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Rio Preto confirma 115 novos casos de Covid-19 
e 119 pacientes curados nas últimas 24 horas 
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CONTRAPROPOSTA

Pela proposta do 
Governo, comércio de 
rua e shoppings pode-
rão ampliar o funcio-
namento diário para 
seis horas. Porém, 
nesse caso, o mini-
-lockdown passaria a 
ser de três dias con-
secutivos (domingo, 
segunda e terça-fei-
ra), quando apenas 
os serviços essenciais 
poderiam funcionar 
na cidade.  Pág. A3

Prefeito Edinho deve conversar com o setor empresarial sobre a contraproposta apresentado pelo Estado

Cláudio LAHOS

Volta às aulas em 
Rio Preto depende 

de definição 
do prefeito

Estado de São Paulo deve retomar aulas 
presenciais a partir de 08 de setembro

Envolvendo cerca de 13,3 milhões de alunos, retomada irá depender da 
evolução dos casos de Covid-19 no Estado. Processo seguirá protocolos 
definidos pelas Secretarias de Educação e de Saúde.               Pág. A2 

Cláudio LAHOS

Divulgação

Menina de 11 anos 
recebe alta após 
transplante de 

coração no HCM
Sob muitos aplausos 

de funcionários e amigos 
da família, Maria Fernan-
da Francisco deixou on-
tem o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM), em 
Rio Preto.         Pág. A4

Para estender abertura do comércio, 
Estado propõe mini-lockdown de três dias

PANDEMIA

Maria Fernanda foi aplaudida ao deixar o HCM ontem
SOLIDARIEDADE – Faculdade Estácio arrecada co-
bertores para moradores de rua                   Pág. A6

A Acirp se posicionou 
favorável à contrapropos-
ta feita pelo governo do 
Estado. Para a entidade, 
o mini-lockdown de três 
dias e as seis horas de 
abertura de quarta-feira a 
sábado podem reduzir as 
aglomerações.   Pág. A3

Acirp aprova 
contraproposta 

do Estado

Adolescente 
de 14 anos 

é baleado no 
Solidariedade

Pág. A5

Polícia divulga 
imagens para 

vítimas identificarem 
estuprador

Imagens do carro usa-
do pelo homem, de 47 
anos, suspeito de ser o 
autor de vários estupros 
na região de Rio Preto, 
foram divulgada ontem 
pelo Deic.
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Divulgação

Autoescolas 
decidem voltar 
às atividades 

dia 1º de julho
Neste momento, as 

aulas práticas serão ape-
nas para os alunos que já 
estavam com o processo 
em andamento antes do 
inicio da quarentena.

Pág. A2
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Divulgação
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Divulgação

 ARTIGO

Paiva NETTO

O DIVINO REFERENCIAL JESUS
“Bendito aquele que 

vem em nome do Senhor!” 
(Boa Nova, segundo 

Lucas, 13:35)
O nosso referencial é 

Jesus! Por que não se con-
segue extinguir nos cora-
ções a chama de Sua Boa 
Nova? Porque o Seu Santo 
Evangelho e o Seu Apoca-
lipse Redentor apresentam 
leis morais e espirituais, 
sem o que as criaturas não 
podem suplantar as dificul-

dades, pois a Mensagem 
de Jesus é pragmática e 
sublime. Com o Cristo — o 
Magnânimo Protetor —, 
a Esperança que jamais 
decepciona, revestimo-nos 
de couraça indestrutível 
contra todas as intempéries 
do mundo.

José de Paiva Netto 
Đ Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com 

ENSINO MUNICIPAL

Educação afirma que volta às aulas em Rio 
Preto vai depender de definição do Executivo
A Secretaria de Educação 

do Rio Preto informou, por meio 
de nota, que a data de retorno 
das aulas presenciais será de-
finida pelo Executivo Municipal, 
ou seja, pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A definição, 
segundo a pasta, será respei-
tando as disposições do gover-
no do Estado; as normativas 
para a prevenção da Covid-19 
serão feitas em conformidade 
com as orientações do Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus.

Nesta quarta-feira (24), o 
governo do Estado anunciou 
o Plano de Educação para a 
retomada das aulas presenciais 
com previsão para o dia 08 de 
setembro. No entanto, para 
isso se confirmar, o Estado todo 

tem que estar no mínimo duran-
te 28 dias na fase (3) Amarela 
do Plano São Paulo.

A pasta municipal ainda sa-
lienta que a resolução 7/2020 
da Educação, publicada em 
maio deste ano e dispõe sobre 
a reorganização do calendário 
escolar, determinou uma série 
de ações de planejamento para 
preparar o retorno às aulas 
presenciais quando for possí-
vel. Entre essas ações estão 
a reconstrução do Plano de 
Ensino das unidades, incluindo 
acolhimento a alunos e famílias, 
o período de recuperação de 
aprendizagens e o atendimento 
a novas demandas.

A reportagem solicitou um 
posicionamento oficial da Pre-
feitura sobre o assunto, mas até 
o fechamento desta edição não 
recebemos a resposta.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Secretaria de Educação deter-
minou uma série de ações de 
planejamento para o retorno às 
aulas

EDUCAÇÃO
CFCs decidem voltar às 

atividades dia 1º de julho

Representantes dos 28 
CFCs (Centro de Formação 
de Condutores) de Rio Preto 
decidiram iniciar as atividades 
normais das aulas práticas e 
teóricas apenas a partir do dia 
1º de julho.

Segundo Márcio Junio Ro-
drigues, diretor de ensino da 
CFC Rio Preto, na reunião que 
aconteceu nesta quarta-feira 
(24), houve um consenso por 
parte de todos que seria melhor 
todos reabrirem no mesmo 
dia. “Existem alguns funcioná-
rios dos CFCs que estão com 
aquela suspensão do contrato 
(contrato de trabalho) e como 
vence no último dia do mês 
(30 de junho), achamos melhor 
voltar todos no dia primeiro”, 
salientou Rodrigues.

Ele lembra as essas au-
las práticas são apenas para 
aqueles alunos que já estavam 
com o processo em andamento 
antes do início da quarentena. 
Novos alunos não poderão se 
inscrever neste momento, pois 
o sistema do Detran-SP conti-
nua indisponível.

Reciclagem – As inscri-
ções estarão abertas nos CFCs 
apenas para condutores que 
tenham que passar pela “reci-
clagem” a partir do dia 1º.

Aprofundamento – O foco 
principal da reunião que acon-
teceu durante toda a manhã 
foi para que os representantes 
dos CFCs de Rio Preto aprofun-
dassem no protocolo sanitário 

definido pelo governo do Estado 
para que eles pudessem voltar 
às atividades parcialmente.

Aulas teóricas – Neste 
primeiro momento, todas as 
aulas teóricas serão feitas 
100% on-line apenas para os 
alunos que já estavam inscritos 
para participar do processo e 
para novos alunos que tem que 
passar por “reciclagem”.

Prova teórica – A realiza-
ção das provas será presencial 
e individual. A aplicação será 
feita por agendamento pelos 
CFCs, seguindo os devidos 
cuidados. O uso de máscara 
será obrigatório e os Centros 
de Formação deverão oferecer 
álcool em gel para higienização 
das mãos.

Aulas práticas – Para evitar 
aglomerações, as ações pre-
ventivas também farão parte da 
nova rotina das aulas práticas, 
nas quais apenas instrutor e 
aluno poderão estar no vei-
culo. Ambos terão que utilizar 
máscara e o veículo terá que 
ser higienizado após cada aula.

Provas – Os testes, com 
previsão da retomada a partir 
da segunda quinzena de julho, 
serão realizados em ambien-
tes abertos, definidos pelos 
municípios e com adequação 
de horários entre um exame 
e outro. O objetivo é reduzir a 
quantidade de provas e adotar 
escalonamento. Alunos e ins-
trutores deverão usar máscara 
e o veículo passará por higieni-
zação após cada exame.

Sérgio SAMPAIO

AUTOESCOLAS

Aulas presenciais devem ser retomadas dia 
08 de setembro no Estado de São Paulo

O secretário de Educação 
do Estado de São Paulo, Ros-
sieli Soares, detalhou o Plano 
de Educação para a retomada 
das aulas presenciais na rede 
pública e privada que tem pre-
visão se acontecer no dia 08 
de setembro.

O detalhamento foi feito na 
coletiva desta quarta-feira (24) 
no Palácio dos Bandeirantes.

São aproximadamente 13,3 
milhões de alunos que estão 
envolvidos nesta retomada das 
aulas presenciais abrangendo 
todos os níveis de ensino do 
infantil ao superior, passando 
pelo técnico.

No entanto, para que isso 
se concretize, será necessário 
que todo o Estado de São Paulo 
esteja, nessa data, pelo menos 
há 28 dias na fase 3 (Amarela) 
do Plano São Paulo. De acordo 
com o secretário, as aulas se-
rão retomadas de forma gradual 
com apenas 35% dos alunos na 
1ª Etapa.  (Esse faseamento 
está sendo acompanhado pelos 
dados do DRS – Departamento 
Regional de Saúde).

A 2ª Etapa vai permitir a 
presença de 70% dos alunos. 
Para isso, será necessário que 
60% das DRSs estejam na fase 
4 (Verde) pelo prazo de 14 dias. 
Na 3ª Etapa, na qual 100% 
dos alunos poderão voltar a 
frequentar presencialmente as 
aulas, a regra valerá quando 
80% das DRSs estiverem na 
fase 5 (Azul).

O governador João Doria 
(PSDB) salientou que o anun-

cio foi feito agora para que os 
envolvidos possam se organizar. 
Todos terão 10 semanas para 
se preparar.

O regramento da escolha 
dos 35% que voltam às aulas 
presenciais será feito por cada 
um dos municípios por meio da 
rede municipal e privada. No 
caso do governo do Estado, o 
secretário de Educação afirma 
que o protocolo deve ser finaliza-
do e divulgado no mês de julho, 
mas ele salienta que a proposta 
é que 100% dos alunos tenham 
no mínimo uma aula presencial 
por semana.

Protocolos – Todas as ins-
tituições da rede terão que se 
adequar dentro dos protocolos 
definidos pelas Secretarias de 
Educação e de Saúde. Na 1ª 
Etapa, deverá haver distan-
ciamento de 1,5 m dentro da 
escola e os horários de entrada 
e saída dos alunos não poderão 
coincidir com o horário de pico 
do transporte coletivo da cidade. 
O intervalo deverá ser feito de 
forma escalonada, por turmas, 
as portas das salas permane-
cerão abertas durante as aulas 
e o prédio deve ser higienizado 
antes e depois das aulas. Tanto 

funcionários quanto alunos se-
rão obrigados a usar máscaras, 
que serão fornecidas gratuita-
mente na rede estadual d ensi-
no. O detalhamento completo do 
protocola está disponível no site 
do governo do Estado.

