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Comércio Virtual ganha 
força e número de lojas 

on-line dispara

DURANTE PANDEMIA 

Levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm) mostra 
que 107 mil novos estabelecimentos foram criados na Internet durante a pandemia. 

Isso representa a abertura de mais de uma loja por minuto.  Pág. A4

Pipoca, amendoim, paçoca e pé de moleque, que costumam ser mais vendi-
dos durante o mês de junho, estão saindo menos do que nos anos anteriores

Cláudio LAHOS

Cedral fez a 
3ª recarga 
no Cartão 

Alimentação 
Merenda

Pág. A3

Governo anuncia 
fundo de crédito 

para micro 
e pequenas 
empresas

Pág. A4

Diretor da 
Funfarme é 
internado na 

UTI do Hospital 
de Base

Pág. A4
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Família de fazendeiros  
inicia processo de 
industrialização de 
café 100% arábica

Decisão sobre proposta de Mini-
lockdown deve sair essa semana

Cláudio LAHOS

Prefeitos da região esperam que nesta semana o governo do Estado responda a 
proposta feita pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) para a criação do chamado “Mini-

-lockdown” para Rio Preto e outras cidades que estão na fase Laranja.
                                                                                                     Pág. A3

Divulgação

Pág. A4

Venda de produtos de Festa Junina 
será menor que no ano passado

Fisioterapeuta dá 
dicas de exercícios 
sem sair de casa

CUIDAR DA SAÚDE 

Com as academias fechadas, é necessário fazer atividades físicas 
dentro de casa.                                                                    Pág. A5

Divulgação

Profissional dá dicas de exercícios fáceis de fazer

Prazo para troca de veículos escolares 
pode ser ampliado para 20 anos

Pais e responsáveis por crianças que fazem uso de transporte escolar agora contam com uma nota técnica 
do MJSP para ajudar na solução de conflitos entre consumidores e prestadores desse serviço.    Pág. A4
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR

   O inciso XXXII do artigo 5º, 
Constituição Federal, decreta 
que:
    – o Estado promoverá, 
na forma da lei, a defesa do 
consumidor;”
     Este inciso impõe que o 
Estado deve promover políticas 
públicas com o objetivo de 
defender os direitos dos 
consumidores brasileiros. Nesse 
sentido, a criação desse tipo 
de programa de ação tem o 
intuito de equilibrar e regular os 
interesses dos participantes de 
uma relação de consumo. Por 
fi m, além de promover a defesa 
do consumidor, o programa 
deve estimular o crescimento 
econômico e a livre iniciativa, ou 
seja, enquanto os consumidores 
precisam ser protegidos, o 
mercado precisa desenvolver 
seus negócios.
     Neste contexto, convém 
defi nir o conceito de 
“consumidor”. São considerados 
consumidores toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou 
utiliza bens ou serviços como 
destinatário fi nal. Ou seja, o 
consumidor é o elo fi nal da 
cadeia produtiva, é quem adquire 
o bem ou serviço para sua 
utilização pessoal.
     Por fi m, ao dizer que o 
Estado defenderá o consumidor 
“na forma da lei”, o inciso 
XXXII previu a necessidade de 
criar uma nova lei, específi ca 
para aplicação desse programa 
de ação. Com isso, em 11 de 
setembro de 1990, surge a Lei nº 
8.078/90, denominada “Código 
de Defesa do Consumidor”, que 
reconhece a vulnerabilidade do 
consumidor. 
     Graças a esse Código, os 
consumidores podem defender 
seus direitos por meio de 
ações judiciais individuais ou 
coletivas.   Dessa maneira, o 
Poder Público deve manter 
assistência judiciária gratuita 
para o consumidor carente, 

possibilitando que todos tenham 
acesso à justiça, e não apenas os 
cidadãos que possuem condições 
fi nanceiras para pagar por um 
advogado particular – trata-se da 
denominada Defensoria Pública. 
Além disso, existem Juizado 
Especial Cível e associações de 
defesa do consumidor. Cabe 
frisar que o Estado deve executar 
o programa de defesa do 
consumidor em todo o território 
nacional, por meio dos três 
níveis de governo existentes.
     A Constituição Federal 
prevê a necessidade de defesa 
do consumir e institui diversas 
normas, mas não regula como 
isso deve acontecer. É por 
meio do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/90) que 
essa premissa é cumprida.
    A defesa do consumidor busca 
implementar, na prática: 
    •a proteção da vida, da saúde e 
da segurança dos consumidores 
em casos de defeitos em 
produtos, serviços ou outros 
abusos na circulação de bens; 
    •a proteção dos interesses 
econômicos dos consumidores, 
sempre que atingidos por 
ações abusivas dos agentes 
do mercado. Esses agentes 
são instituições que regulam 
o mercado econômico, isto 
é, asseguram que todas as 
normas da economia sejam 
cumpridas.    Exemplo de um 
agente do mercado seria o Banco 
Central que tem como uma de 
suas atribuições a regulação da 
quantidade de moeda emitida no 
país;
    •o direito à informação , 
precisa e completa  sobre as 
qualidades e o funcionamento de 
bens e serviços; 
    •o direito à educação por meio 
de campanhas de esclarecimento 
ofi ciais e privadas; 
     •o direito de representação 
e de consulta por meio da 
construção de entidades de 
defesa e de participação em 
políticas de seu interesse;
     •o direito da compensação 
por prejuízos mediante acesso a 
órgãos judiciais e administrativos 

FCA FIAT COMUNICA 
RECALL 

DEFESA DO CONSUMIDOR: 
UM DIREITO FUNDAMENTAL 

DO CIDADÃO

CONHEÇA OS 
PRINCIPAIS 
PONTOS DO 
CÓDIGO DE 
DEFESA DO 
CONSUMIDOR
    O Código de Defesa 
do Consumidor 
(CDC) é uma lei 
criada em 1990 que 
regulamenta as 
relações de consumo 
no Brasil e garante 
diversos direitos aos 
consumidores. O 
Procon-RJ traz alguns 
dos principais pontos 
do código.
    O Artigo 6º é 
considerado um dos 
mais importantes, pois 
estabelece alguns dos 
direitos básicos do 
consumidor. Ele prevê, 
por exemplo, que 
o consumidor deve 
ser informado sobre 
qualquer risco à saúde 
ou à segurança que 
o produto ou serviço 
oferecido pode trazer, 
além de assegurar o 
direito à orientação a 
respeito do consumo 
adequado de produtos 
e serviços. O mesmo 
artigo também proíbe 
as propagandas 
enganosa e abusiva.
    O Artigo 13, por 
sua vez, determina 
que, caso não seja 
possível identi� car o 
fabricante do produto, 
o vendedor pode ser 
responsabilizado por 
danos causados pelo 
artigo que vendeu.
    Caso o consumidor 
tenha problemas com 
algo que comprou, 
o fornecedor tem 
até 30 dias para 
resolver. Se isso não 
acontecer, o Artigo 
18 do CDC garante 
ao consumidor o 
direito de escolher 
entre a substituição 
do produto por outro 
igual, a restituição 
imediata do valor 
ou o abatimento 
proporcional do preço 
em outra compra.
    Já o Artigo 39 
caracteriza a prática 
proibida da venda 
casada: situação em 
que o fornecedor 
exige a aquisição 
de outro produto 
ou serviço além 
do escolhido pelo 
consumidor.

para a reparação de danos, 
por meio de ações jurídicas 
efi cientes.
     Além disso, os consumidores 
e suas entidades representativas 
– como exemplo podemos 
citar os Procons,  – estão 
cada vez mais instruídos para 
responderem a essas ações 
abusivas. Já está claro que os 
fornecedores devem informar as 
características de seus produtos 
e serviços de forma clara, 
especifi cando corretamente a 
quantidade, as características, 
o modo de funcionamento, 
a qualidade e o preço. Para 
isso, o Estado efetivamente 
colocou órgãos de sua estrutura 
à disposição do consumidor, 
ou seja, O Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor: 
     •o Ministério Público 
possui, em alguns estados, uma 
Promotoria específi ca para 
defesa do consumidor, sendo 
que sua criação depende da 
organização interna de cada 
Ministério Público; 
      •a Defensoria Pública, 
responsável por atender a 
todos os consumidores que não 
possuem recursos sufi cientes 
para contratar advogado 
particular; 
     •a delegacia do consumidor, 
órgão da polícia civil existente 
em alguns municípios, que deve 
apurar, por meio de inquérito, 
os crimes praticados contra as 
relações de consumo; 
      •o PROCON, que são, 
órgãos estaduais e municipais 
de defesa do consumidor, que   
exerce importante trabalho 
de defesa dos direitos do 
consumidor e de conciliação 
entre as partes.
 
     De toda forma, o Brasil 
caminha para o equilíbrio entre 
as partes envolvidas nas relações 
de consumo e os cidadãos 
estão se demonstrando cada 
vez mais informados e atuantes 
na cobrança dos deveres do 
Estado afi nal esse ano estamos 
completando 30 anos do Código 
de Defesa do Consumidor.

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

     O @proconsp orienta os consumidores 
sobre seus direitos, no que diz respeito ao 
recall dos veículos picape RAM, modelo 2500, 
versão Laramie, ano/modelo 2019 e 2020, 
com números de chassis (não sequenciais) de 
KG592302 a LG109935. A FCA Fiat Chrysler 
Automóveis Ltda. deverá apresentar os 
esclarecimentos que se � zerem necessários, 
conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor, inclusive com informações claras e 
precisas sobre os riscos para o consumidor.
     No comunicado a empresa informa sobre a 
possibilidade do aumento de pressão e calor 
no interior da transmissão, podendo resultar no 
vazamento de grandes quantidades de óleo. 
Esse vazamento somado ao calor da região do 
motor, poderá provocar risco de incêndio com 
potenciais danos materiais, danos físicos graves 
ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo 
e/ou terceiros.
     A empresa informa que tão logo os 
impedimentos relacionados à Covid-19 sejam 
� exibilizados pelas autoridades competentes, 
os proprietários dos veículos envolvidos nesta 
campanha serão novamente convocados para 
realizar o agendamento do reparo em uma 
das concessionárias da marca, que consistirá 
na substituição da placa separadora do corpo 
de válvula da transmissão e a reprogramação 
do módulo eletrônico de controle da 
transmissão dos veículos. Para mais informações 
disponibiliza o telefone 0800 730 7060 e o site 
www.ram.com.br.
     Os consumidores que sofreram algum 
tipo de acidente poderão solicitar, por 
meio do Judiciário, a reparação dos danos 
eventualmente sofridos.
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Quebra
A prisão de Fabrício Quei-

roz, ex-assessor de Flávio 
Bolsonaro, mudou o foco do 
noticiário da grande mídia. 
Antes, só dava Covid-19, 
porém, agora Queiroz e seus 
comparsas ganharam am-
plo espaço nos noticiários. 
Como o caso é extenso e 
envolve o filho do presidente 
Bolsonaro (sem partido), os 
malfeitos têm tudo para se 
arrastar por um longo perío-
do. Para esticar ainda mais 
o caso, Márcia Oliveira de 
Aguiar, mulher de Queiroz, 
está foragida. Quando tudo 
for esclarecido, o alento é 
que a Covid-19 esteja con-
trolada.

