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GCM acaba com festa clandestina 
com 100 pessoas em Rio Preto

Atualmente, estão vagos 13.764 cargos na Polícia Civil de todo o 
estado. Em comparação com 2019, a perda de policiais entre fevereiro 
e junho cresceu 41%. Segundo o Sindicato dos Delegados de Polícia do 
Estado de São Paulo (SINDPESP), o número é resultado, principalmente, 
de exonerações e aposentadorias que não tiveram reposição.   Pág. A4

SÃO PAULO

Em quatro 
meses, estado 

perde 714 
policiais civis 
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Divulgação

Prefeitura libera trânsito na rua Izidoro Pupim

Rio Preto 
registra seis 
óbitos e 250 
novos casos 
de covid- 19

No local foram realizados serviços de pavimentação e construção de passagem sob os trilhos da 
linha férrea, além de novas calçadas para pedestres com acessibilidade e iluminação, drenagem 
da água da chuva e sinalização viária.   Pág. A3

Divulgação SMCS

Rio Preto supera a média nacional 
de testagem para Covid-19
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Famerp participa do maior estudo 
sobre Covid-19 da América Latina
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Aumentam as 
buscas por 

cirurgia plástica 
no nariz
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Bola rola neste domingo na 
última rodada do Paulistão

Os oito jogos serão re-
alizados simultaneamente 
às 16h. Restam ainda três 
vagas para o mata-mata, 
sendo que o Mirassol está 
próximo de garantir uma 
delas. As partidas também 
definirão as duas equipes 
que serão rebaixadas para 
a série A2.  Pág. A6

A Secretaria de 
Saúde divulgou on-
tem(25), a confir-
mação de 250 no-
vos casos positivos 
de COVID-19 em 
SJRP, totalizando 
7.416 casos na ci-
dade. Informa tam-
bém a ocorrência 
de mais seis óbitos, 
totalizando 203 óbi-
tos da doença. 

Divulgação 

A partir de 
amanhã, 27, 
Detran volta 
a agendar 
exames 

Pág. A3

Número de 
divórcios cresce 

18,7% nos 
últimos dois 

meses
Pág. A6
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Divulgação

FISCALIZAÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA

DIREITOS DO 
CONSUMIDOR 
QUE VOCÊ 
PRECISA 
CONHECER – 
PARTE II

Em 2020, o Código de Defesa 
do Consumidor comemora  

seus 30 anos de existência 
com muitas conquistas. A 
lei garantiu ao consumidor 
mecanismos para exercer a sua 
cidadania. 
    Todos os direitos do 
consumidor são importantes 
e saber deles é preciso. A 
partir dessa semana, você vai  
conferir  alguns direitos básicos 
que todo consumidor tem, mas 
nem todos conhecem. 

     6. Queda de energia
     Danos causados por 
queda de energia devem 
ser reparados, pois 
independentemente de 
culpa, a concessionária 
de energia elétrica é 
responsável pela reparação 
de danos a equipamentos 
eletroeletrônicos. 

     7. Custeio de 
medicamentos 
    Os planos de saúde têm 
o dever de fornecer todo 
o tratamento necessário 
aos pacientes, inclusive 
medicamentos para uso 
diferente do previsto na 
bula, não cabendo a eles 
controlarem o uso, mas sim, 
arcarem com seus custos.

    8. Comida no cinema
    Você já foi impedido de 
entrar na sala de cinema com 
comida comprada em outro 
lugar? Obrigar os consumidores 
a comprar nas lojas do cinema 
é considerado venda casada e 
viola a liberdade de escolha do 
consumidor.

    9. Mala extraviada
     Se sua mala extraviada 
não for localizada enquanto 
ainda estiver no aeroporto, 
a empresa aérea tem, no 
máximo, 7 dias para voos 
nacionais e 21 dias em voos 
internacionais para encontrá-
la e enviá-la ao endereço 
informado no registro de 
perda, de acordo com a Anac.

    10. Viagem gratuita aos 
idosos
    De acordo com o Estatuto 
do Idoso, pessoas a partir de 
60 anos e com renda de até 2 
salários mínimos têm direito 
a viajar de graça. As empresas 
são obrigadas a reservar 
duas poltronas para idosos, e 
esses devem retirar o bilhete 
antecipadamente.

   11. Passageiro é 
consumidor
    Segundo o CDC, passageiros 
também são considerados 
consumidores. Por isso, em 
caso de transtornos, como 
falha no serviço, superlotação e 
atraso, o usuário pode pedir o 
valor da passagem de volta.

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Desde o início da pandemia da Covid-19, em março, o 
Procon-SP já � scalizou mais de 5 mil estabelecimentos 

comerciais, entre farmácias, supermercados, 
distribuidores de gás e postos de combustíveis, em 302 
municípios do estado.   Fornecedores que praticam 
preços abusivos ou cometem irregularidades ao Código 
de Defesa do Consumidor são multados. Itens essenciais, 
como álcool em gel, máscaras de proteção, alimentos, 
entre outros, não devem ter os seus preços elevados 
de forma injusti� cada nessa situação pela qual passa a 
sociedade.
      Para o secretário de defesa do consumidor, Fernando 
Capez, o Procon-SP teve uma atuação corajosa, 
mesmo em face da pandemia a � scalização foi às ruas 
diariamente. A ação dos � scais combateu práticas 
abusivas, como o aumento desproporcional do preço de 
produtos como álcool em gel e máscaras de proteção.
     Produtos essenciais também foram alvo das ações. O 
preço do botijão de gás, por exemplo, � cou mantido na 
faixa de R$70,00, em razão de operações realizadas pelo 
Procon-SP em conjunto com a Polícia Civil. Do mesmo 
modo, os produtos da cesta básica, como o arroz, que 
da média de R$9,00 o pacote de cinco quilos, passou em 
alguns casos para R$20,00, e com as � scalizações � caram 
em patamares mais aceitáveis. Para Capez , “graças a 
esse trabalho, a população de São Paulo pode enfrentar 
melhor os efeitos econômicos dessa pandemia”.
    
     Como denunciar, reclamar e obter orientações
    
       O Procon-SP disponibiliza canais de atendimentos à 
distância para receber denúncias, intermediar con� itos 
e orientar os consumidores: via internet (www.procon.
sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou 
via redes sociais; para as denúncias, marque Procon-SP, 
indicando o endereço ou site do estabelecimento.

De volta ao 
assunto, por 
sugestões dos 
nossos leitores, 

a pauta  tem causado 
muita polemica e dúvidas 
por parte dos usuários do 
aplicativo, pois o  Brasil foi 
o país escolhido para estrear 
o serviço de pagamentos 
pelo WhatsApp, com isso, 
alertamos os consumidores 
sobre possíveis fraudes que 
podem ser realizadas por 
golpistas, principalmente 
em tempos de pandemia, 
no qual o acesso a internet 
aumentou muito.
    O App garante que a 
nova ferramenta terá toda 
segurança possível por 
meio do PIN de 6 dígitos 
ou usando a biometria do 
celular para autorizar cada 
transação. Porém, se prevenir 
é sempre uma boa ação. Aos 
poucos, a funcionalidade 
será liberada para todos os 
brasileiros.
      Portanto, orientamos 
que os consumidores não 
repassem suas senhas para 
ninguém. Como também 
remete a importância 
de manter o sistema 
operacional do aparelho, seja 
Android ou iOS, atualizado, 
colocando senhas em todos 
os aplicativos possíveis. 
Exclusivamente sobre o 
WhatsApp Pay, é necessário 
se manter atento aos bancos 
válidos, não usar wi-fi  
público para fazer transações 
fi nanceiras e acionar o 
informe de transações 
do banco via SMS. Não 
esquecendo de ativar o dublo 
fator de autenticação medida 
efi caz e essencial.
     Perante qualquer pedido 
de transação monetária, por 
mais que seja de alguém 
conhecido/próximo, não 

efetivar a transferência sem 
confi rmar com a pessoa 
em questão por voz ou 
presencialmente.  Algumas 
quadrilhas trabalham em 
coletivo e, estão muito bem 
preparadas para elaborar os 
melhores pactos, fazendo 
com que a pessoa não 
pense muito, se tornando 
vulnerável e caindo logo no 
golpe. 
    É relevante também que 
a pessoa contate o próprio 
App e a instituição bancária 
envolvida, para mais 
orientações específi cas.
     Destacamos que a 
tecnologia tem que ser 
utilizada a favor de todos os 
consumidores, entretanto 
as cautelas devem sempre 
ser tomadas para que os 
mesmos não sejam vítimas 
de golpes, logo agora, que 
estamos em quarentena e 
que o uso da internet se 
tornou ainda maior.
     Não haverá cobrança de 
taxas para consumidores 
que enviarem dinheiro 
ou fi zerem compras. 
Já as pessoas jurídicas 
desembolsarão uma taxa 
de processamento para 

CUIDADOS COM GOLPES
 NO WHATSAPP 

receber pagamentos de 
clientes. Quanto aos meios 
de pagamento, será realizado 
pelo Facebook Pay. Tendo 
no futuro o intuito de 
que todos os aplicativos 
da família do Facebook 
estejam liberados para enviar 
pagamentos.
     Ainda sobre os 
pagamentos, os usuários, 
inicialmente, poderão 
utilizar os cartões de crédito 
e débito do Banco do 
Brasil, Mastercard, Visa, 
Nubank e Sicredi, que serão 
processados pela Cielo.
    Ou seja,  ressaltamos  
mais uma vez, a importância 
de acionar os órgãos de 
defesa dos consumidores  
em casos de dúvidas, 
denúncias, reclamações 
e sugestões. Os Procons  
estão recebendo cada vez 
mais  denuncias  todos os 
dias e não tem  medido 
esforços para tornar o órgão 
cada vez mais acessível ao 
consumidor, a demanda só 
aumenta, mesmo assim, peço 
que não hesitem em  acionar, 
em São José do Rio Preto o 
canal de atendimento pelo  
Whatsapp  17 99627-0528

Divulgação
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Aportes
Os vereadores votam na sessão de terça-feira projeto do 

Executivo que altera a lei que regulamenta os aportes da Pre-
feitura para o instituto de previdência social do município, com 
o objetivo de garantir o pagamento das futuras aposentadorias 
aos servidores e pensionistas. O superintendente Jair Moretti 
(foto) informou que todo ano tem de fazer revisão dos aportes 
que a Prefeitura é obrigada a fazer à autarquia. O próximo 
aporte, de acordo com ele, terá um valor de R$ 45 milhões 
para cobrir o déficit atuarial, que pode ser feito em dinheiro 
ou em imóvel. “Acho que será em imóvel”, prevê.

