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OBRA DE R$ 846 MI PARA 1 MILHÃO DE HABITANTES

Projeto que capta água do rio Grande 
deve ser conhecido após isolamento  

A água será retirada por um canal na altura da curva acima e nele haverá uma estação de captação e bombeamento

A empresa Estática En-
genharia deve apresentar o 
projeto para a captação do rio 
Grande assim que a quarente-
na provocada pelo novo coro-
navírus terminar. A expectativa 
é de que água retirada do rio 
seja suficiente para abastecer 
população de mais de 1 mi-

lhão de habitantes.             
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Lei garante sala de aleitamento materno em creches
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Gaviões da 
Fiel consegue 
arrecadar 90 

cestas básicas 
para carentes
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Campanha busca 
incentivar pelas 
redes sociais 
a doação de 

sangue em RP
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GCM escolta 
pulmão para 

transplante em 
adolescente no 

Hospital de Base
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Grupo ajuda 
famílias em 
dificuldades 

financeiras por 
causa do Covid
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Espingarda com mira telescópica, silenciador e munições foram apreendidos pela PM

DivulgaçãoArmas e munições 
são apreendidas 

com trio que 
roubou picape

Um casal e um cúmplice-
foram presos pela PM de Rio 
Preto pouco depois de serem 
vistos, por uma testemunha, 
na garagem de uma residência 
tentando roubar uma Saveiro. 
As vítimas são idosos e a mu-
lher teria sido ameaçada com 
uma faca. 
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Olímpia decreta 
luto oficial pela 
morte de diretor 
da Santa Casa
O médico Nilton Roberto Mar-

tinez morreu, aos 70 anos, an-
teontem. Ele foi vítima de um 
mal súbito. Seu corpo foi velado 
na Câmara e o cortejo percorreu 
ruas e avenidas de Olímpia até ser 
sepultado, ontem, no Cemitério 
São José.                    
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Mais da metade 
dos pacientes 
com Covid-19 

está curada, diz 
Ministério da Saúde
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Campeonato 
da A3 deveria 
ter acabado, 
diz Rodrigues
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*
 ARTIGO  

Fernando de Almeida PRADO*

Revogação do Contrato Verde Amarelo e seus impactos

A ausência de votação até 
20 de abril de 2020 ensejou 
a revogação tácita da Medida 
Provisória nº 905/2019, a qual 
instituiu o Contrato de Trabalho 
Verde e Amarelo e alterou, signi-
ficativamente, a Legislação Tra-
balhista em diversos aspectos. 

A perda de eficácia do dis-
posto na referida Medida Pro-
visória ocasionará impactos 
relevantes nas relações de tra-
balho e também impactos em 
Reclamações Trabalhistas em 
andamento. Os procedimentos 
e processos administrativos para 
apuração de infrações às leis 
trabalhistas também sofrerão 
grande impacto.

A Medida Provisória permitia 
a contratação pela modalidade 
do ‘Contrato Verde Amarelo’, o 
qual tinha por objetivo a criação 
de novos postos de trabalho para 
as pessoas entre 18 e 29 anos 
de idade, para fins de registro do 
primeiro emprego em Carteira de 
Trabalho (CTPS).

A contratação por meio de tal 
modalidade era limitada a 20% 

do total de empregados, conside-
rando-se a folha de pagamento 
do mês da apuração. Além disso, 
era possível que empresas com 
até 10 empregados realizassem 
a contratação de outros dois, por 
meio do Contrato Verde e Amare-
lo. Diante da revogação da Me-
dida Provisória, eventual Contrato 
Verde Amarelo perde a eficácia, 
devendo o empregador rescindir, 
imediatamente o vínculo anterior-
mente mantido ou transformar o 
contrato de trabalho por prazo 
indeterminado, aplicando-se as 
regras gerais contidas na Con-
solidação das Leis do Trabalho.

Na hipótese de manutenção 
do contrato, mediante conversão 
deste para prazo indeterminado, 
as empresas não terão mais 
isenção de contribuições previ-
denciárias, salário educação e 
demais contribuições sociais, 
nos termos do artigo 9º da já 
mencionada Medida Provisória, 
por exemplo. Em caso de resci-
são contratual, além das verbas 
rescisórias habituais, calculadas 
com base na média mensal dos 
valores recebidos pelo empre-
gado no curso do respectivo 

O coração humano pode 
apresentar alterações de 
estrutura, forma e função 
após a sexta década de 
vida. Os fatores genéticos 
ou o histórico familiar, num 
primeiro momento, podem 
justificar esta evolução es-
trutural. No entanto, os 
fatores comportamentais e 
os hábitos de vida são tam-
bém determinantes neste 
processo. Dentre os hábitos 
de vida mais importantes, 
podemos citar o tabagismo, 
a obesidade e o uso inadver-
tido de hormônios.

Do ponto de vista da es-
trutura do músculo cardíaco 
(miocárdio), são observadas 
mudanças segmentares, ou 
seja, algumas porções do 
miocárdio começam a per-
der sua capacidade plena de 
contratilidade. Isto implica 
na ocorrência mais acentu-
ada de áreas de isquemia 
miocárdica, ou baixo fluxo 
sanguíneo miocárdico, cul-
minando com força cardíaca 
global preservada, mas com 
graus variáveis de déficit.

As valvas cardíacas, tais 
como mitral, aórtica, tri-
cúspide e pulmonar, apre-
sentam modificações es-
truturais relevantes como 
calcificação, enrijecimento 
e perda da força elástica. 
Estas ocorrências estrutu-

Por que o coração é mais 
frágil após os 60 anos?

Divulgação

contrato de trabalho, a empresa 
deverá realizar o pagamento de 
indenização sobre o saldo de 
FGTS (40%), caso não tenha sido 
acordada sua antecipação. Não 
é devido o pagamento de indeni-
zação, previsto na Consolidação 
das Leis do Trabalho, em caso de 
rescisão antecipada do contrato 
de trabalho a termo.

No que se refere à concessão 
de microcréditos, em que pese a 
perda da eficácia do Programa 
instituído pelo Governo, enten-
demos que eventual benefício já 
concedido à empresa é mantido 
em sua integralidade, inclusi-
ve quanto à forma pagamento 
anteriormente definida. Outras 
questões que poderiam gerar 
impactos sociais, previstas na 
Medida Provisória, não foram 
efetivamente utilizadas na prática 
como, por exemplo, o Programa 
de Habilitação e Reabilitação 
Física e Profissional, Prevenção 
e Redução de Acidentes de 
Trabalho.

Além do contrato verde e 
amarelo, a MPT 905/2019 al-
terou diversos trechos da CLT 
(e outras leis), que facilitavam 

rais das valvas cardíacas são 
predisponentes para maior re-
fluxo e sobrecarga progressiva 
do coração. Em decorrência 
deste refluxo valvar, o coração 
começa a crescer e perder 
sua forma original.

Do ponto de vista da for-
ma, o coração humano tem 
um formato elíptico em con-
dições normais. Após os 60 
anos, em decorrência da 
maior ocorrência de áreas 
de isquemia e também do 
refluxo das valvas cardíacas, o 
coração pode apresentar uma 
configuração mais circun-
ferencial, tornando-se mais 
ovalado, arredondado.

Nesta fase, usualmente, 
a capacidade de contração 
do coração também diminui, 
uma vez que as fibras miocár-
dicas trabalham de forma efe-
tiva quando o coração ainda 
apresenta sua configuração 
elíptica original.

Do ponto de vista da fun-
ção cardíaca, são observadas 
alterações marcantes após 
os 60 anos, sobretudo como 
resultado de hábitos de vida 
não saudáveis. No coração 
humano, existem as artérias 
coronárias, responsáveis pela 
irrigação e nutrição do mús-
culo cardíaco. 

Para que haja irrigação 
adequada do músculo cardí-
aco, estas artérias coronárias 

      NESTA FASE, USUALMENTE, A CAPACIDADE DE CONTRAÇÃO DO 
CORAÇÃO TAMBÉM DIMINUI, UMA VEZ QUE AS FIBRAS MIOCÁRDI-
CAS TRABALHAM DE FORMA EFETIVA QUANDO O CORAÇÃO AINDA 

APRESENTA SUA CONFIGURAÇÃO ELÍPTICA ORIGINAL

   “
”

a forma de condução das rela-
ções de trabalho ou mesmo de 
comprovação de cumprimento de 
obrigações e deveres trabalhistas, 
pelos empregadores.

Com a revogação da Medida 
Provisória em questão, não está 
mais autorizado o armazenamen-
to de documentos relativos a 
deveres e obrigações trabalhistas 
de forma eletrônica, inclusive no 
que se referente àqueles que 
demonstram o cumprimento 
das Normas Regulamentadoras 
(NR’s).

Ainda, houve a revogação da 
permissão de labor dos emprega-
dos aos domingos e feriados, sem 
que houvesse necessidade de 
comunicação prévia ou mesmo 
autorização do Ministério do Tra-
balho e Emprego, atual Ministério 
da Economia.

Deste modo, o trabalho em 
domingo, total ou parcial, volta 
a depender da permissão prévia 
da autoridade competente em 
matéria de trabalho, podendo 
ser concedida a título permanen-
te - nas atividades que, por sua 
natureza ou pela conveniência 
pública, devem ser exercidas aos 

domingos - ou de forma transitó-
ria, com discriminação do período 
autorizado, o qual, de cada vez, 
não excederá de 60 dias.