Gastar sola
A pré-candidata a prefei-

ta Danila Azevedo (PTC) dis-
se que um grupo que caiu de 
paraquedas no Aliança pelo 
Brasil agora quer se apode-
rar da sigla em Rio Preto. 
Mesmo tendo atuado na 
linha de frente para formar 
o partido, que está sendo 
criado para abrigar o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e seus agregados, 
Danila deveria focar na sua 
pré-candidatura. Hoje, não 
dá para saber se ser aliado 
do presidente traz ou não 
benefício. O candidato que 
deseja ter bom desempenho 
nas urnas, deve gastar sola 
de sapato.

Impacto
Para o pré-candidato a prefeito Rogério Vinicius dos 

Santos (DC), a desistência de João Paulo Rillo (PSOL) 
da disputa pela Prefeitura, terá impacto significativo no 
processo eleitoral. O partido, segundo ele, vai encontrar 
dificuldade para encontrar, entre os filiados, um nome 
com expressão para substituir o ex-parlamentar nas pró-
ximas eleições. “Ele (João Paulo) é um nome muito forte”, 
admitiu. Rogério disse ainda que a desistência deixa um 
elevado número de eleitor para ser conquistado na cam-
panha eleitoral.

Consolidada
O pré-candidato a pre-

feito pelo PDT, Carlos de 
Arnaldo (foto), foi enfático ao 
ser questionado se aceitaria 
participar de discussão para 
escolher um nome com o ob-
jetivo de representar os par-
tidos de esquerda – PSOL, 
PT, PCdoB e PDT - na disputa 
pela Prefeitura, como defen-
de o vereador Marco Rillo 
(PSOL). Argumentou que 
tem apreço pelos represen-
tantes desses partidos, no 
entanto, justificou que a sua 
pré-candidatura está conso-
lidada desde o ano passado. 
“Temos a chapa majoritária 
e proporcional já fechada”, 
enfatizou.

Plano
Carlos de Arnaldo infor-

mou ainda que o plano de 
governo a ser apresentado 
na campanha eleitoral, com 
o intuito de mostrar à po-
pulação, está praticamente 
concluído. Informou que 
tem um planejamento estra-
tégico que passa por 2020, 
com vistas a 2022, que está 
sendo elaborado há mais de 
um ano. “Não serei hipócri-
ta, porque joguei aberto”, 
diz. “Agradeço, mas não 
vamos participar”, adiantou. 
“E que ao final e ao cabo, 
o melhor para Rio Preto 
aconteça”, acrescentou o 
ex-vereador, desejando boa 
sorte aos postulantes.   

Explanação
O secretário da Saúde, 

Aldenis Borim, vai fazer 
uma explanação sobre a 
atual situação da Covid-19 
em Rio Preto, na sessão 
de terça-feira. O convite 
para ele falar dos proble-
mas enfrentados pela área 
da saúde, neste período 
de pandemia provocada 
pelo coronavírus, partiu 
do presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (PP). “Ele 
(Aldenis) vai falar na hora 
do presidente”, informou. 
A situação se agravou com 
o aumento do número de 
infectados e de óbitos nos 
últimos dias, porém, não foi 
por falta de orientação do 
secretário.

Esperança  
A expectativa dos di-

rigentes partidários está 
elevada quando se fala em 
eleger vereador nas próxi-
mas eleições. E não poderia 
ser diferente com o presi-
dente do Podemos, Kawell 
Lott, que espera colocar 
dois nomes no plenário 
da Câmara, na legislatura 
que começa em janeiro 
de 2021. Se a expectativa 
de Kawell for concretiza-
da, Gérson Furquim terá 
chance de se reeleger para 
exercer seu nono mandato 
consecutivo como vereador. 
“A chapa será completa”, 
diz, 26 candidatos, com 18 
homens e oito mulheres. A 
conferir...

Temperatura
A deputada Soraya Manato (ES) apresentou projeto que 

obriga aferição da temperatura corporal de servidores e 
da população que transita pelas dependências de órgãos 
públicos. Pela proposta em análise na Câmara dos Depu-
tados, as pessoas que apresentarem alterações receberão 
imediatamente equipamentos de proteção individual e 
serão encaminhadas para avaliação do estado de saúde. 
A parlamentar ressalta que a medida é procedimento sim-
ples e de fácil implementação para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus.

A expectativa de uma res-
posta do governo do Estado 
à proposta feita pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) criação 
do chamado “Mini-lockdown” 
para Rio Preto e outras cidades 
que estão na fase (2) Laranja, 
não foi concretizada na última 
sexta-feira (19) e deve ficar 
apenas para essa semana.

Existia uma expectativa que 
durante a coletiva feita pelo 
governador João Doria (PSDB) 
junto com o Comitê Estadual 
de Combate ao Coronavírus ou 
foi feito algum posicionamento 
oficial sobre o assunto.

Uma resposta positiva 
como é esperada por todos 
ou negativa deve acontecer 
apenas na próxima semana.

Na proposta encaminhada 
ao governador por meio do 

Decisão sobre proposta 
de Mini-lockdown deve 

sair essa semana
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

NA BR-153

RIO PRETO

secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, após 
uma reunião do Conselho Mu-
nicipalista ocorrida na semana 
passada.

Segundo a proposta que foi 
feita com o consenso do Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
do Coronavírus em Rio Preto e 
com a concordância do setor 
empresarial – o comércio de 
rua e shoppings poderiam fun-
cionar uma hora a mais por dia 
(5 horas) e em contrapartida 
estes estabelecimentos fica-
riam fechados nos domingos 
e nas segundas-feiras (Mini-
-lockdown).

A proposta valeria enquan-
to a região estiver na Fase 2 
(Laranja).

Um dos objetivos da propos-
ta com a ampliação é tentar 
reduzir as aglomerações que 
estão sendo detectadas por 
conta do horário reduzido.

Protesto cobra liberação da 
passagem do Pontilhão de Talhado

Um grupo com cerca de 
60 moradores e comercian-
tes, que se sentem preju-
dicados com a demora na 
liberação da passagem sob 
o pontilhão construído na 
BR-153, que liga o final da 
Avenida Danilo Galeazzi a 
vicinal de Talhado, fez neste 
sábado (20) um protesto no 
local.

Segundo Jorge Carlos dos 
Santos, morador do bairro 
Solidariedade, o protesto 
tem um único objetivo que 
a passagem seja liberada e 
que o transtorno vivido pelos 
moradores e comerciantes 
chegue ao fim depois de 
mais de um ano.

Com cartazes alusivos a 
informação divulgada nesta 
semana que em 15 dias a 
passagem será liberada, os 
manifestantes salientam que 
esperam que isso realmente 

aconteça e prometem ficar 
de olho neste prazo.

Santos afirma que, caso a 
entrega não seja concretiza-
da dentro deste prazo, uma 
nova manifestação será feita.

Dnit – Nesta sexta-feira 
(19), o presidente da Câ-
mara de Rio Preto, Paulo 
Pauléra (Progressistas), 
afirmou que teve uma res-
posta da direção regional 

Grupo cobra a abertura da passagem sob o Pontilhão de Talhado (BR-153)

Cláudio LAHOS

Cedral fez a 3ª recarga no 
Cartão Alimentação Merenda

vendido. A responsabilidade do 
mesmo ficará a cargo dos pais 
ou responsáveis dos alunos, re-
lembra Isabella Munhoz Facio, 
coordenadora de Educação.

Fomento ao comércio local 
– os cartões só poderão ser uti-
lizados nos supermercados da 
cidade. Com isso pelos segundo 
mês consecutivo os cerca de 
R$ 120 mil investidos neste 
benefício provisório ficarão no 
próprio comércio local. A prefei-
tura repassou uma orientação a 
todos os comerciantes que os 
cartões só podem ser utilizados 
para compra de alimentos e 
nada mais.

Esta ação da Prefeitura de 
Cedral com a Coordenadoria 
de Educação é emergencial no 
sentido de garantir alimentação 
aos estudantes matriculados 
na Rede Municipal de Ensino 
durante a suspensão de aulas, 
e visa reduzir os impactos da 
pandemia.

A Prefeitura de Cedral fez na 
última terça-feira a 3ª recarga 
do Cartão Alimentação Meren-
da dos 1.704 alunos da rede 
municipal de ensino. A recarga 
foi mais uma vez no valor de 
R$ 70.

A previsão da Prefeitura é 
conceder este crédito mensal-
mente enquanto durar a sus-
pensão das aulas, em decorrên-
cia da pandemia do Covid-19.

O cartão-merenda foi dis-
ponibilizado de forma individual 
para cada aluno de rede munici-
pal. O valor de R$ 70 creditado 
para cada aluno é o equivalente 
a um mês de merenda, no mês 
de abril os cartões magnéticos 
foram entregues aos pais e 
responsáveis dos alunos.

Cada cartão é intransferível 
e possui numerações individu-
ais não podendo ser trocado ou 

Sérgio SAMPAIO

Cláudio LAHOS

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Comércio de rua poderia funcionar uma hora a mais por dia

for esclarecido, o alento é 
que a Covid-19 esteja con-
trolada.

deseja ter bom desempenho 
nas urnas, deve gastar sola 
de sapato.

do Dnit (Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
e Transportes) que a pas-
sagem será liberada dentro 
de um prazo de 10 a 15 
dias.

Divulgação

Câmara analisa sete propostas na 19ª sessão ordinária
Da REDAÇÃO

A Câmara de Rio Preto rea-
liza na terça-feira, dia 23 de ju-
nho, a 19ª sessão ordinária de 
2020. A pauta de votações con-
ta com sete itens. O primeiro é 
um projeto de lei complementar 
do Poder Executivo, que traz 
mudanças na forma de indica-
ção dos membros e de eleição 
para o Conselho Municipal de 

Previdência e Conselho Fiscal 
da RiopretoPrev, o Regime de 
Previdência Social do município. 
De acordo com a Prefeitura, a 
medida visa atender orientações 
prescritas pelo Manual de Mo-
dernização e Gestão de Regimes 
Próprios de Previdência.

Na sequência, o Plenário 
analisa seis projetos de lei de 
autoria do Poder Legislativo. Da 

vereadora Cláudia de Giuli (MDB) 
tem a proposta que proíbe a 
distribuição de animais vivos a 
título de brinde, promoção ou 
sorteio em eventos públicos e 
privados. A medida busca barrar 
que estabelecimentos realizem, 
em épocas comemorativas, a 
distribuição, por exemplo, de 
peixes, coelhos e filhotes de 
aves. A matéria será analisada 

em segunda discussão.
Também em segundo turno, 

a Câmara discute projeto do 
vereador Zé da Academia (Pa-
triota). A medida determina que 
supermercados, hipermercados 
e estabelecimentos comer-
ciais semelhantes mantenham 
funcionários capacitados para 
auxiliar pessoas com deficiência 
visual a efetuar compras.
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Número de lojas virtuais 
dispara durante a pandemia

A Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (Ab-
comm) divulgou um levanta-
mento em que 107 mil no-
vos estabelecimentos foram 
criados na Internet durante a 
pandemia. O número repre-
senta a abertura de mais de 
uma loja por minuto.