4º ano – A Secretaria vai 
abrir a possibilidade para que os 
alunos do último ano do ensino 
médio (3º ano) façam de forma 
excepcional o 4º ano do ensino 
médio. Isso onde houver a pos-
sibilidade de abrir estas vagas.

Reforço – O secretário afir-
mou que nestas primeiras eta-
pas o ensino será híbrido (pre-
sencial/remoto). Caso necessite, 
o aluno poderá participar de um 
programa de recuperação rela-
cionado há bimestres anteriores.

Universidades Públicas – A 
secretária de Desenvolvimento 
do Estado, Patrícia Ellen, salien-
ta que as universidades Públicas 
(USP, UNESP e Unicamp) esta-
vam esperando o detalhamento 
deste Plano da Educação para 
fazem seus protocolos. Isso por-
que a realidade deles é diferente 
no que diz respeito a quantidade 
de alunos por sala por exemplo.

Sérgio SAMPAIO
Cláudio LAHOS

Aulas práticas serão apenas para quem já iniciou o processo

Sérgio SAMPAIO

Balcão de Empregos 
oferece 98 vagas

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
quarta-feira (24) está oferecen-
do 98 vagas de trabalho. Entre 
elas: entregador (5), auxiliar 
de produção (5), vendedor de 
telemarketing (5), coordenador 
comercial (3), consultor externo 
(3), auxiliar de cozinha (2), den-
tista (2) e repositor (2).

Embora o atendimento pre-
sencial no Poupatempo e na 
Prefeitura Regional Norte te-
nham sido suspensos, o Balcão 
de Empregos da Prefeitura de 

Rio Preto continua funcionan-
do. Os interessados podem se 
cadastrar por meio do site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos. Por ele, os trabalhado-
res podem enviar currículos e 
se candidatar às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades.

Vinicius LIMA
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Divididos
Dirigentes partidários es-

tão divididos sobre o adia-
mento do calendário eleito-
ral por causa da pandemia. 
O atual calendário prevê elei-
ções para 4 e 25 de outubro, 
porém, o Senado aprovou 
proposta postergando para 
15 e 29 de novembro. Como 
sofre pressão de prefeitos 
nas bases, um grupo de de-
putados se posiciona contra 
o adiamento. Presidentes de 
siglas rio-pretenses acredi-
tam que a proposta terá di-
ficuldade para ser aprovada 
na Câmara Federal, afinal, 
por ser emenda constitucio-
nal, são necessários 308 
votos. 

Grileiros
Dados científicos apontam que 11,6 milhões de hec-

tares de florestas públicas estão em poder de grileiros 
que se apoderaram na mão grande do bem da União, 
na região amazônica: derrubam, queimam e exploram os 
recursos, tudo de forma ilegal. Diante disso, investidores 
internacionais argumentam que, se o governo federal não 
acabar com o desmatamento, não vão fazer investimentos 
no Brasil. Mais: o mercado externo também não deveria 
comprar nada do que é produzido na região, assim, quem 
sabe a floresta permaneça de pé.

Focado 
O prefeito Edinho Araújo (MDB) (foto), segundo sua 

assessoria, está focado no combate à pandemia do Co-
ronavírus. Por isso, não vai dar declaração se deve ou não 
postergar o calendário eleitoral. O prefeito, que vai disputar 
a reeleição, não fala em eleições neste momento, porém, 
sinaliza que concorda com o calendário eleitoral que for 
definido pelo Congresso Nacional. Portanto, sendo em 
outubro ou novembro, para Edinho é indiferente, desde 
que sejam obedecidas as normas de segurança para evitar 
contaminação pela Covid-19.

Fechados
Para o presidente Paulo 

Pauléra (PP), a postergação 
das eleições não terá o nú-
mero de votos necessários 
para ser aprovado na Câmara 
Federal. “Eu acho que não. 
Pelo o que tenho conversa-
do, tem alguns partidos con-
tra, como o PP, Republicanos 
e PL estão fechados contra a 
proposta”, diz, acrescentan-
do que essas bancadas têm 
cerca de 180 deputados e 
mais alguns que se aliarem 
ao grupo, irá dificultar atingir 
os 308 votos para aprovar a 
emenda constitucional. “É 
difícil passar e as eleições 
acontecem em outubro”, 
prevê.

Não acredita
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, disse que 
dificilmente o processo elei-
toral será postergado, como 
prevê a proposta do Sena-
do. “Eu não acredito que vai 
passar na Câmara Federal”, 
diz Nimer, acrescentando 
que é a favor de adiar para 
novembro, a fim de ganhar 
tempo com o objetivo de re-
duzir as contaminações pela 
Covid-19. O emedebista, in-
clusive, também mencionou 
que o PP, Republicanos e PL 
são contra alterar o atual 
calendário eleitoral. “Eles 
seguem orientações dos 
prefeitos de suas bases”, 
frisou o emedebista.

Chancelada
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, tem opinião 
diferente dos seus colegas 
de partidos. Segundo ele, 
a emenda constitucional, já 
aprovada pelos senadores, 
deverá ser chancelada pelos 
deputados. “Tem tudo para 
ser aprovada na Câmara”, 
diz. Para ele, a pandemia 
está em fase decrescente 
e os dias em 15 e 29 de 
novembro preenchem os 
requisitos necessários para 
evitar contaminação pela 
Covid-19. Ramalho também 
concorda com a extensão do 
horário de votação, das 7h 
às 20h. “Eu sou favorável às 
datas”, concordou.

 Abstenção
A votação na Câmara 

Federal também deixa em 
dúvida o presidente do PSC, 
Paulo Neto. “Na Câmara, 
tudo pode acontecer (apro-
var ou rejeitar)”, diz. Paulo 
Neto, porém, diz que é a 
favor ao adiamento do pro-
cesso eleitoral por causa da 
pandemia do Coronavírus. 
Por ser especialista em di-
reito eleitoral, no entanto, 
o dirigente partidário diz 
que, se a propagação do 
Coronavírus não reduzir até 
o processo eleitoral, o índice 
de abstenção deverá ser ele-
vado nos dias das eleições. 
“O eleitor tem medo ser 
contaminado”, diz.

É crime
Pedro Roberto Gomes 

(Patriota), ligado ao meio 
ambiente, lamentou o des-
caso que acontece na Ama-
zônia. “Função do governo 
federal é fazer a defesa do 
meio ambiente e buscar 
auxílio daqueles que dese-
jam investir na preservação 
da Amazônia”, frisou. O 
vereador diz que o povo não 
pode aceitar as queimadas 
como desenvolvimento sus-
tentável. “Isso é crime!”, diz. 
Segundo ele, o presidente 
Bolsonaro precisa rever suas 
ações e buscar a todo custo 
a preservação ambiental: 
“Mesmo longe, isso também 
nos atinge”.

O governo do Estado de São 
Paulo apresentou uma contra-
proposta ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) para readequar 
a abertura do comércio na 
cidade.

Na proposta que veio do go-
verno estadual e foi confirmada 
pelo secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinholi, 
na reunião do Conselho Muni-
cipalista que aconteceu nesta 
quarta-feira (24), o comércio 
de rua e shoppings poderão 
ampliar em duas horas o funcio-
namento diário passando das 
atuais quatro horas para seis 
horas, mas para isso o chama-
do mini-lockdown passaria a ser 
de três dias consecutivos (do-
mingo, segunda e terça-feira), 
nos quais apenas os serviços 
essenciais poderiam funcionar 
na cidade.

Em nota divulgada pela 
Prefeitura durante a live desta 
quarta, a assessoria informou 
que o prefeito Edinho vai con-
versar com o setor empresarial 
sobre essa contraproposta 
apresentado pelo governo do 
Estado.

A proposta original feita por 
Edinho ampliaria o horário de 
funcionamento das lojas de 
quatro para cinco horas por e 
o mini-lockdown seria de dois 
dias (domingo e segunda).

Sincomércio – O presidente 
do Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista de Rio Pre-
to), Ricardo Arroyo, salienta que 
o comércio não aguentaria ficar 
mais um dia fechado (mini-lo-
ckdown de três dias), pois tem 
muitas empresas dispensando 
os funcionários por não estarem 
conseguindo vender o suficien-
te. Ele continua defendo as seis 
horas, mas que a abertura seja 
no mínimo de terça a sábado.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Lojas abertas por seis horas e mini-lockdown 
de três dias é nova proposta na mesa

REABERTURA

Sincomércio e Acirp divergem sobre contraproposta do Estado

Cláudio LAHOS

MAIS AGILIDADE
Edinho cobra medicamentos 
para hospitais de Rio Preto

O prefeito de Rio Preto, Edi-
nho Araújo (MDB), participou 
de uma videoconferência com 
representantes do governo do 
Estado de São Paulo e prefeitos 
de cidades polos. Durante a 
reunião, o prefeito pediu maior 
agilidade do governo estadual 
na aquisição de medicamentos.

“Quero reiterar meu pedido, 
que já havia sido feito na última 
reunião que tivemos, sobre a 
falta de medicamentos para in-
tubação. É uma situação muito 
crítica que esses hospitais estão 

passando e precisamos de uma 
solução urgente”, afirmou o 
prefeito.

Para administrar a escassez 
de remédios, a Funfarme sus-
pendeu as cirurgias eletivas no 
dia 11 de junho por dez dias, 
mas a entidade já prorrogou o 
prazo. “As cirurgias eletivas con-
tinuam suspensas, mas graças 
ao esforço ímpar de toda nossa 
equipe conseguimos um estoque 
e estamos voltando com cirur-
gias oncológicas que estavam 
suspensas há dez dias. Porém, 
como não há uma segurança 
no fornecimento destas medi-

cações, estaremos reavaliando 
diariamente nosso estoque e, 
infelizmente, poderemos suspen-
der novamente essas cirurgias a 
qualquer momento tendo que 
desviar as medicações aos pa-
cientes com Covid-19 e urgência 
e emergência”, afirmou a direto-
ra administrativa do Hospital de 
Base, Amália Tieco.

Nesta semana, a Santa Casa 
tomou a mesma decisão. “Nos-
so estoque está bem baixo e 
estamos preocupados com os 
pacientes. Decidimos deixar os 
medicamentos para pacientes 
de emergência e com Covid-19”, 

Vinicius LIMA

Governo de SP autoriza acompanhante às 
pessoas com deficiência internadas com Covid-19

A Secretaria dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e a 
Secretaria da Saúde do Gover-
no de São Paulo publicaram, 
nesta quarta-feira (24), uma 
resolução conjunta que autoriza 
acompanhamento das pessoas 
com deficiência, por um familiar 
ou cuidador, nos casos de inter-
nação por Covid-19.

“É preciso ter a compreen-
são clara de que os indivíduos 
são diferentes e, em se tratan-
do de pessoas com deficiência, 
o atendimento tem que levar 
em conta a limitação de cada 
um e a necessidade de se ter 
um acompanhante pelo tempo 

todo da internação”, destaca 
a secretária da Pessoa com 
Deficiência, Célia Leão.