Em outro ponto, a negociação 
de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) voltou a exigir 
a participação das entidades 
sindicais e seus representantes, 
o que havia sido dispensado pela 
Medida Provisória nº 905/2020.

Do mesmo modo, não poderá 
ser realizado qualquer acordo a 
este título, diretamente com o 
empregado, ainda que este seja 
portador de diploma de nível su-
perior e que perceba salário men-
sal igual ou superior a duas vezes 
o limite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência 
Social.

Por fim, algumas alterações 
trazidas pela Medida Provisória 
revogada, que gerariam impac-
tos econômicos, terminaram por 
ser instituídas também por Lei 
específica. 

Nesse aspecto, destacamos 
que a extinção da contribuição 
social, paga pelo empregador 
quando da rescisão contratual 
sem justa causa e instituída pelo 

artigo 1º da Lei Complementar 
nº 110/2001, restou mantida, 
diante do disposto no artigo 12 
da a Lei nº 13.932 de 11 de 
dezembro de 2019.

Grande parte dos processos 
judiciais sofrerá grande impacto 
econômico, especialmente se 
houver discussão no que se refere 
ao índice de correção monetária e 
ao percentual de juros de mora. 

A revogação tácita da Medida 
Provisória nº 905/2020 põe fim 
à polêmica aplicação do IPCA-E 
para fins de correção monetária, 
especialmente após nova deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF), no sentido de que o Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) 
deve rever seu posicionamento 
quanto ao tema. 

Isso porque, o parágrafo 7º 
do artigo 879 da Consolidação 
das Leis do Trabalho mantém a 
redação dada pela popularmente 
denominada ‘Reforma Trabalhis-
ta’, a qual prevê aplicação da Taxa 
Referencial (TR).

*É advogado, professor 
universitário e sócio-fundador 
do escritório BFAP Advogados.

executam movimentos de 
abertura e fechamento, em 
compasso com as fases do 
ciclo de contração e relaxa-
mento do miocárdio.

Após os 60 anos, em pes-
soas tabagistas e que conso-
mem gorduras e açúcares de 
forma exagerada, as artérias 
coronárias não conseguem 
desempenhar este citado 
papel de forma efetiva, com-
prometendo a nutrição do 
músculo cardíaco. 

De forma análoga, as 
valvas cardíacas, responsá-
veis pelo controle do fluxo 
sanguíneo que chega e que 
sai do coração, perdem sua 
elasticidade natural nos indi-
víduos com hábitos de vida 
inapropriados.

Este descontrole do flu-
xo sanguíneo culmina com 
a falência progressiva do 
coração, a tão propalada 
insuficiência cardíaca. O uso 
inadvertido de hormônios, 
tanto por parte de homens 
como mulheres, hábito que 
muitas vezes se inicia na 

juventude, pode ser determi-
nante em provocar alterações 
funcionais nas artérias co-
ronárias e valvas cardíacas, 
podendo também contribuir 
para o desenvolvimento da 
insuficiência cardíaca.

As pessoas que atingem 
a sexta década de vida ne-
cessitam de um acompanha-
mento cardiológico rigoroso 
e periódico. Devem se privar 
de hábitos como tabagismo e 
alimentação gordurosa. Além 
disso, estas pessoas deve-
riam conhecer algumas par-
ticularidades que o coração e 
suas estruturas apresentam, 
do ponto de vista da estrutu-
ra, forma e função.

*Edmo Atique Gabriel - Car-
diologista com especialização 
em Cirurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia e 
Longevidade e coordenador 
da Faculdade de Medicina da 
Unilago.

www.drgabrielcardio.com.br
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Está em vigor em Rio 
Preto lei municipal que 
obriga as creches públicas 
e particulares a criarem um 
espaço para que as mães 
possam amamentar os 
filhos durante o período de 
aula da instituição.

Segundo a vereadora 
Karina Caroline (Repu-
blicano), autora da pro-
posta, existe na cidade 
essa demanda das mães 
que querem continuar a 
amamentarem seus filhos 
quando voltam a trabalhar 
e têm que deixar as crian-
ças em creches. 

“Estamos incentivando 
o aleitamento materno. O 
leite é ouro”, salientou a 
vereadora.

Ela explica que muitas 
mães voltam a trabalhar 

quando acaba a licença 
-maternidade e têm que 
colocar os filhos nas cre-
ches, deixando de ama-
mentarem. A proposta que 
agora é lei tem com foco 
mudar essa realidade, pois 
segundo ela além da mãe 
poder amamentar na pró-
pria creche, a mesma se 
quiser poderá ordenhar e 
deixar este leite para ser 
dado ao filho durante o 
período na creche. 

A lei 13.456, de 14 de 
abril de 2020, determina o 
regramento que estas salas 
de amamentação devem 
ser disponibilizadas aten-
dendo todos os requisitos 
de saúde e higiene que 
mantenham mãe e filho 
seguros. 

A sala de amamenta-
ção dever seguir um pa-
drão sendo ele o seguinte: 
uma cadeira de coleta por 
1,5m²; um ponto de água 
fria e lavatório, para atender 
aos cuidados de higiene das 
mãos e dos seios na coleta 
e um freezer ou refrigerador 
com congelador e termô-
metro, para monitoramento 
diário da temperatura, a fim 
de guardar exclusivamente 
o leite materno.

A vereadora afirma que o 
próprio Ministério da Saúde 
orienta que estes estabe-
lecimentos devam ter uma 
sala de amamentação  e de 
armazenamento de leite. 

“Fico feliz que essa lei 
vai beneficiar as mulheres e 
os filhos”, finalizou Karina.

Sergio SAMPAIO

Cláudio LAHOS

A vereadora afirma que o próprio Ministério da Saúde orienta que estes estabelecimentos 
devam ter uma sala de amamentação e de armazenamento de leite

LEI MUNICIPAL

Deputado Sebastião defende funcionamento de academias e centros de ginástica 

A Comissão Mista criada para 
acompanhar a execução das me-
didas relacionadas à pandemia 
do coronavírus (Convid-19) foi 
instalada nesta segunda–feira 
(20) no Congresso Nacional.

Segundo o deputado federal, 
Luiz Carlos Motta (PL), membro 
titular da Comissão, ressaltou 
que o colegiado formado por 
deputados e senadores, ira au-
xiliar o governo e acompanhar as 
execução orçamentária e finan-
ceira das medidas emergenciais 
relacionadas ao Covid-19.

Por meio de videoconferên-
cia, o colegiado se reuniu pela 
primeira vez e elegeu o senador 
Confúcio Moura (MDB/RO), pre-
sidente da Comissão; a senadora 
Eliziane Gama (CIDADANIA/MA), 
vice-presidente, e o deputado 
Francisco Jr (PSD/GO), relator.

Comissão Mista vai 
acompanhar medidas 

contra o Covid-19

Coração livre
Fábio Marcondes (PL), antes mes-

mo de a proposta de Gerson Furquim 
(Podemos) ser protocolada, anunciou 
que vai doar todo o seu salário para 
ajudar o setor da saúde durante a 
pandemia do coronavírus. Agora, cada 
vereador tem seu suporte financeiro, 
ou seja, uns mais, outros menos. O 
salário líquido fica em torno de R$ 5 
mil, portanto, a doação seria de 
R$ 2,5 mil.  Quando o projeto 
entrar em votação, saberá 
qual vereador que tem ‘bala 
na agulha’ para fazer a do-
ação com o coração livre, 
sem pressão.

Morde e assopra
O presidente Jair Bolsonaro precisa ficar atento para evitar palavra que pode voltar 

contra a si, como se fosse um furacão. Como gosta de morder e assoprar, domingo 
apoiou aos manifestantes, como repercutiu mal, na segunda apareceu com outro 
discurso e defendeu a democracia. “Eu sou a própria Constituição”, cravou. Opa! 
Deveria ter dito que segue a Constituição, rito natural em país democrático. Se ele 
fosse a própria Constituição, poderia decidir tudo à sua maneira. Seria o próprio AI-5!

Suposição
Quando deu apoio irrestrito ao então presidente Hugo Chávez, o povo venezuelano 

esperava colher bons frutos, que todos os problemas crônicos do país fossem resolvidos. 
A situação começou a degringolar e, com Nicolás Maduro, a economia do país chegou 
ao caos. Agora, os venezuelanos não têm força para combater o ‘veneno’ instalado no 
poder. Ao defender o AI-5, manifestantes brasileiros também esperam chegar ao céu. 
Suponha-se que isso ocorresse por aqui, não poderia tomar o mesmo rumo?

‘Miolo mole’

Diante da tempestade gerada pela 
manifestação tenebrosa promovida no 
último domingo por um grupo favorável  
à reedição do AI-5, o ministro da Defe-
sa, general Fernando Azevedo e Silva, 
teve que entrar em campo. O general 
disse que “as Forças Armadas trabalham 
para manter a paz e a estabilidade do 
país, sempre obediente à Constituição 
Federal”. Quem tem o ‘miolo mole’, 
pode esquecer, no Brasil não tem mais 
espaço para ditadura. Tudo tem de ser 
resolvido de forma democrática, ou seja, 
nas urnas.

