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Procon tem 12 queixas por dia; bancos 
lideram com empréstimos indevidos

PRIMEIRO SEMESTRE

Divulgação

Divulgação

Prefeito de Mirassol pede equipamentos para hospital

VACINA
Deputa-

do Motta 
encontra 
Ministro 

da Saúde, 
Marcelo 

Queiroga, e 
pede vaci-

nação para 
comerciá-

rios de todo 
país.
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Após queda em 2020, número
 de casamentos fica estável

Pág. A3

Marcos FREITAS

Rio Preto registrou 1.337 
casamentos no 1º semes-
tre em 2019. No ano pas-
sado houve uma redução 
de 28% com 963 registros.
Já neste primeiro semestre, 
houve um leve aumento de 
3%, batendo 992 uniões. 

Considerando que já ocorre-
ram 66 casamentos no mês 
de julho, a cidade chegou a 
1.058 uniões neste ano. Os 
dados são da Associação dos 
Registradores de Pessoas Na-
turais do Estado de São Paulo 
(Arpen).   Pág.A2

Neto agride avó durante a madrugada em casa
   O neto, um jovem de 17 anos, pediu para dormir na casa da avó e durante a noite subiu em cima da aposentada, tentou sufocá-la 
com um travesseiro e deu alguns socos no rosto da idosa. Ela procurou a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Pág.A4

APM e MP 
discutem qualidade 
de planos de saúde 

em Rio Preto
Representantes da APM 

– Regional de Rio Preto se 
reuniram com o promotor de 
justiça Carlos Romani. O ob-
jetivo da reunião foi debater 
sobre o ingresso de novas 
operadores de saúde em Rio 
Preto e garantir a qualidade do 
atendimento.  Pág.A5

Estado bate 
recorde com 

493 mil doses
em um dia

O Governo de São Paulo 
confirmou a aplicação recor-
de de vacinas contra a Co-
vid-19 no estado em um único 
dia. Na última quinta-feira 
(15), o Vacinômetro registrou 
493.605 doses aplicadas nos 
645 municípios paulistas, 
quase 19% a mais do que na 
véspera.   Pág.A5

Médico alerta 
para consequência 

silenciosa de 
hepatites virais

“Por isso, é importante 
detectar e tratar a doença 
precocemente, isto é, quando 
os danos ao fígado e a outros 
órgãos ainda podem ser con-
trolados com o tratamento 
adequado”, afirmou o médico 
infectologista Vitor Dantas 
Muniz, do Austa Hospital, de 
Rio Preto.   Pág.A5

O Procon de Rio Preto fe-
chou o primeiro semestre de 
2021 com 2.289 reclama-
ções de consumidores, uma 
média de quase 12 queixas 
por dia. A área com mais re-
clamações no período foi a 
de assuntos financeiros, com 
824 registros, sendo cerca 
de 80% contra os bancos.
Segundo o diretor Jean Dorne-
las, a maioria das reclamações 
contra os bancos se dá por con-
ta de pedidos de empréstimos 
não solicitados.  Pág.A2
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É de doer ver 
cão abandonado 

procurando 
o dono

Câmara vota 
isenção de IPTU 
e mudança no 

corte de árvores
Pág. A3

Sinalização de rua na Cohab 2 
em Mirassol recebe melhorias

Pág. A2

Jean Dornelas, diretor

DESENCANTOU Mirassol venceu ontem em casa após um 
jejum de quase três meses sem vitória no Maião. Pág.A5
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Reforma efetiva
Desumanidade gera desu-

manidade. Aí está, em resu-
mo, a explicação do estado 
atual do planeta. Porém, com 
a riqueza de nosso Espírito, 
podemos edificar um amanhã 
mais apreciável. Entretanto, 
nenhuma reforma será dura-
doura se não houver o sentido 
de Caridade, o respeito ao ser 
humano e o bom comando das 
gentes atuando na Alma. Para 
que isso realmente ocorra, é 
necessário que estejamos in-
tegrados em Deus, que é Amor 
(Primeira Epístola de João, 4:16), portanto, Caridade. E foi 
justamente o Discípulo Amado que nos advertiu em sua 
Primeira Epístola, 3:17 e 18:

— Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão 
em necessidade, não se compadecer dele, como pode per-
manecer nele o Amor de Deus? Filhinhos, não amemos de 
palavra nem de boca, mas em ação e em verdade.

Sem essa providência e perseverança nela, como pre-
coniza Jesus, possivelmente nem saberíamos por onde 
começar a consertar o que, ao longo dos milênios, temos 
danificado. A integração verdadeira em Deus e em Sua Lei, 
expressa pelo Divino Mestre no Seu Novo Mandamento — 
“Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser 
reconhecidos como meus discípulos” (Evangelho, segundo 
João, 13:34 e 35) —, é a reforma efetiva que falta ter início.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com 

ARTIGO 

TRÂNSITO

Mirassol 
revitaliza 
ruas da 
Cohab 2

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Trânsito (De-
trami), revitaliza a sinaliza-
ção horizontal e vertical de 
diversas avenidas e ruas do 
bairro Cohab II. A medida 
visa manter a organização 
do trânsito e dar mais se-
gurança aos pedestres e 
condutores. 

Foi reforçada a pintura 
das faixas de pedestres, 
de estacionamento e os 
‘PARES’. Os trabalhos de 
melhoria foram realizados 

nas proximidades da Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
Cohab II e da creche Norma 
Vendramini de Campos Maia 
e do Núcleo Educacional 
Infantil Maria José Justinia-
no, localizados no mesmo 
bairro. 

“Estes serviços de sina-
lização não param e são 
feitos em diversas locali-
dades do município. Esse 
cuidado da Prefeitura e do 
Detrami se reflete em mais 
segurança para motoristas 
e pedestres”, explicou o 
diretor do Detrami, Milton 
Fabio Busquim Zanini.

Da REPORTAGEM

Divulgação

Procon tem 12 queixas 
por dia; bancos lideram

O Procon de Rio Preto 
fechou o primeiro semestre 
de 2021 com 2.289 reclama-
ções de consumidores, uma 
média de quase 12 queixas 
por dia. A área com mais re-
clamações no período foi na 
de assuntos financeiros, com 
824 registros, sendo cerca de 
80% contra os bancos.