Considerando o alto risco de 
transmissibilidade da Covid-19 
para o familiar ou o cuidador, a 
resolução recomenda que ape-
nas as pessoas com deficiência 
sem comunicação e dependen-
tes de terceiros para alimen-
tação e locomoção tenham o 
direito ao acompanhante ga-
rantido no caso de internação 
hospitalar. A nota técnica inti-
tulada “Internação de pessoas 
com deficiência, portadores 
do novo coronavírus”, abrange 
toda a rede pública hospitalar 
do Estado.

A medida também resguarda 

os direitos e a proteção dos 
acompanhantes. Eles devem 
ter idade entre 18 e 59 anos 
e não podem apresentar co-
morbidades. Também precisam 
ser informados sobre toda a 
evolução do quadro dos pa-
cientes e ser orientados sobre 
as particularidades de riscos de 
contaminação durante a perma-
nência no ambiente hospitalar.

“Temos clareza e consci-
ência da questão do contágio, 
mas são casos especiais. É 
preciso proteger o cuidador 
com os EPIs necessários, para 
que ele proteja a própria saúde 
e a saúde do paciente com de-
ficiência”, aponta a secretária 
Célia Leão.

Da REDAÇÃO

STF confirma que jornada e salário de servidor não podem ser cortados

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu nesta quarta-feira 
(24) considerar inconstitucional 
a possibilidade da redução da 
jornada de trabalho e do salário 
de servidores públicos. A medi-
da estava prevista na redação 
original da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LC 101/2000), 

mas está suspensa há 16 
anos por uma decisão liminar 
da Corte.

Após ser interrompido em 
agosto do ano passado, o jul-
gamento definitivo da questão 
foi finalizado nesta quarta-feira. 
Por 6 votos a 5, o STF confirmou 
a ilegalidade da possibilidade 
da redução.

Antes da pandemia da co-

Da REDAÇÃO vid-19, a redução da jornada e 
dos salários de forma propor-
cional era cogitada por alguns 
governadores e prefeitos para 
resolver temporariamente a 
crise fiscal dos estados e mu-
nicípios.

De acordo com a LRF, esta-
dos e municípios não podem ter 
mais de 60% das receitas com 
despesa de pessoal. Se o per-

centual for ultrapassado, fato 
que está ocorrendo em alguns 
Estados, medidas de redução 
devem ser tomadas, como re-
dução ou extinção de cargos e 
funções comissionadas.

O Artigo 23 também previu 
que é facultativa a redução 
temporária da jornada de tra-
balho com adequação dos ven-
cimentos à nova carga horária.

Divulgação

Focado 

contaminado”, diz. nos atinge”.

comentou o provedor da Santa 
Casa de Rio Preto, Nadim Cury. 
Antes mesmo dessas suspen-
sões, os números destas cirur-
gias já tinham caído de 50% a 
80% na região.

Em resposta ao questiona-
mento de Edinho, o secretário de 
desenvolvimento do Estado, Mar-
co Vinholi, disse que esse é um 
problema nacional, uma vez que 
medicamentos como relaxantes 
musculares e sedativos estão em 
falta em todo o Brasil. “Estamos 
atuando junto ao governo Federal 
e ao Ministério da Saúde para re-
solver essa situação”, comentou.

INTERNAÇÕES

Acirp vê como aceitável contraproposta do Estado

A Acirp (Associação Comer-
cial e Empresarial de Rio Preto) 
se posicionou favorável à con-
traproposta feita pelo governo 
Estado para a ampliação do 
mini-lockdown para três dias 
(domingos, segundas e terças-
-feiras) e aumentar de quatro 
para seis horas a abertura do 
comércio de rua e shoppings de 
quarta a sábado.

Em nota, a entidade salienta 
que “analisando a contrapro-
posta, os domingos se tornaram 
praticamente um dia para pas-
seios em família nos shoppings, 
gerando grande fluxo de pessoas 
e poucas vendas no geral. As 
segundas-feiras, historicamente, 
são dias fracos para o comércio 
na comparação com os outros 
da semana. Desta forma, aca-
baríamos ‘cedendo’ somente as 
terças-feiras”.

Sérgio SAMPAIO Um dos pontos colocados 
pela entidade como positivos 
é a ampliação de quatro para 
seis horas no horário de funcio-
namento do comércio de rua, 
galerias e shoppings. A entidade 
salienta que muitas empresas 
não conseguiram reabrir por 
conta do modelo atual, de quatro 
horas, devido ao alto custo ope-
racional e que a ampliação para 
seis horas ajudaria muitas em-
presas a poderem reabrir. Além 

MINI-LOCKDOWN

disso, a ampliação do horário de 
funcionamento colaboraria para 
não ocorrer aglomerações no 
comércio.

“A Acirp entende que o prin-
cipal objetivo desta proposta é 
combater a aglomeração das 
pessoas nos pontos comerciais, 
evitando assim que os números 
dos indicadores do Plano SP 
sofram piora. Não podemos 
regredir para a faixa vermelha!”, 
finaliza.

INCONSTITUCIONAL
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As varizes representam 
veias dilatadas e tortuosas, 
responsáveis por dores nas 
pernas, inchaços, dermatites 
e importante desconforto 
estético. Os principais fato-
res de risco para o desen-
volvimento das varizes nos 
membros inferiores incluem: 
obesidade, sedentarismo, 
trabalhar muito tempo em pé 
ou sentado, histórico familiar, 
antecedente de trombose 
venosa profunda e alterações 
hormonais.

O sexo feminino apre-
senta maior predileção por 
alterações na parede venosa, 
resultando em maior pre-
valência de veias varicosas 
nas mulheres. Os homens, 
entretanto, também podem 
desenvolver varizes e podem 
sofrer com os sintomas de-
correntes das veias varico-
sas. Portanto, tanto homens 
quanto mulheres devem pro-
curar atendimento médico no 
caso de varizes nas pernas.

O diagnóstico das varizes 
é clínico. Toda pessoa que 
reclama de “perna cansada”, 
“perna pesada”, “veias salta-
das”, inchaço e escurecimento 
das pernas pode ser portador 
de varizes. A avaliação médica 
é fundamental, pois permite ao 
profissional de saúde avaliar 
o grau da doença e indicar o 
melhor tipo de tratamento de 
acordo com o perfil do seu 
paciente.

Em tempos de pandemia, 
o tratamento das varizes pode 
ser efetuado no consultório 
médico, de maneira minima-
mente invasiva, sem necessi-
dade de repouso e sem risco 
de contaminação. Técnicas 
modernas, como tratamento 
a laser e escleroterapia com 
espuma de polidocanol, repre-
sentam opções factíveis para 
o tratamento das varizes sem 
necessidade de internação 
hospitalar e sem risco de ex-
posição ao novo Coronavírus. 
Além disso, os procedimentos 

são guiados por ultrassom, o 
que fornece segurança e eficá-
cia ao tratamento das varizes 
dos membros inferiores.

Caso você sofra com varizes 
nas pernas, procure o cirurgião 
vascular. As opções terapêuti-
cas permitem o tratamento das 
varizes com segurança mesmo 
durante a pandemia, sem ris-
cos adicionais aos pacientes.

Prof. Dr. Sthefano Atique 
Gabriel - Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculdade 
de Ciências Médicas da San-
ta Casa de São Paulo, espe-
cialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e coor-
denador do curso de Medici-
na da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago).

          O sexo feminino apresenta maior predileção por 
alterações na parede venosa, resultando em maior prevalência 

de veias varicosas nas mulheres“ ”

Tratamento das varizes 
na época da Covid-19

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Rio Preto confirma 115 novos casos de 
Covid-19 e 119 curados nas últimas 24 horas
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto atualizou os números 
de Covid-19 na cidade durante 
a live desta quarta-feira (24). 
Foram 115 casos confirmados 
nas últimas 24 horas, totali-
zando 1.996 até o momento. 
Dentre desses novos casos 
confirmados, 15 foram de 
profissionais de saúde, que 
totalizam 357 desde o início 
da pandemia, número que 
representa 18% do total de 

casos.
O município também con-

tabilizou 119 curados, e agora 
conta com 1.209 pacientes 
recuperados, número equi-
valente a 60% dos casos. 
Rio Preto também não re-
gistrou mortes pelo segundo 
dia consecutivo, fato que não 
acontecia desde o dia 10 de 
junho. No total, são 60 óbitos 
pela doença. Apesar disso, a 
letalidade entre os casos mais 
graves aumentou de 19,5% da 
última semana para 27,7% 
nesta semana. O coeficiente 
de incidência é de 433 casos 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

a cada 100 mil habitantes.
Sobre os casos de Síndro-

me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG), a Saúde informou que 
são 206 pacientes internados, 
sendo 91 na UTI e 112 nas 
enfermarias. Destes casos, 
101 foram confirmados com 
Coronavírus. O percentual de 
positividade de Covid-19 em 
pacientes com SRAG tem 
aumentado nas últimas se-
manas, sendo de 52,9% nesta 
semana. Na anterior, o mu-
nicípio atingiu o ápice, com 
57% dos pacientes testando 
positivo. Pelo segundo dia seguido, Rio Preto não registrou mortes em decorrência do Coronavírus

Divulgação
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PANDEMIA

COVID-19Menina de 11 anos recebe 
alta após transplante de 

coração no HCM
O coração utilizado no transplante veio de uma doadora de 
Sorocaba. Este foi o nono transplante do órgão no HCM e o 

segundo em 2020

Após receber um novo co-
ração no dia 2 de junho, Maria 
Fernanda Francisco, 11 anos, 
teve alta nesta quarta-feira 
(24) e deixou o Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
em Rio Preto aplaudida por 
funcionários e amigos da fa-
mília. Natural de Jaci, ela ficou 
internada na instituição por 
um mês e meio aguardando 
um doador.

“Ela foi diagnosticada com 
miocardite, uma doença que 
causa a disfunção do coração. 
No caso de crianças, é mais 
difícil encontrar um doador, 
pois o órgão tem que ter o 
peso compatível com a ida-
de dela”, explicou Alexandra 

Siscar Barufi, cardiologista e 
pediatra do HCM.

O coração utilizado no 
transplante veio de uma do-
adora de Sorocaba. Este foi o 
nono transplante do órgão no 
HCM e o segundo em 2020. 
Em março deste ano, o peque-
no Miguel Carvalho, de cinco 
anos, também passou por uma 

cirurgia de transplante de co-
ração bem sucedida. Ele havia 
sido diagnosticado taquicardio-
miopatia, uma disfunção do 
coração secundária à arritmia, 
que faz com que o órgão perca 
a força de contração e aumen-
te de tamanho. Na ocasião, o 
coração veio do município de 
Itajaí, em Santa Catarina.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica do Departamento 
de Saúde, confirmou mais seis 
casos positivos de Covid-19 no 
município.

Foram quatro mulheres, 
com 24, 39, 58 e 59 anos. 
Três delas estão em quaren-
tena em casa, enquanto a 
outra está internada na UTI. 
Os outros dois casos foram de 
homens com 40 e 41 anos. 
Ambos também estão em 
quarentena.