Breve 
escapada  

Decisão judicial não se 
discute, diz o jargão jurídico, 
portanto, os motéis conti-
nuarão fechados, apesar de 
se saber que não servem 
apenas para namorar. São 
ocupados por viajantes e 
têm até serviço de restau-
rante. As autoridades pre-
cisam indicar alternativas, 
ou não?! Como está quase 
tudo fechado, a maioria dos 
viajantes está em suas casas 
guardando quarentena por 
causa do vírus que veio da 
China. Os únicos afetados, 
neste caso, são aqueles que 
gostam de dar uma breve es-
capada para fugir da rotina...

Acompanhar
Foi instalada nesta semana a 

comissão mista que vai acompa-
nhar no Congresso Nacional as 
medidas econômicas relaciona-
das ao combate à pandemia de 
coronavírus. Uma das primeiras 
audiências virtuais deve ser com 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. O relator da comissão 
será o deputado Francisco Jr. 
(PSD-GO) e a presidência será 
do senador Confúcio Moura 
(MDB-RO). O senador disse que 
será feita uma reunião mensal 
da comissão com a equipe eco-
nômica do governo para analisar 
a evolução dos fatos.

Momento 
crucial

Os comerciantes con-
tinuam desesperados por 
causa das medidas restriti-
vas impostas pelo governo 
do Estado e seguido pelos 
prefeitos para combater a 
propagação do coronavírus. 
Em Rio Preto, a pande-
mia está sob controle, por 
isso comerciantes acham 
absurdo continuar com o 
isolamento social. Se afrou-
xar as restrições e o vírus 
avançar novamente não 
teria que voltar à estaca 
zero? Se está no meio do 
caminho, portanto, seria 
um retrocesso o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) recuar 
neste momento crucial.

Creches terão que ter espaço para mães amamentarem filhos

O Programa Emergencial 
de Proteção ao Emprego 
(Pepe) concederá subven-
ção equivalente a um salá-
rio mínimo por empregado, 
durante quatro meses. Pelo 
projeto, os recursos virão do 
saldo do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) disponível 
no Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), que hoje so-
mam cerca de R$ 41 bilhões.

Atualmente, o BNDES 
recebe uma parcela do FAT 
para aplicar em financiamen-
tos de projetos.

Autor da proposta, o de-
putado André Figueiredo 
(PDT-CE) afirma que “o ob-
jetivo da medida é garantir 
empregos pelos próximos 
quatro meses, de modo que 
as demissões em massa 
não gerem efeito cascata na 
economia, desamparando 
os milhões de trabalhadores 
brasileiros.”

Ele avalia que o montante 
a ser disponibilizado pelo 
Pepe será suficiente para 
custear a manutenção de 
quase 10 milhões de em-
pregos.

O projeto estabelece que 
a empresa que usar a sub-
venção para outro fim que 
não seja a folha salarial 
responderá por emprego ir-
regular de verbas ou rendas 
públicas, crime previsto no 
Código Penal que prevê de-
tenção de um a três meses 
ou multa. Terá ainda que 
ressarcir ao FAT, corrigido, 
os valores usados inadequa-
damente.

Programa 
emergencial pode 

custear folha 
salarial de empresas 

por quatro meses
Da REPORTAGEM

Sebastião dos Santos quer reabertura 
das academias de ginástica no Estado

O deputado estadual Se-
bastião dos Santos (Republi-
canos) protocolou no último 
dia 17 um projeto de lei que 
reconhece as academias e 
centros de ginástica como es-
tabelecimentos essenciais pelo 
período dos decretos estaduais 
65.879/2020 e 64.881/2020. 

Segundo o projeto, fica 
reconhecido no Estado de 
São  Paulo as academias e 
os  centros de ginástica  como  
estabelecimentos  que têm  por  
objeto atividades essenciais,  
sendo permitida a prática de  
atividades físicas em locais  
públicos ou privados, desde  
que obedecidas as normas  

sanitárias expedidas pelos  
órgãos competentes.

De acordo com o parlamen-

tar, o projeto vem ao encontro 
das necessidades das pessoas 
cuidarem da saúde realizando 

Da REPORTAGEM
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alguma atividade física. 
“A realização de ativida-

des  físicas é capaz de pre-
venir e curar diversos tipos 
de problemas de saúde. No 
entanto, o acompanhamento 
e  supervisão  de  profissionais  
qualificados  durante estas ati-
vidades é imprescindível para 
garantir que não haja lesões”, 
salientou o parlamentar em 
um dos trechos apresentados 
no projeto. 

Professores de Educação 
Física - O projeto inclui os pro-
fissionais de educação física 
no rol de profissões da área de 
saúde, pela Portaria nº 639, 
de 31 de março de 2020, que 
instituiu a Ação Estratégica - O 
Brasil Conta Comigo.

Para a vereadora Karina Caroline, autora da proposta, o leite materno é ouro

Faca no 
pescoço

A expectativa é que o 
presidente da Câmara, Pau-
lo Pauléra (PP), inclua na 
pauta que será analisada 
pelo plenário, na sessão 
de amanhã, projeto que 
obriga os vereadores, o 
prefeito e o vice a doarem 
metade dos seus salários 
para a área da saúde, com 
o objetivo de combater o 
coronavírus. Com a inicia-
tiva, o autor da proposta, 
Gerson Furquim (Podemos), 
colocou a ‘faca no pescoço’ 
dos seus companheiros de 
Casa. Não dá para prever 
se o projeto será ou não 
aprovado, agora, vai dar 
muito blá-blá-blá.

Coração livre
Fábio Marcondes (PL), antes mes-

mo de a proposta de Gerson Furquim 
(Podemos) ser protocolada, anunciou 
que vai doar todo o seu salário para 
ajudar o setor da saúde durante a 
pandemia do coronavírus. Agora, cada 
vereador tem seu suporte financeiro, 
ou seja, uns mais, outros menos. O 
salário líquido fica em torno de R$ 5 
mil, portanto, a doação seria de 
R$ 2,5 mil.  Quando o projeto 
entrar em votação, saberá 
qual vereador que tem ‘bala 
na agulha’ para fazer a do-
ação com o coração livre, 
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Projeto que traz água do rio Grande está 
pronto e será apresentado após pandemia 

A execução vai custar R$ 846 milhões, terá duas estações, 54,6 
quilômetros e produzirá água para um milhão de habitantes. O 
Conselho Deliberativo do SeMAE conheceu o projeto em março 

O SeMAE (Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Rio Preto) aguarda a apresenta-
ção do projeto para a captação 
do rio Grande elaborado pela 
empresa Estática Engenharia. 
Prevista para o mês de março, 
ela foi adiada por causa da pan-
demia do coronavírus. Assim 
que a situação voltar ao normal 
a empresa fará a apresentação 
ao SeMAE e à imprensa. 

A primeira etapa do projeto 
executivo do Sistema Produtor 
Rio Grande já foi apresentada 
aos órgãos técnicos. Quando 
estiver em plena operação, o 
rio Grande poderá disponibilizar 
para São José do Rio Preto 3 m³ 
por segundo, o suficiente para 
abastecer uma população de 
mais de 1 milhão de habitantes.

Inicialmente, o projeto prevê 
a captação de água bruta no 
rio Grande a jusante (abaixo) 
da Usina de Hidroelétrica de 
Marimbondo, com a tomada 
de água por meio de um canal 
transversal à margem do rio. 

Estão previstas a construção 
de duas estações elevatórias. 
A primeira de baixa carga com 
bombas submersíveis. A segun-
da de alta carga, com bombas 
de eixo horizontal. A água será 
conduzida até a ETA Norte por 
uma adutora com diâmetro de 
1,5 metro e 54,6 quilômetros 
de extensão conectada à es-
tação elevatória de alta carga.

Também está prevista a 
construção de uma estação de 
tratamento de água tipo con-
vencional em ciclo completo e 
a macro distribuição de água 
tratada a partir do reservatório 
pulmão da ETA Norte. Essa 
distribuição será feita por 46,4 
quilômetros de adutoras e 
75,4 quilômetros de ramais, 
num total de 121 quilômetros 
de extensão distribuídos pelo 
município de Rio Preto.

A obra tem um custo total 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Órgão foi transplantado em 
uma adolescente. Cirurgia 
durou quatro horas

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio Preto realizou 
na tarde desta terça-feira (21) 
a escolta de um pulmão que 
chegou ao aeroporto até o 
Hospital de Base. 

O órgão veio de um doador 
de Presidente Prudente e a 
equipe médica utilizou para o 
transplante em uma adoles-
cente no município.

Segundo a GCM, não houve 
problemas durante o trans-
porte.

A cirurgia foi realizada, on-
tem, e durou aproximadamente 
quatro horas. Inaugurada em 

UNIDADE DE TRANSPLANTE

Inaugurada em 10 dezem-
bro de 2011, a Unidade de 
Transplantes de Órgãos e Teci-
dos do HB ocupa área total de 
800m², no 8° andar, e conta 
com 14 leitos em funciona-
mento para pacientes trans-
plantados de rim ou fígado.

É referência nacional em 
transplantes de órgãos e teci-
dos, tendo realizado cerca de 
4.500 procedimentos desde o 
início de suas atividades, em 
1990. 

O primeiro transplante de 
órgãos (rim) foi realizado em 
15 de dezembro de 1992. O 
Hospital de Base é uma das 
poucas instituições do país 
a centralizar esses procedi-
mentos com autorização do 
Ministério da Saúde.

GCM escolta 
pulmão até o 

Hospital de Base

estimado de R$ 846 milhões, 
sendo R$ 773 milhões na 
primeira etapa, quando serão 
produzidos 1.500 l/s e R$ 72 
milhões na segunda etapa, 
quando sistema terá capacida-
de de produzir 3.000 l/s. O Sis-
tema Produtor Rio Grande será 
complementar a atual produção 
de água feita pelo SeMAE.