Viabilizar
Representantes de parti-

dos pequenos tentam viabi-
lizar suas pré-candidaturas 
com o objetivo de disputar 
as eleições para prefeito de 
Rio Preto. Nessa situação, 
até o momento, tem quase 
uma dúzia. É difícil viabilizar 
estrutura com o intuito de 
disputar o processo eleitoral 
sem recurso financeiro, sem 
tempo no horário gratuito no 
rádio e na televisão, entre 
outros aparatos a fim de fazer 
uma campanha digna. Muitos 
pré-candidatos estão apostan-
do nas redes sociais. Se tiver 
uma boa base eleitoral, ajuda, 
porém, não é suficiente.

Acenando
Fazendo uma avaliação do cenário político do momento, 

o pré-candidato a prefeito Carlos Arnaldo (PDT) disse que 
a tendência é que muitos partidos irão para o ‘barco’ do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), que vai concorrer à reelei-
ção. Segundo ele, são centenas de cargos já ocupados 
por gente desses partidos no governo. “E o poder tem 
mel”, diz. Para o ex-vereador, dos atuais 15 pré-candidatos 
a prefeito, profetiza que não vai passar de seis ou sete 
candidatos. “Não vai fugir da média das outras eleições”, 
prevê. Fato: o pré-candidato que não viabilizar, fica ace-
nando na beira da estrada.

Não vinga  
O pré-candidato a pre-

feito Marco Rillo (PSOL) 
disse que tem poucas op-
ções para fazer coligação 
para disputar as eleições 
majoritárias. “Se não firmar 
aliança, a gente vai só”, diz 
o vereador. Como o PSOL 
é de esquerda, a meta de 
Rillo era criar uma frente de 
partidos de esquerda, por 
exemplo, PT, PCdoB, PCB 
e PSTU. O presidente do 
PCdoB, Carlos Alexandre, 
anunciou que também vai 
disputar o cargo de prefei-
to em novembro. O PT já 
lançou Celi Regina da Cruz, 
portanto, a ampla frente de 
esquerda não vingou…

Bolso
O candidato que se em-

polgar achando que tem 
chance de vitória e por 
dinheiro do próprio bolso 
na campanha – vale para 
prefeito e vereador – pode 
dar com os burros n´água. 
Ao fazer o corpo a corpo, o 
candidato, às vezes, se en-
tusiasma ao ouvir do eleitor 
que terá seu voto. Ledo en-
gano! Eleitor, querendo ser 
simpático, também mente 
muito ao declarar seu voto. 
Essa postura acaba mexen-
do com o ego e o candidato 
é picado pela mosca azul, ao 
final do processo, duas de-
cepções: derrota nas urnas 
e sem o dinheiro no bolso.

Testes
Projeto do deputado Bos-

co Costa (PL-SE) estabelece 
que beneficiários de planos 
de saúde têm direito à 
cobertura para exames de 
diagnóstico da Covid-19, 
inclusive os sorológicos. 
Os testes rápidos, feitos a 
partir da coleta de sangue, 
detectam anticorpos, mas 
apenas cerca de dez dias 
após o contato. Já os tes-
tes moleculares, RT-PCR, 
detectam o vírus já nos 
primeiros dias da doença. 
A ANS decidiu retirar do rol 
de procedimentos obriga-
tórios dos planos de saúde 
os exames sorológicos. Será 
que a proposta passa?

Comícios
Para dificultar ainda mais 

a situação dos pré-candi-
datos a prefeito com pouca 
estrutura financeira para 
fazerem suas campanhas, 
a promoção de comícios 
está vetada por causa da 
pandemia do coronavírus. 
O regulamento deverá ser 
divulgado pelo menos 30 
dias antes do primeiro turno 
das eleições. Nos comícios, 
dependendo do discurso, da 
simpatia do candidato e de 
suas propostas, é possível 
conquistar votos de eleito-
res indecisos. Até nisso o 
coronavírus conspira contra 
os pré-candidatos dos pe-
quenos partidos.

Emperra
Advogados criminalistas 

apresentaram sugestões de 
mudança no funcionamento 
do Tribunal do Júri, órgão for-
mado por cidadãos que jul-
gam casos de crimes contra 
a vida. As sugestões foram 
apresentadas na reunião 
virtual promovida pelo de-
putado João Campos (GO), 
relator do projeto do novo 
Código de Processo Penal. 
O advogado Cláudio Dalle-
done defendeu a extinção 
da primeira fase do Tribunal 
do Júri, chamada de juízo de 
acusação. “É nessa fase que 
emperra todo o processo, 
gerando atrasos e gastos 
desnecessários”, diz.

Aportes

O viaduto sob a Rua Izidoro 
Pupin, na região do Jardim 
Palestra foi liberado para a 
circulação de veículos neste 
sábado (25).

No local foram realizados 
serviços de pavimentação e 
construção de passagem sob os 
trilhos da linha férrea, além de 
novas calçadas para pedestres 
com acessibilidade e ilumi-
nação, drenagem da água da 
chuva e sinalização viária.

Mobilidade urbana – A obra 
é estratégica por ligar a região 
do Jardim Palestra, região Norte 
de Rio Preto com o Distrito In-
dustrial e a região do Aeroporto.

Movimentação – Pelo local 
trafegam diariamente 10 mil 

veículos e que com a entrega 
do viaduto as viagens ganharão 
em agilidade, segurança.

Obras – A empresa respon-
sável pelo serviço foi a Constro-
este, e o valor do contrato de 
execução foi de R$ 5,1 milhões. 
Em maio já havia sido execu-
tada a etapa mais complexa 
do viaduto, a parte estrutural 
da travessia por baixo da linha 
férrea.

Obra delicada – A operação 
que possibilitou a construção 
da passagem foi feita por meio 
de um complexo sistema de 
escoramento. Foi necessária a 
interrupção do trânsito de com-
posições por aproximadamente 
quatro horas.  Com o viaduto 
entregue, a partir de agora, o 
trem vai passar por cima e os 
veículos pela passagem inferior.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Viaduto da Rua Izidoro Pupin é 
liberado para os veículos

PLANO SÃO PAULO

Liberação de viaduto vai facilitar trânsito na regiã

Divulgação SMCS

EM PAUTA

Detran-SP retoma nesta segunda 
agendamento de exames práticos

O Detran São Paulo vai abrir 
a partir da próxima segunda-
-feira (27) o agendamento 
para que os exames práticos 
possam ser feitos em ambien-
tes abertos, respeitando todos 
os protocolos de segurança.

Segundo o Detran, por meio do 
agendamento prévio pelo siste-
ma e-CNH, os Centros de Forma-
ção de Condutores (CFCs) pode-
rão atender os cerca de 50 mil 
alunos que tiveram o processo 
de habilitação interrompido du-
rante o período de quarentena.

Segundo Márcio Junio Rodri-
gues, diretor de ensino da CFC 
Rio Preto, são aproximadamente 
1.000 pessoas que estão aptas 
a fazer o exame prático para pri-
meira habilitação em Rio Preto.

As provas práticas serão reali-
zadas em ambientes abertos, 
de forma segura respeitando o 
Plano São Paulo. Os protocolos 
sanitários do Detran foram pré 
debatidos com as entidades 
que representam a categoria.

Segundo o diretor-presidente 
do Detran, Ernesto Mascellani 
Neto, a ampliação dos serviços 
digitais e as inovações tecno-
lógicas trarão benefícios aos 
profissionais também após o 
período de distanciamento so-
cial. “O Detran vem trabalhando 
intensivamente para melhoria 
dos serviços prestados e o nosso 
objetivo é aprimorar cada vez 
mais os procedimentos para 
garantir agilidade e autonomia 
aos processos de habilitação. 

Não mediremos esforços para 
que o retorno aconteça de forma 
segura, possibilitando que as au-
toescolas mantenham suas ativi-
dades e o pleno atendimento dos 
seus alunos”, salientou Neto.

Validade prorrogada - O Con-
selho Nacional de Trânsito (Con-
tran) alterou de 12 para 18 
meses o prazo para conclusão 
do processo de habilitação em 
decorrência do momento vivido 
pela pandemia da Covid-19.

Aulas teóricas – As aulas teó-
ricas para primeira habilitação, 
para aqueles alunos que deram 
entrada antes do início da pan-
demia da Covid-19, estão sendo 
ministradas pelos instrutores 
por meio de videoconferência. 
As aulas acontecem em tem-
po real, permitindo monitorar 
a permanência do instrutor e 
candidatos na sala virtual du-
rante a realização das aulas.

Reconhecimento facial – Ainda 
relacionada às aulas teóricas, o 

Sérgio SAMPAIO

Sessão tem dois projetos que 
envolvem servidores municipais

A sessão ordinária de ter-
ça-feira (28) terá em pauta a 
votação de dois projetos de lei 
complementar que envolve de 
forma direta e indireta os servi-
dores municipais de Rio Preto.
O pr imeiro deles, o PLC 
15/202,0 altera artigo 2º da Lei 
Complementar 396 que criou 
em 2013 a Politica de Amorti-

zação do déficit atuarial da Rio-
PretoPrev (Instituto Próprio de 
Previdência) dos servidores mu-
nicipais de Rio Preto. O PLC cria 
uma alíquota escalonada pelos 
próximos 35 anos, que será in-
cidente sobre o 13º salário dos 
servidores. A alíquota começa 
com 12% em 2020 e chega a 
28,97% em 2030.  Esses valo-
res têm como objetivo a cober-

Sérgio SAMPAIO tura do déficit atuarial apurado.
O segundo PLC, o 18/2020, 
revoga o artigo 143 da Lei 
Complementar 05/1990 que 
instituiu o “Estatuto do Servidor” 
que diz respeito a um beneficio 
denominado Auxilio Esposa. 
Segundo a justificativa da Prefei-
tura, diversas recomendações do 
poder judiciário dizem que esse 
benefício deve deixar de existir.