Com mais esses novos 
casos positivos, o município 
contabiliza 752 notificações, 
89 positivos, 549 negativos 
e 114 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 48 
curados, 32 em quarentena, 
6 internados e 3 óbitos.

Mirassol 
confirma mais 
seis casos da 

doença
Da REPORTAGEM

Divulgação

Alta de Maria Fernanda foi comemorada pela família e funcionários do HCM
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PRF apreende R$ 40 mil em mercadoria 
contrabandeada do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu, na manhã desta 
quarta-feira (24), seis grandes 
volumes de mercadorias con-
trabandeadas do Paraguai. Os 
volumes estão avaliados em 
cerca de R$ 40 mil. A apre-
ensão aconteceu na BR-153, 
quando os policiais abordaram 
um ônibus de passageiros que 
faz a linha Campo Grande (MS) 
a Recife (PE).

Segundo informações da 
PRF, uma equipe realizava 
patrulhamento nas imediações 
de Bady Bassitt e abordaram o 
ônibus para inspeção de rotina. 
Durante a revista ao bagageiro 
do veículo, os policiais en-
contraram a mercadoria que 
pertencia a um homem, de 29 
anos. Entre os produtos havia 
óculos de grau e roupas produ-

zidas na China, sem a devida 
comprovação fiscal.

O homem admitiu que os 
produtos foram adquiridos no 
Paraguai, mas alegou que ape-
nas estava levando de Campo 
Grande até o Terminal Barra 
Funda, em São Paulo. Pelo 
serviço, receberia R$300.

Toda a mercadoria, que se-
gundo o homem está avaliada 
em R$ 40 mil, foi encaminhada 
para Receita Federal de Rio 
Preto. Ele acompanhou todo 
o procedimento na Receita e 
depois foi liberado.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

A mercadoria estava no 
bagageiro do ônibus

Polícia divulga imagens para que 
vítimas possam identificar estuprador

A imagem do carro usado 
pelo homem, de 47 anos, sus-
peito de ser o autor de vários 
crimes de estupro na região 
de Rio Preto, foi divulgada 
nesta quarta-feira (24) pelo 
delegado responsável pela in-
vestigação, Wander Solgon. O 
objetivo é que outras mulheres 
que tenham sido vítimas dos 
ataques possam ir até o Deic 
(Departamento Estadual de 
Investigações Criminais) iden-
tificar o suspeito.

O homem foi preso na ter-
ça-feira (23), na casa dele, no 
bairro Ouro Verde. O delegado 
Wander contou que, inicial-
mente abaladas, as vítimas do 
estupro não conseguiam forne-
cer detalhes de características 

físicas do agressor. “Consegui-
mos chegar até o carro dele, 
tiramos fotos dele e do carro. 
Algumas mulheres fizeram o re-
conhecimento da foto e depois, 
o reconhecimento pessoal na 
delegacia”, afirmou.

As investigações tiveram iní-
cio em março e até o momento, 
quatro mulheres reconheceram 
o suspeito. Ele levava as vítimas 
para lugares distantes, normal-
mente matagais ou canaviais 
na região rural de Rio Preto, e 
também cidades próximas. As 
investigações apontaram que 
o suspeito, usando de extrema 
violência, depois do estupro 
tentava matar as vítimas, geral-
mente, sufocando-as.

O homem, que está preso na 
carceragem do Deic, também 
está sendo investigado como 

Tatiana PIRES

OLÍMPIA DE SOUZA – Falecida no 
dia 23/06/2020 aos 79 anos de idade. 
Era solteira, deixando os fi lhos: José, 
Sandra, Marco e Reni. Sepultamento 
ocorreu no dia 24/06/2020 às 11h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

AMÉRICO JOSÉ ISMAEL – Falecido 
no dia 23/06/2020 aos 70 anos de idade. 
Era viúvo de Sônia Maria Silveira Ismael, 
deixando os fi lhos: Américo, Tatiane, 
Mayra, Eduarda e Sofhia. Sepultamento 
ocorreu no dia 24/06/2020 às 11h, sain-

  FALECIMENTOS

Adolescente de 14 anos é 
baleado no Solidariedade

Um adolescente, de 
14 anos, foi baleado na 
noite de terça-feira (23), 
no bairro Solidariedade, 
em Rio Preto. O jovem 
está internado no Hospital 
da Criança e Maternidade 
(HCM).

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a vítima 
estava na avenida Esmeral-
do Carolino, em companhia 

de dois amigos, momento 
em que um carro, que 
aparentemente seria um 
Hyundai HB20, de cor pra-
ta, se aproximou e um dos 
ocupante abaixou o vidro e 
efetuou vários disparos. Um 
dos tiros acertou a perna 
esquerda do adolescente.

A Polícia Militar che-
gou ao local e encontrou 
o jovem caído na via e 
consciente. Aos policiais, a 
vítima disse que não sabia 

Tatiana PIRES dizer quem tentou matá-lo. 
Ele foi socorrido por uma 
equipe do Resgate e enca-
minhado ao HCM.

A assessoria de impren-
sa do hospital informou que 
o adolescente está interna-
do no quarto, consciente, 
orientado e estável. Não 
há previsão de alta médica.

O caso será investigado 
pelo Departamento Es-
tadual de Investigações 
Criminais (DEIC) da cidade.

Divulgação

Jovem está consciente e permanece internado, sem previsão de alta, no HCM

Bandidos armados roubam moto de porteiro

Um porteiro, de 34 anos, 
teve sua moto roubada por 
bandidos armados em Rio 
Preto. O crime aconteceu na 
noite de terça-feira (24), no 
bairro Dom Lafayette Libânio.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, por volta 
das 21h45, a vítima estava 
na rua Elvis Alexandre Novaes 
Medeiros, quando foi abordada 
por dois homens, sendo que 
um deles apontou-lhe uma 
arma e o obrigou a entregar 
a moto, uma Honda CG. Em 
seguida, os criminosos fugiram 
em direção ao bairro Maria 
Lúcia.

A vítima comunicou a Polí-
cia Militar, mas até o momento 
o veículo não foi recuperado. O 
caso será investigado pelo 4° 
Distrito Policial.

Tatiana PIRES

Após o roubo, os criminosos fugiram do local. A moto ainda não foi recuperada

Cláudio LAHOS

ARMA DE FOGO

CRIME DENÚNCIA ANÔNIMA

INVESTIGAÇÃO

Irmãos são 
investigados por 

posse ilegal de arma

A Polícia Militar de Rio 
Preto apreendeu, nesta ter-
ça-feira (23), um revólver 
calibre 32, na residência de 
um pintor, de 24 anos, que 
mora com a irmã, de 19 anos. 
A arma estava escondida, 
envolta em uma bermuda, no 
forro de madeira da casa, no 
bairro Santo Antônio.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a PM 
recebeu uma denúncia de 
uma pessoa que preferiu não 
se identificar, informando 

que na residência estariam 
“picando” drogas para venda. 
Ao chegar à casa, os policias 
foram recebidos pelo pintor, 
que disse morar no local há 
apenas duas semanas. Ele 
negou que tivesse drogas no 
imóvel.

Em revista, os policiais 
encontraram o revólver. O 
suspeito e a irmã foram leva-
dos à Central de Flagrantes e 
liberados após serem ouvidos. 
Registrado como posse irre-
gular de arma de fogo de uso 
permitido, o caso será inves-
tigado pelo 4º Distrito Policial.

Tatiana PIRES

do do velório Municipal de Icem para o 
cemitério Municipal de Icem.

LAURENTINA RITA DE OLIVEIRA 
– Falecida no dia 24/06/2020 aos 80 
anos de idade. Era viúva de Amarante 
Augusto da Silva, deixando os fi lhos: 
João, Cesário, Maria Aparecida, Marcos, 
Maria Lúcia (falecida), Maria Rosa, Luis, 
Luis Claudio, Paulo e Maria Helena. Se-
pultamento ocorreu no dia 24/06/2020 
às 17h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério Parque Jardim 
da Paz.

Cláudio LAHOS

Após serem ouvidos na Central de Flagrantes, os irmãos foram liberados

Após os crimes, estuprador fugia neste carro, um GM Corsa

autor de um homicídio em que 
o corpo da vítima foi encontrado 
carbonizado, no início do ano 

passado, na Estrada do Jaó, 
próximo a rodovia BR-153, em 
Rio Preto.

Divulgação
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Doações de cobertores irão beneficiar morado-
res de rua de Rio Preto

Cláudio LAHOS

Faculdade realiza campanha 
para arrecadar cobertores

A Estácio de São José do 
Rio Preto está realizando uma 
campanha para arrecadar 
cobertores durante este mês 
de junho. A iniciativa envolve 
os professores da instituição, 
alunos e familiares. As doa-
ções podem ser entregues de 
segunda a sexta-feira, das 8h 
às 18h, na Estácio – Rua Si-
queira Campos, 2552, Parque 
Industrial.

“A campanha começou no 
dia 1 de junho e atende os 
moradores em situação de 
rua. Essa ação foi inicialmente 
desenvolvida pelos nossos do-
centes junto com os coordena-
dores e a gente busca junto à 
comunidade rio-pretense esse 
apoio. Podem ser doados co-
bertores novos e seminovos”, 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

explicou a gestora da Estácio 
Rio Preto, Maria Lisiane Teixeira.

De acordo com Lisiane, a 
decisão de priorizar os cober-
tores foi pelo fato de muitas 
campanhas voltadas para a 
arrecadação de agasalhos se-
rem realizadas neste período. 
“O pessoal que tiver aquele 
cobertor já guardado há muito 
tempo pode ajudar quem está 
precisando. Ver a alegria de 
quem recebe é muito gratifican-
te”, afirmou. A ação vai assistir 
cerca de 500 pessoas, atendi-
das pela Pastoral do Povo em 
Situação de Rua em Rio Preto.

Mais informações sobre a 
campanha podem ser obtidas 
pelo telefone (17)  99265-
7699. Quem não puder ir até 
a instituição, poderá entrar em 
contato que a faculdade se dis-
ponibiliza a ir busca. A campa-
nha vai até o dia 30 deste mês.

Divulgação

Além de ser uma das mais 
competentes repórteres que os 
canais de televisões brasileiras 
têm, Andréia Sadi tem uma 
beleza e simpatia que encanta 
muitos telespectadores. Vale 
ressaltar que a bela viralizou na 
internet após entrevista com o 
advogado Frederick Wassef, que 
dizia que “nem sabia que Queiroz 
estava na (sua) casa”. Aí, Sadi 
questionou: “O Queiroz pulou o 
muro? Apareceu voando na casa 
do senhor? Ou foi levado por al-
guém?”. Wassef silenciou, claro!