“A captação de água no rio 
Grande vai possibilitar que o Se-
MAE faça um uso mais racional 
do atual sistema que abastece 
a cidade. Os poços deficitários, 
aqueles que apresentam pro-
blemas e mesmo por questões 
estratégicas poderão deixar 
de produzir”, explicou Nicanor 
Batista, superintendente da 

autarquia municipal. 
Todo o planejamento feito 

pela Estática foi projetado para 
um período de 30 anos. “O 
SeMAE é uma autarquia supera-
vitária. Isso significa que pode-
mos levantar um financiamento 
em bancos de fomento ou no 
BNDES, com juros subsidiados, 
pois temos condições de fazer 
os pagamentos das parcelas. 
Além disso, existem outros me-
canismos que poderão ser uti-
lizados para viabilizar o projeto, 
como verbas federais”, disse.

A empresa Estática Enge-
nharia Ltda. venceu a licitação 
para a elaboração de estudos 
de concepção ambiental, pro-
jetos básicos e executivos de 

um novo sistema de captação, 
tratamento e adução de água 
para Rio Preto, denominado 
Sistema Produtor Rio Grande. 

Atualmente, o SeMAE produz 
3.900.000 m³ por mês de água 
tratada, sendo 25% originários 
da ETA – Estação de Tratamento 
de Água; 50%, dos 360 poços 
do Aquífero Bauru (até duzen-
tos metros de profundidade); e 
25%, dos oito poços profundos 
do Aquífero Guarani (a partir de 
mil metros de profundidade). 
A quantidade é suficiente para 
abastecer os 450 mil moradores 
de Rio Preto, mais a população 
flutuante da cidade, que soma-
dos aproximam-se dos 500 mil 
habitantes.

Isolamento social em Rio Preto é de 42%, 
aponta Sistema de Monitoramento Inteligente

O Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SIMI-SP) do 
Governo de São Paulo mostra 
que o percentual de isolamen-
to social em São José do Rio 
Preto foi de 42% nesta segun-
da-feira (20). No Estado de 
São Paulo a média é de 59%.

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar a 
eficácia das medidas de isola-
mento social. 

Com isso, é possível apontar 
em quais regiões a adesão à 
quarentena é maior e em quais 
as campanhas de conscienti-
zação precisam ser intensifica-
das, inclusive com apoio das 
prefeituras.

No momento, há acesso a 
dados referentes a 104 cidades 
maiores de 70 mil habitantes, 
que podem ser consultados e 
estão também disponibilizados 
em gráficos no site https://www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
isolamento. O sistema é atua-
lizado diariamente para incluir 

informações de municípios.
O SIMI-SP é viabilizado por 

meio de acordo com as opera-
doras de telefonia Vivo, Claro, Oi 
e TIM para que o Estado possa 
consultar informações agrega-
das sobre deslocamento nos 
645 municípios paulistas. As 
informações são aglutinadas e 
anonimizadas sem desrespeitar 
a privacidade de cada usuário. 

Os dados de georreferencia-
mento servem para aprimorar 
as medidas de isolamento 
social para enfrentamento ao 
coronavírus.

Da REPORTAGEM

Recuperados da covid-19 se 
aproximam de 23 mil no Brasil

O Brasil registrou, até se-
gunda-feira (20), 22.991 pes-
soas recuperadas da covid-19, 
segundo dados do Ministério da 
Saúde. O número foi divulgado 
sem detalhamento por estado.

A taxa nacional de recupera-
ção da doença encontra-se em 
56,7%, uma pequena melhora 
em relação aos 55% registra-
dos em 14 de abril, quando o 
ministério começou a divulgar o 
número de recuperados. O país 
tem 40.581 pacientes diag-
nosticados, segundo os dados 
divulgados anteontem (20).

O ministério contabiliza 
como recuperado o paciente 
com confirmação do novo 
coronavírus que recebeu alta 
hospitalar após internação e 
também os confirmados sem 
internação, mas que deixaram 

de apresentar sintomas depois 
de ficar em casa.

Enquanto a taxa de recu-

dos casos confirmados. No 
Brasil, foram registradas 2.575 
mortes até segunda-feira.

As hospitalizações por co-
vid-19 chegaram a 8.318. O 
total de pessoas internadas por 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) em investigação 
totalizaram 42.817. Outras 
15.752 foram denominadas 
SRAG “não especificado”.

Anteontem, o ministro da 
Saúde, Nelson Teich, anunciou 
ter aumentado para 46 milhões 
o número de testes que a pasta 
pretende comprar para ampliar 
os diagnósticos.

“Isso é importante para 
entender a doença, a evolução 
e fazer um planejamento para 
revisão do distanciamento so-
cial”, disse Teich, em vídeo 
divulgado pela assessoria do 
Ministério da Saúde.

Agência BRASIL

Mais da metade dos pacientes de Covid-19 estão curados 
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TAXA NACIONAL DE 56,7%

EDITAL 

Guardas civis escoltaram o órgão do aeroporto até o HB
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Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA POR 
CONSULTA AOS TRABALHADORES PELO SITE - SINERGIASP-
CUT.COM.BR. 

Empresas: (Data Base Junho)

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAU-
LISTA 
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA

Pelo presente edital, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GE-
RAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE 
DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, considerando o 
Decreto Estadual 64.881/2020 que determinou quarentena em todo 
o Estado de São Paulo permitindo apenas a execução de atividades 
essenciais indispensáveis as necessidades inadiáveis da comunida-
de e proibindo aglomerações em função da pandemia de Covid19; 
considerando o item “VIII” da NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 
06/2020 – PGT/CONALIS do MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABA-
LHO—COORDENADORIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA LIBER-
DADE SINDICAL (CONALIS), CONVOCA todos os trabalhadores 
das empresas citadas acima, lotados no município que integra a sua 
base territorial, associados ou não, para que façam acesso ao site 
sinergiaspcut.com.br a partir do dia 24/04 para tomarem ciência da 
“Pauta de Reivindicações” das Empresas supracitadas e mediante 
endereço eletrônico indicado junto às mesmas, manifestem-se, se 
assim desejarem, no prazo de 24 a 30/04/2020 sobre a seguinte 
Ordem do Dia: a) aprovação ou rejeição como um todo, da Pauta 
de Reivindicações a ser encaminhada à empresa, b) autorização 
para a diretoria do Sindicato fi rmar Acordo Coletivo de Trabalho com 
a empresa empregadora; c) Autorização para a diretoria do Sindi-
cato requerer protesto judicial, bem como para instaurar processo 
de dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho. Em função da 
excepcionalidade da situação de pandemia pelo COVID19, será 
considerada aprovada a Pauta de Reivindicações e autorizados e/
ou aprovados demais itens da “Ordem do Dia” que não obtiverem 
rejeição de no mínimo cinquenta por cento mais um do número de 
trabalhadores da empresa associados ou não ao Sindicato, de-
termino a sua publicação em jornal de circulação no município de 
São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, 21 de Abril de 2020. 
Fábio Lucas Pestile– Presidente. 

Cláudio LAHOS

peração se mantém acima da 
metade dos casos, o índice de 
letalidade encontra-se em 6,3% 
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O borracheiro L.G.S., 20, 
morador no Santo Antônio, 
o pedreiro E.B.F., 31, e sua 
amásia N.S., 27, residentes 
em uma propriedade rural na 
BR-153, foram presos em 
flagrante pela PM, às 20 ho-
ras desta segunda-feira, após 
tentarem roubar uma Saveiro, 
ano 1994, pertencente a um 
aposentado, de 81 anos, e sua 
mulher, de 77.

Os idosos moram em uma 
chácara na Estância Unitra e o 
trio foi visto por um vizinho na 
garagem da residência tentan-
do fazer o veículo pegar.

A testemunha acionou a 
PM e passou a seguir os sus-
peitos, que trocaram a picape 
por um VW Voyage, conduzido 
em alta velocidade em direção 
à Vila Toninho.

Depois de abandonarem 
o carro, os acusados saíram 
correndo, mas foram detidos 
pela guarnição no cruzamento 
da rua Octavio Leão Facio com 
a avenida Lotf João Bassitt.

Na chácara do casal de 
indiciados, perto do Distrito 
de Talhado, foram apreen-
didos uma espingarda com 
mira telescópica, silenciador 
com numeração ausente, sete 
cartuchos de calibre 22, duas 
TVs, aparelho de som, dois 
simulacros de armas de fogo, 
quatro facas e micro-ondas.

A origem dos produtos está 
sendo investigada. A suspeita 
é de que sejam oriundos de 
outros crimes praticados pelo 
grupo.

À polícia, a aposentada 
reconheceu o pedreiro como o 
bandido que lhe apontou uma 
arma e exigiu a picape.

No Plantão, o trio foi au-
tuado por roubo, associação 
criminosa e posse ilegal de 
arma, devendo permanecer 
preso na carceragem da DIG/
Deic até audiência de custódia.

Trio é preso pela PM após 
roubar carro de casal de idosos
Daniele JAMMAL
redacao@dhoje.com.br

Os idosos moram 
em uma chácara na 
Estância Unitra e o 
trio foi visto por um 
vizinho na garagem 

da residência 
tentando fazer o 

veículo pegar

“

”

Um estudante, de 
25 anos, residente no 
bairro Eldorado, na 
Região Norte de Rio 
Preto, perdeu R$ 9 mil 
ao fazer uma transfe-
rência para uma inte-
grante de quadrilha 
especializada em clo-
nar anúncios no site 
da OLX.