Segundo o diretor do Pro-
con, Jean Dornelas, a maioria 
das reclamações contra os 
bancos se dá por conta de pe-
didos de empréstimos não so-
licitados. “Nós temos cerca de 
500 reclamações de supostas 
fraudes, o que é um número 
muito alto. Alguns consu-
midores tiveram pedidos de 
empréstimos registrados em 
mais de um banco”, afirmou.

Segundo o diretor, as re-
clamações são em maioria 
contra oito bancos na cidade 
e a suspeita é de que esses 
pedidos de empréstimos te-
nham sido ocasionados por 
conta de um vazamento de 
dados.

“Não acreditamos na tese 
de que o consumidor iria se 
esquecer de que fez um em-
préstimo. Esse alto número 

de casos ocorrendo na cidade 
indica que deve ter ocorrido 
um vazamento de dados. 
Estamos com um processo 
investigatório e conversando 
com as instituições bancá-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

SEMESTRE 

rias para tentar averiguar as 
situações e fazer com que o 
consumidor não seja prejudi-
cado”, comentou Dornelas.

Outras áreas também com 
muitas reclamações são as 
de serviços essenciais com 
448 queixas e a de produ-
tos, com 440. “O de serviços 
essenciais são por conta das 
telefonias e internet e estão 
em um patamar comum com 
relação aos anos anteriores. 
Já o de produtos, as reclama-
ções por conta de compras 
na internet cresceram muito, 
um aumento de quase 120%, 

principalmente por conta de 
produtos com defeito e atra-
sos na entrega”, comentou.

Outro caso que o Procon 
está lidando é com o aumen-
to nos preços de combustí-
veis. O órgão solicitou que 
as distribuidoras apresentem 
notas fiscais e planilhas de 
custos. “As empresas terão 
que provar que não estão re-
passando uma tarifa abusiva 
para o consumidor, caso o 
contrário, isso poderá ser 
caracterizado como crime 
contra a economia popular”, 
afirmou.

UNIÃO REGISTRADA

Jean Dornelas, diretor do Procon, divulgou relatório do primeiro semestre de 2021

Nós temos cerca de 500 reclamações de 
supostas fraudes, o que é um número muito 

alto. Alguns consumidores tiveram pedidos de 
empréstimos registrados em mais de um banco

“

”
Após queda em 2020, 

número de casamentos se 
estabiliza em Rio Preto
A pandemia impactou 

de forma negativa a reali-
zação de casamentos em 
São José do Rio Preto. Sem 
a possibilidade de realizar 
festas e com cerimônias 
extremamente restritas 
para evitar aglomerações, 
o município que registrou 
1.337 casamentos no 1º 
semestre em 2019. No 
ano seguinte, em 2020, 
houve uma redução de 
28%, com registro de 963 
casamentos.

Já neste primeiro se-
mestre, houve um leve 
aumento de 3%, batendo 
992 uniões nos seis pri-
meiros meses do ano. Con-
siderando que já ocorreram 
66 casamentos no mês de 
julho, a cidade chegou a 
1.058 uniões neste ano. 
Os dados são da Associa-
ção dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Esta-

do de São Paulo (Arpen).
Um dos casamentos 

realizados neste ano foi 
entre Erika Sousa Martins 
e Guilherme de Oliveira 
Martins. Eles se casaram 
apenas no cartório no mês 
de março. “A gente espe-
rava casar em junho, mas 
antecipamos para março 
devido essa incerteza com 
relação a pandemia, em 
que não sabíamos se ia 
fechar tudo de novo”, co-
mentou Erika.

A realização de casa-
mentos também ajuda a 
movimentar a economia. 
A proprietária da loja Pe-
tit Noivas em Rio Preto, 
Suelen Corradi, tem ex-
pectativas positivas para 
o segundo semestre com 
o avanço da vacinação. 
Por conta da pandemia, 
o seu ramo acabou sendo 
afetado.

“O ano passado foi até 
melhor para a gente, mas 

Vinicius LIMA

tivemos um aumento na 
procura agora em julho e 
esperamos retomar o ritmo 
agora no fim do ano. Está 
sendo um período bem 

complicado, mas feliz-
mente contamos com um 
desconto no aluguel que 
nos permitiu continuar de 
portas abertas”, afirmou.

O casal Erika e Guilherme durante o casamento 

Divulgação
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DEPUTADO

Motta encontra Ministro da Saúde e 
reforça pedido de vacinar comerciários

Em audiência com o minis-
tro da saúde, Marcelo Queiro-
ga, na semana passada, em 
Brasília, o deputado Luiz Carlos 
Motta, presidente da Confede-
ração Nacional dos Trabalhado-
res no Comércio- CNTC, e da 
Fecomerciários do Estado de 
São Paulo, destacou a impor-
tância de incluir comerciários 
entre as categorias essenciais 
durante a emergência de saú-
de pública. Participaram da 
reunião também, o tesoureiro 
Levi Fernandes e o presidente 
da Fecomércio/DF, José Apare-
cido Freire.

Autor do Projeto de Lei 
5480/20 que inclui traba-
lhadores do comércio entre 
categorias prioritárias para 
vacinação, Motta acredita que 
a imunização dos comerciários 
contribui para conter a disse-
minação do vírus. “Eles são 
responsáveis pela manutenção 
do abastecimento da socieda-
de e ficam sempre expostos à 
contaminação do coronavirus”, 
observa.

Na terça-feira (13), Motta 
também se reuniu com a mi-
nistra-chefe da Secretaria de 
Governo, Flávia Arruda, também 
em Brasília, para tratar do mes-
mo assunto.