Os efeitos do meio digital 
já foram percebidos por co-
merciantes em Rio Preto. A 
empresa Prospecta, especia-
lizada em marketing digital, 
divulgou que tinha vendido 
11 lojas virtuais em 2019 e 
só neste mês de maio abriu 
novas 10 lojas. “Perdemos 
cerca de 40% dos nossos 
clientes logo no começo da 
pandemia, a maioria com 
comércio de varejo tradicio-
nal. No entanto, tivemos um 
aumento de quase 60% na 
área do e-commerce, que 
virou um grande foco para os 
empreendedores neste perí-
odo”, afirmou David Borges, 
diretor da Prospecta.

Segundo Borges, a difi-
culdade de muitos que estão 
migrando para o meio on-line 
é entender a lógica de mer-
cado neste novo ambiente. 
“Nas lojas físicas, geralmente 
eles conseguem vender para 
oito de cada dez pessoas que 
visitam o local. Já no meio 
virtual são duas vendas para 
cada 100 acessos, o que 
acaba espantando alguns 
comerciantes”, explicou.

Lucas Marçal, proprietá-
rio de um pet shop, foi um 
dos que resolveram entrar 
para o meio virtual durante 

a pandemia. “Eu já estava 
planejando isso há algum 
tempo, mas a pandemia 
acabou acelerando esse 
processo. No começo da cri-
se, tive uma queda de 15% 
no faturamento, mas logo 
melhorou. No caso do meu 
negócio, muitos dos meus 
clientes são do bairro e que 
gostam de ir à loja física, 
mas com o meio on-line eu 
consigo atingir outro público 
e consequentemente ter um 
renda extra”, comentou.

Para o diretor da Prospec-
ta, o e-commerce deverá ser 
mantido por muitos mesmo 
após o fim da pandemia. 
“Provavelmente deve dar 
uma esfriada após o fim da 
crise, mas eu acho que o 
mercado vai continuar forte 
neste segmento”, comentou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Lucas Marçal, proprietário 
de um pet shop, foi um 
dos que resolveram entrar 
para o meio virtual durante 
a pandemia

Prazo para troca de veículos escolares 
pode ser ampliado para 20 anos

Há mais de três meses 
sem poder realizar o serviço 
de transportar alunos por conta 
da suspensão das aulas devido 
à pandemia de Covid-19, os 
donos de veículos que fazem 
o Transporte Escolar em Rio 
Preto poderão ter um fôlego 
maior para a troca obrigatória 
do veículo para cumprir a legis-
lação local.

Um projeto de autoria do 
vereador Anderson Branco 
(PL) propõe alterar a legislação 
vigente e ampliar o prazo obri-
gatório de troca veículos dos 
atuais 17 anos para 20 anos.

Segundo o vereador, é um 
projeto importante, pois atu-

almente os veículos que são 
utilizados para esse tipo de 
transporte são mais caros e, por 
conta disso, muitos transporta-
dores estão tendo dificuldade 
de realizar a troca. Ele salienta 
que antigamente um veículo 
deste custava em torno de R$ 
70 mil e hoje está na casa de 
R$ 120 a R$ 150 mil, valores 
que dificultam a troca em um 
prazo curto de 15 anos, além 
do atual momento vivido por 
conta da pandemia que está 
prejudicando a todos.

O vereador salienta ainda 
que com as novas tecnologias 
dos veículos, seu prazo de 
vida útil é maior, além do que 
anualmente estes veículos 
passam por vistoria para serem 

Sérgio SAMPAIO

Diretor da Funfarme 
é internado na UTI do 

Hospital de Base

O diretor executivo da 
Funfarme, Jorge Fares, foi 
internado neste sábado 
(20) na Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) do Hos-
pital de Base de Rio Preto. 
Após ser diagnosticado 
com Covid-19 na última 
quinta-feira (18), Fares foi 
afastado de suas funções. 
De acordo com a assesso-
ria do HB, o quadro clínico 

do diretor é estável.
A Funfarme também 

informou nesta semana 
que todos os colaborado-
res que tiveram contato 
com o diretor estão sen-
do monitorados. O com-
plexo Funfarme abrange 
o Hospital de Base, He-
mocentro, Hospital da 
Criança e Maternidade, 
Famerp (Faculdade de 
Medicina) e Instituto Lucy 
Montoro.

Vinicius LIMA

Divulgação

Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Fundarme 

Governo anuncia fundo para crédito 
a micro e pequenas empresas

O Ministério da Economia 
anunciou nesta semana o Fun-
do Garantidor de Operações 
para linha de crédito de micro 
e pequenas empresas, que 
será concedida no âmbito do 
Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe).

Sancionada pelo presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
no dia 19 de maio, a linha 
recebeu aporte do Tesouro 
Nacional no valor de R$ 15,9 
bilhões, que estará disponível 
nas agências bancárias.

Esse crédito vai garantir o 
apoio a mais de 4,5 milhões 
de micro e pequenas empresas 
que necessitam de capital de 
giro. Terão acesso a esta linha 
empresas com receita bruta de 
até R$ 4,8 milhões.

O valor liberado corres-
ponderá a até 30% da receita 
bruta anual da empresa calcu-
lada com base no exercício de 
2019. A Receita Federal está 

sobre o valor concedido, com 
prazo de 36 meses para o paga-
mento e carência de 8 meses.

“É uma linha interessante a 
ser considerada e bem atrativa. 
Além disso, o prazo é muito 
bom e a taxa é acessível”, afir-
mou o consultor do Sebrae de 
São José do Rio Preto, Wagner 
Jacometi.

Ele também falou sobre 
duas outras opções que o Se-
brae também indica. “Temos 
parcerias de linha de crédito 
com o Banco do Povo e com 
a Caixa Econômica Federal. As 
taxas com o Banco do Povo são 
imbatíveis. Já a Caixa possui 
um prazo maior, oferecendo 
um período de carência de 9 
meses, o que pode ser o ideal 
para as empresas que precisam 
de tempo para se recuperar 
da crise durante a pandemia”, 
concluiu.

Vinicius LIMA

enviando comunicado a todas 
as empresas informando qual 
o limite de crédito elas poderão 
solicitar nesta linha. A taxa de 
juros anual máxima será igual 
à Selic, acrescida de 1,25% 

Fachada do Ministério da economia na Esplanada dos Ministérios

Divulgação

COVID-19

ECONOMIA APAS

PROJETO

Venda de produtos 
de Festa Junina será 

menor do que em 2019

A Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) divul-
gou uma pesquisa entre os 
seus associados com as expec-
tativas de vendas de produtos 
de Festa Junina. Na região 
de São José do Rio Preto, foi 
estimado o maior crescimento 
dentre todas as regiões do 
estado de São Paulo, com a 
expectativa de aumento em 
torno de 2,6%, acima da média 
estadual que é de 0,6%. Ape-
sar disso, o crescimento será 
1,1% menor do que do ano 
passado, quando foi registrado 
um aumento de 3,7%.

“Por ser um serviço essen-
cial, todos os supermercados 
tiveram um aumento geral de 
vendas durante a pandemia. 
No entanto, produtos como 
pipoca, amendoim, paçoca e 
pé de moleque, que são os que 
mais saem durante o mês de 
junho, estão vendendo menos 

do que nos anos anteriores, por 
causa do cancelamento das 
Festas Juninas”, explicou José 
Luis Sanches, diretor regional 
da APAS. A falta de procura de 
restaurantes e buffets também 
são fatores que contribuem 
pela diminuição.

Sanches explicou o motivo 
de apesar da queda nas ven-
das, Rio Preto seguir com uma 
expectativa de crescimento po-
sitivo. “Mesmo com as vendas 
menores, muita gente vem aos 
supermercados procurar esses 
produtos. A Festa Junina é uma 
tradição muito forte interior e 
por isso os resultados acabam 
divergindo dos números da 
capital”, comentou.

Nas regiões de Bauru, Ma-
rília e Ribeirão Preto, além da 
Grande São Paulo, a expecta-
tiva é de crescimento inferior a 
2%. Em Campinas, as vendas 
não há previsão de crescimen-
to. Já no Vale do Paraíba a 
expectativa é de queda de 4%.

Vinicius LIMA

Cláudio LAHOS

liberados para fazer o transporte 
escolar.

Segundo informações da 
Secretaria de Trânsito, são 
125 motoristas cadastrados no 
transporte escolar em Rio Preto.

Branco espera que o projeto 

seja aprovado na Câmara e que 
o prefeito Edinho Araújo (MDB) 
sancione, da mesma forma que 
sancionou projeto semelhante 
que ampliou o prazo de 5 para 
10 anos para os mototaxistas 
trocarem seus veículos.

Divulgação
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Fisioterapeuta dá dicas de 
exercícios sem sair de casa
Com as academias fecha-

das por conta da pandemia, 
a solução para combater o 
sedentarismo, sem se expor ao 
Coronavírus, tem sido improvi-
sar algumas atividades físicas 
dentro de casa. Além disso, os 
treinos dentro de casa podem 
oferecer algumas vantagens 
para os seus praticantes.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Fotos: Divulgação

Posicione lateralmente em uma parede, deixe um dos 
seus membros superiores todo estendido e olhe para o 
lado contrario. Mantenha sua coluna reta, joelhos ali-
nhados e ombros relaxados

Frank Dranke, o grande 
pioneiro na busca por vida 

inteligente no Cosmos
Em 1960, um jovem astrônomo de 29 anos lançou publi-
camente um dos maiores questionamentos da ciência e 
pediu auxílio para tal empreitada, a frase era bem clara:  
“Estamos sozinhos no universo? Vamos buscar contato!”. 
O nome desse astrônomo brilhante em início de carreira 
era Frank Drake, o então astrônomo do Observatório Na-
cional de Radioastronomia em Green Bank, Virgínia que 
foi o criador da famosa equação que leva o seu nome. 
Seu trabalho pioneiro buscava levantar US$2000,00 para 
a compra de um sensível radiotelescópio que escutaria 
os sussurro e possíveis mensagens de nossos vizinhos 
cósmicos extraterrestres.
Hoje com 90 anos, Drake enfrentou muita crítica da co-
munidade científica, pois a mesma considerava que a 
busca por vida inteligente era uma perda de tempo e tra-
balho, principalmente porque na década de 60 a mídia 
era tomada de filmes e o assunto tinha tom de oportu-
nista e fictício.  Mas Drake jamais desistiu e sabia que 
por conta de seus cálculos, que a via láctea estaria tão 
ricamente povoada, quanto os oceanos da Terra e a hu-
manidade estaria à deriva em uma extensão interestelar 
profundamente tranquila.