Outra categoria que foi 
também prejudicada em de-
corrência da pandemia da 
Covid-19 foram os motoristas 
de aplicativos, que tiveram 
uma queda considerável no 
número de passageiros nos 
últimos quatro meses desde 
o inicio da quarentena em 
todo o Estado de São Paulo.
Os motoristas que prestam 
este serviço, que recente-
mente foi regulamentado em 
Rio Preto, poderão ter fôlego 
maior caso seja aprovado o 
projeto de lei 147/2020 au-
toria do vereador José Carlos 
Marinho (Patriota), que está 
na pauta de votação da Câ-
mara desta terça-feira (28).
A proposta altera item do artigo 
9º da lei 13.204 que regula-
mento o serviço de transporte 
de passageiros. A proposta au-
menta o prazo limite para a tro-
ca dos carros usados para este 
serviço passando dos atuais 
10 anos de uso para 20 anos.
Segundo Marinho, o objetivo 
do projeto é dar um alívio finan-
ceiro para a categoria que esta 
sentindo fortemente os reflexos 
da crise econômica. “O aumen-
to do prazo de 20 anos de uso 
dos veículos de transporte, 
dá mais tranquilidade aos 
trabalhadores deste seguimen-
to” salientou o parlamentar.
Legalizados – Segundo nota 
da Secretaria de Trânsito de Rio 
Preto, estão cadastrados na ci-
dade cerca de 1 mil motoristas 
que trabalham com aplicativos.

Projeto quer 
ampliar prazo 

para motoristas 
de APPs trocarem 

seus carros
Sérgio SAMPAIO

sistema de reconhecimento fa-
cial, desenvolvido pela Prodesp 
para que os alunos possam re-
alizar as aulas de forma remota, 
em casa, já está pronto e as 
empresas podem disponibilizar 
mais essa opção a seus clientes.

Retomada – Para a retomada 
integral dos serviços oferecidos 
pelas autoescolas, restam ape-
nas duas etapas que serão anun-
ciadas na próxima semana: den-
tre elas a liberação para a prova 
teórica e para o primeiro cadas-
tro, ou seja, primeira habilitação.

Atendimento digital - Por meio 
dos serviços on-line, o Detran 
ampliou em 48% as opções 
digitais para manter os atendi-
mentos aos usuários. Entre as 
64 opções disponíveis no portal 
(www.detran.sp.gov.br) e pelo 
aplicativo Detran.SP, estão reno-
vação simplificada e segunda via 
de CNH, licenciamento, trans-
ferência, registro e liberação de 
veículo, consulta de multas e de 
pontuação na CNH, entre outros.

Cláudio LAHOS
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ECONOMIA Especialista comenta sobre o legado 
da pandemia para o empreendedorismo
Com as medidas de isola-

mento social recomendadas 
a partir da disseminação da 
Covid-19 e o consequente 
fechamento de inúmeros 
negócios, diversas pessoas 
tiveram suas rendas fami-
liares diminuídas ou até 
paralisadas. Para sobreviver 
a crise, muitos empreende-
dores tiveram que utilizar a 
criatividade para continuar 
com os negócios.

“Os valores mudaram 
muito durante a pandemia, 
mas considero começar 
um novo empreendimento 
durante esse período como 
de risco médio em casos de 
pequenos investimentos. Já 

em setores que demandam 
muito dinheiro acredito que 
seja mais incerto o retorno 
financeiro”, comentou o 
docente da área de logística 
do Senac São José do Rio 
Preto, Lucas Rosselli.

Para Rosselli, a quaren-
tena fez com que surgissem 
oportunidades que antes 
não existiam. Como exem-
plo, ele cita o caso de uma 
aluna, dona de uma empre-
sa que não estava indo bem 
e resolveu começar a vender 
café, pães e outros produtos 
caseiros – o que deu muito 
certo. “Ela já era uma em-
preendedora, mas em meio 
à dificuldade do próprio 
negócio, acabou se encon-
trando numa nova área, se 

Vinicius LIMA aperfeiçoando e sendo feliz 
com ela”, afirmou.

O docente ainda explica 
que montar um plano de 
negócios é o primeiro passo 
para começar a empreen-
der. “É preciso ter um plano 
financeiro, tendo uma pre-
visão de quanto vai gasta e 
em quanto tempo vai recu-
perar, além de um plano de 
operação. Um exemplo no 
caso do setor de alimentos 
é utilizar o delivery. Muitos 
alegam que o retorno não 
é o mesmo que nas lojas 
físicas, mas diversos es-
tabelecimentos já abriram 
e fecharam nas principais 
avenidas da cidade muito 
antes da quarentena, de-
vido ao aluguel mais caro 
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ou falta de planejamento. 
O delivery, se bem utilizado 
pode render tão bem quan-
tas vendas físicas, uma vez 
que demanda menos espa-
ço e menos funcionários”, 
contou.

Sobre o legado da pan-
demia para o futuro da em-
presa, Rosselli acredita que 
muitas empresas passarão 
a se preocupar com a reser-
va financeira. “Muita gente 
foi pega de surpresa pela 
pandemia e a maioria não 
tinha essa reserva para se 
manter. Acho que não só os 
empreendedores, como as 
pessoas tentarão, mesmo 
que minimamente, poupar 
um pouco os ganhos”, 
finalizou.Lucas Rosselli é docente da área de logística

São Paulo perde 714 policiais 
civis em quatro meses

O Estado de São Paulo per-
deu uma média de 178 policiais 
civis por mês, entre fevereiro e 
junho de 2020. De acordo com 
o Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo 
(SINDPESP), hoje estão vagos 
13.764 cargos na Polícia Civil, 
714 a mais do que o registrado 
em fevereiro deste ano, quando 
faltavam 13.050 policiais. Em 
comparação com 2019, a per-
da de policiais entre fevereiro e 
junho cresceu 41%.

De acordo com a presidente 
do SINDPESP, Raquel Kobashi 
Gallinati Lombardi, o número 

é considerado alarmante e 
resultado, principalmente, de 
exonerações e aposentadorias 
que não tiveram reposição por 
parte do Governo.

“É um número alarmante, 
porque a legislação estabelece 
que o estado de São Paulo 
deve ter 41.912 policiais civis, 
mas na prática tem somen-
te 28.148”, explicou Raquel, 
lembrando que os 13.764 

Da REPORTAGEM
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Raquel Kobashi Galli-
nati Lombardi, presi-
dente do SINDPESP
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É um número alarmante, porque a legislação estabelece que o 
estado de São Paulo deve ter 41.912 policiais civis, mas na prática 

tem somente 28.148

“
”

cargos vagos representam um 
terço dos recursos humanos da 
polícia. “Esse verdadeiro rombo 
compromete a segurança da 
sociedade”, complementou.

Atualmente, faltam 783 
delegados, 3.065 escrivães, 
3,712 investigadores, 960 
agentes policiais, 794 agentes 
de telecomunicação, 206 papi-
loscopistas, 422 auxiliares de 
papiloscopista, 284 médicos 

legistas, 154 peritos criminais, 
94 fotógrafos, 39 desenhistas, 
54 auxiliares de necroscopia e 
162 atendentes de necrotério.

“O Governo precisa ser 
rápido para nomear os aprova-
dos em concurso, para que a 
Polícia Civil possa realizar seu 
trabalho de forma eficiente”, 
analisou Raquel. “Quando a 
polícia tem um terço do seu 
efetivo sem gente, sem funcio-

nários, a população é a maior 
prejudicada. Os policiais, pela 
vocação e amor ao que fazem, 
não param, se desdobram para 
cumprir suas tarefas, mas é hu-
manamente impossível realizar 
tudo o que seria necessário”, 
completou.

Os carcereiros somam 3035 
cargos extintos. O SINDPESP 
considera inaceitável a extinção 
do cargo sem que o fato não 
seja contabilizado como perda. 
Questionado sobre os dados 
específicos de São José do Rio 
Preto, o SINDPESP informou 
que os números são cedidos 
pela Secretaria Estadual de 
Segurança Pública e que o ba-
lanço destes dados não é feito 
de forma regionalizada.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) conseguiu prender 
dois homens, de 35 anos, 
que roubaram uma far-
mácia na avenida Danilo 
Galeazzi, em Rio Preto, na 
noite desta sexta-feira, dia 
24. Eles foram detidos com 
um simulacro de arma de 
fogo, R$ 537,00, além de 
dois celulares.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, por volta das 
20 horas, os guardas faziam 
patrulhamento pela avenida 
quando avistaram um ho-
mem saindo correndo com 
uma sacola na mão.

“A equipe flagrou o ho-
mem saindo correndo de 
uma farmácia em direção 
a uma moto, e quando foi 

feita a abordagem, o simu-
lacro de arma de fogo caiu 
no chão e conseguimos 
apreender o valor roubado 
R$ 537, além de dois ce-
lulares. Porém, o suspeito 
conseguiu fugir, mas o 
seu parceiro foi detido e 
apresentado no Plantão Po-
licial”, afirma Roger Assis, 
responsável pela Comuni-
cação da GCM.

A Guarda solicitou o 
apoio da Polícia Militar 
e enquanto apresentava 
ocorrência, o outro crimi-
noso já havia sido detido 
pelos PMs.

Ambos foram presos 
em flagrante e a moto que 
seria usada no crime foi 
aprendida. Já o dinheiro e 
os celulares devolvidos ao 
dono da farmácia.

Franklin CATAN

Festa clandestina termina com chegada da GCM

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Rio Preto flagrou uma 
festa clandestina com 100 
pessoas, na Estância Alvorada, 
em Rio Preto, na madruga-
da deste sábado (25). Havia 
vendas de bebidas alcoólicas 
no local e os responsáveis 
foram autuados por fiscais 
da Prefeitura em R$ 6 mil de 
multa, além de responderem 
processos por descumprirem 
o decreto que proibi aglome-
ração de pessoas e vendas de 
bebidas alcoólicas.