No encontro, os presentes 
entregaram à chefe da pasta 
um documento detalhado sobre 
esta situação e também sobre 
o PL 5480/20, que o deputado 
Motta apresentou na Câmara 
visando esta prioridade aos 

Andressa ZAFALON

MIRASSOL

Câmara vota isenção 
de IPTU e mudanças 
no corte de árvores

A Câmara de Rio Preto 
realiza na próxima terça-feira 
(20/7), a 26ª sessão ordinária 
de 2021. Onze itens compõem 
a pauta de votações. Entre 
eles, em Urgência Especial, 
proposta de Elso Drigo Filho 
(Psol) para alteração da Lei 
nº 13.031, que dispõe sobre 
a implementação do Plano 
Diretor de Arborização Urbana  
- PDAU. 

Segundo o texto, o Con-
selho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - Comdema 
deverá homologar a supressão 
de qualquer árvore na cidade. 
A matéria também estabelece 
que a autorização para implan-
tação de obras de edificação 
ou urbanização deverá consi-
derar a existência de árvores 
no projeto arquitetônico.

Os vereadores vão discutir 
também projeto de Lei Com-
plementar que dispõe sobre 
a isenção do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), 
dos meses de março e abril, 
como medida excepcional de 
combate aos efeitos da pan-
demia gerada pela Covid-19. 
A proposta tem autoria dos 
vereadores Anderson Branco 
(PL) e Jorge Menezes (PSD).

O Plenário vai analisar ain-

da um veto do Poder Executivo 
ao projeto de Júlio Donizete 
(PSD) que determina a distri-
buição de “kits maternidade” 
para gestantes em situação de 
vulnerabilidade e outros sete 
projetos de Lei. São eles:

Duas propostas de autoria 
do Executivo. Uma corrige para 
Joanna Gonçalez Crivelin o 
nome de rua no bairro Anchieta 
e a outra institui o Serviço Vo-
luntário na secretaria municipal 
de Saúde, conforme previsto na 
Lei Federal nº 9.608, de 18 de 
fevereiro de 1.998;

De Bruno Moura (PSDB), 
matéria que determina a con-
tratação de pessoas em situa-
ção de rua ou em situação de 
desemprego por mais de três 
anos, pelas empresas vence-
doras de licitação pública no 
município;

Paulo Pauléra (Progressis-
tas) é autor do projeto que 
declara de utilidade pública o 
Centro de Estudos e Difusão do 
Espiritismo Religioso (Ceder) e 
do projeto que trata da criação 
do sobre a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Transtorno do Espectro 
Autista (C.M.D.P.T.E.A);

Karina Caroline e Robson 
Ricci (Republicanos) propuse-
ram matéria que estabelece 
normas de responsabilidade 
aos organizadores, frequenta-

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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dores e participantes de festas 
clandestinas com aplicação de 
multas que ultrapassam R$ 
12 mil;

Cláudia de Giuli (MDB) pro-
pôs a coleta de dados de 
animais domésticos nos novos 
loteamentos advindos de pla-
nos governamentais;

E, por fim, o projeto de Re-
nato Pupo (PSDB) que implanta 

A 26ª sessão ordinária terá início às 15h na terça-feira; 
veja a pauta do dia

o programa Hortas Comunitá-
rias nos terrenos públicos do 
município.

A 26ª sessão ordinária terá 
início às 15h. O cidadão pode 
acompanhar em tempo real 
pela TV Câmara – canal 28.2 
em sinal aberto e canal 4 Net/
Claro. A transmissão também é 
realizada pela rádio Educativa 
FM 106,7.

Divulgação

Precisa evoluir
A Prefeitura desenvolve programa de castração com o ob-

jetivo de controlar a população de animais, com base na lei 
federal 13.426, de março de 2017. Para tanto, contratou uma 
empresa terceirizada, com profissionais qualificados, para fazer 
os procedimentos. O programa coordenado pela Diretoria do 
Bem-Estar Animal (Dibea) é essencial para evitar o aumento de 
animais abandonados pelas ruas da cidade. É de doer ao ver 
animal faminto, a procura do dono que o abandonou. Lei muni-
cipal da vereadora Cláudia de Giuli (MDB, foto) regulamentou os 
procedimentos para executar a castração, por exemplo, concede 
prioridade na fila às pessoas idosas ou com alguma comorbida-
de. Segundo dados oficiais, desde o início da campanha no ano 
passado, foram castrados 4.781 animais entre cães e gatos. 
Mais 200 cadastros foram preenchidos para dar continuidade 
aos procedimentos. Aliás, queimadas e abandonos de animais 
ainda fazem parte da cultura maldita de boa parte da população 
brasileira. É preciso evoluir!

Pesada
Pedro Roberto Gomes (Pa-

triota) apresentou propostas 
que garantem tratamento 
mais civilizados aos animais. 
O objetivo, diz o vereador, é 
combater principalmente aos 
maus-tratos, seja contra cão, 
gato, cavalo, vaca ou até mes-
mo animais silvestres. Entre 
os maus-tratos, o objetivo é 
punir o dono que manter o 
animal acorrentado. “É para 
inibir a privação da liberdade”, 
frisou. A multa prevista é pe-
sada, R$ 1.259,20.

Boca Aberta
O Conselho de Ética da Câmara Federal determinou que o 

deputado Emerson Miguel Petriv, o Boca Aberta (Pros-PR, foto), 
tem que apresentar defesa até 3 de agosto para se defender 
das acusações de quebra de decoro parlamentar, por causa de 
agressão ao deputado Hiram Gonçalves (PP-RR) e por invadir um 
hospital no norte do Paraná. Boca Aberta é popular em Londrina 
e se elegeu vereador usando apenas uma bicicleta chamada por 
ele de “Grace Kelly”. O salário de vereador, cerca de R$ 12 mil, só 
pegava um mínimo e o restante doava ao Hospital do Câncer da-
quela cidade. Por causa das suas ações comunitárias e de muitas 
brigas com os políticos “corruptos” locais, como costuma gritar 
nas feiras da cidade, se elegeu deputado federal e arrastou seu 
filho, o Boquinha Aberta, para estadual, nas eleições em 2018. 
Nas eleições em 2020, emplacou a mulher como vereadora na 
Câmara de Londrina. Em Brasília, não faltam políticos malfeitores 
para o Boca Aberta combater e, se necessário, sair no tapa.

