significativa em nossas 
vidas. O mundo mudou drasticamente em um piscar de olhos. 
Um simples passeio, ir à escola ou ao trabalho, práticas do 
dia a dia que o indivíduo muitas vezes não valorizava por 
serem comuns e habituais tornaram-se objeto de conquista 
da maioria dos seres humanos. Como deixar esses tempos 
de pandemia mais suaves? Uma dica de especialistas é 
mexer com a terra. Cultivar flores ou temperos poderá trazer 
tranquilidade e leveza para esses dias tão nebulosos. Cultivar 
orquídeas é extremamente prazeroso e fácil. O Orquidário Rio 
Preto, no comando de Deolanda Garcia Rodrigues, possui mais 
de 30 mil espécies diferentes.

O requisitado engenheiro civil rio-pretense Maykon 
Sales, da MK Sales Engenharia, com o ganhador 
Paulo Rogério de Souza, da “Rifa Solidária” da 

camisa do atacante Dudu, do Palmeiras FC. Diante 
da pandemia do coronavirus – Covid 19. Vários 

empresários participaram da “Rifa Solidária” feita 
pelo engenheiro Maykon Sales em prol de instituições 

e famílias necessitadas. Aplausos!

DiáriodoBob
Anuncio classificado. Vendo sítio em Atibaia para evitar 

problemas futuros. Escrutínio do pleito. Está correndo bolão 
novo nas redes sociais. Quem vai ser candidato a prefeito e a 
vereador na casa da família Rillo? Aposto que o filho vai ocupar 
o lugar do pai e o pai vai disputar o cargo que o filho queria, 
mas foi tolhido pelos caciques do PSOL. Linha de frente. Pes-
quisadores do IBOPE Inteligência estão aplicando testes rápidos 
para o coronavírus em visitas domiciliares a moradores de 133 
cidades do Brasil desde domingo. Posso perguntar. Esse tal 
de Queiroz, policial militar aposentado e ex-assessor do senador 
Flávio Bolsonaro, não seria um papel carbono do PC Farias, 
tesoureiro do Caçador de Marajás, ex-presidente Fernando 
Collor, homem do dinheiro de esquemas (testa de ferro), ou 
se preferirem o motorista Eriberto França, que virou noticia por 
conta de uma ELBA, carro velhaco da Fiat. ??? Impressionante. 
Neste País, todos os homens dos presidentes são velhacos? Ou 
é impressão minha?  Que Saudade da casa da Dinda!  Posso 
perguntar? Esse tal de Mário Frias não vai entrar na fria não?  
Fãs na porta. Já tem gente de plantão na entrada do Hospital 
de Base para agradecer o governador João Doria que promete 
trazer equipamentos para tratamentos dos pacientes com Covid. 
Ponto e basta! Vírus maldito!

Se as projeções estiverem 
certas, em agosto o Brasil 
terá 137,5 mil mortos e 
os Estados Unidos 137 mil 
mortos. Um empate que 
derruba os dois países no 
prognóstico da maldição!