Segundo o responsável pela 
Comunicação da GCM, Roger 
Assis, a Guarda tem trabalhado 
em conjunto com os fiscais da 
Prefeitura Municipal. “Essa si-
tuação já é rescendente neste 
barracão. Chegamos mais uma 
vez através de denúncia e a 

proprietária será multada no 
mínimo em R$ 6 mil”, explica 
Assis.

Denúncias
A Vigilância Sanitária infor-

mou através de boletim que 
recebeu seis denúncias – sendo 

Franklin CATAN
Divulgação GCM

três bares, dois serv festas e 
uma loja de conveniência – de 
estabelecimentos vendendo 
bebidas alcoólicas neste sex-
ta-feira, dia 24.

Os dois bares foram autua-
dos pelos ficais pelo consumo 
de álcool e também o não uso 

GCM prende dois 
homens após tentativa 
de roubo em Farmácia

DENÚNCIA

das máscaras.
A GCM também acrescen-

tou que continuará dando apoio 
aos ficais da Prefeitura durante 
essa pandemia. Está proibido 
a venda de bebidas alcoólicas 
durante o fim de semana até 
30 de julho.

Divulgação GCM

PRF prende homem 
procurado pela Justiça 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu um homem, 
de 44 anos, procurado pela 
Justiça por uso de documentos 
falso, em uma fiscalização na 
rodovia Transbrasiliana (BR-
153), em Rio Preto, próximo do 
quilômetro 65, na manhã des-
te sábado, dia 25. De acordo 
com a polícia, ele estava dentro 
de um ônibus que foi parado, 
por volta das às 8hrs, no via-
duto da Avenida Potirendaba.

Ainda segundo informações 
da PRF, ele era passageiro de 
um ônibus que fazia a linha Foz 
do Iguaçu (PR) a Goiânia (GO), 
e teria embarcado na cidade de 
Cascavel (PR). Ao ser questio-

nado sobre os documentos, o 
homem apresentou uma Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) falsa, pois ele não é 
habilitado.

“Ele já tinha sido preso 
por uso de documento falso, 
outra CNH apresentada em 
Itumbiara (GO). Foi condenado 
a dois anos de prisão, mas es-
tava foragido e mais uma vez 
apresentou CNH falsa”, expli-
cou o oficial Flávio Catarucci, 
responsável pela comunicação 
da PRF. Ele foi conduzido ao 
Plantão Policial de Rio Preto, 
onde foi preso em flagrante 
pelo artigo 304 do Código 
Penal. A pena para esse crime 
é de multa e prisão em regime 
fechado de até 2 anos.

Franklin CATAN

Irmãs denunciam tio 
por agressão em RP

Duas irmãs, de 14 e 18 
anos, foram até o Plantão Po-
licial para denunciar o tio, que 
teria ameaçado elas, além de 
agredido na noite desta sexta-
-feira, dia 24, no bairro Nato 
Vetorasso, em Rio Preto. Ele 
estaria embriagado enquanto 
realizava as agressões.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o agressor teria ido 
até a casa delas e quebrado a 
porta do quarto da jovem de 18 
anos. Nesse momento, come-
çou a ofendê-la e disse que iria 
bater nela até que agonizasse. 
Com medo, ela foi até a casa 
de uma amiga.

Quando a outra menor de 

14 anos chegou, o tio estava 
agredindo o gato dela, que 
pediu para soltar. O tio, muito 
nervoso ainda, começou a 
xingá-la e também a ofendeu 
com vários palavrões e recebeu 
tapas na cabeça e foi agredida.

As duas foram até o Plantão 
Policial e fizeram a denúncia, 
que agora será investigada pela 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM). Também foi emitida 
uma medida protetiva contra 
o agressor. A reportagem não 
conseguiu contato com as ví-
timas e nem com o tio.

Franklin CATAN
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Pentágono acaba de confi r-
mar a existência de departa-
mento que investiga óvnis

Apesar das declarações do Pentágono de que dissolveu um pro-
grama secreto para investigar objetos voadores não identifica-
dos, o esforço continua em andamento e foi renomeado e co-
locado secretamente dentro do Gabinete de Inteligência Naval, 
onde continuam estudando encontros misteriosos entre pilotos 
militares e veículos aéreos não identificados.
Os oficiais do Pentágono não discutirão o programa, que não é 
classificado, mas trata de assuntos classificados. No entanto, 
ele apareceu no mês passado em um relatório do comitê do 
Senado, descrevendo os gastos com as agências de inteligência 
do país para o próximo ano. O relatório disse que o programa, a 
Força-Tarefa de Fenômeno Aéreo Não Identificado, deveria “pa-
dronizar a coleta e a comunicação” sobre avistamentos de veícu-
los aéreos inexplicáveis e reportar pelo menos algumas de suas 
descobertas ao público dentro de 180 dias após a aprovação da 
autorização de inteligência.
Enquanto funcionários aposentados envolvidos no esforço, in-
cluindo Harry Reid, ex-líder majoritário do Senado esperam que o 
programa busque evidências de veículos de outros mundos, seu 
foco principal é descobrir se outra nação, especialmente qual-
quer adversário em potencial, está usando tecnologia de aviação 
inovadora, pois isso poderia ameaçar os Estados Unidos.
O senador Marco Rubio, republicano da Flórida que é o presi-
dente interino do Comitê Selecionado de Inteligência do Senado, 
disse a um afiliado da CBS em Miami este mês que estava pre-
ocupado principalmente com relatos de aeronaves não identifi-
cadas sobre bases militares americanas e que estava nas mãos 
do governo o interesse em descobrir quem era o responsável.
Ele expressou preocupação de que a China ou a Rússia ou algum 
outro adversário tenha dado “algum salto tecnológico” que “lhes 
permita realizar esse tipo de atividade”. Rubio disse que alguns 
dos veículos aéreos não identificados sobre as bases america-
nas possivelmente exibem tecnologias que não estão no arse-
nal americano. Mas ele também observou: “Talvez exista uma 
explicação completamente, meio que chata. Mas precisamos 
descobrir.
Em 2017, o New York Times divulgou a existência de uma uni-
dade predecessora , chamada Programa Avançado de Identifica-
ção de Ameaças Aeroespaciais. Autoridades do Departamento 
de Defesa disseram na época que a unidade e seus US $ 22 
milhões em financiamento haviam expirado após 2012.
As pessoas que trabalham com o programa, no entanto, disse-
ram que ele ainda estava em operação em 2017 e além, de-
clarações posteriormente confirmadas pelo Departamento de 
Defesa.
O programa foi iniciado em 2007 pela Agência de Inteligência 
de Defesa e, em seguida, foi colocado no escritório do subse-
cretário de defesa da inteligência, que permanece responsável 
por sua supervisão. Mas sua coordenação com a comunidade 
de inteligência será realizada pelo Escritório de Inteligência Na-
val, conforme descrito no projeto de orçamento do Senado. O 
programa nunca expirou naqueles anos, mas pouco foi divulgado 
sobre as operações pós-2017.
O diretor anterior do programa do Pentágono, Luis Elizondo, um 
ex-oficial da inteligência militar que renunciou em outubro de 
2017 após 10 anos com o programa, confirmou que a nova for-
ça-tarefa evoluiu do avançado programa aeroespacial.
Elizondo está entre um pequeno grupo de ex-funcionários do go-
verno e cientistas com permissões de segurança que, sem apre-
sentar provas físicas, dizem estar convencidos de que objetos de 
origem indeterminada colidiram com os materiais recuperados 
para estudo. Por mais de uma década, o programa do Pentágono 
realiza briefings classificados para comitês do congresso, execu-
tivos de empresas aeroespaciais e outros funcionários do gover-
no, de acordo com entrevistas com participantes do programa e 
documentos de classificação não classificados.
Reid, o ex-senador democrata de Nevada que pressionou pelo 
financiamento do programa anterior de OVNIs quando era líder 
da maioria, disse acreditar que podem ter ocorrido colisões de 
objetos de origem desconhecida e que os materiais recuperados 
devem ser estudados.
O fascínio público pelo assunto dos OVNIs atraiu o presidente 
Trump, que disse ao filho Donald Trump Jr. em uma entrevista 
em junho que sabia coisas “muito interessantes” sobre Roswell, 
uma cidade no Novo México que é central para especulações 
sobre a existência de OVNIs. O presidente reclamou quando per-
guntado se desclassificaria qualquer informação sobre Roswell. 
“Vou ter que pensar nisso”, disse ele.
De qualquer maneira, disse Reid, mais deve ser tornado público 
para esclarecer o que é conhecido e o que não é. “É extrema-
mente importante que as informações sobre a descoberta de 
materiais físicos ou embarcações recuperadas sejam divulga-
das”, disse ele.

Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do CARP 
[Clube de Astronomia Rio Preto], somos associados à AWB [As-
tronomers Without Boarders] e UBA [União Brasileira de Astro-
nomia], além de termos o selo de qualidade da SAB [Sociedade 
Astronômica Brasileira].

Conheça nossa página: www.fb.me/clubedeastronomiariopreto

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

Um dos procedimentos 
estéticos mais realizados 
por celebridades de todo o 
mundo, a rinoplastia tem 
despertado o interesse das 
pessoas durante a pandemia. 
O Google registrou nas últi-
mas semanas um aumento 
de 4.800% na procura pelo 
termo e o preço do procedi-
mento. A busca tem crescido 
desde o mês março.

O metalúrgico Willian dos 
Santos Matos passou por 
uma rinoplastia em janeiro 
de 2018. “Por ser de origem 
italiana, sempre achei meu 
nariz muito caído e queria 
fazer o procedimento desde 
a adolescência. O mais difícil 
foi após a operação, pois você 
tem que usar um tampão no 
nariz que atrapalha bastante 
na hora de dormir. Mas no 
geral, eu fiquei bem satisfeito 
com o resultado”, comentou.

De acordo com o cirurgião 
plástico e membro da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, Rodrigo Antoniassi, 
as redes sociais e o uso de 
filtros para corrigir imper-

feições podem ser gatilhos 
para aumento na busca pelo 
procedimento. “Além disso, o 
isolamento social é propício 
para a realização de cirurgias, 
uma vez que proporciona um 
período de reclusão maior, 
possibilitando ao paciente 
aliar a cirurgia plástica ao 
repouso, que sempre é ne-
cessário após a cirurgia. A 
pandemia também coincidiu 
com os meses mais frios do 
ano, o que pode trazer al-
gumas vantagens, como um 
inchaço menor, por exemplo”, 
comentou.