Arrasta
Ainda é cedo para profeti-

zar o que acontecerá quando 
a “janela partidária” for aberta 
aos deputados. Os migrantes 
vão tentar ‘pousar’ em siglas 
que forem agregar aos pré-
-candidatos a presidente, com 
chances de obter bom desem-
penho nas eleições. As últi-
mas eleições mostraram, com 
o então candidato Bolsonaro, 
que concorrente forte arrasta 
postulantes desconhecidos. 
O raio, porém, não cai duas 
vezes no mesmo lugar!

Puxa fila 
A expectativa é que um 

grande número de políticos 
em exercícios de mandato ou 
não deverá migrar de siglas no 
período pré-eleitoral. O vice-
-governador Rodrigo Garcia, 
ex-DEM, puxou a fila e já foi 
para o ninho dos tucanos, o 
PSDB, para tentar o cargo de 
governador. O ex-governador 
Geraldo Alckmin, sem legen-
da no PSDB, está de mala 
pronta para se filiar ao PSD, 
também com foco no Palácio 
dos Bandeirantes, em 2022.

Esperteza
Flordelis (sem partido) 

pode contar nos dedos os dias 
que faltam para ela ser cassa-
da pelo plenário. A Comissão 
de Constituição rejeitou recur-
so apresentado pela deputada 
contra decisão do Conselho 
de Ética, que aprovou a perda 
do mandato. Ela é acusada de 
ser a mandante do assassi-
nato do marido, o pastor An-
derson do Carmo, em 2019. 
“A esperteza quando é muita 
como o dono”, dizia o saudoso 
presidente Tancredo Neves.

Errar o pulo
Político em exercício de 

mandato em cargo legislativo 
terá que aguardar a “janela 
partidária” para não perder 
a cadeira. Decisão do TSE 
estabeleceu a fidelidade par-
tidária para cargos obtidos 
nas eleições proporcionais, 
portanto, a cadeira é do par-
tido. A janela será aberta em 
abril, seis meses antes das 
eleições. Deputado federal 
ou estadual poderá migrar 
para uma sigla que favoreça 
a reeleição. Pode errar o pulo!

‘Brincadeirinha’
A comissão especial que 

analisa a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) que 
torna o voto impresso obriga-
tório, só vai definir o relatório 
em 5 de agosto. Na reunião 
de sexta-feira, teve muito ba-
te-boca e o relatório de Filipe 
Barros (PSL-PR) não avançou. 
O deputado pediu mais prazo 
para incorporar outras suges-
tões em novo substitutivo. Se 
não arquivar, o povo vai pagar 
R$ 2,5 bilhões para bancar a 
‘brincadeirinha’.

Precisa evoluir

O Prefeito de Mirassol, 
Edson Antônio Ermenegildo, 
recebeu a visita do deputado 
federal, Alexandre Padilha, 
nesta quinta-feira (15), no 
gabinete da Prefeitura.

No encontro, foi colocado 
em pauta a aquisição de 
equipamentos para o futuro 
Hospital São Pedro, da As-
sociação Lar São Francisco 
de Assis na Providência de 
Deus. O local terá convênio 
com o governo do Estado de 
São Paulo e o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A construção deste Hospi-
tal foi iniciada em 2010 pela 
Associação e Fraternidade, 
com parceria com o grupo 
Amigos Centenário de Mi-
rassol. Shows e eventos be-
neficentes foram feitos para 
arrecadar fundos, mas a obra 
acabou sendo paralisada. Em 
maio de 2021 o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia anun-
ciou novos recursos no valor 
de R$ 16,9 milhões para dar 
continuidade à construção do 
prédio, que está prevista para 
terminar no primeiro semes-
tre de 2022.

Serão 14 mil m² de área 
construída com capacidade 
para comportar 125 Leitos, 
sendo 82 leitos de interna-
ção, 03 leitos de isolamento, 
12 leitos conjuntos, 08 leitos 
pré parto, parto e pós parto 
da rede cegonha e 20 Leitos 
de UTI.

Quando concluído, o Hos-
pital será para atendimentos 
de pequena, média e alta 
complexidade nas especia-
lidades de urologia, clínica 
geral, ginecologia e obste-
trícia, cirurgia geral, ortope-
dia, pediatria, entre outras 
especialidades que se fizer 
necessário e um centro de 
diagnósticos de imagens para 
atender toda a demanda da 
DRS XV.

Prefeito pede 
verba para 

equipamentos de 
hospital

Da REDAÇÃO

comerciários.
Motta afirma que os traba-

lhadores do comércio já forma 
muito atingidos e precisam 
desta prioridade de imuniza-
ção. “Muitos trabalhadores já 
adoeceram e outros muitos 
perderam a vida, seja junto aos 
serviços não essenciais e ou dos 
essenciais, que não pararam de 
trabalhar nem nos momentos 
mais críticos da pandemia”, 
conclui.

Motta encontra Ministro da Saúde e reforça pedido de 
vacinar comerciários

Divulgação

Vinicius Poit é pré-candidato ao 
governo do estado pelo Novo

O deputado federal e atual lí-
der do partido Novo na Câmara, 
Vinícius Poit, foi aprovado nas 
etapas do processo seletivo do 
partido e se torna oficialmente o 
pré-candidato a Governador de 
São Paulo pela sigla. O anúncio 
foi feito nesta sexta-feira (16).

De acordo com as informa-
ções da cúpula do partido Novo, 
Vinícius se mostrou totalmente 
capaz. “Vinícius tem integrida-
de, capacidade de gestão, de 
comunicação e está pronto para 
esse enorme desafio. Seu nome 
irá para aprovação na conven-
ção eleitoral, que será realizada 
ano que vem”, afirmou por nota.

Vinícius Poit tem 35 anos, 
é empreendedor, formado em 

Administração de Empresas 
pela EAESP – FGV. Tem expe-
riência no mercado financeiro, 
em reestruturação e gestão de 
negócios e é cofundador do Re-
cruta Simples, site de empregos, 
recrutamento on-line e foi eleito 
deputado federal em 2018 com 
mais de 200 mil votos, sendo o 
deputado mais votado da sigla.