Curiosidades sobre Sadi
Andréia Koudsi Sadi, 33 

anos, com origem árabe, seu 
avô materno veio do Iraque e o 
paterno tem ascendência liba-
nesa e síria. Com uma carreira 
brilhante, já nasceu causando 
e brinca que “já nasceu” como 

notícia. Ela veio ao mundo em 
um carro. A bolsa de sua mãe 
estourou no chuveiro, mas não 
deu tempo de chegar de onde 
morava, no Morumbi até o 
hospital, na região da Paulista. 
O trânsito foi bloqueado e seu 
parto ganhou até aplausos de 
pessoas que estavam em um 
ônibus.

Quem vê sua desenvoltura 
em frente à câmera pode ima-
ginar uma longa experiência de 
Sadi, mas ela está na Globo há 
apenas cinco anos. Antes disso? 
Nada de televisão. Trabalhou 
na internet, assessoria e jornal. 
Foram dois meses para se sentir 
segura e largar o papel nas en-
tradas ao vivo. Com confiança, 
fez até graça na Globo News: 
“Tenho informação do que você 
quiser. O que você quer saber?” 
– soltou Andréia Sadi em um dos 
programas que participou.

Luiz Felipe POSSANI

Voa voa, 
Queirozinho

Instituto dos Cegos de Rio Preto realiza Festival de Tortas

Nesta quinta-feira, dia 25, 
o Instituto dos Cegos – Centro 
de Reabilitação Visual de Rio 
Preto realiza o Festival de 
Tortas em prol da instituição 
que atualmente atende mais 
250 pessoas, sendo crian-
ças, adolescentes, adultos 
e idosos. A entidade hoje 
também é uma referência na 
área da Reabilitação Visual e 
Prótese Ocular por meio do 
Ministério da Saúde e Secre-
taria Municipal da Saúde de 
Rio Preto conveniados como 
um “Centro de Reabilitação 

Visual” e através da Secre-
taria da Assistência Social o 
Centro Dia, para os usuários 
com mais de 30 anos.

Para participar do Festi-
val de Tortas, basta entrar 
em contato via WhatsApp: 
(17) 98169-4975 ou pelo 
telefone (17) 3355-5000, e 
retirar por Drive Thru das 9h 
às 12h nesta quinta-feira, 25, 
no Instituto dos Cegos, que 
fica na Rua Cléo de Oliveira 
Roma, 200, Jardim Morumbi. 
O valor de cada torta, com 
aproximadamente 1kg é de 
R$ 25 nos sabores de frango 
e palmito.

Luiz Felipe POSSANI

Bar e Chopperia de 
Rio Preto entrega 500 

marmitas em ação solidária 
durante a pandemia

Com uma ação solidária, 
o Bar e Chopperia Zero Grau 
iniciou no mês de maio uma 
arrecadação de uma marmi-
ta por cada prato vendido 
neste período da Covid-19. 
Desde a sua retomada, em 
esquema de delivery, a ação 
solidária, com a parceria 
do Instituto As Valquírias, 
resultou em 500 marmitas 
arrecadadas que serão en-
tregues nesta quarta-feira, 

dia 24, contribuindo com a 
situação precária de diver-
sas famílias que estão en-
frentando o difícil momento, 
decorrente da pandemia do 
Coronavírus.

“A parceria com As Val-
quírias possibilita que che-
guemos às pessoas que 
realmente estejam preci-
sando e ajudar a combater 
as dificuldades, como a 
fome”, explicou Patrícia de 
Paula, mantenedora do Zero 
Grau.

Luiz Felipe POSSANI

A empresária Patrícia de Paula, do Zero Grau

Cia. Fábrica de Sonhos apresenta o espetáculo “Era 
uma vez… a Cigarra e a Formiga” através de live

A Cia. Fábrica de Sonhos, 
que há 22 anos atua no seg-
mento teatral, não poderia dei-
xar de criar novos mecanismos 
de comunicação e proximidade 
com o seu público, alunos e 
parceiros neste período de iso-
lamento social.

Desde o dia 23 de março, 
a companhia vem criando, pro-
duzindo e fruindo uma série de 
conteúdos artísticos por meio de 
suas redes sociais – Facebook, 
Instagram e Youtube.

Entre os conteúdos propos-
tos por meio de imagens, vídeos 
gravados e lives, a companhia 
vem compartilhando oficinas de 
teatro, aulas de alongamento, 
brincadeiras e jogos lúdicos, 
construção de brinquedos, apre-
sentações musicais, dicas tea-

trais, de leitura e gestão cultural, 
esquetes clown, causos caipiras 
e contações de histórias.

E a super novidade será a 
primeira exibição ao vivo de um 
espetáculo on-line da compa-
nhia por meio de uma live que 
será transmitida pelo Instagram 
e também no canal do Youtube 
da Cia. no dia 27 de junho (sá-
bado), às 16h.

O espetáculo que será en-
cenado nesse novo formato é 
a mais recente montagem es-
treada da companhia “Era uma 
vez…A Cigarra e a Formiga” que 
traz ao palco uma importante 
reflexão sobre a condição de 
trabalho do artista e sua cons-
tante busca para ser respeitado 
enquanto profissional por sua 
família e sociedade, e também 
os desafios inerentes a profissão 
que obrigam o artista a se rein-

Da REDAÇÃO

SOLIDARIEDADE DOAÇÕES

NA TELINHA

TEATRO

ventar a todo momento.
E é exatamente neste con-

texto que a Cia. Fábrica de 
Sonhos se baseou para conti-
nuar compartilhando com o seu 
público, alunos e parceiros o que 
mais saber fazer – arte.

Os espectadores que pude-
rem e quiserem poder apoiar 
culturalmente o trabalho que 
vem sendo realizado pela cia. 
por meio do investimento coleti-
vo Vakinha on-line que no dia da 
apresentação estará disponível 
na versão pague quanto puder.

Serviço
Era uma vez…A Cigarra e a 

Formiga
Dia: 27 de julho
Horário: 16h
Plataforma virtual: Instagram 

e Youtube
Instagram: @ciafabricade-

sonhos
Canal no Youtube: www.

youtube.com/channel/UCbywgk-
j4fCJvmP1RZJdsFfQ

O espetáculo “Era uma ve-
z…A Cigarra e a Formiga” traz 
à cena uma importante reflexão 
sobre o trabalho do artista. A 
Cigarra é uma artista e enfrenta 
todas as dificuldades impostas 
pela família e pela sociedade 
para seguir seu caminho com a 
arte. No entanto, sua profissão 
possuí algumas atipicidades que 
muitas vezes não são compre-
endidas, nem por ela mesma, 
o que a leva a buscar uma 
oportunidade convencional de 
trabalho no escritório do Sr. Tião 
Formiga Saúva. O que ela não 
sabia é que seria desse encontro 
inesperado com Tião Formiga 
que sua carreira artística iria 
realmente mudar. Apresentação será no Instagram e no Youtube da companhia

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Jornalista Andréia Sadi, da Globo News, viralizou na Internet
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
CERTIDÃO

RESULTADO DEFINITIVO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019-CMDI
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para 
parceria, em regime de mútua cooperação para a consecu-
ção de fi nalidade de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de serviços e programas/projetos complemen-
tares ou inovadores, por tempo determinado, de política de 
atendimento aos direitos do idoso, conforme previsto no 
artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e que tenha como 
benefi ciários idosos, segundo as linhas de ações previstas 
na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Estatu-
to do Idoso e demais legislações.
A Comissão de Seleção de Projetos do CMDI, no uso de 
suas atribuições legais, cumprindo ao disposto no Decreto 
nº 17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 
nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, CERTIFICA que foi 
publicada no dia 16 de junho de 2020 a ACEITAÇÃO dos 
documentos de habilitação e não incidência em impedimen-
tos legais de acordo com os requisitos do item 10.2 do edital, 
das Organizações da Sociedade Civil citadas abaixo, para 
executarem as respectivas propostas classifi cadas. E trans-
corrido o prazo de 05 dias contados a partir da publicação, 
NÃO HOUVE interposição de recurso.
1- Associação e Ofi cina de Caridade Santa Rita de Cassia.
CNPJ 51.855.864/0001-26
RuaVoluntários da Pátria, 44, Engenheiro Schmidt, CEP 
15.104-040
Proposta: n°02/2019: Qualidade de vida com energia limpa.
2- Lar São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto
CNPJ 60.001.187/0001-70
Rua Fernão Dias Paes Leme, 414, Maceno, São José do Rio 
Preto, CEP 15.060-130
Proposta: n°04/2019: Climatização – gerando qualidade.
A documentação será encaminhada para o Departamento 
de Gestão de Repasse de Recursos Públicos/SEMAS para 
formalização das parcerias.
São José do Rio Preto, 24 de junho de 2020.
Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019 – 
CMDI. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA.
DPL – PROCESSO: 11106/2020 - EMPENHOS 6670/2020 E 
6671/2020
Considerando manifestação da Gerência de Vigilância 
Sanitária de Estabelecimentos de Medicamentos e Afi ns ao 
analisar a contranotifi cação apresentada quanto ao item cód. 
42346 referente à substituição dos empenhos supramen-
cionados, DECIDO:  Com fundamento no Art. 87, II da Lei 
nº 8.666/93, aplico-lhe multa de 20% do valor referente ao 
descumprimento das obrigações assumidas. Fica concedido 
o prazo de 05 dias úteis para apresentar defesa ou regulari-
zar a substituição. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
PE 322/19 - PROCESSO 12971/19 – ATA/0743/19 - EMPE-
NHO 6305/20
CONTRATADA: PORTAL LTDA
PE 690/19 - PROCESSO 15739/19 – ATA/0126/20 - EMPE-
NHO 6554/20
CONTRATADA: NOSLIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA ME
PE 12/19 – PROCESSO 141/19 – ATA/0306/19 - EMPENHO 
8015/20
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
DPL – PROCESSO 1763/20 - EMPENHO 5988/20
Considerando que até o momento não foi regularizada as 
entregas totais dos empenhos supramencionados, DECIDO: 
Com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/93, bem como 
a cláus. 6ª, 6.1.1 do instrumento contratual aplicar pena de 
ADVERTÊNCIA, e por se tratar de falta grave, a reincidência 
implicará em rescisão contratual e penalidades adminis-
trativas. Com fundamento no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, 
cc. com a cláus. 6ª, item 6.2, IV do contrato, aplico-lhe ao 