De acordo com Antoniassi, 
ele diz que realiza em média 
25 cirurgias de rinoplastia por 
ano, além do procedimento 
ser um dos mais populares no 
Brasil. “A rinoplastia é uma ci-
rurgia plástica que tem como 
principal objetivo remodelar 
os traços do nariz, proporcio-
nando mais harmonia à face. 
A cirurgia  pode ser realizada 
de duas maneiras: aberta ou 
fechada.  Na aberta o corte 
é realizado na parte de baixo 
do nariz (columela), puxando 
todo o revestimento nasal 
para conseguir uma melhor 
visão da estrutura do nariz. Já 
na fechada são feitas incisões 

Vinicius LIMA
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apenas no interior do nariz, 
em que não é preciso levantar 
os tecidos da área”, explicou.

Ainda segundo o médico, 
a cirurgia só será indicada 
se o crescimento facial esti-
ver finalizado, geralmente a 
partir dos 15 e 16 anos de 
idade (sendo avaliados caso 
a caso), boas condições de 
saúde e ter expectativa rea-
lista do resultado cirúrgico.

Sobre a recuperação, An-
toniassi explicou que o pa-
ciente ficará com um curativo 

no nariz durante sete dias, 
já que os hematomas que 
podem aparecer ao redor dos 
olhos demoram aproximada-
mente duas semanas para 
sumirem. Em média, sete 
dias após o procedimento, já 
é possível voltar ao trabalho 
e realizar tarefas de baixo im-
pacto. “É importante ressaltar 
que seguir todas as recomen-
dações do cirurgião no pré e 
pós-operatório é fundamental 
para conquistar o resultado 
desejado”, finalizou.

Busca por rinoplastia 
aumenta em 4.800% 
durante a pandemia

CORONAVIRUS

Famerp participa de estudo sobre dispersão 
do novo coronavírus publicado na Science

O maior estudo de vigilân-
cia genômica da Covid-19 na 
América Latina contou com a 
participação da Famerp (Fa-
culdade de Medicina de Rio 
Preto), entre as 15 instituições 
brasileiras, além de instituições 
britânicas.

Publicada nesta quinta-feira 
(23), na revista Science, uma 
das revistas acadêmicas mais 
prestigiadas do mundo, a pes-
quisa, focada na dispersão do 
vírus no Brasil, sequenciou 427 
genomas do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) de 21 estados 
brasileiros. Entre os resultados, 
os pesquisadores detectaram 
mais de 100 introduções dis-
tintas do vírus no país.

O estudo com amostras 
colhidas de pacientes positivos 
para SARS-CoV-2 de 85 municí-

pios brasileiros, entre os meses 
de março e abril. Trata-se do 
maior estudo de vigilância genô-
mica da COVID-19 na América 
Latina. Nesse estudo, os pes-
quisadores combinaram dados 
genômicos de SARS-CoV-2 com 
dados epidemiológicos e de mo-
bilidade humana para investigar 
a transmissão da COVID-19 em 
diferentes escalas e o impacto 
das medidas de intervenção 
não farmacêuticas (INFs) no 
controle da epidemia no país.

Os resultados demostram 
que as INFs, como fechamento 
das escolas e comércio no final 
de março, embora insuficientes, 
ajudaram a reduzir a taxa de 
transmissão do vírus que foi 
estimada no início do período 
em superior a 3 para valores 
entre 1 e 1,6, tanto em São 
Paulo quanto no Rio de Janeiro.

Os pesquisadores conse-

Da REDAÇÃO

guiram detectar mais de 100 
introduções distintas de CO-
VID-19 no país originárias prin-
cipalmente da Europa. A maior 
parte dessas introduções foi 
identificada nas capitais com 
maior incidência de voos in-
ternacionais, como São Paulo, 
Minas Gerais, Ceará e Rio de 
Janeiro. Apenas uma pequena 
parcela dessas introduções 
resultou nas linhagens que se 

Rio Preto faz três vezes mais testes de 
Covid-19 do que a média nacional

Desde o início da pan-
demia, em março, Rio Preto 
registrou uma média de 62,54 
testes por mil habitantes, o 
que equivale a três vezes a 
média nacional. De acordo 
com o Ministério da Saúde, a 
média nacional de testagem 

é de 21,50 testes por mil ha-
bitantes. A cidade, conforme 
o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), possui 460.671 
habitantes. Em quase quatro 
meses, 28.722 testes.

Os municípios ao redor de 
Rio Preto também são privi-
legiados quando o assunto 

é a testagem para o novo 
coronavírus, já que o Labora-
tório de Virologia da Famerp 
(Faculdade de Medicina de 
Rio Preto) em parceria com o 
laboratório central da Funfar-
me, chegou a marca de 20 
mil exames laboratoriais para 
a Covid-19 realizados desde o 
início da pandemia, atendendo 
pacientes do Hospital de Base, 
que abrange Rio Preto e 104 
cidades da região, além de 
funcionários da instituição e da 
Funfarme/Famerp.

Esses exames são funda-
mentais para a rápida detecção 
da doença e colaboram para um 
tratamento correto nos casos 
sintomáticos, além de ajudarem 
a conter o avanço da doença 
na cidade e em toda a região 
noroeste paulista.

“São profissionais que não 
estão medindo esforços para 
colaborar com o diagnóstico 
desses pacientes, exercendo 
papel fundamental para con-
seguirmos evoluir positivamente 
no tratamento. Gostaria de 
parabenizar todo o nosso time 
envolvido nesse amplo e impor-

tante projeto de suma importân-
cia para a saúde do município 
e da região”, afirmou Dulcimar 
Donizeti de Souza, diretor geral 
da Famerp.

A diretora administrativa do 
Hospital de Base, Amália Tieco, 
afirma que o alto número de 
exames realizados tem ajudado 
a instituição a evitar o agrava-
mento da doença nos pacientes 
e a reduzir as chances de trans-
missão do vírus. “Quanto mais 
rápido conseguirmos identificar 
a doença, melhor e mais preciso 
é o tratamento, por isso, esta-
mos realizando o maior número 
exames possível”, disse.

De acordo com o virologista 
Maurício Nogueira, chefe do 
Laboratório de Virologia da 
Famerp, a chegada de um robô 
extrator de material genético 
cedido pelo Instituto Butantã 
colaborou para aumentar a ca-
pacidade de exames realizados 
pela Famerp/Funfarme. “Fazer 
mais testes significa não só 
colaborar para o tratamento 
dos pacientes como também 
ajuda a evitar a disseminação 
do vírus”, disse o virologista.

Tatiana PIRES

dispersaram por transmissão 
comunitária no país. O estudo 
inferiu que 76% dos vírus de-
tectados até o final de abril se 
agrupam em 3 grandes grupos 
(também designados por “cla-
dos”) que foram introduzidos 
entre o final de fevereiro e o 
início de março e se espalharam 
rapidamente pelo país antes 
que as medidas de controle de 
mobilidade fossem iniciadas.

Divulgação

Divulgação
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PROTEÇÃO - Para auxilia no combate à disseminação 
do novo coronavírus, Prefeito Paulo Alexandre Barbosa 
(PSDB) sancionou o decreto nº 8.944, de 23 de abril de 
2020, que obriga o uso de máscara em lugares públicos 
de São Paulo durante a pandemia. Quem descumpre a 
medida pode ser multado em R$ 100.

Restam ainda três 
vagas para o mata-
-mata, sendo que o 
Mirassol está próxi-
mo de garantir uma 
delas

PÓS-PANDEMIA - A cada dia aumentam as projeções de 
que o mundo jamais voltará a ser o que era. Há quem fale 
em uma ruptura que abrirá espaços a uma “explosão de 
inovação e uma política não binária”. Quem diz isso é 
um dos mais renomados analistas da cena internacional, 
Thomas Friedman, colunista do New York Times, em con-
versa com Luciano Huck.

Última rodada do Paulistão 
define classificados 

A primeira fase do Campe-
onato Paulista chega ao fim 
neste domingo (26). Os oito 
jogos serão realizados simulta-
neamente às 16h. Cinco clubes 
já estão garantidos nas oitavas 
de final: Red Bull Bragantino, 
Santo André, Palmeiras, São 
Paulo e Santos. Restam ainda 
três vagas para o mata-mata, 
sendo que o Mirassol está pró-
ximo de garantir uma delas. As 
partidas também definirão as 
duas equipes que serão rebai-
xadas para a série A2.

Depois de empatar por zero 
a zero contra o Água Santa, o 
Leão precisa apenas de mais 
um ponto para avançar de 
fase. Se for derrotado, a equi-

Vinicius LIMA

Divulgação

BUFFETT FRANÇA   - Um dos eventos mais fi nos que 
eu estive no Buffett França, de São Paulo, foi a posse de 
Ovadia Saadia, como presidente da Febracos (Federa-
ção Brasileira dos Colunistas Sociais), foi um  jantar dos 
deuses, com muitos colunistas de todo Brasil.

COMEMORAÇÃO  -  O casal, Mara e Gilberto Amaral, ele 
é um conceituado jornalista de Brasília, que está aniver-
sariando

CONSTRUÇÃO PÚBLICA   - O governo de Goiás, sem di-
nheiro para construir uma ponte para fazer o escoamen-
to de produtos agrícolas, fez uma solicitação ao governo 
Bolsonaro e, em 24 horas, a engenharia do  exército bra-
sileiro compareceu e montou uma ponte “Bayley”.

OPERAÇÃO  - Hamilton Mourão, vice-presidente da Re-
pública, anunciou no último dia 15 que existe a possibi-
lidade das Forças Armadas permanecerem na Amazônia 
até 2022. Segundo Morão, as Forças Armadas continuam 
em operação contra o desmatamento e a queimada na 
fl oresta amazônica o tempo que for necessário.

CASAL CHIQUE - João Roberto Antônio e Cidinha Cury 
Antônio, os dois são escritores.  Ela é esteticista, e ele 
médico, conhecido no Brasil todo pelos congressos de 
dermatologia, que realiza em Rio Preto 

DIREITO - Lei sancionada no último dia 15 prevê a amplia-
ção do direito a saneamento básico à população brasilei-
ra. O marco legal prevê que, até 2033, 99% da população 
tenha água potável e 90% coleta de esgoto.