Nas redes, o parlamentar 
classificou o anúncio com “or-
gulho e honra” e agradeceu “o 
apoio e a confiança de todos 
que nos acompanham nessa 
trajetória”.

Poit vê como prioridades 
para São Paulo a geração de 
empregos, a modernização da 
saúde e o ensino profissiona-
lizante.

“Como deputado, cidadão 

e, agora, pré-candidato, tenho 
estudado e me aprofundado 
muito sobre o estado e fica cada 
vez mais claro que precisamos 
de novas ideias, práticas e uma 
política que beneficie o cidadão 
na ponta”, afirma Vinicius Poit

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

CASAMENTO -  A atriz Cleo Pires se casou com empre-
sário Leandro D’Lucca em Minas Gerais. A celebração da 
união foi acompanhada pelos familiares por chamada de 
vídeo.

CENTENÁRIO -  101 anos do Automóvel Clube: um novo 
Automóvel Clube.

UM LINDO CASAL - Fabio Mattozo  Muskulim e esposa.

ARTE -  “O Feminino”, nova exposição coletiva do Núcleo 
de Economia Criativa da Acirp, recebe visitantes até o 
dia 30 de julho, no Riopreto Shopping. 23 artistas estão 
expondo suas obras de arte, como pinturas, esculturas, 
desenhos e louças inspiradas no universo da mulher. En-
tre os eles, está o querido artista plástico Araguaí Garcia. 
O espaço foi preparado respeitando todas as normas de 
prevenção proposta pela Secretaria da Saúde por conta 
da pandemia. Araguaí Garcia, artista plástico e diretor da 
Casa da Espanha, é muito querido. Eu fui convidada pelo 
presidente da Casa Espanha para o lançamento do livro 
de Garcia, mas infelizmente não pude comparecer. Senti 
muito não ter participado. Admiro muito o talento desse 
artista fantástico.

FAMOSOS  -  Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, eman-
cipou as duas fi lhas. As meninas foram vistas dirigindo 
um carro milionário nos Estados Unidos, onde é possível 
conseguir a permissão para dirigir antes de atingir a maio-
ridade. Após recorrer à justiça para ter direito à herança 
de Gugu, o advogado de Miriam conseguiu provar que ela 
tinha direito e vai receber parte da fortuna. O fi lho do apre-
sentador fi cou com a avó, mãe do Gugu. Toda separação é 
triste.

FLAGRANTE ESTELIONATO

Na madrugada deste sába-
do (17), os policiais estavam 
em um patrulhamento de ro-
tina no bairro Estancia Santa 
Catarina, local conhecido como 
ponto de venda de drogas. Um 
homem quando viu a viatura se 
aproximando começou a fugir. 

Os agentes perseguiram 
o homem e notaram que no 
portão do imóvel em que ele 
estava havia uma pequena 
porção de maconha embalada 
em plástico filme. Durante a 
revista pessoal, foram encon-
trados 3 porções pequenas de 
maconha, um celular Samsung 
e R$170. O homem negou 
estar traficando.

Durante a busca realizada 
na casa do suspeito, os poli-
ciais encontraram meio tijolo 
de maconha e mais 26 porções 
de maconha de tamanhos mé-
dio e pequeno, além de uma 
balança digital. O homem foi 
preso em flagrante. 

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Homem é preso 
por tráfico na 

Estância Santa 
Catarina

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 39 anos  
publicou em um site a venda do 
seu celular Samsung All nesta 
terça-feira 13. Logo em segui-
da um homem respondeu ao 
anúncio pedindo que o celular 
fosse vendido em outro site.

A mulher então fez o que 
o homem pediu e em seguida 
uma mulher comentou no 
anúncio deste site demons-
trando interesse em comprar 
o celular, pelo valor de R$900. 
A compradora passou o en-
dereço de entrega, que seria 
no bairro Vila Nhocune - São 
Paulo.

O pagamento seria realiza-
do por pix. A mulher que estava 
vendendo o celular mandou até 
o endereço da vítima, porém, 
o valor da compra não caiu 
na sua conta. A vítima entrou 
em contato com o site e após 
relatar o que aconteceu foi in-
formada que havia sido vítima 
de golpe, pois o site era falso. 
(Colaborou Maria Paula AN-
DRADE)

Mulher vende 
celular em 

site falso e cai 
em golpe

Da REDAÇÃO

Neto agride e tenta 
sufocar avó à noite

Uma senhora foi agredida 
por seu neto enquanto esta-
va dormindo, na noite desta 
sexta-feira (16). Ela procurou 
a delegacia seccional para 
registrar o Boletim de Ocor-
rência na madrugada desta 
sábado (17).

Seu neto, um jovem de 
17 anos, pediu para dormir 
na casa da avó e durante 
a noite subiu em cima da 
aposentada, tentou sufo-
cá-la com um travesseiro e 
deu alguns socos no rosto 
da idosa. 

Quando a vítima teve for-
ças para sair dessa situação, 
o jovem foi até a cozinha e 
pegou uma faca enquanto 
pedia para que sua avó 
entregasse a chave da casa 

ameaçando a idosa de morte.
Diante das ameaças a 

aposentada entregou a chave 
ao jovem que fugiu. Logo de-
pois, a vítima foi ao Hospital 
Beneficência Portuguesa, 
apresentando lesões e he-
matomas no rosto, ela foi 
medicada e liberada.

Ao voltar para casa, a 
mulher encontrou as chaves 
ao lado do muro no chão. A 
aposentada não soube infor-
mar aos policiais o endereço 
do jovem, ela só informou o 
telefone da mãe do menino. 

Ela  foi orientada e soli-
citou as medidas protetivas 
de urgência, recebendo a 
orientação de comparecer 
a Delegacia de Defesa da 
Mulher.  

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

ENQUANTO DORMIA

Caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher

Arquivo DHOJE

PERSEGUIÇÃO FLAGRANTE

Mulher com CNH suspensa foge da 
GCM e alega “dor de barriga”

Em um patrulhamento 
agentes da Guarda Municipal 
no bairro Jardim Yolanda, na 
manhã desta sexta-feira (16), 
avistaram um veículo Mobi 
andando na contramão da rua 
Valdomiro Nadotti. Os guardas 
fizeram sinais para a motorista 
estacionar e nesse momento 
ela começou a dar marcha ré 
e fugiu.