descumprimento contratual, multa de 20% do valor referente 
ao descumprimento contratual. Fica concedido o prazo de 
05 dias úteis para apresentar defesa ou regularizar a presta-
ção dos serviços. A inércia e o não cumprimento do contrato 
poderão implicar no agravo da penalização. SMS ALDENIS 
BORIM.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHO 9088/20
CONTRATADA: CENTRATO COMÉRCIO DE PRODUTOS 
GASTRONOMICOS EIRELI ME
EMPENHO 5999/20
Notifi co Derradeiramente os representantes legais das con-
tratadas, para entregarem no prazo de 03 dias úteis, impre-
terivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos 
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo esta-
belecido implicará na aplicação das penalidades administrati-
vas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa 
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: USA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS CIRÚRGICOS EIRELI
CONTRATO ATA/0606/19
CONTRATADA: NA ATIVA COMERCIAL EIRELI
CONTRATO ATA/0332/20
Considerando edital do processo licitatório quanto à regula-
ridade fi scal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”, 
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.3. 
Fica os representantes legais das empresas supramenciona-
das NOTIFICADOS para apresentar ad CERTIDÕES SU-
PRACITADAS nesta S. M. Saúde, no prazo de 05 dias úteis, 
contados do recebimento desta, de forma a dar real cumpri-
mento ao processo licitatório, estando a contratada sujeita à 
aplicação das penalidades contratuais que podem, inclusive, 
culminar na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o 
prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo, apre-
sentar o contraditório, em atendimento aos ditames constitu-
cionais. - SMS – DADM
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de rescisão amigável do Termo de Convê-
nio - Concessão de Créditos mediante consignação em folha 
de pagamento que entre si celebram o Município de São 
José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal da 
Fazenda e a Caixa Econômica Federal. OBJETO: O presen-
te Termo de rescisão amigável de convênio tinha como obje-
to a concessão, aos servidores ativos da PREFEITURA, de 
empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco Central, 
para pagamento através de descontos consignados em folha 
de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EXTRATO: Termo de Convênio - Concessão de Créditos 
mediante consignação em folha de pagamento – Servidores 
Ativos – Administração Direta – que entre si celebram o Mu-
nicípio de São José do Rio Preto, por intermédio da Secre-
taria Municipal da Fazenda e a Caixa Econômica Federal. 
OBJETO: O presente convênio tem como objeto a conces-
são, aos servidores ativos da PREFEITURA, de emprésti-
mos, nas condições aprovadas pelo Banco Central do Brasil, 
para pagamento através de descontos consignados em folha 
de pagamento.
DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2020.
BASE LEGAL: Decreto Municipal n° 18.543/20 e Lei Federal 
nº 8.666/93.
EXTRATO 
1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Tomada de Preços Nº 32/19 CONTRATO: TOP/0001/20
CONTRATADA: Capi Engenharia Ltda
Nos termos do art. 57, § 1º, IV da Lei 8.666/93, fi ca prorroga-
do por mais 60 dias, o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado. SMO. Sergio A. Issas.
EXTRATO 
1° TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
Tomada de Preços Nº 32/19 CONTRATO: TOP/0001/20
CONTRATADA: Capi Engenharia Ltda
Nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, fi ca acrescido 
em aproximadamente 24,9858350696% e fi ca suprimido 
em aproximadamente 0,530481684831% do valor inicial do 
contrato supramencionado.  SMO. Sergio A. Issas
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020
ATA Nº 0432/20

CONTRATADA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/ insumos da re-
lação REMUME - Valor Unitário – Item 15 – R$0,719 – SMS 
- Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0433/20
CONTRATADA: MP3 DIST. E IMP. DE UTILIDADES E MA-
TERIAL ESCOLAR EIRELI.
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Va-
lores Unitários – Item 02 – R$1,85; Item 08 – R$0,75; Item 
21 – R$1,95; Item 22 – R$1,97; Item 49 – R$1,00; Item 50 – 
R$1,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2020
ATA Nº 0434/20
CONTRATADA: VIVIAN FORTE DE SOUSA 22058529812
OBJETO: Fornecimento de materiais de expediente - Valor 
Unitário – Item 39 – R$7,98 – SMA – Luís Roberto Thiesi - 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2020
ATA Nº 0435/20
CONTRATADA: LICITAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de software - Valores Unitários – 
Item 01 – R$844,45; Item 02 – R$844,45 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO 

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 181/2020 – Processo n.º 
11.751/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas de latex 
em função da pandemia do COVID-19. Secretaria Municipal 
de Saúde. Sessão pública realizada on-line com inicio dia 
03/06/2020. O pregão em epígrafe foi declarado FRACAS-
SADO em razão dos valores fi nais alcançados nos itens 01, 
02, 03 e 04 fi carem acima da estimativa do Edital, não repre-
sentando vantagem a aquisição para a Administração. Não 
houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da 
sessão está disponível no “Portal de Compras – Pregoeira.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 191/2020 - Processo 
11.792/2020
Interessada: Fanem Ltda.
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
médicos hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde.
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor 
encontra-se à disposição dos interessados no “Portal de 
Compras”, e em “Edital completo e anexos”. Pregoeira.
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 022/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AM-
PLIAÇÃO/READEQUAÇÃO DA E.M. DO BAIRRO CAMPO 
BELO (RUA PROJETADA 19, ATUAL ANTONIO SEVERO 
DOS SANTOS 878), CONFORME PLANILHAS ORÇAMEN-
TÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e ME-
MORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 1.503.138,52 – Prazo de 
execução: 300 dias - Data Limite para recebimento dos en-
velopes contendo a habilitação e a proposta: 15/07/2020 às 
17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos envelo-
pes: 16/07/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de Com-
pras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. Alberto 
Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.riopreto.
sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 023/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE 
OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RE-
ALIZAÇÃO DE OBRAS DE READEQUAÇÃO DA E.M. DO 
BAIRRO SOLIDARIEDADE (RUA PROJETADA 10, ATUAL 
VINICIUS CESAR AGUIAR, ESQUINA COM A AV. “A” ATU-
AL ESMERALDO CAROLINO), CONFORME PLANILHAS 

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

Publicidade Legal A7&Edital
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ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, 
e MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOS AO EDITAL – SEC. 
MUN. EDUCAÇÃO. Valor estimado: R$ 592.013,15 – Prazo 
de execução: 120 dias - Data Limite para recebimento dos 
envelopes contendo a habilitação e a proposta: 16/07/2020 
às 17:00 horas. Data da sessão pública de abertura dos 
envelopes: 17/07/2020 às 08:30 horas - Local: Diretoria de 
Compras e contratos – 2º andar do Paço Municipal  - Av. 
Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    
LICITAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS nº 024/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO 
DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INSTA-
LAÇÃO ELÉTRICA, COM AUMENTO DE CARGA PARA 
O QUADRO DE MEDIDORES COLETIVO, VISANDO 
ATENDER A AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS INSTALADAS 
NO “CENTRO DE INCUBADORA DE EMPRESAS”, CON-
FORME PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA 
FISICO FINANCEIRO, e MEMORIAL DESCRITIVO ANE-
XOS AO EDITAL – SEC. MUN. OBRAS. Valor estimado: 
R$ 202.828,53 – Prazo de execução: 90 dias - Data Limite 
para recebimento dos envelopes contendo a habilitação e a 
proposta: 17/07/2020 às 17:00 horas. Data da sessão públi-
ca de abertura dos envelopes: 20/07/2020 às 08:30 horas 
- Local: Diretoria de Compras e contratos – 2º andar do Paço 
Municipal  - Av. Alberto Andaló nº 3030. Outras informações: 
http://www.riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/Visitante.action    

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO

EXTRATO DO CONTRATO 006/2020
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Telebrasil Telecomunicações Ltda
OBJETO: Fornecimento de Serviços Sistema de Telefônia 
para manutenção em 01 Gabinete Central PABX Intelbras 
Modelo Unniti; 01 E-1 30 Canais, 30 Licenças de Ramais IP; 
01 Mesa Virtual, 30 Aparelhos IP 125i incluindo a prestação 
de serviços de:
a) Montagem do(s) equipamento(s);  
 b)Programação/confi guração do(s) equipamento(s), placa(s) 
e acessório(s);  
 c) Conexão do(s) equipamento(s) na infraestrutura interna 
do cliente;  
d) Conexão do(s) equipamento(s) ao aterramento do cliente; 
e)Testes do(s) equipamento(s);  
f) Treinamento operacional in loco. 
VALOR MENSAL: R$ 290,00 (Duzentos e noventa reais).
VALOR TOTAL: R$ 3.480,00 (Três mil e quatrocentos e 
oitenta reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
O pagamento do valor devido à CONTRATADA será atendi-
do com recursos dotados no orçamento da CONTRATANTE 
para o período compreendido no contrato. 
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2020.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato 006/2020; Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 
123/2006 e Lei 13.303/16.
São José do Rio Preto-SP, 05 de junho de 2020.
    _______________________
    Rodrigo Juliano Ildebrando
          Diretor Presidente
          

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 
16/2017
PREGÃO ELETRÔNICO nº 26/2017 – PROC. nº 32/2017
Contratada: NOBRE FACILITIES LTDA – ME.
Objeto: Rerratifi cação do 4º termo aditivo, reajuste, reequilí-
brio econômico-fi nanceiro e prorrogação contratual referente 
à prestação de serviços de controle, operação e fi scalização 
de portarias e edifícios, nas unidades do SeMAE.
Valor contratual vigente reajustado: R$ 1.163.247,57  Valor 
contratual prorrogado: R$ 1.184.520,24 Prazo: 12 meses  
Data assinatura: 24.06.2020. 
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
EXTRATO DE DESPACHO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO 36/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 39/2019 – 
PROCESSO 49/2019
Contratada: CHIESA BRASILIA AUTO POSTO LTDA.
Objeto: Reajuste de preços referente à contratação de posto 
para fornecimento de combustíveis líquidos por um período 
de 12 meses para abastecimento dos veículos da frota do 
SeMAE.
Data da assinatura: 22.06.2020 Valor do acréscimo: R$ 
5.837,58 Valor total: R$ 333.053,69.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 38/2019 – 
COMPRA DIRETA 3262/2019
Contratada: REAL SERVIÇOS & MANUTENÇÃO LTDA - ME.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência referente à con-
tratação de empresa especializada para realizar serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em paisagismo e sistema 
de irrigação, existentes na Sede Administrativa e Gerência 
de Operação e Manutenção – Esgoto, incluso o fornecimento 
de materiais.
Valor: R$ 12.546,84 – Prazo: 12 meses – Assinatura: 
22.06.2020.
S. J. Rio Preto, 24.06.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2020 – PREGÃO ELE-
TRÔNICO 06/2020 – PROCESSO 010/2020
Contratada: TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 07.08.2020. 
Data da autorização: 22.06.2020.
Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 24.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 003/2011 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: WALTER PEREIRA LOTERIAS LTDA 
ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 2,39904% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 128/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,19167% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

Retifi cação Extrato de Portaria n.º 009/2019 - de 09 de 
abril de 2019 – Substitui o Presidente da Comissão: Pe-
dro Sergio Romeiro, pelo servidor estável João Roberto de 
Oliveira Lima, nomeando-se os servidores estáveis: Hamilton 
Cesar de Souza e Osvaldir Fialho de Brito, para a composi-
ção da  Comissão Sindicante, na apuração dos fatos relata-
dos no Interno nº 056/2019 – CGCM/SMTTS, com efeito a 
contar de 28 de fevereiro de 2020.
SECRETARIA DE TRÂNSITO TRANSPORTES E SEGU-
RANÇA/CORREGEDORIA GCM

                        
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPOR-

TES E SEGURANÇA
PORTARIA SMTTS/Nº 22/2020

                      Dispõe sobre a designação de agentes de 
trânsito. 
O Engº Amaury Hernandes, Secretário Municipal de Trân-
sito, Transporte e Segurança, no uso de suas atribuições 
legais, etc.