Wagner Soeiro é escritor,  palestrante e 
professor especialista em ensino de Geografi a e 
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com

Drake sempre foi humilde e curioso, e sua rotina mesmo com 
avançada idade é escrever trabalhos de pesquisa, palestras 
e trabalhos em comitês científicos, e foi nessa mente que a 
comunidade científica não conhecia, que surgiu a idéia de que 
planetas como a Terra orbitam estrelas como o sol, e outros 
mundos de outros sistemas estelares poderiam ser habitados 
por civilizações avançadas o suficiente para transmitir sua pre-
sença ao Cosmos. Sua lógica faz todo sentido, pois durante o 
século XX, nós os terráqueos fazíamos transmissões o tempo 
todo na forma de sinais de TV e rádio, radar militar e outras 
comunicações que vazam no espaço.
Logo de cara surgiu o plano de um experimento para procu-
rar sinais vindos de mundos que poderiam estar orbitando as 
estrelas mais próximas do sol como o Proxima, Epsilon Eridani 
e Tau Ceti. O nome incial ficou conhecido como Projeto Ozma 
, em homenagem à princesa da série de tv Oz de L. Frank 
Baum, onde existiam serem nada convencionais. O dia histó-
rico para a ciência, foi 8 de abril de 1960 quando Drake junto 
de radiotelescópio de 85 pés na região de Green Bank, Virgínia 
Ocidental lançou mão da primeira pesquisa científica da hu-
manidade que se dedicou à busca de inteligência extraterres-
tre, que passou a ser chamada SETI [Search for Extraterrestrial 
Intelligence], que por capricho do destino não detectou nada 
além de estática cósmica. 
Para muitos astrofísicos não quer dizer que não existem povos 
na vizinhança próxima, isso só quer dizer que se existirem po-
vos nessas estrelas vizinhas, elas não usam nossa tecnologia 
há muito tempo ou não chegaram ao nosso grau de desen-
volvimento tecnológico. Sessenta anos depois de Ozma, todo 
esforço de Drake vem ganhando cada vez mais legitimidade, 
pois várias nações no planeta como a China acenam com a 
mesma iniciativa, só provando que Drake estava no caminho 
certo e que uma colaboração global é mais que necessária 
para futuras grandes descobertas. 
O SETI e seus astrônomos astrônomos estão otimistas de que 
os projetos futuros podem ser ainda mais ambiciosos, e quem 
sabe o sonho de instalarem  um radiotelescópio no lado opos-
to da lua se realize, pois é o único lugar no sistema solar onde 
as transmissões constantes da Terra não sobrecarregam os 
sinais de rádio das antenas terrestres. A resposta à pergunta 
de Drake pode ainda não ter resposta, mas os nossos sinais 
de tv e rádio detectáveis estão viajando para longe da Terra há 
cerca de 100 anos e poderemos ter uma surpresa nas próxi-
mas décadas com respostas inesperadas aos nossos sinais. 
Quem sabe no futuro não existirão sistemas de comunicação 
interestelares rápidos e eficientes como em Star Trek, e Drake 
passará a ser o Marconi da rádio astronomia?

“A principal diferença é 
que a pessoa pode fazer os 
exercícios no horário que for 
mais conveniente para a sua 
rotina. Os treinos podem durar 
o tempo que for necessário, 
mas recomendamos no mínimo 
uns cinco minutos, para que 
o corpo reconheça que está 
fazendo uma atividade física e 
não uma ação do dia a dia”, 
explicou a fisioterapeuta Ariane 
Russo.

De acordo com ela, uma 
das desvantagens desse mo-
delo seria a falta de um pro-
fissional para acompanhar as 
necessidades de cada pessoa. 
“Tem gente que treina pra ficar 
em forma e tem gente que trei-
na para tratar dores. Com um 
profissional por perto, é mais 
fácil definir o tipo de treino e 
corrigir a postura se ela estive 
errada”, comentou.

Além dos benefícios para 

o corpo, os exercícios ajudam 
também na saúde mental. 
“Uma das consequências de 
ficar sem treinar é o sedenta-
rismo, mas este é apenas um 
fator. Geralmente, as pessoas 
perdem o ânimo e as atividades 
acabam funcionando como 
uma grande aliada no trata-
mento da depressão”, afirmou.

Abaixo, a fisioterapeuta 
deixou algumas dicas para se 
exercitar em casa:

Respire e alongue-se fazendo 3 series de  15 movimen-
tos de cada lado

Coloque os braços estendidos com as palmas das mãos 
na parede, deixe um ângulo de 90 graus em relação 
ao seu quadril e sua coluna, respire fundo e solte o ar 
mantendo os joelhos estendidos. Inspire e expire por 15 
vezes e faça 3 series dessas repetições

Deitada, encoste os glúteos na parede e deixe um ân-
gulo de 90 graus seu quadril em relação a sua coluna, 
mantenha seus joelhos estendidos (ou tente para es-
timular seu alongamento e sua flexibilidade), inspire e 
expire fazendo uma flexão plantar

Inspire e na expiração faça uma abdução dos membros 
inferiores

Deitada em posição de ponte (elevação da pelve)

Inspire e leve seus braços estendidos para trás, cres-
cendo a coluna e encaixando a cervical

Retorne na posição inicial encaixando sua coluna e 
deixando os glúteos por ultimo para encostar no chão. 
Faça 3 series de 15 repetições de cada movimento

Deitada, faça uma rotação dos joelhos e quadril de uma 
perna e puxe para próximo do seu tronco

Inspire e expire e faça a extensão do membro contra 
lateral. faça 3 series de 15 repetições cada movimento
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Vamos montar o carro do 
Chase, do patrulha canina!

 Patrulha Canina é uma série de ani-
mação infantil canadense criada por Keith 
Chapman. Sua estreia aconteceu em 2013, 
nos  Estados Unidos apresentado pelo ca-
nal  Nickelodeon. No ano seguinte chega-
va ao Brasil pela TV Cultura. No desenho, 
em uma pequena cidade chamada Baía da 
Aventura, o jovem Ryder comanda seis fi-
lhotes caninos  que protegem a Baía da 
Aventura e agora o Mundo vivendo grandes 
aventuras. Atualmente os episódios estão 
disponíveis  na Netflix.

Veja como montar e faça o download em: www.youtube.com/heroisdaeducacao

Faculdade oferece isenção de 
mensalidades durante a pandemia
A Estácio lançou nesta 

semana o programa “Estácio 
com você”, que oferece bolsas 
integrais e flexibilização de 
pagamento de mensalidades 
para cada mês de quarentena. 
Podem solicitar os benefícios 
do Programa os alunos dos 
cursos de graduação (modali-
dades presencial e a distância) 
renovados e matriculados no 
1º semestre letivo de 2020 
(20.1) e que não tenham sido 
beneficiados pelo Seguro Edu-
cacional, também oferecido 
pela Estácio. O primeiro passo 
para o estudante pleitear o be-
nefício é preencher o requeri-
mento diretamente pelo portal 
do aluno, no site da Estácio, 
declarando a renda familiar e 
os motivos que levaram a redu-
ção ou perda de renda familiar.

Os estudantes contempla-
dos por este programa poderão 
ser beneficiados com a isenção 
integral de uma ou mais men-
salidades ou com a flexibilidade 
no pagamento – com prorro-
gação da data de vencimento 
das mensalidades – ou parce-
lamento em até 12 vezes. Os 
benefícios de proteção perdem 
sua validade na eventualidade 
de dispositivos legais, adminis-
trativos ou judiciais alterarem 

a política de mensalidades do 
setor de ensino superior.

A Estácio avaliará as soli-
citações em ciclos mensais, 
para concessão de benefícios 
considerando as competências 
dos meses de abril a junho. As 
solicitações recebidas serão 
respondidas em até 20 dias 
após a data final de cada ci-
clo, com a informação sobre a 
aprovação ou não do benefício. 
O regulamento completo está 
disponível no site estacio.br/
regulamentos.

“Enquanto a quarentena for 
necessária, vamos continuar 
oferecendo o ensino por meio 
da solução que já disponibiliza-
mos, em tempo recorde, para o 
aluno que está impossibilitado 
de ir ao campus. Para reduzir os 
efeitos futuros, estabelecemos 
esse compromisso, pensando 
naqueles que serão mais for-
temente afetados”, diz Adriano 
Pistore, vice-presidente de Ope-
rações Presenciais da Estácio.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) está com vagas abertas 
para o curso de Introdução à 
Inteligência Artificial em Azure. 
Atualmente, o conhecimento 
de I.A. em Azure é considera-
do fundamental na indústria, 
pois habilita o trabalhador a 
fazer todas as etapas de um 
sistema programado por I.A., 
algo que já é usado em prati-
camente todos os setores da 
indústria. As inscrições podem 
ser feitas pela plataforma 
Mundo SENAI.

A inscrição para o curso – 
que geralmente custa R$ 284 
– será gratuita até 27 de julho.

“A gratuidade se deve ao 
período de isolamento social, 
para que o trabalhador possa 
aproveitar este período em 
casa para se qualificar, para 
estar cada vez mais competi-
tivo no mercado de trabalho”, 
explicou Felipe Morgado, ge-
rente-executivo de Educação 
Profissional do SENAI.

Além disso, os primeiros 
150 alunos que concluírem 
o curso de I.A. em Azure ga-
nharão o direito de participar 
do processo de certificação 
internacional da Microsoft 
totalmente gratuito.

“Conseguimos esses vou-
chers com a Microsoft para 
estimular ainda mais os tra-
balhadores neste momen-
to de crise. Este certificado 
geralmente custa U$ 100. 
Então, quem começar o cur-
so o quanto antes terá essa 
oportunidade de fazer o teste 
para tentar o certificado in-
ternacional, importante para 
turbinar o currículo e ampliar 
as chances de emprego”, 
afirmou Morgado.

Em 2019, o SENAI e o 
Serviço Social da Indústria 
(SESI) assinaram acordo de 
cooperação com a Microsoft 
para apoiar a educação e a 
capacitação de profissionais 
em Inteligência Artificial no 
Brasil. A plataforma Mundo 
SENAI é aberta e pode ser 
acessada tanto por alunos 
do SENAI e do SESI, quanto 
por qualquer interessado em 
aprender sobre Inteligência 
Artificial.

Senai tem 
vagas gratuitas 

para cursos 
de Inteligência 

Artificial
Da REPORTAGEM

Centro Paula Souza lança cursos livres 
online gratuitos de Inglês e Espanhol

Que tal aproveitar a quaren-
tena para aprender um novo 
idioma gratuitamente sem sair 
de casa? O Centro Paula Souza 
(CPS) lançou em sua plataforma 
on-line de Educação à Distância 
(EAD) mais dois cursos livres: 
Inglês e Espanhol básicos. As 
formações têm 40 horas, divi-
didas em nove aulas. É possível 
aprender expressões utilizadas 
no cotidiano escolar, familiar 
e profissional, incluindo sau-

dações, verbos, substantivos 
e elaboração de perguntas e 
respostas.

O interessado pode se ins-
crever e estudar a qualquer 
momento, sem necessidade de 
processo seletivo. Basta acessar 
o site mooc.cps.sp.gov.br em 
um computador conectado à 
Internet e se cadastrar com login 
e senha. Ao final do curso, o es-
tudante passa por uma avaliação 
on-line e os aprovados recebem 
um certificado de conclusão.

Cursos abertos

Da REPORTAGEM O CPS disponibiliza também 
outras 12 opções de cursos li-
vres gratuitos com duração de 6 
a 40 horas na modalidade Mooc 
(Massive Open On-line Course – 
sigla em inglês para Curso Online 
Aberto e Massivo): Autocad, 
Arduíno, Canvas, Design e Pho-
toshop, Design Thinking, Felici-
dade, Formação de Professores 
Mediadores em EaD, Gestão de 
Conflitos, Gestão de Pessoas, 
Gestão do Tempo, Mercado de 
Trabalho e Vendas.

Lançada em 2015, a pla-

CAPACITAÇÃO

Faculdade irá facilitar o pa-
gamento das mensaglidades 
durante a quarentena

Cláudio LAHOS

TECNOLOGIA

taforma Mooc do CPS soma 
atualmente mais de 306 mil 
inscritos. Cerca de 20% desse 
total corresponde às primeiras 
semanas de quarentena, com 
uma média mensal de 34,6 
mil inscritos. A média anterior à 
pandemia era de 2,2 mil inscri-
ções por mês.