A motorista continuou fu-
gindo dos guardas por várias 
ruas desobedecendo os sinais 
de parada durante o trajeto. 
A mulher ainda jogou o carro 
em cima da viatura da GCM e 
quase bateu em outros veícu-
los, na tentativa de conseguir 
escapar.

A viatura continuou a per-
seguição, com sinais lumino-
sos e sirene ligadas, até que a 
motorista entrou com tudo na 

garagem da casa da sua irmã 
na rua dos Bandeirantes. Ela 
disse aos policiais que “estava 
com dor de barriga” e precisa-
va ir ao banheiro.

A GCM fez as multas admi-

nistrativas cabíveis e o veículo 
permaneceu em poder da 
autora, que está com o direito 
de dirigir suspenso ou impedi-
do. (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REPORTAGEM

Jovem é preso por tráfico de 
drogas na zona rural de Rio Preto

Um jovem de 19 anos, na 
tarde desta sexta-feira (16), foi 
surpreendido pela polícia ar-
mazenando drogas no interior 
da sua casa em um bairro rural 
de Rio Preto. O homem estava 
com 11 porções de maconha e 
22 porções de cocaína.

Os policiais estavam em 
patrulhamento na rua Santa 
Clara e ao ver os policiais o 
jovem começou a correr até 
uma propriedade rural, porém 
os policiais não o alcançaram. 
Em outro patrulhamento na 
rua Ernesto Alves avistaram 
novamente o jovem descendo 
de uma moto.

Durante a abordagem nada 
de ilícito foi encontrado, mas 
ao ser questionado pelos poli-
ciais o homem confessou que 
estava traficando para ajudar 
sua esposa grávida de 3 me-

ses e que correu dos policiais 
anteriormente pois estava com 
posse de drogas.

O homem informou aos 
policiais que na sua casa havia 
uma pochete com maconha e 

cocaína dentro do seu guarda 
roupas. Os policiais foram até 
o local e encontraram a droga, 
o homem foi preso em flagran-
te. (Colaborou Maria Paula 
de Andrade)

Da REPORTAGEM
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ESPORTE Mirassol desencanta e volta 
a vencer na Série C

O Mirassol conseguiu vencer 
sua primeira partida em casa 
na Série C do Campeonato 
Brasileiro neste sábado (17) e 
interromper uma sequência de 
três derrotas seguidas na com-
petição. Jogando contra o Crici-
úma, o Leão se impôs e venceu 
por dois a zero.Com o resultado, 
a equipe se afasta da zona de 
rebaixamento e encosta no G4.

O técnico Eduardo Baptista 
já colocou na equipe titular dois 
dos reforços apresentados nesta 
semana: o meia Everton Heleno 
e o goleiro Edson Mardden. Ape-
sar das mudanças, o jogo foi de 
poucas chances na etapa inicial. 
A primeira grande chance só 
foi surgir aos 29 minutos, com 

Dudu Figueiredo finalizando de 
fora da área e o estreante Mard-
den espalmando para escanteio.

Aos 39 minutos Helder foi 
derrubado na área por Jeferson 
e o árbitro marcou pênalti para 
o Criciúma. Na cobrança, Luiz 
Paulo chutou no canto direito 
e Mardden defendeu. A me-
lhor oportunidade do Leão foi 
nos acréscimos, com Giovani 
chutando dentro da área e o 
zagueiro Alemão bloqueando a 
finalização para evitar o gol.

No segundo tempo, o Miras-
sol voltou mais ofensivo, fina-
lizando mais, porém sem levar 
grande perigo. Aos 21 minutos, 
o árbitro marcou pênalti para os 
mandantes após a bola bater na 
mão de Fellipe Mateus. Rafael 
Silva cobrou e fez um a zero 
para o Leão.

Depois do gol, o Mirassol 
desacelerou e os catarinenses 
ficaram mais com a posse de 
bola, tentando cruzar a bola 
para área, mas sem sucesso. 
Aos 41 minutos, o Leão ampliou 
a vantagem com Lucas Silva 
cobrando escanteio e Guilherme 
Paraíba mandando de cabeça 
para o fundo da rede. Macena 
ainda teve duas oportunidades 
de marcar o terceiro ao receber 
na cara do gol, mas em ambas 
oportunidades parou no goleiro 
Gustavo e a partida ficou mesmo 
em dois a zero.

A próxima rodada marca o 
encerramento do primeiro turno 
e o Mirassol fará o clássico regio-
nal contra o Novorizontino fora 
de casa. O Criciúma também 
terá um clássico pela frente, re-
cebendo o Figueirense em casa.

Vinícius LIMA

Marcos FREITAS

APM e MP discutem qualidade dos 
planos de Saúde em Rio Preto 

Representantes da Asso-
ciação Paulista de Medicina 
(APM) – Regional de São José 
do Rio Preto se reuniram na tar-
de desta quinta-feira (15) com 
o promotor de justiça Carlos 
Romani na sede do Ministério 
Público Estadual. O objetivo da 
reunião foi debater sobre o in-
gresso de novas operadores de 
saúde em Rio Preto e garantir 
a qualidade do atendimento.

Leandro Colturato e Rodrigo 
Ramalho, respectivamente, 
presidente e vice-presidente da 
Regional, apresentaram dados 
públicos da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
que demonstram que as ope-
radoras de saúde de Rio Preto 
praticam medicina de ponta e 
disponibilizam cobertura ade-
quada aos usuários.

“Como entidade representa-
tiva dos médicos, que zela pela 
saúde e bem-estar da popula-
ção, a APM veio expressar ao 

Dr. Carlos Romani o empenho 
da entidade em garantir que os 
usuários de qualquer operadora 
de saúde tenham seus direitos 
atendidos”, afirmou Leandro.