NESTE DOMINGO

Álbum de FAMÍLIA

PROGRAMA DE TV  - RedeTV! começa cotar participan-
tes para reality show. Emissora planeja uma atração com 
30 dias de duração com 15 homens e 15 mulheres e elimi-
nações diárias. Entre os cotados estão algumas subcele-
bridades para compor parte do time, no estilo ‘BBB20’, 
que teve metade do elenco composto por famosos e a 
outra metade por anônimos.

Instagram 

ELEIÇÕES 2020  - Para evitar aglomerações em locais 
de votação, o Tribunal Superior  Eleitoral  (TSE) anun-
ciou a exclusão do biometria na eleição municipais des-
te ano. A decisão foi tomada com base em orientações 
de infectologistas e de técnicos, responsáveis por orga-
nizar a eleição em meio à pandemia do Covid-19.

IMUNIZAÇÃO - Na última segunda-feira (20), foram anun-
ciadas notícias animadoras em relação à imunização 
contra o Covid-19. Vacinas de Oxford e da CanSino têm 
resultados animadores e avançam aos testes fi nais.

Número de divórcios aumenta e de 
casamentos diminui na pandemia

 Ao todo, 15 unidades da Federação registraram crescimento, sendo que em São Paulo foi de 1,9%

O número de divórcios 
aumentou 18,7% durante 
a pandemia do novo coro-
navírus, entre os meses de 
maio e junho deste ano. O 
aumento coincide com a 
autorização nacional para 
que divórcios possam ser 
feitos de forma remota, por 
videoconferência por meio 
da plataforma e-Notariado.

Em números gerais, os 
divórcios consensuais pas-
saram de 4.471 em maio 
para 5.306 em junho de 
2020. Houve crescimento 
em 24 estados brasileiros, 
especialmente no Amazonas 
(133%), Piauí (122%), Per-

nambuco (80%), Maranhão 
(79%), Acre (71%) Rio de 
Janeiro (55%) e Bahia (50%). 
Segundo o levantamento, 
apenas três unidades federa-
tivas não viram crescimento 
neste período: Amapá, Mato 
Grosso e Rondônia.

Na comparação com o 
mês de junho de 2019, 
também houve uma leve alta 
em nível nacional, 1,9%. Ao 
todo, 15 unidades da Federa-
ção registraram crescimento, 
sendo que em São Paulo 
foi de 1,9%. Na contramão 
destes dados, os números 
de casamentos diminuíram 
em São Paulo, com um 
redução de cerca de 53% 
nas cerimônias realizadas. 
Os casamentos tiveram um 

leve aumento em maio e 
junho, mas ainda são bem 
inferiores aos números do 
ano passado.

“Essa situação da pan-
demia colocou as pessoas 
em situação fora da rotina. A 
questão relacional acaba sen-
do testada nesse momento 
e nem todas as pessoas têm 
essa habilidade social. Além 
disso, as pessoas divergem 
com muito mais intensidade 
hoje em dia e estão bem 
mais intolerantes em relação 
a algumas posturas. Temos 
também o fato de que ficar 
confinado não faz parte da 
cultura relacional brasileira, o 
que acaba gerando conflitos”, 
explicou o psicólogo Marcus 
Vinicius Gabriel.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Regras

Para realizar o divórcio 
em Cartório de Notas, o 
casal deve estar em comum 
acordo com a decisão e não 
ter pendências judiciais com 
filhos menores ou incapazes. 
O mesmo processo pode 
ser realizado online a partir 
da plataforma e-Notariado, 
onde o casal, em posse de 
um certificado digital emitido 
de forma gratuita no Cartório 
de Notas, poderá declarar 
expressar sua vontade em 
uma videoconferência con-
duzida pelo tabelião. Desde 
o dia 13 de julho, os serviços 
desta plataforma também es-
tão disponíveis em aparelhos 
celulares. Números de casamentos diminuíram em São Paulo

Divulgação

PESQUISA 

pe terá que torcer para que 
a Inter de Limeira não vença 
a Ferroviária. O Mirassol está 
com 17 pontos contra 14 da 
Inter. Caso a equipe de Limeira 
empate em número de pontos, 
levará a melhor no número de 
vitórias. Por outro lado, o Leão 
pode ficar com o primeiro lugar 
do Grupo C se vencer a Ponte 
Preta no estádio 1º de maio 
em São Bernardo do Campo e 
o São Paulo tropeçar contra o 
Guarani na Vila Belmiro.

“Não deu pra fazer muita 

coisa do ponto de vista de trei-
namento, pois o tempo é curto. 
Será uma preparação muito 
mais no vídeo e apostar que o 
lastro de um ano de trabalho 
com muitos deles possa sus-
tentar nossa ideia de jogo e que 
possamos atingir nosso objetivo 
de se classificar”, comentou o 
técnico do Mirassol, Ricardo 
Catalá. Vale lembrar que o 
Leão perdeu quatro titulares 
para a Macaca: o meia Camilo, 
os volantes Neto Moura e Luís 
Oyama e o lateral-esquerdo 

Ernandes. Nenhum deles po-
derá atuar, pois já jogaram pelo 
Mirassol nesta temporada.

No Grupo A, Água Santa, 
Ponte Preta e Oeste brigam por 
uma vaga no mata-mata para 
enfrentar o Santos, ao mesmo 
tempo que lutam contra o 
rebaixamento, já que as três 
equipes têm as piores campa-
nhas no geral do Paulistão. No 
Grupo B, o Botafogo também 
briga para não cair, já que Santo 
André e Palmeiras estão classi-
ficados e Novorizontino apenas 
cumpre tabela. No Grupo D, 
o Corinthians precisa de um 
tropeço do Guarani e vencer 
o seu jogo para avançar na 
competição; O RB Bragantino já 
está classificado e a Ferroviária 
tenta se garantir na elite.

Não deu pra fazer muita coisa do ponto de vista 
de treinamento, pois o tempo é curto. Será uma 
preparação muito mais no vídeo e apostar que o 

lastro de um ano de trabalho com muitos deles possa 
sustentar nossa ideia de jogo e que possamos atingir 

nosso objetivo de se classificar
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Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2680/2020

  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: FABIO AVELINO BEGIORA
CORR: FABIO AVELINO BEGIORA
CAD Nº: 430467000
NOT. Nº: 200447
END: R. VALDEMAR CRUZ NARDELI, QD 20, LOTE 9, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: JOÃO ROBERTO VALVERDE
CORR: JOÃO ROBERTO VALVERDE
CAD Nº: 430463000
NOT. Nº: 200442
END: AV. ANTONIO CABRERA MANO, QD 20, LOTE 5, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
         

 EDITAL n° 2681/2020

  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 ABANDO-
NO, 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: ODAIR BACCO
COMP: 
CORR: ODAIR BACCO
CAD Nº: 206177000
NOT. Nº: 200418
END: R. DO ROSÁRIO, 1188, QD 15, LOTE 20, BAIRRO: 
VILA ESPLANADA
NOME: ILDA CRISTINA DEL CORSO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 339087000
NOT. Nº: 200419
END: R. PEDRO SEVERIANO DA SILVA, 270, QD 47, LOTE 
6, BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: LIBERTINO ALVES TEIXEIRA
CORR: NEUSA MARIA TEIXEIRA
CAD Nº: 3177021000
NOT. Nº: 200395
END: R. ROQUE ROMANO, 100, QD 12, LOTE 09, BAIR-
RO: JOÃO PAULO II
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 
CORR: LUIZ FERNANDES CAMARA
CAD Nº: 407500000
NOT. Nº: 200425
END: R. SÃO VALDOMIR, 71, QD 11, LOTE A, BAIRRO: JD. 
SANTA CATARINA
NOME: GILDA ANTONIA DA SILVA
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA MAGNUM E GESTÃO DE NEGÓCIOS 
EIRELI EPP
CAD Nº: 408941000
NOT. Nº: 200531
END: R. ELIZABETH, 567, QD 24, LOTE 01/P, BAIRRO: JD. 
SORAIA
NOME: TRANSPORTADORA VALFRIDO CANHEDO LTDA
COMP: 
CORR: VALFRIDO CANHEDO
CAD Nº: 403737047
NOT. Nº: 200534
END: AV. PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 09 A 11, BAIRRO: 
VILA TONINHO
NOME: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
COMP: 

CORR: MANOEL MESSIAS ANCANJO DOS ANJOS
CAD Nº: 319233000
NOT. Nº: 200530
END: R. NABOR MEUDES, 130, QD 2, LOTE 18, BAIRRO: 
SÃO DEOCLECIANO III
NOME: LUCAS ANTONIO MORO GONÇALVES
COMP: 
CORR: LUCAS ANTONIO MORO GONÇALVES
CAD Nº: 309432000
NOT. Nº: 200517
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI, QD 10, LOTE 
17P/ - 18P/, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA
NOME: WILMAR CANNIZZA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: WILMAR CANNIZZA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 100009000
NOT. Nº: 200506
END: AV. DR. ALBERTO ANDALÓ, 2842, QD 04, LOTE , 
BAIRRO: CENTRO
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF
COMP: 
CORR: ANTONIO ALVES DE SOUZA
CAD Nº: 300822000
NOT. Nº: 200504
END: R. GENERAL GLICÉRIO, 2252, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA MACENO
                                                                                                    