A vítima acreditou 
que estava dando a 
entrada em uma Hon-
da XRE 300, ano 2017, 
que na verdade per-
tence a um guincheiro, 
de 48 anos, morador 
no Parque das Flores.

O restante do valor 

Estudante perde R$ 9 mil ao 
pagar moto para golpista

Moradores de rua invadem escritório e 
conta de água ultrapassa R$ 1,2 mil

Um advogado, de 66 
anos, que tem um 
escritório no bairro Boa 
Vista, esteve no Plantão 
Policial de Rio Preto na 
tarde desta segunda-
feira para denunciar ter 
sido vítima de furto de 
água no estabelecimento 
comercial.
Segundo seu relato, 
moradores de rua 
invadem com frequência 
o local, à noite, para 
dormirem na garagem 
e varanda. A grade de 
proteção do imóvel é 
baixa, o que facilita o 
acesso.

Além disso, eles também 
usariam a água e luz para 
suas necessidades. A 
vítima chegou a retirar 
a torneira externa, mas 
o grupo improvisou uma 
forma de extrair o líquido, 
gerando desperdício.
Como a última fatura veio 
com um valor elevado, de 
R$ 1.224,50, o advogado 
tenta negociar com a 

autarquia o débito. 
Conforme ele, seu 
consumo normal é o 
mínimo, pois usa água 
para fazer café, higiene e 
necessidades pessoais.
De acordo com o boletim 
de ocorrência, sempre 
que a PM é acionada os 
moradores de rua vão 
embora, mas retornam 
após a saída da viatura.

Dupla suspeita de vários 
roubos é detida após 

sofrer acidente de trânsito

Policiais militares em 
patrulhamento na aveni-
da Arthur Nonato, à 0h20 
desta terça-feira, avistaram 
uma Honda CG 125 Fan 
cujas características eram 
as mesmas apontadas por 
vítimas de roubos em Rio 
Preto e ao tentarem abordar 
o veículo, ocupado por dois 
homens, o piloto fugiu em 
alta velocidade.

Durante perseguição, a 
moto acabou se envolvendo 
em um acidente e o seu 
condutor, um soldador de 36 
anos, que não é habilitado, 
ficou ferido, sendo socorrido 

até o Hospital de Base, onde 
permaneceu em observação.

O garupa, um borrachei-
ro, de 35, foi levado pela 
PM até o Plantão. Uma das 
vítimas da dupla, um aju-
dante de motorista, de 59 
anos, foi localizada e reco-
nheceu o borracheiro como 
o bandido que o assaltou, 
mas nenhum dos objetos 
roubados foi apreendido 
com o acusado.

Como não houve flagran-
te, os suspeitos vão respon-
der a processo em liberdade. 
A motocicleta, cuja placa 
estava adulterada, foi apre-
endida e levada até o pátio 
de Tanabi.

Daniele JAMMAL

 Viatura flagrou acusados

Armas, silenciador e munições foram apreendidos por policiais militares na chácara onde reside casal de suspeitos

Um idoso, de 82 anos, foi 
encontrado morto pela própria 
filha, que residia com a vítima 
na casa, no bairro Ana Cláudia, 
em Rio Preto. Ela acionou o 
Samu (Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência) que cons-
tatou o óbito às 12 horas desta 
segunda-feira.

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local para verifi-
carem se o corpo apresentava 
sinais de violência.

Segundo o boletim de ocor-
rência lavrado no Plantão, por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus o SVO (Serviço de 
Verificação de Óbito) não está 
funcionando.

Aos policiais, a testemunha 
afirmou que o pai sofreu um 
AVC no dia 4 de abril, sendo 
operado na cabeça dois dias 
depois. O aposentado teria 
recebido alta hospital no dia 8 
deste mês.

Filha encontra pai 
morto e polícia 
investiga causa

Nilton Martinez morre, aos 70, e 
cortejo percorre vias de Olímpia

Morreu, na noite desta se-
gunda-feira, no Hospital de Base 
de Rio Preto, o médico Nilton 
Roberto Martinez. Horas antes, 
ele havia sofrido um mal súbito, 
sendo internado na UTI da Santa 
Casa de Olímpia, onde era diretor 
clínico.

Doutor Nilton, como era 
conhecido na cidade, tinha 70 
anos, 45 deles dedicado à Me-
dicina, e era pai do atual vice-
-prefeito, Fábio Martinez.

Segundo boletim divulgado, 
ele veio a óbito após sofrer uma 
parada cardiorrespiratória e em-
bolia pulmonar. O médico havia 
passado também por um trata-
mento de câncer na próstata, 
mas já estava recuperado.

Nascido em Tabatinga, mu-
dou-se para Olímpia na década 

de 1970. Além da Medicina, 
atuou também na vida públi-
ca, tendo sido vice-prefeito e 
também duas vezes o vereador 
mais votado em Olímpia (1989 
a 1992; e 1993 a 1996).

Casado, desde 1972, com 
dona Marina Martinez, ele deixou 
quatro filhos: Fabiana, Andreia, 
Mariana e Fábio.

LUTO OFICIAL
O prefeito olimpiense, Fer-

nando Cunha, decretou luto 
oficial no município por três dias.  
O corpo foi velado, ontem, na 
Câmara local.

A pedido da família Martinez, 
a Prefeitura informou que o 
velório foi encerrado, antecipa-
damente, às 14h.

Neste horário, o corpo saiu 
em cortejo pelas vias públicas 
da cidade, a partir da Câmara, 

Isabela MARTINS
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seria pago com a en-
trega de um terreno. 
Depois de fazer a 
operação bancária, 
o jovem foi até a re-
sidência da outra víti-
ma e levou a motoci-
cleta para sua casa.

Pouco depois, ao 
perceber que o di-
nheiro não havia ca-
ído em sua conta, o 
vendedor da moto 
ligou para o estu-
dante.

Ao descobrirem 
que haviam sido le-
sados, eles procu-
raram a Central de 
Flagrantes, onde foi 
registrado boletim 
de ocorrência de es-
telionato.

Daniele JAMMAL

Depois de ficar internado 
19 dias na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital de 
Base de Rio Preto, morreu 
às 8h33 desta segunda-feira 
o ajudante geral Cássio Luís 
Ferrari, 31.

O paciente, que morava no 
bairro Eldorado, na Região Nor-
te da cidade, teria sofrido um 
acidente, segundo boletim de 
ocorrência registrado na Central 
de Flagrantes.

De acordo com o registro 
policial, no dia 1º deste mês, a 
vítima caiu de um telhado, de 
uma altura aproximada de dez 
metros, sendo socorrida até o 
HB, onde permaneceu interna-
da até o óbito.

Caso segue sendo investi-
gado pelo 5º DP rio-pretense.

Ajudante geral cai 
de 10 metros e 

morre no HB

Daniele JAMMAL

Cadela tem traumatismo craniano ao 
ser retirada de cerca e jogada na rua

Uma cachorra sem raça 
definida sofreu maus-tratos 
em uma chácara na Estância 
Bela Vista, na área rural de Rio 
Preto, por volta das 16 horas 
deste domingo.

O animal ficou enroscado 
em uma cerca e um vizinho a 
retirou e jogou na rua, causando 
traumatismo craniano e fratura 
em um fêmur.

A dona de casa, de 26 anos, 
proprietária da cadela, batizada 
de ‘Neguinha’, compareceu na 
Central de Flagrantes rio-pre-
tense na tarde desta segun-
da-feira para registrar queixa 
contra o acusado, que mora na 
chácara ao lado.

O caso segue sendo inves-
tigado pelo 6º DP rio-pretense 
como abuso a animais. A ca-
chorra passou por cirurgia e 
segue internada.
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Técnico rouba carro de motorista e acaba 
preso após ser seguido por popular

Uma testemunha seguiu o 
técnico A.P.L.N., 30, morador 
em Bady Bassitt, e acionou a 
PM, por volta das 20h30 desta 
segunda-feira.

Ele foi preso em flagrante 
pelo roubo do Chevrolet Classic, 
ano 2012, de um motorista, de 
59 anos, residente no Jardim 
Tropical, em Rio Preto.

O acusado foi detido na 
avenida Potirendaba, quando 
se dirigia para o centro da ci-

dade. Além do veículo, foram 
recuperados cartão bancário e 
celular da vítima.

Para a polícia, o motorista 
afirmou que o suspeito estava 
com um revólver na cintura no 
momento em que praticou o 
crime.

A arma não foi localizada 
com N., que disse à PM que 
apenas simulou estar armado. 
No Plantão, a prisão acabou 
sendo confirmada e o indiciado 
transferido para a carceragem 
da DIG/Deic rio-pretense.
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Dona de casa pede amostra grátis de produto 
para emagrecer e é vítima de fraude

Depois de solicitar em um 
site dez amostras grátis de um 
produto para emagrecer, uma 
dona de casa, de 60 anos, 
moradora em um condomínio 
na Região Leste de Rio Preto, 
descobriu que havia sido en-
ganada e procurou o Plantão 
Policial para registrar queixa de 
estelionato.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, ao fazer o pedido 
ela forneceu os dados do seu 
cartão de crédito do Santander 

para supostamente pagar o 
frete, no valor de R$ 29,90.