Para que tenha sucesso nes-
te intuito, a Associação busca a 
parceria do Ministério Público. 
“Os promotores têm desenvolvi-
do papel fundamental em defe-
sa dos interesses da população 
na área da Saúde, e viemos 
alertar Dr. Carlos Romani para 
possíveis desafios que este 
setor venha a enfrentar com a 
chegada de novas operadoras à 
região”, declarou Rodrigo.

Segundo o promotor, “a 
intenção é avaliar se de fato 
os usuários do sistema estão 
sendo plenamente atendidos 
em suas necessidades e não 
sobrecarregar o sistema público 
de saúde diante dos relatórios 
existentes no portal da transpa-
rência das atividades dos planos 
e as reclamações de usuários”. 
No entanto, o MP ainda aguarda 
algumas informações antes de 
definir de alguma medida con-
creta será tomada.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE

Representantes da Associação Paulista de Medicina (APM) – Regional de São José do Rio 
Preto se reuniram na tarde desta quinta-feira (15) com o promotor de justiça Carlos Roman
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VENCEU A 
COVID

O empresário Sérgio Luís 
Quinalha, 58 anos, foi recebido 
pelos familiares com cartazes 
e balões após receber alta no 
Austa em Rio Preto na tarde 
desta quinta-feira (15). Após 
dar entrada com estado grave 
de Covid-19, Sérgio ficou 36 
dias internados no hospital, 
sendo 31 na UTI.

“Graças a Deus e à de-
dicação dos profissionais do 
hospital, ele conseguiu vencer 
a doença depois de ficar extre-
mamente grave. Foram muitas 
orações, inclusive de pessoas 
que não nos conheciam que 
fizeram ele estar aqui conos-
co”, afirmou a empresária Érica 
Martins, esposa de Sérgio.

Ela também ficou internada 
no Austa com Covid-19 duran-
te 15 dias, dos quais, 13 em 
UTI, quando seu marido deu 
entrada na instituição. “Só 
soube que ele estava na UTI 
quando deixei o hospital. A 
população precisa ter consci-
ência de que a pandemia não 
acabou e continuarem a ter 
cuidado, usar máscara, álcool 
gel, manter o distanciamento e 
não promover festas e aglome-
rações”, finalizou a empresária.

Após 31 dias na 
UTI, empresário 
deixa hospital e 

recebe festa
Da REDAÇÃO

Divulgação

BOA NOTÍCIA Estado bate recorde com 493 mil 
doses aplicadas em um único dia

O Governo de São Paulo 
confirmou a aplicação recorde 
de vacinas contra a Covid-19 
no estado em um único dia. Na 
última quinta-feira (15), o Va-
cinômetro registrou 493.605 
doses aplicadas nos 645 mu-
nicípios paulistas, quase 19% a 
mais do que na véspera.

Após duas reestruturações 
do cronograma do PEI (Plano 
Estadual de Imunização) desde 
o mês passado, a campanha 
de vacinação prossegue em 
ritmo bastante acelerado, com 
sucessivos registros diários 
superiores a 300 mil doses 
desde a segunda quinzena de 
junho. A meta do Governo de 

São Paulo é proteger toda a po-
pulação adulta com ao menos 
uma dose até 20 de agosto.

Na última quinta, os da-
dos do Vacinômetro mostram 
312.626 aplicações de pri-
meira dose e outras 144.353 
de segunda dose das vacinas 
do Butantan, Fiocruz e Pfizer, 
além de 36.626 imunizações 
com dose única do imunizante 
da Janssen. Na véspera, o Va-
cinômetro registrou 403.469 
aplicações.

O antigo recorde da vaci-
nação contra o coronavírus no 
estado de São Paulo havia sido 
obtido no dia 17 de junho, com 
480.691 aplicações – foram 
469.152 em primeira dose e 
outras 11.539 em segunda 

dose naquele dia. A terceira 
maior marca até agora foi a do 
dia 7 de julho, com 472.896 va-
cinações – 264.675 em primei-
ra dose, 49.768 em segunda 
e 158.453 aplicações únicas.

Até as 11h52 desta sexta 
(16), o Vacinômetro registrava 
um total de 30.528.110 va-
cinações contra o coronavírus 
em todo o estado desde o 
início da campanha contra a 
Covid-19, no dia 17 de janeiro. 
São 22.548.302 aplicações de 
primeira dose, além de outras 
7.035.122 pessoas com ciclo 
completo de duas vacinações 
e 944.686 protegidas com 
dose única. O esquema vacinal 
completo já imunizou 17,24% 
da população geral de SP.

Da REPORTAGEM

JULHO AMARELO
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Médico alerta para consequências silenciosas das hepatites virais
No Brasil, cerca de um 

milhão de pessoas têm hepa-
tites virais e a imensa maio-
ria desconhece ser portadora 
destas doenças silenciosas 
que podem levar à cirrose e ao 
câncer de fígado. Esta realidade 
preocupante sobre as hepatites 
A, B, C, D e E é apresentada 
pela Sociedade Brasileira de 
Hepatologia (SBH) e o Instituto 
Brasileiro de Estudos do Fígado 
(Ibrafig). Por isso, neste mês é 
celebrado o Julho Amarelo, que 
visa conscientizar sobre o risco 
dessas doenças.

As hepatites B e C respon-
dem por 74% dos casos noti-
ficados no país e o tipo C foi 
responsável por mais de 76% 
das mortes entre 2000 e 2018, 
segundo o Boletim Epidemioló-
gico de Hepatites Virais 2020, 

o mais recente editado pelo 
Ministério da Saúde.

As hepatites dos tipos A e E 
apresentam evolução aguda e 
resolução espontânea, sendo 
poucos comuns complicações 
nas pessoas infectadas. As dos 
tipos B e C, após a fase aguda, 
podem tornar-se crônicas e 
permanecer com o infectado 
até que sejam diagnosticadas e 
tratadas. Em menor frequência, 
o vírus da hepatite D incide mais 
na região Norte. Já a variante E 
é encontrada com maior facili-
dade na África e na Ásia.