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

 
EDITAL n° 2682/2020

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: ROSANA VASSOLER FERNANDES THEODORO 
DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104371000
NOT. Nº: 200391
END: R. BENJAMIN CONSTANT, 3699 QD, LOTE 02-BP/, 
BAIRRO: VILA IMPERIAL
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: PAULO CESAR LEONARDO DOS SANTOS
CORR: PAULO CESAR LEONARDO DOS SANTOS
CAD Nº: 267903000
NOT. Nº: 200402
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 31, LOTE 15, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: FABIO AVELINO BEGIORA
CORR: FABIO AVELINO BEGIORA
CAD Nº: 430467000
NOT. Nº: 200447
END: R. VALDEMAR CRUZ NARDELI, QD 20, LOTE 9, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: TARRAF FILHOS & CIA LTDA
COMP: JORGE GOMES DA CRUZ
CORR: JORGE GOMES DA CRUZ
CAD Nº: 315100000
NOT. Nº: 200396
END: R. SUBHI JAMAL, QD 14, LOTE 07, BAIRRO: VILA 
ELMAZ
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: JOÃO ROBERTO VALVERDE
CORR: JOÃO ROBERTO VALVERDE
CAD Nº: 430463000
NOT. Nº: 200442
END: AV. ANTÔNIO CABRERA MANO, QD 20, LOTE 5, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CORR: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CAD Nº: 254834000
NOT. Nº: 200454
END: R. LAMARTINE DA SILVA FÉLIX, QD 11, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: J II AGRONEGÓCIOS S/A
COMP: 

CORR: J II AGRONEGÓCIOS S/A
CAD Nº: 552033002
NOT. Nº: 200513
END: EST. ESTRADA MUNICIPAL – SJRP 250, QD , LOTE 
AREA 01, BAIRRO: FAZENDA LIMEIRA
NOME: SILENE AMMANN
COMP: 
CORR: SILENE AMMANN
CAD Nº: 422501000
NOT. Nº: 200529
END: R. HEIDMUR DOMINGUES, 101, QD 05, LOTE 05, 
BAIRRO: CONJ HAB CRISTO REI
NOME: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430634000
NOT. Nº: 200497
END: AV. PROJETADA 03, QD 07, LOTE 17, BAIRRO: LOT. 
COPLAN
NOME: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430633000
NOT. Nº: 200495
END: AV. PROJETADA 03, QD 07, LOTE 16, BAIRRO: LOT. 
COPLAN
NOME: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430632000
NOT. Nº: 200494
END: AV. PROJETADA 03, QD 07, LOTE 15, BAIRRO: LOT. 
COPLAN
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: WANDERLEI PEREIRA ALVES JUNIOR
CORR: WANDERLEI PEREIRA ALVES JUNIOR
CAD Nº: 259283000
NOT. Nº: 200464
END: R. LOURIVAL PIRES FRAGA, QD 15, LOTE 14, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: ROSELI ALEXANDRE
CORR: ROSELI ALEXANDRE
CAD Nº: 430465000
NOT. Nº: 200444
END: R. VALDEMAR CRUZ NARDELI, QD 20, LOTE 07, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2683/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: ILDA CRISTINA DEL CORSO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 339087000
NOT. Nº: 200419
END: R. PEDRO SEVERIANO DA SILVA, 270, QD 47, LOTE 
6, BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 
CORR: LUIZ DERNANDES CAMARA
CAD Nº: 407500000
NOT. Nº: 200425
END: R. SÃO VALDOMIR, 71, QD 11, LOTE A, BAIRRO: JD. 
SANTA CATARINA
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CORR: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CAD Nº: 254834000
NOT. Nº: 200454

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:
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END: R. LAMARETINE DA SILVA FÉLIX, QD 11, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: GILDA ANTONIA DA SILVA
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA MAGNUM E GESTÃO DE NEGÓCIOS 
EIRELI EPP
CAD Nº: 408941000
NOT. Nº: 200531
END: R. ELIZABETH, 567, QD 24, LOTE 01/P, BAIRRO: JD. 
SORARIA
NOME: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
COMP: 
CORR: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
CAD Nº: 319233000
NOT. Nº: 200530
END: R. NABOR MEUDES, 130, QD 2, LOTE 18, BAIRRO: 
SÃO DEOCLECIANO III
NOME: SILENE AMMANN
COMP: 
CORR: SILENE AMMANN
CAD Nº: 422501000
NOT. Nº: 200529
END: R. HEIDMUR DOMINGUES, 101, QD 05, LOTE 05, 
BAIRRO: CONJ HAB CRISTO REI
NOME: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430634000
NOT. Nº: 200497
END: AV. PROJETADA 03, QD 07, LOTE 17, BAIRRO: LOT. 
COPLAN
NOME: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430633000
NOT. Nº: 200495
END: AV. PROJETADA 03, QD 07, LOTE 16, BAIRRO: LOT. 
COPLAN
NOME: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: FDM RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
CAD Nº: 430632000
NOT. Nº: 200494
END: AV. PROJETADA 03, QD 07, LOTE 15, BAIRRO: LOT. 
COPLAN
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2684/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA 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: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: PAULO CESAR LEONARDO DOS SANTOS
CORR: PAULO CESAR LEONARDO DOS SANTOS
CAD Nº: 267903000
NOT. Nº: 200402
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 31, LOTE 15, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 258613000
NOT. Nº: 199248
END: R. APARECIDA FERNANDES DUARTE, QD 4, LOTE 
17, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: TARRAF FILHOS & CIA LTDA
COMP: JORGE GOMES DA CRUZ
CORR: JORGE GOMES DA CRUZ
CAD Nº: 315100000
NOT. Nº: 200396
END: R. SUBHI JAMAL, QD 14, LOTE 07, BAIRRO: VILA 
ELMAZ
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2685/2019

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, 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: DIRCEU REALE
COMP: 
CORR: DIRCEU REALE
CAD Nº: 101861000
NOT. Nº: 200384
END: R. JORGE TIBIRIÇÁ, 2723, QD 68, LOTE ABP/, BAIR-
RO: CENTRO
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CORR: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CAD Nº: 254834000
NOT. Nº: 200455
END: R. LAMARTINE DA SILVA FÉLIX, QD 11, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: LUCAS ANTONIO MORO GONÇALVES
COMP: 
CORR: LUCAS ANTONIO MORO GONÇALVES
CAD Nº: 309432000
NOT. Nº: 200518
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI, QD 10, LOTE 
17P/ - 18P/, BAIRRO: JD. PRIMAVERA
NOME: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO

CAD Nº: 302324000
NOT. Nº: 200438
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD I, LOTE 01, BAIRRO: JD. 
DOS SEIXAS
                                                                                                     
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas         

EDITAL n° 2686/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
 NOME: DIRCEU REALE
 COMP: 
 CORR: DIRCEU REALE
 CAD Nº: 101861000
 NOT. Nº: 200387
 END: R. JORGE TIBIRIÇÁ, 2723, QD 68, LOTE ABP/, 
BAIRRO: CENTRO 
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2687/2020

  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 EM LOTE VAGO, 
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: J II AGRONEGÓCIOS S/A
COMP: 
CORR: J II AGRONEGÓCIOS S/A
CAD Nº: 552033002
NOT. Nº: 200513
END: EST. ESTRADA MUNICIPAL – SJR 250, QD , LOTE 
AREA 01, BAIRRO: FAZENDA LIMEIRA
NOME: EEPG ANTONIO BARROS SERRA
COMP: 
CORR: EEPG ANTONIO BARROS SERRA
CAD Nº: 202946000
NOT. Nº: 200488
END: R. CAMPOS SALLES, 1266, QD 231, LOTE A-4, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
              

EDITAL n° 2688/2020

  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: TRANSPORTADORA VALFRIDO CANHEDO LTDA
COMP: 
CORR: VLAFRIDO CANHEDO
CAD Nº: 403737047
NOT. Nº: 200534
END: AV. PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 09 A 11, BAIRRO: 
VILA TONINHO
NOME: LUCAS ANTONIO MORO GONÇALVES
COMP: 
CORR: LUCAS ANTONIO MORO GONÇALVES
CAD Nº: 309432000
NOT. Nº: 200517
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI, QD 10, LOTE 
17P/ - 18P/, BAIRRO: JARDIM PRIMAVERA
NOME: ALVARINA BERNARDINA DA SILVA
COMP: 
CORR: ALVARINA BERNARDINA DA SILVA
CAD Nº: 400507000
NOT. Nº: 200354
END: R. REGENTE FEIJÓ, QD 01, LOTE E/P, BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas            

EDITAL n° 2689/2020

  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: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
COMP: 
CORR: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
CAD Nº: 434263000
MULTA Nº: 51753
END: R. JOSÉ ROBERTO DELFINO DA SILVA, QD 03, 
LOTE 07, BAIRRO: RES. VILA VERDE
NOME: MARCIA HELENA ZAGUETTE DE SOUZA
COMP: 
CORR: ADEMIR ALVES DE SOUZA
CAD Nº: 307507126
MULTA Nº: 51755
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 04, LOTE 07, BAIRRO: 
VILA CLEMENTINA
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA
COMP: LUIZ HENRIQUE TADEU CAVALARI
CORR: LUIZ HENRIQUE TADEU CAVALARI
CAD Nº: 431813000
MULTA Nº: 51779
END: AV. CLEBER MIGUEL MELARA, QD 8, LOTE 31, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMP: A M DOS SANTOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES 
ME
CORR: A M DOS SANTOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES 
ME
CAD Nº: 434350000
MULTA Nº: 51782
END: R. MÁRIO CECÍLIO PISTELLI, QD 09, LOTE 08, 
BAIRRO: RES. VILA VERDE
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: TONIEL PEREIRA CANDEIRA
CORR: TONIEL PEREIRA CANDEIRA
CAD Nº: 434352000
MULTA Nº: 51787
END: R. MÁRIO CECÍLIO PISTELLI, QD 09, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. VILA VERDE
NOME: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD Nº: 302324000
MULTA Nº: 51749
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD I, LOTE 01, BAIRRO: JD. 
DOS SEIXAS
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: NATHAN PEREIRA CUSTÓDIO
CORR: NATHAN PEREIRA CUSTÓDIO
CAD Nº: 434266000
MULTA Nº: 51750
END: R. JOSÉ ROBERTO DELFINO DA SILVA, QD 03, 
LOTE 10, BAIRRO: RES. VILA VERDE
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ADRIANA ARRUDA
CORR: ADRIANA ARRUDA
CAD Nº: 241575000
MULTA Nº: 51797
END: R. JESUS RODRIGUES AMORIM, QD 44, LOTE 07, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: ARQUIMEDES MAURICIO DO NASCIMENTO
CORR: ARQUIMEDES MAURICIO DO NASCIMENTO
CAD Nº: 345192000
MULTA Nº: 51804
END: R. ALBERTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO, QD 
07, LOTE 11, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO 
LTDA
COMP: CLAUDEMIR MONTEIRO DE QUEIROZ
CORR: CLAUDEMIR MONTEIRO DE QUEIROZ
CAD Nº: 327733000
MULTA Nº: 51823
END: R. GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 
05, LOTE 21, BAIRRO: RES. MACHADO I
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n°2690/2020