A idosa teve duas cobranças 
em sua fatura de R$ 159,80 
cada, nos dias 20 de março e 
20 de abril, e decidiu acionar a 
polícia para que a fraude seja 
investigada.

Até o momento, banco não 
se manifestou se irá devolver o 
valor cobrado pelos golpistas. 
Na página do Reclame Aqui, 
há várias reclamações contra 
a empresa pelo mesmo motivo 
apresentado pela rio-pretense.

Daniele JAMMAL

passando pela Avenida Aurora 
Forti Neves, Rua Diógenes Breda 
e subindo pela Rua Síria, onde 
seguiu pela Clínica Médica Mar-
tinez e a Santa Casa, chegando 
ao Cemitério Municipal São José.

O cortejo foi acompanhado 
pelo Corpo de Bombeiros e bate-
dores. No local do sepultamento, 
apenas a família foi autorizada 
por motivos de prevenção e em 
respeito às normas vigentes 
durante pandemia do novo co-
ronavírus.
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Torcedores do Timão, engajados na campanha, 
já realizaram outras ações sociais em Rio Preto
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Gaviões da Fiel promove campanha 
de arrecadação de alimentos

 Principal torcida organiza-
da do Corinthians, a Gaviões 
da Fiel de Rio Preto começou 
nesta semana uma campa-
nha de arrecadação de ali-
mentos para as pessoas que 
estão passando dificuldades 
em meio a pandemia do co-
ronavírus. Até o momento, a 
ação já conseguiu 90 cestas 
básicas.

“Tudo começou com uma 
conversa no grupo 
do Whatsapp sobre o 
que poderia ser feito 
neste momento tão 
difícil, com várias fa-
mílias precisando de 
ajuda. Inicialmente 
fizemos doações só 
entre nós da torcida, 
mas resolvemos abrir para 
o público para ajudar ainda 
mais pessoas”, comentou 
Mateus Kevin Gonçalves Silva, 
um dos responsáveis pela 
campanha.

As doações podem ser 
feita na sede da Gaviões nos 
dois próximos sábados (25/4 
e 2/5), das 16h às 20h, na 
rua Eça de Queiroz, nº161, 
no Solo Sagrado. Pessoas que 
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não puderem ir até a sede 
podem entrar em contato 
pelo Whatsapp 17 99120-
1991, que o grupo vai até o 
local para receber as arreca-
dações. Os itens que podem 
ser doados são: arroz, feijão, 
macarrão, óleo, açúcar, sal, 
molho, farinha de trigo e kits 
de higiene pessoal. A entrega 
para as famílias será no dia 9 
de maio.

Mateus também ressaltou 
que ação não tem camisa e 

que o maior ad-
versário neste 
momento é o ví-
rus. “Nesse tipo 
de situação não 
existe clubismo. 
Torcedores de 
outras equipes 
t ambém es -
tão convidados 

para participarem da campa-
nha”, afirmou.

Essa não é a primeira ação 
social da Gaviões da Fiel em 
Rio Preto. No Natal do ano 
passado, a torcida organizada 
do Timão distribuiu brinque-
dos e caixas de bombom para 
as crianças da favela da Vila 
Itália.  O grupo também já par-
ticipou de doações de sangue 
no Hemocentro da cidade.

90
 cestas básicas 
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Vacinação contra gripe para idosos foi intensificada 

A liga Acadêmica de Hema-
tologia, Transfusão e Transplante 
– LAHTT da Faceres lançou uma 
campanha inusitada para cons-
cientizar a população da impor-
tância do gesto de solidariedade 
que é a doação de sangue, prin-
cipalmente durante esse período 
de quarentena.

Devido a pandemia causa-
da pela Covid-19, o isolamento 
social fez com que as pessoas 
deixassem de ir até o hemocentro 
fazer a doação de sangue e por 
isso os estoques estão cada vez 
mais baixos.

A campanha para estimular as 
pessoas a fazerem doação espon-
taneamente será lançada no dia 
20 de abril e vai até o dia 30 de 
junho de 2020.

“A ideia é de fazer uma campa-

nha de doação de sangue de forma 
virtual para estimular as pessoas 
que podem ir aos hemocentros pró-
ximos de sua residência a doarem 
sangue e assim contribuírem para 
o sistema de saúde neste momento 
tão delicado que estamos passan-
do”, conta a presidente da Liga, 
Brenna Fiorilli Assunção.

Os alunos fizeram uma pes-
quisa e vão divulgar a campanha 
através de posts, pelas redes 
sociais (Facebook, Instagram, 
Twitter), juntamente com o uso de 
duas hashtags (#DoeSangueNa-
Quarentena; #Faceres), para as 
divulgações sobre a campanha de 
doação de sangue estimulado pela 
nossa liga, como forma de ação. 
Eles contam com a repostagem de 
influenciadores como Malu Saad 
que tem mais de cem mil segui-
dores, Ligia Previato com mais de 
14 mil e Ana Tozetto com 12.500.

Da REPORTAGEM

Alunos se mobilizam 
em prol do Hemocentro

Em 8º em número de idosos, 
Rio Preto tem ações de 

proteção durante pandemia

Um estudo com as 100 
maiores cidades brasileiras, re-
alizado pela consultoria de ges-
tão Macroplan, coloca São José 
do Rio Preto em oitavo lugar 
entre os municípios com mais 
idosos. O objetivo do estudo é 
contribuir com dados objetivos 
para a reflexão e atuação dian-
te da pandemia causada pelo 
novo coronavírus. A idade avan-
çada é um dos fatores de risco 
para a doença provocada pelo 
agente infeccioso, a covid-19.

De acordo com o levanta-
mento, 15,4% da população 
rio-pretense tem 60 anos ou 
mais. As pessoas acima de 
80 anos representam 2,2% da 
população da cidade. Com base 
nestes índices e em projeções 
do IBGE, é possível estimar 
que a cidade tenha entre 60 
mil e 70 mil pessoas acima de 
60 anos.

A fim de proteger a popula-
ção idosa, o poder público mu-
nicipal implementou medidas 
coordenadas pela secretaria 
de Saúde, em parceria com a 
Assistência Social e o Conselho 
Municipal do Idoso (CMDI).

Os locais de maior atenção, 
nesse contexto, são as 42 Insti-
tuições de Longa Permanência 
do Idoso (ILPI) de Rio Preto, 
quatro delas filantrópicas que 
atendem em parceira com a 
Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Assistência Social: Lar 
dos Idosos (Schmitt), Lar de 
Betânia, Lar Esperança e Lar 
São Vicente de Paulo.

A Saúde montou equipes 
de atenção básica que estão 
realizando o monitoramento 

sistemático da saúde dos re-
sidentes e dos funcionários 
destes locais. Nas instituições 
particulares, o trabalho é reali-
zado em parceria com a facul-
dade Faceres.

As visitas estão suspensas, 
para a segurança dos residen-
tes. As instituições têm auto-
nomia para oferecer serviços 
como videochamadas para que 
os idosos tenham contato mais 
significativo com a família. Os 
funcionários trabalham com 
equipamentos de proteção e 
são afastados imediatamente 
do trabalho caso apresentem 
qualquer sintoma da doença.

A partir de uma verificação 
da Vigilância Epidemiológica, 
foram realizados ajustes para 
garantir o distanciamento de 
pelo menos 1,5 metro entre 
os residentes. Há ainda outras 
orientações, como a higieniza-
ção constante de ambientes e 
superfícies de contato, como in-
terruptores e controles remotos.

Foram instituídos protocolos 
de segurança para entrega de 
produtos e atividades exter-
nas foram suspensas, sendo 
mantidas apenas as consultas 
médicas imprescindíveis.

O poder público municipal 
também implementou medidas 
para a proteção da população 
idosa de maneira geral, além 
dos residentes nas ILPIs. Entre 
as medidas estão:

– Suspensão de todas as 
atividades em grupo voltadas 
ao público desta faixa etária, 
como os eventos realizados no 
programa Longevidade Ativa e 
aulas da Secretaria de Esportes 
e Lazer direcionadas aos grupos 
da Melhor Idade.

Da REPORTAGEM

ESTUDO

NAS REDES EDITAL 

Secretaria de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação
CONVITE

LDO 2021
PROGRAMA DE METAS
Convidamos a população para assistir a transmissão da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, pela TV Câma-
ra Municipal de São José do Rio Preto conforme abaixo:

1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2021, em atendimento ao artigo 48, 
parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, em 
atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgânica do Municí-
pio Nº 39.
ISRAEL CESTARI JÚNIOR
Secretário Municipal de Planejamento 

Grupo de Rio Preto realiza 
doações para famílias carentes
Em meio a pandemia do co-

ronavírus, muitas pessoas têm 
promovido atos e campanhas 
solidárias para ajudar os mais 
necessitados neste período 
difícil. Uma delas é a campa-
nha ‘Uns por todos, todos por 
uns’, que tem o objetivo de 
distribuir alimentos e itens de 
higiene pessoal para famílias 
carentes de São José do Rio 
Preto e região.

A ação começou como 
iniciativa isolada da advogada 
Adriana Monteiro. “Comecei 
ajudando algumas pessoas 
que conhecia e elas come-
çaram a falar para outras, só 
que eu não tinha condições 
financeiras para ajudar todo 
mundo. Então com a ajuda 
da minha prima, Silvia Leticia 
Deboni, nós criamos um grupo 
de Whatsapp para reunir mais 
pessoas dispostas a doar e 
famílias que precisam de su-
porte”, explicou.