Além dos cursos livres, o 
CPS conta com três cursos 
técnicos na modalidade aber-
ta: Administração, Comércio 
e Secretariado. As aulas têm 
duração de três semestres.
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Moradora de Olímpia cria ação para 
ajudar pessoas durante a pandemia

Desde março, quando a 
pandemia começou a se espa-
lhar pelo Brasil, muitas coisas 
mudaram. A parada do co-
mércio e do setor de serviços 
aumentou as demissões, o 
que prejudicou o orçamento de 
muitas pessoas. Com pouco ou 
nenhum alimento em casa, as 
boas ações se tornaram uma 
luz no fim do túnel para essas 
famílias.

Ao ver essa situação, a 
gerente de vendas Isabela 
Simarro Mansano, 32, decidiu 
ajudar. Moradora de Olímpia, 
Isabela criou uma prateleira de 
alimentos que une quem pode 
doar e quem precisa de ajuda.

“Conheço algumas pessoas 
em Olímpia que são trabalhado-
res informais e estão passando 
dificuldades por não terem 
como prestar seus serviços. 
Então, doei algumas cestas 
básicas e comecei a pedir ces-
tas a amigos. Porém, ouvi de 
algumas pessoas que elas não 
teriam como ajudar, pois o valor 
da cesta é alto”, conta.

Percebendo essa dificulda-

de, Isabela criou uma “prate-
leira da solidariedade”. A ideia 
começou a ser colocada em 
prática na última quarta-feira 
(17). Quem deseja doar, basta 
deixar o item na prateleira. 
Quem precisa de algo, basta 
pegar.

“As pessoas passam, pegam 
o que precisam e vão embora, 
sem precisar ter contato nem 
conversar com ninguém. Para 
a doação, ocorre da mesma 
forma: basta deixar a doação no 
espaço que deixamos aberto”, 
explica. A prateleira disponibi-
liza alimentos não perecíveis 
e itens de higiene e limpeza. 
“Há também alguns mimos 
para crianças, como bolacha 
recheada”, ressalta.

Isabela ainda pretende co-
locar uma tenda para proteger 
os produtos. “Por ficar exposta 

 Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Prateleira fica disponível para quem quer doar e para quem precisa de alimentos

 Isabela MARTINS

  

Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

BOAS RECORDAÇÕES  - Marcia Girardi e Pedro Girardi 
Rebuá, em festa  junina da escola Maple Bear, no ano pas-
sado, no Villa Conte

SOLIDARIEDADE

Viagens online permitem, por exemplo, visitar as igrejas

SAÚDE EM DESTAQUE   -O Médico cardiologista Sthe-
fano Atique Gabriel (foto) ao lado de seu irmão, Edmo 
Atique Gabriel, organiza uma feira “Thamin Healt – ne-
gócios em saúde”, que por conta da pandemia terá uma 
nova data. Os dois, que são os queridinhos da mídia na 
atualidade, realizarão o evento no Villa Conte.  

As pessoas passam, pegam o que precisam 
e vão embora, sem precisar ter contato nem 

conversar com ninguém. Para a doação, ocorre 
da mesma forma: basta deixar a doação no 

espaço que deixamos aberto

“

”

Passeios virtuais mostram as 
belezas dos destinos brasileiros
Como a pandemia do novo 

coronavírus ainda afeta o Turis-
mo no Brasil, as viagens virtuais 
conquistaram grande espaço 
nas plataformas digitais. Além 
de matar a saudade dos desti-
nos nacionais, os tours online 
também são uma opção de 
programação de novas viagens 
para o turista na retomada do 
setor. Para facilitar o acesso a 
eles, o site GoPasseios, de uma 
startup situada em São José dos 
Campos (SP), decidiu reunir os 
materiais de várias plataformas 
em um só lugar.

Dentre as opções disponíveis 

estão city tours por cidades his-
tóricas, visitas a museus, centros 
culturais, bibliotecas, belezas 
naturais e até passeios voltados 
para crianças. Projeto Tamar, 
Inhotim, Pinacoteca de São 
Paulo, Câmara dos Deputados, 
Museu da Língua Portuguesa são 
alguns dos destinos disponibili-
zados por Google Arts & Culture, 
AirPano, EraVirtual, Ceará 360, 
Rio360 online, entre outros. 
”Percebemos que, embora exis-
tam vários passeios virtuais 
de ótima qualidade por aí, era 
super difícil achar um ou outro 
espalhados em fontes diversas”, 
disse Alexandre Magno, co-fun-

dador da startup GoPasseios. 
“Foi aí que surgiu a grande ideia 
de agregar todos do Brasil, que 
tenhamos notícia. Hoje já são 
mais de 110 disponíveis”, com-
pletou. Conheça todos eles aqui.

PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS 
– Seguindo a mesma linha, o site 
Eravirtual, que divulga e promove 
o patrimônio cultural brasilei-
ro desde 2008, disponibilizou 
um acervo com visitas virtuais 
imersivas por pontos turísticos 
nacionais, incluindo museus, 
patrimônios culturais, igrejas, 
teatros e exposições. Ouro Preto 
(MG), Santuário de Bom Jesus 

Da REDAÇÃO

Divulgação

ao tempo, estamos com a ideia 
de melhorar. Queremos uma 
tenda para cobrir os alimentos”, 
explica.

A ação não tem data para 
terminar. “Enquanto tiver do-
ações, desigualdade social e 
pessoas que passam fome, 
eu pretendo continuar com a 
prateleira. Sozinhos, não vamos 
solucionar o problema do mun-
do. Porém, se cada um de nós 
fizer algo para ajudar o próximo, 
vamos ver o mundo mudar gra-
dativamente.” finaliza Isabela.

Serviço:
A prateleira recebe alimen-

tos não perecíveis e itens de 
higiene e limpeza.

Endereço: Rua Cândido de 
Lima, n° 8, centro, Olímpia (SP), 
ao lado do boliche, perto da 
avenida Aurora.

Divulgação

VINDIMA  -  O casal Paulo e Aline Girardi estão só aguardando 
o tempo de colheita da uva, que está maravilhosa, do Vinhedo 
Spirituallis, para realizarem um grande encontro da sociedade 
rio-pretense. Por conta da pandemia, o evento ainda não tem 
data marcada. A fazendo produz a uva Bordeaux, especial-
mente para suco, e uva de mesa Niagara. Também é pioneira 
na produção da uva Cabernet Sauvignon no Estado de São 
Paulo, com mudas originalmente importadas da França.

Facebook 

Facebook

VIAGEM

(MG) e Águas do Rio Grande são 
alguns dos destinos nacionais 
disponibilizados.

As visitas virtuais são orienta-
das e acompanhadas por áudios 
e textos educativos com versões 
em cinco idiomas, incluindo o de 
Libras para deficientes auditivos. 
O projeto, que tem o apoio do 
Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan), da 
Fundação Vale, Unesco e Funda-
ção de Cultura, Lazer e Turismo 
de Congonhas-MG (FUMCULT), 
também oferece um aplicativo 
para smartphones e tablets que 
auxilia os turistas no passeio 
presencial.
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- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;
- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir com o 
cotovelo;
- Evite aglomerações se estiver doente;
- Mantenha os ambientes bem ventilados;
- Não compartilhe objetos pessoais.

Entre em contato conosco:
(17) 3225-2725 - WhatsApp

O Sincomerciários (Sindicato dos 
Empregados no Comércio) de Rio 
Preto e região lançou uma nova 
promoção para os comerciários 
sócios da entidade neste mês dos 
Namorados.
Serão sorteados dois casais que 
poderão levar para casa uma Cesta 
de Chocolates com Vinho e outra 
Cesta de Aperitivos e Petiscos.
Para participar, o comerciário ou 
comerciária associado deve postar 
uma foto romântica no Facebook 
do Sincomerciários com uma 
declaração e utilizar a hashtag 
#namoradossincomerciariosriopreto, 
acompanhe outros itens necessários 
para poder participar do sorteio.

ATENÇÃO PARA O 
REGULAMENTO:

*Ser comerciário sindicalizado

*Curtir a página do @
sincomerciarios.sjrp

*Curtir e compartilhar o post da 
promoção

*Postar uma foto romântica 
no facebook com uma 

Sincomerciários faz promoção no mês 
dos Namorados, sorteio será dia 29

declaração e utilizar a hashtag 
#namoradossincomerciariosriopreto

* Colocar a publicação em MODO PÚBLICO

* As duas publicações mais curtidas ganharão os 
prêmios descritos na imagem
-1ª lugar: Cesta de chocolates com vinho
-2ª lugar: Cesta de aperitivos e petiscos.
O sorteio será feito on-line no dia 29 de junho. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

O  Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da  
Fabricação de Álcool, Químicas e Farmacêuticas) abre um canal 
na qual os trabalhadores poderão fazer denuncias em relação ao 

Covid-19 dentro da empresas, no que diz respeito à prevenção e a possíveis 
contaminados.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, os números de 
casos positivos estão crescendo de forma preocupante em todo o interior do 
Estado de São Paulo e por conta disso querem preservar os trabalhadores 
das três categorias que o Sindalquim representa.
Os trabalhadores poderão ligar ou mandar e-mail para alertar o sindicato, 
caso a empresa não esteja cumprindo as recomendações de higiene para 
preservar a saúde do trabalhador contra a proliferação da doença e também 
quando houver a confirmação ou suspeita de Covid de algum trabalhador ou 
pessoa que frequenta a empresa. 
“Nós estamos muito preocupados e talvez o trabalhador tenha vontade de 
falar, mas ele não fala por medo de repressão. Mas o seu sindicato pode 
denunciar e pode ir à empresa, se for possível, e fará denuncia os órgãos 
competentes”, salientou Alves Filho.
As denuncias podem ser feitas pelo telefone 17 3211-2550 ou pelo e-mail 
contato@sindalquim.org.br 

Sindalquim faz alerta 
para trabalhadores

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

Sindicato dos 
Motoristas prorroga 

convenções de Cargas 

O Sindicato dos Mo-
toristas de Rio Preto 
prorrogou por 90 dias as 
convenções e acordos 
coletivos dos setores de 
Carga e de Transporte de 
Passageiros.

Segundo Daniel Ro-
drigues, presidente do 
sindicato, por conta da 
pandemia do Corona-
vírus (Covid-19) existe 
uma dificuldade maior 
de negociar. Para tentar 
preservar os direitos dos 
trabalhadores, houve a 
tratativa da prorrogação 

de vários acordos para 
manter a garantia do pa-
gamento dos benefícios 
vigentes para os traba-
lhadores destes setores.

Como a data base da 
categoria é o dia 01º de 
maio – as convenções e 
acordos tem sua validade 
estendido até 31 de julho 
inicialmente.