  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 estipula-
do por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD Nº: 210246009
MULTA Nº: 51676
END: R. REDENTORA, QD, LOTE 04, BAIRRO: VILA NOS-
SA SENHORA APARECIDA
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ADRIANA ARRUDA
CORR: ADRIANA ARRUDA
CAD Nº: 241575000
MULTA Nº: 51798
END: R. JESUS RODRIGUES AMORIM, QD 44, LOTE 07, 
BAIRRO: JD. ARROYO
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                           
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2691/2020

  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 DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:

NOME: JOÃO BAPTISTA ELIAS HOMSI
COMP: PAULO ANTONIO PERES
CORR: PAULO ANTONIO PERES
CAD Nº: 408173000
MULTA Nº: 51781
END: AL. COPACABANA, QD 08, LOTE 04, BAIRRO: RO-
SEIRAL
NOME: JOÃO RIOS MARTINS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210876146
MULTA Nº: 51800
END: R. PEDRO CASTAGNOLI, 335, QD I, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. RES. VALE DO SOL
NOME: JOSÉ HENRIQUE NASCIMENTO DA CRUZ
COMP: 
CORR: JOSÉ HENRIQUE NASCIMENTO DA CRUZ
CAD Nº: 269739000
MULTA Nº: 51801
END: R. APARECIDA COSTA JOAZEIRO, 234, QD 28, 
LOTE 08, BAIRRO: PQ. RES. DIGNIDADE
NOME: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 316577000
MULTA Nº: 51808
END: R. VERGÍLIO ANTÔNIO SIMIONATO, 17, QD 63, LT 
01, BAIRRO: CONJ HAB SÃO DEOCLECIANO



A-9Jornal
São José do Rio Preto, domingo
26 de julho de 2020

São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

EDITAL n°2692/2020

  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 terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: ERNESTO AVIAN, ESPÓLIO DE
COMP:         
CORR: ERNESTO AVIAN, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 202530000
MULTA Nº: 51715
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, 440, 881, QD 207, LOTE C 
P/, BAIRRO:BOA VISTA
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2693/2020

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 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMÓVEL ABAN-
DONADO e, para fi ns dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis 
abaixo citados, cujas notifi cações foram entregues, ou ainda 
notifi cações não entregues por falta de endereço de corres-
pondência, que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem 
os devidos acréscimos legais, fi nda em 22/07/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: FAMIL MÓVEIS LTDA ME
COMP: 
CORR: FAMIL MÓVEIS LTDA ME
CAD: 519030009
TAXA REF: 51699
END: R. WILK FERREIRA SOUZA, QD 03, LOTE 71 A 76, 
BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2694/2020

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 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  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 acrés-
cimos legais, fi nda em 22/07/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
COMP: 
CORR: APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CAD: 207221000
TAXA REF: 51500
END: R. JOÃO MESQUITA, 1922, QD 183, LOTE HP/, BAIR-
RO: BOA VISTA 
PROP: ELISEU AKIRA ABE
COMP: 
CORR: ELISEU AKIRA ABE
CAD: 106631000
TAXA REF: 51580
END: R. GERALDO MATOS CUNHA, QUADRA 34, LOTE 
01, BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS 
PROP: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: RENATO QUEIROS
CORR: RENATO QUEIROS
CAD: 260778000
TAXA REF: 51205
END: R. ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 27, LOTE 
05, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ
PROP: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO 
LTDA
COMP: CLARINDO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE
CORR: CLARINDO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE
CAD: 327740000
TAXA REF: 51596
END: R. GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 
07, LOTE 05, BAIRRO: RES. MACHADO I
PROP: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO 
LTDA
COMP: CLARINDO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE
CORR: CLARINDO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE
CAD: 327739000
TAXA REF: 51598
END: R. GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 
07, LOTE 04, BAIRRO: RES. MACHADO I
PROP: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPÓLIO DE
CAD: 552991000
TAXA REF: 51616
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD , 
LOTE , BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO
PROP: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS SPE LTDA

COMP: ERIK FAGUNDES PINTO
CORR: ERIK FAGUNDES PINTO
CAD: 260310000
TAXA REF: 51200
END: R. JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO, QD 08, 
LOTE 19, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 201678000
TAXA REF: 51512
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE G/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 201677000
TAXA REF: 51513
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE G/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 201683000
TAXA REF: 51514
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE A/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 201682000
TAXA REF: 51515
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE C/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 201681000
TAXA REF: 51516
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE C/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
PROP: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD: 201680000
TAXA REF: 51517
END: R. FRITZ JACOBS, QD 176, LOTE E/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
PROP: VETORASSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA
COMP: MARTINHO JOSÉ DE SOUZA
CORR: MARTINHO JOSÉ DE SOUZA
CAD: 251400000
TAXA REF: 51632
END: R. RUBENS REGINALDO MARCONI, QD 12, LOTE 
15, BAIRRO: RES. SANTA CRUZ
São José do Rio Preto, 24 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2695/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imó-
vel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que 
foi AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE ENTULHO 
DEPOSITADO EM LOTE VAGO, dentro do prazo estipulado 
por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente: 
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: ARQUIMEDES MAURICIO DO NASCIMENTO
CORR: ARQUIMEDES MAURICIO DO NASCIMENTO
CAD Nº: 345192000
MULTA Nº: 51756
END: R. ALBERTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO, QD 
07, LOTE 11, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2696/2020

  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: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 316577000
NOT. Nº: 51809
END: R. VERGÍLIO ANTONIO SIMIONATO, 17, QD 63, LT 
01, BAIRRO: CONJ HAB SÃO DEOCLECIANO
NOME: FERNANDO ANTONIO JORGE
COMP: 
CORR: FERNANDO ANTONIO JORGE
CAD Nº: 207903000
NOT. Nº: 51820
END: R. TIRADENTES, QD 87, LOTE CD/P, BAIRRO: BOA 
VISTA
NOME: WALDEMAR ALBINO DA SILVA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT. Nº: 51825
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA.
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
Inspetor Fiscal de Posturas
                                                              

EDITAL n° 2697/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - 
MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: VM PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: AUTOMOTIVE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
CAD Nº: 519038000
MULTA Nº: 51817
END: AV. LÉCIO ANAWATE, 250, QD I, LOTE 15 A 40, 
BAIRRO: DIST IND WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
  
 CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2698/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:

NOME: J 1 EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 208402000
MULTA Nº: 51818
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 2575, QD 88, LOTE AP/, BAIR-
RO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 24 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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DOMINGO, 26 DE JULHO DE 2020

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

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio) está 
distribuindo para a categoria o seu último jornal com informações 
sobre as principais atividades e ações feitas pela entidade no 

primeiro semestre deste ano.

Reforma do clube – uma das matérias de destaque desta edição traz 
informações sobre a reforma que está sendo feita no Clube Social da Rua 
Tupi. 
Outras informações o comerciário pode ter no site www.secriopreto.com.br 
trabalhadores.

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

O Siticom (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e Mobiliário) tem a 
expectativa que está semana às negociações 

do setor de Móveis possam avançar e até mesmo ser 
concluídas.
Segundo Nelson Ioca, presidente do sindicato, 
será feita a primeira rodada e talvez já a última, 
isso porque existe a necessidade de finalizar esta 
negociação para que os trabalhadores do setor tenha 
aumento salarial e os seus direitos garantidos por 
meio da convenção coletiva.
Segurança e Saúde – Por conta da pandemia, houve 
muitas conversas com o setor patronal para manter 
os empregos e a segurança e saúde do trabalhador nos 
seus locais de trabalho.
A data base do setor Moveleiro é o dia 01º de maio.

Negociação 
de Móveis

Frentistas esperam 
reunião com patronal para 

retomar negociações 

O
s 16 sindicatos de Frentistas do Estado de São Paulo, em conjunto com a Federação 

dos Frentistas do Estado de São Paulo, espera que nos próximos dias sejam retomadas 

as negociações da campanha salarial deste ano. 

Por conta da pandemia da Covid-19 que começou a se espalhar pelo país e no Estado de São 

Paulo em meados de março, as negociações ficaram prejudicadas e em comum acordo foi 

prorrogada a convenção coletiva da categoria – durante este período todos os benefícios como 

tíquete alimentação e outros se mantiveram garantidos. Essa prorrogação venceu no último 

dia 20 deste mês.

Segundo Antônio Marco 

dos Santos, presidente do 

Sindicato dos Frentistas 

de Rio Preto e região, a 

expectativa e receber uma 

resposta do setor patronal 

para o agendamento 

desta reunião que será 

feita online por conta 

da impossibilidade da 

realização de encontros 

presenciais. 

“Estamos esperando essa 

reunião acontecer para ver 

o que vamos fazer, já que a 

categoria está ansiosa por 

conta a reajuste salarial” 

salientou Santos.

A data base dos Frentistas 

é o dia 1º de março.

Sindalquim faz alerta 
para trabalhadores

OSindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) recebeu 
denúncias que algumas empresas estão condicionando os 

trabalhadores a uma jornada de trabalho excessiva que está em 
desacordo com legislação vigente e também com a MP 936.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, havia um 
respaldo para esse tipo de jornada na MP 927, mas essa perdeu a 
validade nos últimos dias e não pode mais ser utilizada para fazer 
definir as jornadas de trabalho.  “As empresas que estão praticando 
12 horas, nós vamos entrar em contato com a direção da empresa, 
pois elas não podem praticar 12 horas sem ter um acordo de Covid 

assinado com o Sindicato e com 
os trabalhadores”, alertou Alves 
Filho.
Férias – outro alerta feito 
pelo sindicalista diz respeito a 
concessão de férias – a legislação 
normal voltou a ter validade 
– e com isso as empresas tem 
que avisar com 30 dias de 
antecedência o trabalhador antes 
do inicio das férias a serem 
concedidas.

Informativo traz balanço das 
atividades do Sincomerciários 