De acordo com Adriana, a 
iniciativa já atendeu por volta 
de 300 adultos, 64 crianças e 
87 animais de estimação, com 
doações que variam de R$ 10 
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a R$ 2.000. Tanto as famílias 
necessitadas, quantos doado-
res interessados podem entrar 
em contato pelo Whatsapp da 
advogada: 17 99227-7240. O 
grupo  atende pessoas de cida-
des próximas a Rio Preto, mas 
os doadores podem contribuir 
de qualquer lugar no Brasil.

“Compramos os itens no 

supermercado Makro e o meu 
amigo Reinaldo Braz faz as 
entregas. As nossas cestas 
são montadas de acordo com 
a quantidade de familiares e 
sempre colocamos proteínas 
como frango, salsicha ou carne 
moída”, comentou.

Adriana também explicou o 
motivo de ter usado o famoso 

slogan da história ‘Os Três 
Mosqueteiros’ no plural para 
nomear a campanha. “Quere-
mos dizer que muitas podem 
doar e muitas podem receber. 
Nossa intenção é ajudar não 
só as famílias a atravessar 
esse momento difícil, como 
evitar ainda mais aglomera-
ções nos mercados”, finalizou.

Divulgação

Iniciativa solidária já atendeu 300 adultos, 64 crianças e 87 animais de estimação
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Milton dos Santos é Professor, 
Contador de Histórias, Voluntário em 

Libras e Youtuber.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 178 - abril de 2020facebook.com/hrecreio

Papo de Autor
Onde a mágica dos encontros entre autor e leitor acontecem

	 Mágicos	são	sempre	uma	parada	maneira,	não	é	verdade?A	gente	fica	olhando,	babando	e	quebrando	a	cabeça	para	tentar	desco-
brir	o	segredo.	A	coisa	fica	mais	sinistra	ainda	quando	a	gente	aprende	o	truque	e	sai	fazendo	para	todo	mundo	ver.	É	sensacional!	Sabia	
que	há	também	grande	magia	na	criação	de	lindas	histórias	infantis?	O	mais	interessante	é	saber	que	muitos	autores	são	adultos	e	que	
tem	uma	capacidade	incrível	de	saber	como	gente	pequena	pensa.	Como	isso	é	possível?	Quais	são	os	truques	que	eles	usam?	Como	
são	os	mágicos	das	letras?	Será	que	eles	tem	superpoderes	como	ler	os	pensamentos	de	crianças?
	 Seria	demais	saber	todas	essas	respostas,	não	acha?	Pensando	nessa	grande	magia	que	é	o	ato	de	ler	e	contar	histórias,	o	profes-
sor	Milton	da	rede	municipal	de	Votuporanga,	realizou	um	bate-papo	incrível	com	três	magos	literários	geniais:	Anderson	Novello,	Goimar	
Dantas	e	Ricardo	dos	Anjos.	Donos	das	obras	“A	bruxa	do	batom	borrado”,	“	Quem	tem	medo	de	papangu?”	e	“Nina	e	o	bracelete”.	Para	
isso,	o	professor	leu	com	seus	alunos	cada	uma	desses	livros	e	realizou	uma	roda	de	debates	sobre	o	que	cada	uma	deles	achou	da	
história	e	quais	as	hipóteses	de	como	elas	teriam	sido	criadas.	Após	o	debate,	cada	criança	foi	estimulada	a	escreverem	perguntas	sobre	
curiosidades	que	eles	teriam	a	respeito	das	histórias.	Diante	dessas	perguntas,	num	contato	pessoal	com	a	generosidade	desses	autores,	
o	professor	abriu	um	espaço	para	que	todos	esses	pudessem	via	Skype	ou	presencialmente	em	contato	com	cada	um	de	seus	alunos.	Em	
todos	esses	momentos,	os	autores	foram	homenageados	ou	pela	apresentação	de	sua	história	em	forma	de	teatro,	ou	por	apresentação	
de	vídeos	e	danças	baseados	em	sua	obra	ou	na	leitura	de	cartas	dirigidas	ao	seu	personagem	principal.	Todos	eles	se	sentiram	emocio-
nados	com	tais	homenagens!	
	 A	troca	de	conhecimento	entre	alunos	e	autores	foi	riquíssima.	Eles	satisfizeram	suas	curiosidades	sobre	o	tempo	de	escrita	de	
cada	história,	de	onde	elas	surgiram,	quantas	vezes	elas	foram	reescritas	e	quais	eram	os	segredos	para	serem	bons	escritores.	Diante	de	
cada	resposta,	nossos	pequenos	aprendizes	de	magia	literária	brilhavam	os	olhinhos	e	sentiam-se	pasmados	diante	de	tanta	informação	
que	as	vezes	contrariavam	o	que	pensavam.	Uma	delas	se	assustou	com	a	ideia	de	que	para	uma	história	ficar	bem	escrita	muitas	vezes	
tiveram	até	39	versões	onde	eram	corrigidas	e	refeitas.	Outra	espantou-se	com	o	fato	de	que	um	dos	livros	levou	5	anos	para	ser	terminado	
e	lançado.	Mas	no	fim,	todos	reconheceram	a	verdade	das	palavras	da	aluna	Carolina:	“	Hoje	foi	o	melhor	dia	da	minha	vida!”
	 Proporcionar	a	cada	criança	a	condição	de	satisfazerem	a	sua	curiosidade	é	o	caminho	mais	prazeroso	para	elevar	a	leitura	a	um	
nível	de	“sorvete	de	chocolate”,	onde	todos	querem	aprender	mais.	Por	isso,	pense	na	sua	região	em	autores	locais	ou	tentem	parcerias	
com	as	secretárias	de	cultura	de	sua	cidade	para	intercambiar	esse	contato	mais	íntimo	entre	autor	e	leitor.	Se	você	é	pai	ou	mãe,	que	tal	
visitar	uma	feira	literária	próxima	a	você	especialmente	quando	tiverem	autores	presentes?	Mesmo	que	não	seja	possível,	tente	encontrar	
bons	livros	e	presenteiem	seus	filhos	com	a	maior	magia	existente	em	todo	o	mundo:	a	grande	magia	de	ler!

Criação: Leandro Ferreira

Clubes da 'Bezinha' pedem 
ajuda para FPF e CBF

A pandemia do corona-
vírus tem causado diversos 
problemas financeiros para as 
empresas. Mas assim como 
no mundo dos negócios, no 
futebol são os pequenos que 
mais sofrem. 

Pensando nisso, as 42 
equipes da segunda divisão do 
Campeonato Paulista (popular-
mente chamada de Bezinha) 
se uniram para pedir um auxílio 
emergencial para a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) e a 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) durante a crise. 
A competição estava prevista 
para ser iniciada neste fim de 
semana, mas está temporaria-
mente suspensa.

O diretor de futebol do 
Tanabi, Amim Júnior, explicou 
que a indefinição sobre a rea-
lização ou não do campeonato 
tem comprometido o planeja-
mento financeiro da equipe. 

“Temos que lembrar que os 
jogadores nessa divisão são a 
classe mais desprestigiada do 
futebol, muitas vezes espe-
rando o ano todo para ganhar 
um salário mínimo durante os 
meses do campeonato. Além 
disso, temos outros funcioná-
rios para pagar e sem essa de-
finição do que vai acontecer, as 

contas vão apertando”, falou.
O Índio do Noroeste já havia 

começado a preparação para a 
Bezinha, mas os jogadores só 
assinariam o contrato no dia 1° 
de abril, o que não foi realizado 
devido a pandemia. 

“Compramos passagens 
para todos os jogadores vol-
tarem para as suas famílias. A 
FPF até o momento não falou 
nada sobre a Bezinha, apenas 
conversou com os clubes das 
três primeiras divisões. Acha-
mos isso errado, pois as equi-
pes da Bezinha são as que mais 
precisam de ajuda financeira”, 
comentou Júnior.  

De acordo com o dirigente, 
a intenção é de que cada clube 
tenha uma ajuda de custo em 
torno de R$ 50 mil.

Outro clube na região que 
adotou a campanha foi o Amé-
rica. “Atualmente, os nossos 
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jogadores estão aguardando 
em casa e estamos dando 
uma ajuda financeira para 
eles e para comissão técnica”, 
afirmou o presidente do clube, 
Luiz Donizette Prieto, o Italiano. 

Segundo o mandatário, 
também seriam necessários R$ 
50 mil mensais para lidar com 
o pagamento de outros funcio-
nários, contas e manutenção 
do estádio.

A FPF ainda não se pronun-
ciou sobre as reivindicações dos 
clubes e nem tomou uma po-
sição oficial sobre a realização 
da Segunda Divisão. 

O Tanabi está no grupo 1 
com Andradina, Araçatuba, 
Bandeirante, Grêmio Prudente, 
Osvaldo Cruz e Tupã. Já o Amé-
rica está no grupo 3, ao lado de 
Francana, Inter de Bebedouro, 
Matonense, Sãocarlense, São 
Carlos e Taquaritinga.

Temos que lembrar que os jogadores nessa 
divisão são a classe mais desprestigiada do 

futebol, muitas vezes esperando o ano todo para 
ganhar um salário mínimo durante os meses do 

campeonato

“

”

EM VÍDEO

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) realizou na 
última semana uma video-
conferência com represen-
tantes dos 16 clubes da 
série A3 do Campeonato 
Paulista. 