“Esperamos que as 
coisas melhorem para 
podermos retomar as ne-
gociações destas catego-
rias”, finalizou Rodrigues.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 

• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mu-
cosas. Após pegar em dinheiro, chave ou cartão 
do cliente, higienize as mãos logo em seguida, 
usando álcool gel ou lavando bem com água e 
sabão amarelo em barra até a altura dos punhos;

• Gerente e administrador de posto também 
devem reforçar a limpeza das áreas comuns como 
banheiros, maçanetas, puxadores de portas, me-
sas e cadeiras da loja de conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, aces-
sada continuamente pelos clientes, frentistas e 
funcionários das lojas de conveniência, deve ser 
higienizada em horários pré-definidos com álcool 
gel ou 70%. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, 
ser mantida a distância mínima de 1,5 metro do 
cliente durante a comunicação, mesmo que seja 
necessário levar a maquineta até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver 
as chaves do veículo para o motorista, passe no-
vamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina 
de cartão, do bico de abastecimento e do reset da 
bomba. Cuidado no compartilhamento dos equi-
pamentos de trabalho como regador e limpador 
de para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de 
gripe, principalmente febre ou dificuldade respi-
ratória, o empregador deve orientá-lo a procurar 
imediatamente a rede pública de saúde, evitando 
contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um te-
lefone para atender via WhatsApp os frentistas 
de toda a base territorial. 

Dicas para você, 
frentista, se prote-

ger:.

17 98200-0078



A fazenda Santa Alice 
faz parte da his-
tória do café 
no Brasil. 
De lá saem 
aproxima-
damente 2 
mil sacas 
de café 
benefi-
ciado por 
ano. Em 
2019, a 
família deci-
diu ampliar a 
atuação e passou 
a industrializar o café 
produzido na fazenda. “Nosso 
foco são as pessoas que es-
tão interessadas em consumir 
um café pela experiência 
que ele pode proporcionar, 
que valorizam o café como 
um produto artesanal em vez 
de apenas uma mercadoria 
ou commodity, que prezam 

pela origem dos grãos e 
pela trajetória que 

ele percorreu até 
chegar à xícara”, 

destaca Fernan-
da Ascêncio, 
responsável 
pela indus-
trialização do 
Grano17. 

A história do 
café na Fazen-

da Santa Alice 

ELLEN LIMA 
Jornalista diplomada pela 
Unesp Bauru e com 
pós-graduação em 
Comunicação Jornalística 
pela Cásper Líbero/Faperp. 
Siga o blog 
www.ellenlimablog.com.br 

ELLEN LIMA 
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Fotos: Divulgação

Chega a Rio Preto um 
novo café: o Grano17

Está chegando a São José do 
Rio Preto o Café Grano17, 
uma marca produzida na 
Fazenda Santa Alice, locali-
zada em Novo Horizonte (90 
km de Rio Preto). Trata-se de 
um café 100% arábica, com 
grãos selecionados, ofereci-
dos nas versões superior e 
gourmet, em pó e em 
grãos. A opção em 
grãos, permite 
ao consumidor 
uma experiência 
mais intensa 
com o café em 
casa, ao moer 
no momento 
do preparo e 
sentir o frescor 
de uma torra 
artesanal. 

CONVERSA COM A EMPRESÁRIA MESA COM LUXO
 
Planejando um jantar cheio 
de charme e estilo? co-
nheça peças de artesanato 
da Roberta Stefanini Arte-
sanato de luxo. Ela produz 
souplats, toalhas de mesa, 
guardanapos e tudo para 
deixar sua casa chiquérri-
ma. Faça as encomendas 
pelo (17)98819-2362. 
Para conhecer os trabalhos 
da Beta siga o Instagram 
@betastefaniniartesanato-
deluxo.  

Chagas Oliveira, 
554, em Rio 
Preto. 
Para conhecer 
um pouco 
mais sobre 
a história 
do café e 
acompanhar 
o dia a dia 
da produção, 
acesse o Insta-
gram da marca: @
cafegrano17. 

O café pronto 
para a colheita

A Santa Alice produz 
2 mil sacas/ano

trajetória até aqui. 

Comer, Beber e afins – 
Como você vê o mercado 
do café e também uma 
nova marca como a Gra-
no17 na pós-pandemia? 
Fernanda – Mesmo com a 
mudança no consumo, que 
deixou as cafeteiras e se 
concentrou no lar por conta 
das restrições de movimenta-
ção nas cidades, o consumo 
de café aumentou 35% em 
Março, de acordo com dados 
da Associação Brasileira 
da Indústria de Café (Abic). 
Nossos indicadores mos-
tram esse cenário: sentimos 
redução de cafés que são 
destinados ao consumo em 
cafeterias, docerias, pada-
rias, escritórios, onde o café 
é consumido no local.  Em 
contrapartida,   foi observado 
um crescimento significativo  
na comercialização do café 
em pó, com as pessoas em 
casa, fazendo homeoffice. 
O setor de café ainda não 
sentiu efeitos sérios da pan-
demia, mas é inevitável que 

diante da indefinição atual 
ocorra mudança nos hábi-
tos de consumo. Acredito 
que uma nova realidade nos 
espera e precisamos estar 
preparados e atentos as 
novas oportunidades. 

Comer, Beber e afins – 
Você nos disse que quer 
entrar no mercado de Rio 
Preto com o café Grano17. 
Como você vê o mercado 
em Rio Preto? 
Fernanda – Para nós, Rio 
Preto tem grande potencial 
de atuação, é uma região 
próspera e apresenta um 
mercado de pessoas que já 
começam a apreciar cafés 
selecionados e a experiên-
cia em torno da bebida. É 
possível observar a crescente 
oferta de cafeterias e locais 
especializados em cafés de 
qualidade na cidade, como 
empórios que oferecem a 
hamonização do café com 
outros produtos, por exem-
plo. 

Comer,Beber e afins – Sua 
família tem 4 mulheres e 
seu pai. É difícil atuar no 
agronegócio sendo mu-
lher? 
Fernanda – A parte agrícola 
da fazenda é administrada 
pelo meu pai. Estou sempre 
próxima para aprender e 
entender a cadeia produti-
va de café como um todo, 
por gostar e para entregar o 
melhor do nosso produto a 
vocês. As operações do Café 
Grano17 estão sob minha 
responsabilidade e posso 
dizer que quando iniciei as 
atividades houve um conflito 
de gerações entre mim e 
meu pai.  Após ficar 10 anos 
fora da realidade da fazenda, 
voltei com novas ideias, com 
energia para implantar mu-
danças nos processos que 
havia aprendido, práticas de 
manejo e foi difícil aplicar 
tais mudanças (estamos nes-
sa fase); foi preciso mostrar 
o tempo todo que era capaz, 
trabalhar muito e aos poucos 
conquistar meu espaço. Não 
vou dizer que foi fácil no 
início, mas nada que muita 
dedicação, persistência e 
fazer acontecer não mude 
esse cenário. 

começou em 1930, com Alice 
e Adelino Ascencio, que 

eram apaixonados 
pela fruta. A ter-

ceira geração (e 
atual) decidiu 
industrializar 
parte da pro-
dução para 
investir no 
consumidor 
final. “Inicia-

mos a indus-
trialização do 

nosso café com a 
marca Grano17 em 

2019 e nosso plano 
estratégico inclui a região 
de Rio Preto, que é bastante 
próspera e onde enxergamos 
um grande potencial de cres-
cimento para nossa marca”, 
explica Fernanda. “Hoje nós 
estamos entrando na terceira 
onda do café, que está alinha-
da à exigência crescente dos 
consumidores por qualidade, 
um movimento que valoriza o 
café como um produto arte-
sanal. Os “coffee lovers” não 
apenas frequentam as cafete-
rias especializadas, que têm 
crescido em Rio Preto, como 
também gostam de fazer a 
bebida em casa e apreciam 
a preparação do produto,” 
avalia Fernanda. 
O Grano17 está disponível no 
Armazém Santa Madonna, 
que fica Av. Francisco das 

DOCES LOW CARB
Não vive sem doce e 
depois sofre com a culpa? 
O Chef Flávio Souza acaba 
de lançar uma linha de 
doces sem açúcar, sem 
glúten e sem lactose. Tem 
Brownie low carb feito 
com farinha de castanha 
do Pará e cacau nativo da 
Amazônia (adoçado com 
xilitol), brigadeiros veganos 
feitos com biomassa de 
banana verde orgânica e 
ainda bolo funcional com 
frutas e castanhas e zero 
açúcar e zero lactose. Para 
encomendas ligue (17) 
98128-2689. O chef Flá-
vio está no Instagram @
jambuculinariaraiz 

A florada na Santa 
Alice

Fernanda Ascencio
Ela tem 30 anos, é forma-
da em Administração pela 
Unesp com MBA em Projetos 
pela USP/Fundace. Fernanda 
Ascencio comanda as Opera-
ções do Café Grano17, situa-
do na Fazenda Santa Alice , 
que é de propriedade do pai, 
Valter Ascencio. Ela nasceu 
em Novo Horizonte, cidade 
sede da fazenda e conversou 
com o Comer,Beber sobre o 
desafio de comercializar uma 
nova marca, a Grano17. 

Comer,Beber e afins em 
Rio Preto – Você se consi-
dera uma mulher do agro-
negócio brasileiro? 
Fernanda Ascêncio – Sim, 
com certeza. Cresci na 
fazenda, vivendo o agronegó-
cio.  A maior parte da minha 
experiência profissional 
também ocorreu nesse meio, 
além de os negócios da mi-
nha família sempre estarem 
ligados ao setor. O agronegó-
cio fez parte de toda minha 

Grano 17 chega a 
Rio Preto

Pascal Valero: apai-
xonado pelos sabores 

da Amazônia
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A Santa Alice está em 
plena colheita da 

safra 2020

PÕE A CERVEJA PRA 
GELAR...
Que está todo mundo vol-
tando! O Hotel Saint Paul, 
em Rio Preto, informa que 
reabrirá para hóspedes a 
partir de 3 de agosto.  O 
hotel aproveitou a quaren-
tena e realizou reformas: 
agora os apartamentos na 
categoria luxo dispõe de TV 
55 polegadas com inteli-
gência artificial, acomo-
dações modernas e estão 
todos com roupa de cama 
nova, um luxo. Precisa 
de hospedagem em Rio 
Preto? Reserve on-line: 
atlanticahotels.com.br  -  
verthoteis.com.br