RESOLVE: 
Artigo 1º - Nos termos do § 4º do artigo 280 da Lei Federal 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro e, de conformidade com o Convênio 
fi rmado com o Governo do Estado de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de Segurança Pública, DESIGNAR para 
atuarem como agentes da Autoridade de Trânsito no âmbito 
de sua competência no município de São José do Rio Preto, 
os seguintes policiais militares, objeto dos Ofícios nº. 17° 
BPM/I-164/4000/19, BPMI/I-191/300/20 e BPM/I-173/200/20 
expedidos pelos respectivos Comandantes.
- Cabo PM Alessandro da Silva Francisco, RE: 990.699-1;
- Cabo PM Natanaelson Santana Fonseca, RE: 119.660-0;
- Cabo PM Roberto Brochado da Mota, RE: 113.289-0;
- Cabo PM Vitor Hugo Felix, RE: 150.312-0;
- Soldado PM Calissa Lisboa Rodrigues Ferreira, RE: 
148.193-2;
- Soldado PM Daniel Roberto dos Santos, RE: 152.666-9;
- Soldado PM Beatriz Rodrigues de Oliveira, RE: 146.250-4;
- Soldado PM Silvio Cesar Donegá Souza, RE: 148.646-2;
- Soldado PM Nilson Junio Miron, RE: 154.910-3;
- Soldado PM Leonardo Moraes Damásio, RE: 156.240-1.
Artigo 2º - Os efeitos desta portaria retroagem a partir de 19 
de junho de 2020. 
                 Registre-se;
                            Publique-se;
                                        Cumpra-se.                                        
                                                                      São José do Rio 
Preto, 24 de junho de 2020.
                                                       Amaury Hernandes
                           Secretário Municipal de Trânsito, 
Transportes e Segurança

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020/SEMAS 
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, em regime de mútua cooperação 
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional para pessoas com deficiência em Residência Inclusiva, que tem 
por objetivo acolher pessoas com algum tipo de deficiência, de forma provisória e excepcional, com 
vistas a desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária entre os residentes, promovendo o 
acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva, dentre 
outras. 
A Comissão de Seleção do Chamamento Público, composta pelos membros: Janaina Darli Duarte 
Simão, Leonara Ribeiro Fontes, Maria Cristina Romanelli e Maria Inês Gonçalves Pena, analisaram e 
pontuaram a proposta única, apresentada pela OSC Associação Espírita A Caminho da Luz – AELUZ.  
Com base nos critérios de julgamento especificados no edital, sendo: 0 = Insatisfatório; 1= 
Satisfatório; 2= Plenamente Satisfatório, observados os pesos de cada item, sendo nota mínima zero 
e máxima 4, conforme pontuação a seguir relacionada: 
 

Iten
s 

Critérios Pe
so 

Pontuaçã
o 
 

Nota 
Máxima 

Nota 
Atribuíd
a 

A Consonância entre os objetivos, metas e 
resultados.  

1 0; 1 ou 2 2 2 

B Metodologia coerente com os objetivos do 
serviço. 

2 0; 1 ou 2 4 4 

C 
 

Indicadores para acompanhamento e 
avaliação. 

1 
 

0; 1 ou 2 2 2 

D Adequação da proposta com os objetivos 
específicos e com valor de referência. 

2 0; 1 ou 2 4 4 

E Custos: detalhamento de todas as despesas 
para operacionalização do serviço através de 
planilha orçamentária.  

2 0; 1 ou 2 4 2 

F Propostas que atendem a legislação e 
normativas referentes à Política Nacional de 
Assistência Social, Sistema Único de 
Assistência Social, Lei Orgânica de 
Assistência Social e Norma Operacional 
Básica – NOBSUAS com suas alterações, 
Norma Operacional Básica – NOBSUAS/RH, 
Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, Orientações Técnicas do 
MDS referentes os serviços de Proteção 
Social Especial de Alta Complexidade, e 
demais normativas pertinentes.  

2 0; 1 ou 2 4 4 

H Capacidade material e humana apresentada 
pela Entidade, referente ao serviço proposto 
no edital. 

1 0; 1 ou 2 2 2 

I Tempo de atuação no Serviço 2 0; 1 ou 2 4 4 

 TOTAL ------------- 26 24 
 

De acordo com o previsto no item 7.4.3 do Edital de Chamamento Público fica classificado o plano de 
trabalho da Organização da Sociedade Civil Associação Espírita A Caminho de Luz – AELUZ, com 24 
pontos. 
Resultado: Sendo assim, em conformidade com o item 7.7.1, foi declarada pela Comissão de 
Seleção que a Associação Espírita A Caminho de Luz - AELUZ é a organização selecionada no 
processo de Chamamento Público. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão cuja ata será assinada pelos 
membros presentes da Comissão de Seleção. 
São José do Rio Preto, 18 de junho de 2020 

___________________________________________ 
JANAINA DARLI DUARTE SIMÃO 

 Comissão de Seleção 
______________________________ 

LEONARA RIBEIRO FONTES 
 Comissão de Seleção 

______________________________ 

 

 

MARIA CRISTINA ROMANELLI 
 Comissão de Seleção 

_________________________________ 
MARIA INÊS GONÇALVES PENA 

 Comissão de Seleção 
 

 
A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fi m de 
gerar publicidade, apresenta lista dos Requerimentos a Vota-
ção APROVADOS na 19ª Sessão Ordinária, realizada no dia 
23 de junho de 2020.

Ver. Anderson Branco
01. 605/20: de congratulação e reconhecimento público 
com a COLOR TEC RP – Assistência Técnica e Manutenção 
em Máquinas de Lavar, pelos 12 anos de atividades em São 
José do Rio Preto;
02. 616/20: de congratulação e reconhecimento público 
a Edson de Oliveira Sousa, pelos 10 anos de referência na 
prestação de serviços em laqueação de portas e móveis em 
São José do Rio Preto;
03. 619/20: de congratulação e reconhecimento público 
à AGRONAVA – Agropecuária e Pet Shop, por completar 1 
ano de empreendimento em São José do Rio Preto;

Ver. Fábio Marcondes
04. 638/20: de congratulações com o amigo e empresá-
rio José Tápparo e seu Engenho Don Tápparo, pelas ações 
sociais promovidas nesse período de combate à COVID-19;
05. 639/20: de congratulações com os amigos e empre-
sários Reinaldo Zanon e Luís Gustavo Zanon, e com seu 
Grupo Zanon, pelas ações sociais promovidas nesse período 
de combate à COVID-19;
06. 642/20: de congratulações aos Laticínios São José, 
pelos 4 anos de inauguração de sua loja no Parque Residen-
cial Damha, e pelos 50 anos de tradição em São José do Rio 
Preto – SP;

Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto 
07. 630/20: de congratulações à Polícia Militar, haja vista 
operação conjunta entre militares do 17º BPM/I e do 13º GB, 
que resultou no salvamento de cidadã, que tentava suici-
dar-se em viaduto da Avenida Potirendaba com BR153, no 
nosso município;

Ver. Jean Dornelas
08. 608/20: requer ao Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes – DNIT, através do órgão com-
petente, que venha a prestar justa homenagem ao grande 
empresário “Antônio Tarraf”, batizando com seu nome o novo 
complexo viário da Rodovia Tranbrasiliana (BR 153), no fi nal 
da Avenida José Munia, localizado no Jardim Bosque das 
Vivendas;
09. 635/20: de congratulações com a Igreja Evangélica 
Quero + de Deus, em comemoração pelo 12º aniversário;
10. 644/20: requer à Rumo Malha Paulista S.A., explica-
ções técnicas quanto ao acionamento exagerado da buzina 
das locomotivas, principalmente no período noturno, defronte 
ao Hospital Estadual João Paulo II, localizado no Jardim 
Fuscaldo;

Ver.ª Karina Caroline 
11. 626/20: de congratulações com o “The Rotary Fou-
ndation”, em parceria com os Distritos 4480, 7820 e 4470, 
pela doação de uma unidade volante de diagnóstico médico 
para o Hospital de Base de São José do Rio Preto;
12. 629/20: de congratulações e aplausos ao Grupo 
“Depressão Tem Cura (DTC)”, da Igreja Universal do Reino 
de Deus, pelo brilhante trabalho social realizado no período 
de isolamento social;

Ver. Paulo Pauléra
13. 611/20: de congratulação com a Torcida Jovem, 
principal torcida organizada do Santos Futebol Clube, pela 
doação e entrega de mais de 100 “marmitas” aos moradores 
de rua de São José do Rio Preto – SP;
14. 612/20: de congratulação com a Torcida Gaviões da 
Fiel, principal torcida organizada do Sport Clube Corinthians 
Paulista, pela doação de mais de 500 litros de leite nos 
bairros Cidadania, Nova Esperança, Solo Sagrado e Lar São 
Vicente de Paula em São José do Rio Preto – SP;
15. 613/20: de congratulação com o fotógrafo Paulo Ber-
ton, pela conquista da Medalha de Ouro no Concurso “Good 
Light 2020 International Exibition of Art Photographic”;
16. 614/20: de congratulação com a artista Héstia Ten-
fuss e a curadora Patrícia Reis Buzzini, pela exposição “Lago 
Leste”, em São José do Rio Preto, no ano de 2020;
17. 615/20: de congratulação com a pesquisadora e 
professora Hermione Elly Melara, pelo lançamento do livro 
'Aedes aegypti: a odisseia de um matador' em 2020;
18. 627/20: de congratulação com a Rede Vida de Tele-
visão, que completa 25 anos de existência da emissora no 
Brasil, que é considerada a maior rede católica de tv digital;
19. 628/20: de congratulação com o Armazém Café, que 
há 29 anos adoça o dia-a-dia dos rio-pretenses com seus 
deliciosos alimentos;
20. 631/20: de congratulação com as estudantes rio-
-pretenses Maria Julia Garcia Martins, Letícia Rodrigues da 
Silva Vasconcelos e Thaís Bastos Signorini, pela realização 
da Campanha de Doação de Materiais didáticos preparativos 
para Vestibular, durante o isolamento da COVID-19;
21. 633/20: de congratulação com os alunos, profes-
sores e colaboradores do Colégio Domus Mariae de São 
José do Rio Preto, pela ação solidária para arrecadar e doar 
materiais de higiene para famílias carentes;
22. 634/20: de congratulações com a Fazenda Santa 
Alice e o Armazém Santa Madonna, pela chegada do novo 
Café “Grano17”, na cidade de São José do Rio Preto, em 
2020;

Ver. Pedro Roberto Gomes 
23. 610/20: à Diretoria Executiva do Banco do Brasil, 
para que instale nova agência na Avenida Fortunato Ernesto 
Vetorasso, no Cecap, e tome providências para que os cai-
xas eletrônicos da agência na Avenida Mirassolândia funcio-
nem amplamente a serviço dos inúmeros clientes do banco;

Ver. Renato Pupo de Paula 
24. 620/20: de congratulações com a Plataforma Uber, 
pela iniciativa de realizar o transporte gratuito de doadores 
de sangue até o Hemocentro de São José do Rio Preto;
25. 623/20: de congratulações com o Projeto Maquini-
nha do Futuro e Amigos Solidários de São José do Rio Preto, 
pela iniciativa de criar um varal solidário na Rua Bechara 
José Hage, 601, Bairro João Paulo II, nesta cidade;
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26. 636/20: de congratulações com os Guardas Civis 
Municipais (GCMS) de São José do Rio Preto, pelo pronto 
atendimento na ocorrência de perturbação de sossego, em 
uma chácara na Estância Jockey Clube, nesta cidade;

Ver. Zé da Academia   
27   637/20: de congratulações com os Senhores Guilherme 
Vieira Fernandes e Marcos Martins Paganelli, pela realiza-
ção da liveshow benefi cente em prol da Associação Madre 
Tereza de Calcutá, no dia 11 de junho do corrente ano.