Em um comunicado 
oficial publicado pela en-
tidade foi definido que a 
competição será finalizada 
dentro de campo. 

Para o presidente do Rio 
Preto, José Eduardo Rodri-
gues, o fim do campeonato 
seria a melhor opção.

“A posição do Rio Preto 
sempre foi contra a re-
tomada do campeonato 
devido ao momento de 
incertezas que estamos 
vivendo e a condição fi-
nanceira dos clubes. In-
felizmente, a cobrança à 
Federação acabou sendo 
esquecida e a reunião teve 
um desfecho lamentável”, 
comentou. 

De acordo com o man-
datário do Jacaré, apenas 
São Bernardo, Olímpia e 
Grêmio Osasco apoiaram o 
Rio Preto na decisão.

Em entrevista ao DHoje 
no dia 18 de março, Rodri-
gues afirmou que o clube 
poderia ter um prejuízo de 
até R$ 300 mil com a sus-
pensão temporária da A3. 

“No nosso entendimen-
to, seria mais sensato de-
finir o acesso do Noroeste 
e do São Bernardo, que 
eram os clubes que tinham 
as melhores campanhas. 
Não há condições de vol-
tar, já que muitas equipes 
já se desfizeram de seus 
elencos”, afirmou.

Faltando quatro roda-
das para terminar a pri-
meira fase, o Rio Preto 
estava na 9ª posição com 
13 pontos. 

O último jogo do es-
meraldino foi no dia 13 
de março contra Grêmio 
Osasco fora de casa. Na 
ocasião, o Jacaré acabou 
derrotado por dois a zero.

Presidente do 
Jacaré defende 
o fim da A3 em 
2020 por causa 

da pandemia 
Vinicius LIMA 
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DELIVERY  
Os motoboys que entregam 
comida em domicílio estão 
aproveitando do momento 
e andam, como diz o jargão 
popular, “lavando a égua”. É 
preciso que os restaurantes e 
lanchonetes fiquem atentos e 
observem com acuidade essas 
tabelas de preços. Em alguns 
estabelecimentos, o preço da 
entrega chega perto do preço 
do prato encomendado. Não 
me refiro a viagens longas, 
quando o estabelecimento fica 
bem distante da residência e 
é justo que o preço aumente. 
Mas se mandar um Uber 
buscar a comida, talvez, acabe 
custando um terço do preço. 
É preciso rever essa tabela 
e diminuir os preços quando 
os endereços são próximos. 
Senão, só compensa quando 
o volume de comida é grande, 
isto é, destinado a várias 
pessoas. Certas pessoas se 
esquecem de perguntar o 
preço de entrega e quando o 
motoboy informa quase caem 
de susto. Alguns restaurantes 
e lanchonetes fazem cara 
de paisagem como se não 
tivessem nada com isso. Têm 
sim. Quando for encomendar 
seu delivery, pergunte também 
quando custa a entrega. Pode 
não compensar o preço baixo 
do alimento.

PREÇOS CONGELADOS

A rede Carrefour anunciou o congelamento de preço de mais de 
200 itens de sua marca própria. A ação tem duração até o dia 3 
de junho em todas as lojas do Carrefour, inclusive na do Riopreto 
Shopping. O intuito do supermercado é que os clientes consigam 
ter acesso a produtos de qualidade sem surpresas quanto à 
variação de preços. A unidade localizada dentro do Riopreto 
Shopping é considerada uma das lojas mais modernas e completas 
da região e está funcionando de segunda a domingo, das 8h às 
20h e no formato delivery pelo telefone (17) 3227-1335.

ENREDO

Em tempos de Covid-19, a União da 
Ilha do Governador decidiu que, no 
carnaval do ano que vem, vai repetir 
o enredo ‘Festa Profana’, de 1989, 
aquele dos versos “Eu vou tomar um 
porre de felicidade/Vou sacudir, eu 
vou zoar toda cidade”. 

Neto Célico e a esposa 
Nathalia Assumpção Cé-
lico, durante jantar no 

Varanda do Golfe 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
22 de abril de 2020

EVENTOS ADIADOS I  

O adiamento do Buteco do Gusttavo Lima no Recinto de Exposições 
de Rio Preto e do Rodeio de Mirassol, no recinto Leopoldo Gottardi, 
daquela cidade, foi sendo postergado até onde não dava mais 
para segurar. Todos os que seguiam a progressão do Covid 19 
sabiam que o adiamento ou cancelamento seria inevitável. O de 
Gusttavo Lima estava marcado para amanhã, dia 18 de abril. E 
o Rodeio de Mirassol, para o final do mês. E ambos os eventos 
acabaram sendo cancelados, ou melhor, uma nova data deverá 
ser divulgada, mas para o ano que vem. 

Vamos juntos #LutarContraACrise

EDIÇÕES SUSPENSAS 

Seis títulos mantidos pela Editora 
Globo não irão circular em bancas 
de maio a julho. Em decisão 
t ida como de “combate ao 
novo coronavírus”, a direção da 
empresa resolveu suspender as 
versões impressas de AutoEsporte, 
Casa & Jardim, Crescer, Época 
Negócios, Globo Rural e Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios. 
No período, elas serão apenas 
revistas digitais.

NOME 

Ana Saikal i , cuja entrevista 
apareceu no Jornal Nacional 
no início desta semana, entre 
os bancos e grandes empresas 
que estão oferecendo robustas 
quant ias para o aux í l io  da 
população nesses tempos de 
Conavirus, é rio-pretense, embora 
resida no Rio de Janeiro. É filha de 
Jayme e Ligia Ramos Saikali. Ana 
é CEO da B2W empreendimentos, 
Cia Global do varejo e da B2W 
Digital, que em 2006 se juntou 
à Americanas.com, Submarino 
e Shopt ime para se tornar 
um robusto s i te de vendas 
corporativos e marketplace.

João Carlos Theodoro e 
Silvana Chagas, em noitada 

elegante 

EVENTOS ADIADOS II  

Como disse a articulista Kátia Rúbio no Estadão: “Ao que tudo 
indica, o vírus é mesmo um organismo que não respeita nada, 
nem ninguém. Sorrateiro e invisível a olho nu, ele seguiu aqui 
o mesmo padrão de outros países. Não há evento algum, por 
mais grandioso que ele possa parecer, que justifique o risco 
de não se seguir protocolos já afirmados por método científico. 
Veja as Olimpíadas de Toquio, os festivais Lollapaloosa do Chile, 
Argentina e Brasil; o Festival de Cannes, o Rock in Rio Lisboa, o 
show de Madonna em Paris, o Festival Mundial E3 de Games, a 
turnê da Metallica no mundo; a turnê do Maroon 5 na Argentina e 
Colômbia, as apresentações dos Blackstreet Boys, McFlay, Il Divo 
e Renaissence no Brasil; as turnês de Whindersson Nunes, Foo 
Fighters e Elton John nos Estado Unidos, de J Quest na Europa e 
o São Paulo Fashion Week. 

EVENTOS ADIADOS III   

Foram desmarcados, derrubados, um a um como pedras de 
dominó, o Ribeirão Rodeo Musiic, de 25 de abril a 2 de maio; 
o show de José Carrera no Allianz Park, que aconteceria dia 1º 
de maio; o Baile do Dia das Mães com show de Daniel, dia 9 de 

EVENTOS ADIADOS IV 

Os shows ‘Where do we go?’ de Billie Eilish, no Allianz Parque, dia 
30 de maio e no Rio, dia 31; a 52ª. Festa do Peão de Palestina- de 
30 de maio a 2 de junho. E mais: as festas juninas de 14 cidades 
da Bahia; a Parada Gay de São Paulo, marcada para junho, foi 
adiada para novembro; a 52ª Festa do Peão de Bálsamo de 10 a 
13 de junho; a  33ª Rodeio de Americana, de 10 a 21 de junho; a 
37ª Festa de São João de Campina Grande, Paraíba, considerada 
o maior evento junino do sertão nordestino de 5 de junho foi para 
9 de outubro a 8 de novembro.

EVENTOS ADIADOS V 

No pacote Coronavirus, tem mais: o 41º Catanduva Rodeio Festival, 
que seria de 10 a 13 de junho; os shows de Taylor Swift dias 18 e 
19 de julho no Allianz Parque; a 26ª Festa do Peão de Boiadeiro 
de Piracicaba de 8 a 17 de agosto; o Rodeio de Monte Aprazível, 
que seria de 10 a 13 de agosto; a 64ª edição da Festa do Peão 
de Barretos, de 20 a 30 de agosto, foi cancelada. 

EVENTOS ADIADOS VI

Segundo o Mano, um dos integrantes da equipe do Rio Preto Rodeo 
Festival, Paulo Emílio ainda não anunciou oficialmente, e como 
o seu evento é em meados de julho- de 15 a 19, os trabalhos 
continuam seguindo normalmente, na esperança de que até lá, 
tudo esteja resolvido. Que Deus o ouça.

maio, no Clube Monte Líbano; a turnê brasileira ‘End f the Road’ 
da banda Kiss de 12 a 21 de maio (17 no Allianz Parque e 19 
na Arena Eurobike em Ribeirão Preto); o show de Thiaginho no 
Monte Líbano que havia sido marcado para o dia 16 de maio; a 
Movinter, feira do setor moveleiro, de 19 a  21 de maio foi adiada 
para o início de 2021.