ARMAZÉM CAFÉ É NOVIDADE NO IGUATEMI 
 
O Armazém café, que atende no bairro Redentora há 
29 anos, acaba de inaugurar uma nova unidade no piso 
superior do shopping Iguatemi Rio Preto. Trata-se de uma 
doceria, confeitaria e cafeteria,  comandanda por Lívia 
Belic Cherubina – responsável pelas delícias artesanal-
mente preparadas na cozinha do local – e Nilton Terruggi 
Junior. 
O cardápio dispõe de 80 tipos de bolos e tortas doces 
e o clássico Chapéu de Napoleão, um dos carros-chefe 
do café. Por enquanto a casa atende apenas no sistema 
take away (retirada). 
O Armazém está aberto de segunda a sexta, das 15h às 
19h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 14h. 
Informações pelo telefone (17) 3221-5430 e no Insta-
gram @armazemcaferp. Os pedidos também podem ser 
feitos pelo WhatsApp no número (17) 99111-7718. 
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2586/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 552991000
MULTA Nº: 51616
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD , 
LOTE , BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO
NOME: REMA CONSTRUTORA LTDA
COMP: 
CORR: REMA CONSTRUTORA LTDA
CAD Nº: 552046000
MULTA Nº: 51649
END: RUA SEM DENOMINAÇÃO, QD , LOTE , BAIRRO: 
FAZ. PIEDADE
NOME: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO-
NAL URBANO CDHU
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO-
NAL URBANO CDHU
CAD Nº: 242289000
MULTA Nº: 51650
END: RUA JOÃO FELIX DA SILVA, QD , LOTE , BAIRRO: 
DUAS VENDAS – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO G
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CAE-
TANO II SPE LTDA
COMP: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CORR: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CAD Nº: 254676000
MULTA Nº: 51643
END: RUA MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 02, LOTE 
33, BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
CAD Nº: 242652000
MULTA Nº: 51653
END: AV. ANTÔNIO ANTUNES JUNIOR, QD , LOTE , BAIR-
RO: DUAS VENDAS – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO G
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n° 2587/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a  LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 552991000
NOT. Nº: 51617
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD , 
LOTE , BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2588/2020
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a co-
brança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para fi ns 
dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFI-
CA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas notifi -
cações foram entregues, ou ainda notifi cações não entregues 
por falta de endereço de correspondência, que o prazo fi nal 
para o  pagamento à vista sem os devidos acréscimos legais, 
fi nda em 26/05/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os avi-
sos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em uma 
única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipalidade a 
qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de Execu-
ção Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: ERARDO MARCHETTI

COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD: 106130000
TAXA REF: 50229
END: R. DR. RAUL SILVA, QD 06, LOTE 04, BAIRRO: JD. 
DAS VIVENDAS
PROP: LUSHAN CHUAN
COMP: 
CORR: LUCHAN CHUAN
CAD: 601255000
TAXA REF: 50564
END: ALAMEDA DOS ROUXINÓIS, QD 08, LOTE 03, BAIR-
RO: LOT. PQ. DOS PASSAROS
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                
 

EDITAL n° 2589/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e 
abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo de 15 
dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 
sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: APARECIDA DE OLIVEIRA
CORR: APARECIDA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 236679000
NOT. Nº: 199854
END: R. JOSÉ JORGE GOMES, QD HB, LOTE 10, BAIRRO: 
JD. NUNES
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ANTÔNIO CARLOS SCRIGNOLI
CORR: ANTÔNIO CARLOS SCRIGNOLI
CAD Nº: 902913000
NOT. Nº: 199846
END: R. ISABEL ALVES DA SILVA, QD 57, LOTE 32, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254936000
NOT. Nº: 199773
END: R. VAGNER ALVES DOS REIS, QD B, LOTE 20, BAIR-
RO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: TRAM TRANSPORTES MIRASSOL LTDA
CORR: TRAM TRANSPORTES MIRASSOL LTDA
CAD Nº: 519032008
NOT. Nº: 199207
END: AV FERNANDO BONVINO, QD P/11, LOTE , BAIRRO: 
DIST IND WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 255138000
NOT. Nº: 198600
END: R. FAHAD MOYSÉS ARID, QD J, LOTE 25, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254982000
NOT. Nº: 198599
END: AV. JOSÉ VINHA FILHO, QD F, LOTE 03, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 255092000
NOT. Nº: 198596
END: R. RUBENS CARDOSO MACHADO, QD I, LOTE 01, 
BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 258526000
NOT. Nº: 198268
END: AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 2, LOTE 1, 
BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
CORR: JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
CAD Nº: 237864000
NOT. Nº: 198231
END: R. MARIA ANTUNES LAGAREIRA, QD VA, LOTE 20, 
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: JOÃO TEODORO DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 344564000

NOT. Nº: 199674
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 02, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: ROZARIA ISABEL DE JESUS, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: ROZARIA ISABEL DE JESUS, ESPÓLIO
CAD Nº: 214432000
NOT. Nº: 199961
END: AV. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2651, QD 33, LOTE 
11, BAIRRO: ELDORADO (1ª PARTE)
NOME: ADEMAR BATISTA PEREIRA
COMP: 
CORR: ADEMAR BATISTA PEREIRA
CAD Nº: 552020006
NOT. Nº: 199960
END: AV. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA, QD , LOTE , 
BAIRRO: FAZ. PIEDADE
NOME: CESAR ZANETONI
COMP: 
CORR: CESAR ZANETONI
CAD Nº: 307507130
NOT. Nº: 199915
END: AV. VALDOMIRO LOPÉS DA SILVA, QD 01, LOTE 12, 
BAIRRO: VILA CLEMENTINA
NOME: VETORASSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA
COMP: KARINA TORRES
CORR: KARINA TORRES
CAD Nº: 251409000
NOT. Nº: 199887
END: R. EMERSON SUMARIVA, QD 13, LOTE 09, BAIRRO: 
RES. SANTA CRUZ
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435204000
NOT. Nº: 199882
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 18, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435203000
NOT. Nº: 199881
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 17, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435202000
NOT. Nº: 199880
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 16, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435201000
NOT. Nº: 199879
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 15, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435200000
NOT. Nº: 199878
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 14, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435199000
NOT. Nº: 199877
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 13, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435198000
NOT. Nº: 199876
END: AV. CARLOS ABERTO VILLANOVA VIDAL, QD 01, 
LOTE 12, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435197000
NOT. Nº: 199875
END: AV. CARLOS ALBERTO VILLANOVA VIDAL, QD 01, 
LOTE 11, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435196000
NOT. Nº: 199874
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 10, 
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BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435195000
NOT. Nº: 199873
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 09, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435194000
NOT. Nº: 199872
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 08, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435193000
NOT. Nº: 199871
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 07, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435192000
NOT. Nº: 199870
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 06, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435191000
NOT. Nº: 199869
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 05, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435190000
NOT. Nº: 199868
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 04, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435189000
NOT. Nº: 199867
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 03, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435188000
NOT. Nº: 199866
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 02, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435187000
NOT. Nº: 199864
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 01, 
BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: DORIVAL SOUZA DOS SANTOS
COMP: 
CORR: DORIVAL SOUZA DOS SANTOS
CAD Nº: 327846000
NOT. Nº: 199195
END: R. MATHEUS ALLONSO DE VIÇOZO XAVIER, QD 11, 
LOTE 04, BAIRRO: RES. MACHADO I
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 342197000
NOT. Nº: 197956
END: R. JOSÉ PEDRO LUCIANO, QD 13, LOTE 11, BAIRRO: 
LOT. RES. MONTEREY
NOME: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA
COMP: 
CORR: SUNDPEC MONTEREY EMPREENDIMENTOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 342169000
NOT. Nº: 197935
END: R. NAIRTON NEGRISOLI, QD 12, LOTE 04, BAIRRO: 
LOT. RES. MONTEREY
NOME: JERRY IVAN VILAS BOAS
COMP: 
CORR: JERRY IVAN VILAS BOAS
CAD Nº: 242941000
NOT. Nº: 199848
END: R. JOSÉ RÚBIO, QD D, LOTE 07, BAIRRO: PQ. JURITI
NOME: ANA RITA VIEIRA DE QUEIROS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 259949000
NOT. Nº: 199859
END: R. JOÃO DE CASTRO, 362, QD 6, LOTE 9, BAIRRO: 
JARDIM NUNES 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: RENATA RIBEIRO DA SILVA BAGUE
CORR: RENATA RIBEIRO DA SILVA BAGUE
CAD Nº: 258374000
NOT. Nº: 199943
END: R. SEBASTIÃO THOMAZ GARCIA, QD 33, LOTE 3, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA
COMP: MARIA APARECIDA FIGUEIRAS
CORR: MARIA APARECIDA FIGUEIRAS
CAD Nº: 259970000
NOT. Nº: 199860
END: R. ZULEIKA DINIZ GIACOMINI, QD 6, LOTE 30, BAIR-
RO: JARDIM NUNES 2
NOME: FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A
COMP: 
CORR: FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A
CAD Nº: 400418000
NOT. Nº: 200023
END: R. BARÃO DE COTEGIPE, 341, QD S/N, LOTE S/N, 
BAIRRO: VILA ERCÍLIA
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA
COMP: LUIZ HENRIQUE TADEU CAVALARI
CORR: LUIZ HENRIQUE TADEU CAVALARI
CAD Nº: 431813000
NOT. Nº: 199978
END: AV. CLEBER MIGUEL MELARA, QD 08, LOTE 31, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO 
LTDA
COMP: CLAUDEMIR MONTEIRO DE QUEIROZ

CORR: CLAUDEMIR MONTEIRO DE QUEIROZ
CAD Nº: 327733000
NOT. Nº: 199834
END: R. GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 
05, LOTE 21, BAIRRO: RES. MACHADO I
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA
COMP: SONIA CRISTINA DOS SANTOS MASSI
CORR: SONIA CRISTINA DOS SANTOS MASSI
CAD Nº: 431955000
NOT. Nº: 199821
END: AV. CLEBER MIGUEL MELARA, QD 14, LOTE 18, 
BAIRRO: PQ. RES DA FRATERNIDADE
NOME: SELMA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
COMP: 
CORR: SELMA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
CAD Nº: 344625000
NOT. Nº: 199714
END: R. PROF. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 04, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

 EDITAL n° 2590/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDONO, 
no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: CONCEIÇÃO DE ARAUJO GANZELA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 245495000
NOT. Nº: 199518
END: R. DR. UBIRATAN FERREIRA LOPES, 1023, QD 37, 
LOTE 06, BAIRRO: RES. CAETANO
NOME: VIEIRE SIMEI ESPÓLIO
COMP: 
CORR: VIEIRE SIMEI ESPÓLIO
CAD Nº: 212096000
NOT. Nº: 199661
END: R. RACHID ABRÃO ZAINUM, 2406, QD 02, LOTE 02P/, 
BAIRRO: JD. LOS ANGELES
NOME: VAGNER LEAO RODRIGUES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 270448000
NOT. Nº: 199720
END: R. CIRILO ROSSI, 268, QD 49, LOTE 28, BAIRRO: PQ. 
RES. DIGNIDADE
NOME: ANA APARECIDA DE SALLES
COMP: 
CORR: ANA APARECIDA DE SALLES
CAD Nº: 252344000
NOT. Nº: 199724
END: R. HERMÍNIO CHIQUETTO, 113, QD 25, LOTE 20, 
BAIRRO: PQ. NOVA ESPERANÇA
NOME: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
COMP: 
CORR: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
CAD Nº: 243481000
NOT. Nº: 199725
END: R. RODRIGO ALVES DUTRA, 1212, QD 43, LOTE 01, 
BAIRRO: PQ. DA CIDADANIA
NOME: ELDINE DEVARISTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 269431000
NOT. Nº: 199728
END: AV. PROJETADA 2, 1434, QD 18, LOTE 11, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE
NOME: NADYR ZANATELI
COMP: 
CORR: NADYR ZANATELI
CAD Nº: 409099001
NOT. Nº: 199777
END: R. ELIAS GABRIEL, 851, QD 04-B, LOTE RP/, BAIR-
RO: JD. VITÓRIA RÉGIA
NOME: EVARISTO TIRELLI, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: EVARISTO TIRELLI, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 900062000
NOT. Nº: 199894
END: R. ALBERTO ANDALÓ, 217, QD , LOTE , BAIRRO: 
DIST. ENGENHEIRO SCHMITT
NOME: SANDRA MARIA ARAGÃO PRAMPERO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 200495000
NOT. Nº: 199974
END: R. LUIZ ANTÔNIO DA SILVEIRA, 1445, QD 25 A, LOTE 
2 P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: JOÃO BAPTISTA ELIAS HOMSI
COMP: PAULO ANTÔNIO PERES
CORR: PAULO ANTÔNIO PERES
CAD Nº: 408173000
NOT. Nº: 199270
END: AL. COPACABANA, QD 08, 
LOTE 04, BAIRRO: ROSEIRAL                                                                                                    
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL n° 2591/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
Passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: APARECIDA DE OLIVEIRA
CORR: APARECIDA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 236679000
NOT. Nº: 199854
END: R. JOSÉ JORGE GOMES, QD HB, LOTE 10, BAIRRO: 
JD. NUNES
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
CORR: JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
CAD Nº: 237864000
NOT. Nº: 198231
END: R. MARIA ANTUNES LAGAREIRA, QD VA, LOTE 20, 
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: TRAM TRANSPORTES MIRASSOL LTDA
CORR: TRAM TRANSPORTES MIRASSOL LTDA
CAD Nº: 519032008