Editais de
CONVOCAÇÃO

DECLARAÇÕES

Editais de
PROCLAMAS

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 020/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: PERES & ZOLA SOCIEDADE DE ADVO-
GADOS 
OBJETO: Contratação de consultoria jurídica especiali-
zada em segurança da informação para continuidade dos 
trabalhos de elaboração e adaptação de políticas internas 
da EMPRO, visando à adequação legal dos processos de 
desenvolvimento, bem como a estruturação dos processos e 
serviços que envolvem os colaboradores da empresa no que 
diz respeito á gestão de dados, em atendimento ao exigido 
nas Leis 12.965/2014 e 13.709/2018.
VALOR: R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 6 meses. 
DATA DO CONTRATO: 16 de junho de 2020.

São José do Rio Preto/SP, 24 de  junho de 2020. 

João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

AVISO DE ABERTURA

 Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andrade" 
COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHA-
MADA PUBLICA sob o nº. 001/2020 CPPSJRP, objeto do 
processo nº. SAP-PRC-2020/12731, que trata da despesa 
com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
leite e derivados através do Programa Paulista de Agricultu-
ra e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério 
da Administração), para uso no preparo das refeições aos 
funcionários e sentenciados desta Unidade Prisional durante 
o período de 10/07/2020 a 31/08/2020 (53) dias. Os docu-
mentos de habilitação e as propostas de venda apresenta-
das serão analisados, na data de 10/07/2020, a partir das 
09:00h, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação 
e Credenciamento, que verifi cará sua conformidade com os 
requisitos do edital e na legislação vigente. As informações 
que se fi zerem necessárias serão fornecidas através do 
telefone (17) 3234-5522 ramal 236, no Centro de Progressão 
Penitenciária "Dr. Javert de Andrade" sito à Rod. BR 153, km 
47,5 São José do Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrôni-
co: cpp@sjrp.sap.sp.gov.br. O edital na integra será dispo-
nibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: 
www.sap.sp.gov.br, www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.
br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria 
do Núcleo de fi nanças e Suprimentos desta Unidade.

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 exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

DEIVDE HENRIQUE AMARAL MEDEIROS e SAMAY LOU-
RENÇO LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
solteiro, nascido em Araraquara, SP, no dia 09 de novembro 
de 1993, fi lho de PAULO SÉRGIO MEDEIROS e de ELIANA 
ALVES DE AMARAL MEDEIROS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, vendedora, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 25 de dezembro de 1995, fi lha de EDSON  
LIMA e de LUCIA LOURENÇO DA SILVA LIMA. 

ORLANDO FILÓ e SIDINEIA MICHEIAS ALVES DOS 
REIS. Ele, de nacionalidade brasileira, cabeleireiro, divorcia-
do, nascido em Santa Albertina, SP, no dia 20 de novembro 
de 1963, fi lho de NILTON FILÓ e de OLGA EMIDIO FILÓ. 
Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar adminsitrativa, di-
vorciada, nascida em Aurifl ama, SP, no dia 08 de outubro de 
1970, fi lha de SEBASTIÃO MICHEIAS ALVES e de ROSA 
CLARINDA FILO ALVES. 
. 

_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,24 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise
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Roberto
 Toledo

SABE AQUELA PARTE DO FILME “BRANCA DE NEVE” QUE ENTRAM OS 
PASSARINHOS E AJUDAM ARRUMAR A CASA? ENTÃO, ALGUÉM TEM O CONTATO 

DOS PASSARINHOS? Sorria, beba muita água e seja feliz!

JOÃO ROBERTO Antônio, 
dermatologista, ao lado da 
eterna namorada Cidinha 
Cury Antônio e familiares, 
comemora aniversário hoje, 
dia 25. Meus Parabéns.

 UZENIR (NI) Marão e o 
marido José Emídio (Zeta) 
continuam em relax total e 
repouso curtindo sua casa 
de veraneio no Condomínio 
Marina Bonita, em Zacarias, 
desde março, quando come-
çou a pandemia. Eles já plan-
taram várias mudas de fl ores 
no jardim da residência.

OLAVINHO TARRAF, 
empresário, e Antônio José 
(Toninho) Cury, empresário e 
fotógrafo também são aniver-
sariantes desta quinta-feira.

SE O CORONA quis alijar 
da disputa eleitoral deste 
ano, ao grudar em corpo 
vacinado contra ataques, do 
candidato a prefeito pelo PDT 
Carlos de Arnaldo Silva, pode 
baixar no corpo de outro 
candidato mais “fraquinho”. 
O advogado por formação já 
mandou prender o inimigo.

CAIPIRA VIRTUAL. O 2º 
Congresso Caipira de Educa-
ção Médica da FACERES vai 
reunir especialistas interna-
cionais e nacionais nos dias 
25 (hoje), 26 e 27 por uma 
plataforma virtual tendo como 
tema norteador “Uma reali-
dade inédita em educação 
médica – O mundo durante 
e pós-Covid-19. Como faze-
mos?”.

HOJE, DIA 25, o ex-pre-
sidente do Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso, participa 
da LIVE LIDE Interior SP, a 
partir das 16h30. Ele será 
entrevistado pelo jornalista 
Augusto Nunes. Jornalistas 
podem participar do encontro 
on-line.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Destaque Nacional
A rio-pretense Cláudia Togni 
é Destaque Nacional no 
Metropolitano!  Com parcerias 
fantásticas e projetos 
encantadores, a arquiteta 
Cláudia Togni conquista 
o 1º lugar no Ranking 
Nacional e segue sendo 
muito admirada. Cláudia 
é uma grande referência 
na arquitetura, design e 
decoração em Rio Preto e 
região. Sua performance 
multitarefas surpreende e 
maravilha quem acompanha 
o desenvolvimento de seus 
trabalhos, onde através de 
um olhar sensível traduz sua 
arte de uma maneira singular.

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 
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Torre e Aparato
Dom Tomé, nosso Bispo 
Diocesano, já autorizou 
a compra da torre e todo 
aparato de aumento de 
potência da Radio Interativa 
para mais de 2 mil KW. Não 
é o vírus que vai atrapalhar o 
feito porque uma coisa não 
tem nada a ver com a outra.

Alo, alô motoristas 
Duas alterações no futuro Código de Trânsito para os 
motoristas leitores da coluna analisarem se melhora ou piora 
a nossa rotina ao volante: aumento da validade da CNH para 
dez anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo 
atual, de cinco anos, continua para aqueles com idade igual 
ou superior a 50 anos. Olho vivo. Quanto aos exames médico 
e psicológico, o substitutivo acaba com a necessidade de 
os profissionais serem credenciados perante os órgãos de 
trânsito estaduais, introduzindo na lei a exigência do Contran - 
Conselho Nacional de Trânsito de que eles tenham titulação de 
especialista em medicina do tráfego e psicologia do trânsito.

Buraco não é problema
Mulher que caiu em buraco na via pública, ficando com 
metade do corpo dentro do buraco, sendo vítima de furto 
neste exato momento, não conseguiu na Justiça o direito à 
indenização. Se servir de exemplo para outros municípios, 
deixo aqui um alerta: fiquem de olho no buraco pra depois não 
reclamar para o Bispo pra não ouvir a resposta padrão: reze e 
não fique olhando as estrelas.

O goleiro André (Zuba) e a namorada Lilian. Ele 
comemorou 34 anos, anteontem, com direito a bolo e 

parabéns em sua residência

DiáriodoBob
Para reflexão. Abro o meu Diário de hoje com uma frase de 

Machado de Assis “A perfeição não é deste mundo.” Saibam 
o motivo. A frase é extraída de interessante conto machadiano 
que trata justamente das eleições. É uma crítica ao processo 
eleitoral. Lembrando que, na época de Machado, campeavam 
as fraudes, coisa bem diversa do que temos hoje. Passou no 
Senado. Mas, na Câmara ainda não e pode emperrar o adia-
mento das eleições municipais deste ano, inicialmente previstas 
para outubro. A alteração para os dias 15 e 29 de novembro 
(primeiro e segundo turno) se dá em decorrência da pandemia 
de Coronavírus. Com a previsão das eleições ainda para este 
ano, fica garantido o período dos atuais mandatos. A data da 
posse dos eleitos também permanece inalterada. Prefeito, vi-
ce-prefeito e vereadores têm mandato de quatro anos e tomam 
posse em 1º de janeiro. Pausa pra pensar. Há quem diga que 
na Câmara Federal “o pau vai torar” com deputados contrários a 
mudança. Prazos e campanhas. As emissoras podem transmitir 
programas apresentados ou comentados por pré-candidatos até 
11 de agosto. A partir dessa data, esse tipo de transmissão fica 
proibido. As convenções. Está escrito que será entre 31 de 
agosto e 16 de setembro. Registro de candidatos. Os partidos 
e coligações devem solicitar à Justiça Eleitoral até o dia 26 de 
setembro. Prorrogação de mandato. Nem pensar numa uni-
ficação, porque isso é tema de reforma política e não está em 
discussão no momento. Aviso aos Palestrinos. Ha quem diga 
que a auditoria contratada pelo clube já está pronta com uma 
verdade que dói. Resumo da Ópera. O Palestra deve hoje R$ 
33 milhões. Se a diretoria tiver capacidade para negociar pode 
ser que caia para aproximadamente R$ 23 milhões. A sede está 
sendo vendida por R$ 60 milhões. Dá pra dar a volta por cima! 
Anúncio classificado. Placa num estacionamento. “Proibido 
carros funerários sem corpo presente”. Ponto e basta!

Posso perguntar?
Vocês acham que inteligente 
politicamente como é o ex-
prefeito Valdomiro Lopes da 
Silva Jr. estaria calado se 
fosse disputar as eleições 
deste ano? Qual é “Migué”.