EDITAL n° 2592/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presen-
te Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: LILIAN APARECIDA PEDROSA AMANCIO
COMP: 
CORR: LILIAN APARECIDA PEDROSA AMANCIO
CAD Nº: 251148000
NOT.Nº: 199646
END: AV. PROMISSÃO, QD 26, LOTE 04, BAIRRO: ELDORA-
DO (1ª PARTE)
NOME: NATALIE PAULINO DA SILVA MELO DA ROCHA
COMP: 
CORR: NATALIE PAULINO DA SILVA MELO DA ROCHA
CAD Nº: 431862000
NOT. Nº: 199977
END: R. NELSON APARECIDO JOSÉ, 198, QD 10, LOTE 23, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2593/2020
 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NO-
TIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital 
e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 258526000
NOT. Nº: 198268
END: AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 2, LOTE 1, 
BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 255092000
NOT. Nº: 198596
END: R. RUBENS CARDOSO MACHADO, QD I, LOTE 01, 
BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254982000
NOT. Nº: 198599
END: AV. JOSÉ VINHA FILHO, QD F, LOTE 03, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 255138000
NOT. Nº: 198600
END: R. FAHAD MOYSÉS ARID, QD J, LOTE 25, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254936000
NOT. Nº: 199773
END: R. VAGNER ALVES DOS REIS, QD B, LOTE 20, BAIR-
RO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: JOÃO TEODORO DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 344564000
NOT. Nº: 199674
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 02, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: ELDINE DEVARISTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 269431000
NOT. Nº: 199728
END: AV. PROJETADA 2, 1434, QD 18, LOTE 11, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE
NOME: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE

NOT. Nº: 199207
END: AV FERNANDO BONVINO, QD P/11, LOTE , BAIRRO: 
DIST IND WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
NOME: DORIVAL SOUZA DOS SANTOS
COMP: 
CORR: DORIVAL SOUZA DOS SANTOS
CAD Nº: 327846000
NOT. Nº: 199195
END: R. MATHEUS ALLONSO DE VIÇOZO XAVIER, QD 11, 
LOTE 04, BAIRRO: RES. MACHADO I
NOME: JERRY IVAN VILAS BOAS
COMP: 
CORR: JERRY IVAN VILAS BOAS
CAD Nº: 242941000
NOT. Nº: 199848
END: R. JOSÉ RÚBIO, QD D, LOTE 07, BAIRRO: PQ. JURI-
TI
NOME: ANA RITA VIEIRA DE QUEIROS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 259949000
NOT. Nº: 199859
END: R. JOÃO DE CASTRO, 362, QD 6, LOTE 9, BAIRRO: 
JARDIM NUNES 2
NOME: LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA
COMP: MARIA APARECIDA FIGUEIRAS
CORR: MARIA APARECIDA FIGUEIRAS
CAD Nº: 259970000
NOT. Nº: 199860
END: R. ZULEIKA DINIZ GIACOMINI, QD 6, LOTE 30, BAIR-
RO: JARDIM NUNES 2
NOME: JOÃO BAPTISTA ELIAS HOMSI
COMP: PAULO ANTÔNIO PERES
CORR: PAULO ANTÔNIO PERES
CAD Nº: 408173000
NOT. Nº: 199270
END: AL. COPACABANA, QD 08, LOTE 04, BAIRRO: RO-
SEIRAL
NOME: ANTÔNIO JOSÉ SABINO
COMP: 
CORR: ANTÔNIO JOSÉ SABINO
CAD Nº: 201818002
NOT. Nº: 199939
END: R. FRITZ JACOBS, 3440, QD 1, LOTE 8, BAIRRO: JD. 
ALTO RIO PRETO
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas            



B-4Jornal
São José do Rio Preto, domingo
21 de junho de 2020

EDITAL n°2594/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 24 horas a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: VIEIRE SIMEI ESPÓLIO
COMP: 
CORR: VIEIRE SIMEI ESPÓLIO
CAD Nº: 212096000
NOT. Nº: 199661
END: R. RACHID ABRÃO ZAINUM, 2406, QD 02, LOTE 
02P/, BAIRRO: JD. LOS ANGELES
NOME: NATALIE PAULINO DA SILVA MELO DA ROCHA
COMP: 
CORR: NATALIE PAULINO DA SILVA MELO DA ROCHA
CAD Nº: 431862000
NOT. Nº: 199977
END: R. NELSON APARECIDO JOSÉ, 198, QD 10, LOTE 
23, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                          
Inspetor Fiscal de Posturas             

EDITAL n° 2595/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para Construção de mure-
ta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 
8°, ABNT e 8973/03 sob pena de multa na forma da legisla-
ção vigente. 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435204000
NOT. Nº: 199882
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 18, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435203000
NOT. Nº: 199881
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 17, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II

EDITAL n° 2596/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-
05-06) E 5745/94 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: MANOEL D FERNANDES

 
EDITAL n° 2597/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Derramamento 
de concreto/terra na via pública no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 6499/96 (26) 
– 4041/87 (10) sob pena de multa na forma da legislação 
vigente.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE 
LTDA
COMP: SÉRGIO LUIZ CONSTANTINO
CORR: SÉRGIO LUIZ CONSTANTINO
CAD Nº: 901286000
NOT. Nº: 199853
END: R ACACIO MENDES, QD 12, LOTE 18, BAIRRO: PQ. 
DAS AMORAS II
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2598/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NA VIA PÚBLICA no período 
de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos da Lei 
nº 7176/98 (05) sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE 
LTDA
COMP: SÉRGIO LUIZ CONSTANTINO
CORR: SÉRGIO LUIZ CONSTANTINO
CAD Nº: 901286000
NOT. Nº: 199853
END: R ACACIO MENDES, QD 12, LOTE 18, BAIRRO: PQ. 
DAS AMORAS II
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                          

EDITAL n° 2599/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 8973/03 sob pena 
de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA 
POLOTO SPE LTDA
COMP: ROGER SALES LIMA
CORR: ROGER SALES LIMA
CAD Nº: 257369000
NOT. Nº: 199852
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, QD 04, LOTE 26, BAIR-
RO: RES. LUZIA POLOTTO
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n°2600/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigen-
te:
NOME: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
COMP: 
CORR: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
CAD Nº: 243481000
MULTA Nº: 51645
END: R. RODRIGO ALVES DUTRA, 1212, QD 43, LOTE 01, 
BAIRRO: PQ. DA CIDADANIA
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
        Inspetor Fiscal de Posturas 

COMP: 
CORR: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
CAD Nº: 243481000
NOT. Nº: 199725
END: R. RODRIGO ALVES DUTRA, 1212, QD 43, LOTE 01, 
BAIRRO: PQ. DA CIDADANIA
NOME: ANA APARECIDA DE SALLES
COMP: 
CORR: ANA APARECIDA DE SALLES
CAD Nº: 252344000
NOT. Nº: 199724
END: R. HERMÍNIO CHIQUETTO, 113, QD 25, LOTE 20, 
BAIRRO: PQ. NOVA ESPERANÇA
NOME: VAGNER LEAO RODRIGUES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 270448000
NOT. Nº: 199720
END: R. CIRILO ROSSI, 268, QD 49, LOTE 28, BAIRRO: PQ. 
RES. DIGNIDADE
NOME: SELMA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
COMP: 
CORR: SELMA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
CAD Nº: 344625000
NOT. Nº: 199714
END: R. PROF. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 04, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435202000
NOT. Nº: 199880
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 16, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435201000
NOT. Nº: 199879
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 15, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435200000
NOT. Nº: 199878
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 14, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435199000
NOT. Nº: 199877
END: AV. ROSELI MARIA BENFICA, QD 01, LOTE 13, BAIR-
RO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435198000
NOT. Nº: 199876
END: AV. CARLOS ABERTO VILLANOVA VIDAL, QD 01, 
LOTE 12, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435197000
NOT. Nº: 199875
END: AV. CARLOS ALBERTO VILLANOVA VIDAL, QD 01, 
LOTE 11, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435196000
NOT. Nº: 199874
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
10, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435195000
NOT. Nº: 199873
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
09, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435194000
NOT. Nº: 199872
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
08, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435193000
NOT. Nº: 199871
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
07, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435192000
NOT. Nº: 199870
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
06, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435191000
NOT. Nº: 199869
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
05, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435190000
NOT. Nº: 199868
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
04, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435189000
NOT. Nº: 199867
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
03, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435188000
NOT. Nº: 199866
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
02, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: 
CORR: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
CAD Nº: 435187000
NOT. Nº: 199864
END: R. ANTONIO APARECIDO PEREIRA, QD 01, LOTE 
01, BAIRRO: EMPRESARIAL SPOTTI II
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

COMP:
CORR: 
CAD Nº: 103531000
NOT Nº: 199839
END: R JOSÉ URIAS FORTES, 315, QD 12, LOTE 08, 
BAIRRO: VILA SÃO MANOEL
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas 

 
EDITAL n°2601/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CORR: FRANCISCO OLIVEIRA PIMENTEL NETO
CAD Nº: 254676000
MULTA Nº: 51644
END: RUA MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 02, LOTE 
33, BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
CAD Nº: 242652000
MULTA Nº: 51654
END: AV. ANTÔNIO ANTUNES JÚNIOR, QD , LOTE , BAIR-
RO: DUAS VENDAS – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO G
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                           
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2602/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por terem depositado, lançado entulhos ou dejetos 
de qualquer espécie de veículos em logradouros públicos ou 
particulares, nos termos do Anexo I da L.M. nº 9393/2004 e 
decreto municipal nº 12765/2005, dentro do prazo estipula-
do por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: RENATA CRISTINA FERRARI MENDES
COMP: 
CORR: RENATA CRISTINA FERRARI MENDES
CAD Nº: 264109000
MULTA Nº: 51634
END: R LUZIA DA SILVA REY, QD 09, LOTE 15, BAIRRO: 
ARY ATTAB II
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                     
Inspetor Fiscal de Posturas                                                    

EDITAL n° 2563/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO 
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma 
da legislação vigente. 
NOME: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 430545000
NOT Nº: 199975
END: R. LOURDES LIEBANA FERNANDES, QD 2, LOTE 6, 
BAIRRO: LOT. COPLAN
São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                  
Inspetor Fiscal de Posturas