Para a hepatite B, existe 
vacina e tratamento com me-
dicações que interrompem sua 
progressão. Das infectadas, 
5% a 10% das pessoas adultas 
pode desenvolver alguma cro-
nicidade.

Já para a hepatite C, não há 

vacina, embora medicamentos 
utilizados desde 2015 torna-
ram o tratamento mais eficaz, 
com chances de cura de 95% 
a 98%. Se a pessoa não bus-
car acompanhamento médico 
para se cuidar, no entanto, tem 
grandes chances de desenvolver 
complicações.

“Por isso, é importante de-
tectar e tratar a doença precoce-
mente, isto é, quando os danos 
ao fígado e a outros órgãos 
ainda podem ser controlados 
com o tratamento adequado”, 
afirmou o médico infectologista 
Vitor Dantas Muniz, do Austa 
Hospital, de São José do Rio 
Preto.

A do tipo D, de acordo com 
os especialistas, tem menor 
incidência pois depende direta-
mente da B para se desenvolver.

Um dos principais problemas 

Da REPORTAGEM da hepatite é a grande pos-
sibilidade de, se não tratada, 
tornar-se crônica, evoluindo 
para cirrose hepática e, depois, 
câncer no fígado. “Importante 
sempre destacar que a maior 
parte dos casos não apresenta 
sintoma, o que faz com que o 
diagnóstico mais preciso seja a 
testagem”, salienta o infectolo-
gista do Austa Hospital.

Segundo Dr. Vitor, os sinto-
mas mais comuns da doença 
aguda são cansaço, febre, 
tontura, enjoo, vômitos, pele e 
olhos amarelados, urina escura 
e fezes claras.

Alguns grupos de pessoas 
apresentam maior risco de ser 
infectado pela hepatite C, como: 
pessoas com mais de 40 anos; 
que receberam transfusões de 
sangue ou transplantes de ór-
gãos antes de 1993; usuárias 

de drogas injetáveis ou que 
compartilham agulhas injetá-
veis; que fizeram tatuagens, 
piercings ou de escarificação 
sem o devido controle sanitá-
rio; com infecção pelo HIV ou 
com parceiros sexuais com 
pacientes com diagnóstico de 

HCV; presidiários e pessoas 
com antecedente de encarce-
ramento; desabrigadas; com 
múltiplos parceiros sexuais ou 
com múltiplas doenças sexual-
mente transmissíveis e/ou que 
admitem elevado consumo de 
álcool.

Divulgação
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O QUE É LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS? VOCÊ 
SABIA QUE A LEI COMEÇA A 

VALER A PARTIR DE AGOSTO?

PIX CRESCE 50% 
AO MÊS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

A FERRAMENTA TEM 
CONQUISTADO OS 
VAREJISTAS PELA 
PRATICIDADE E TARIFA 
GRATUITA

Você já ouviu falar da Lei 
Geral de Proteção de Dados 
Pessoais? Sabe do que se trata?

Essa lei é um marco histórico 
para o Brasil no que diz respeito à 
privacidade e segurança dos dados de 
pessoas naturais. Ela já está em vigor, 
mas em agosto deste ano ela passa a 
valer de forma plena.
Entenda agora os pontos mais 
importantes dessa lei e como ela afeta 
a sua vida.

O que são dados?
 É toda e qualquer informação 
pertinente à pessoa, seja ela natural 
ou jurídica, tal como o nome, 
nacionalidade, profi ssão, endereço, 
etnia etc.
Compartilhamos esses dados muitas 
vezes quando acessamos sites na 
internet e deixamos nosso e-mail, 
telefone ou até mesmo número de 
documentos pessoais, em alguns 
casos.
No mundo off-line, dividimos esses 
dados ao fazer um cadastro em 
uma academia, ou quando aderimos 
aos programas de fi delidades em 
farmácias, por exemplo.

Afi nal, o que é a LGPD?
A lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) é uma norma legal, 
a Lei Ordinária Federal n.º 13.709, 
de 14 de agosto de 2018, que entrou 
em vigor a partir de 28 de dezembro 
de 2018 e terá vigência plena a partir 
de 1º de agosto de 2021, e tem como 
objetivo regular a forma como os 
dados pessoais devam ser utilizados 
por qualquer pessoa, natural ou 
jurídica, pública ou privada, a fi m de 
proteger os direitos fundamentais, 
dentre os quais, a liberdade e a 
privacidade.
Portanto, a lei terá seu impacto, assim 
como a sua amplitude, uma vez que 
qualquer empresa, independente 
do seu porte ou segmento, que faça 
uso, direto ou indireto de dados 
de pessoas físicas está sujeita. Isso, 
sem dúvidas implica em mudanças 
signifi cativas em todo um cenário que 
envolve administração, marketing, 
jurídico e, sem dúvidas, tecnologia 
da informação e comunicação, já que 
a partir da entrada em vigor desta 
lei, uma série de novas orientações, 
restrições precisam ser consideradas 

pelas empresas ao adotarem suas 
estratégias de coleta, uso e difusão 
de informações de funcionários ou 
clientes.
A LGPD estabelece que toda 
operação realizada com dados 
pessoais, como coleta, produção, 
recepção, transmissão, processamento, 
armazenamento, eliminação, alteração, 
extração, ou qual meio de divulgação 
ou compartilhamento de dados 
devem receber tratamento adequado 
e proteção, principalmente se houver 
aqueles considerados sensíveis pela lei. 
Neste caso, as penalizações sujeitas 
são ainda mais severas.

O que são dados sensíveis e qual 
o tratamento específi co indicado 
para eles?
Você sabe por que não se pode 
divulgar a identidade de pessoas 
infectadas pelo Sars-CoV-2 
(coronavírus), sem autorização delas? 
Porque dados referentes à saúde estão 
entre aqueles que são considerados 
sensíveis.
Portanto, isso já não era permitido 
com relação ao prontuário médico, 
que sempre foi sigiloso, a divulgação 
sempre depende de autorização da 
pessoa ou da família. Agora com a 
Lei Geral de Proteção de Dados fi cou 
ainda mais patente, para qualquer tipo 
de patologia 
A LGPD classifi ca dados sensíveis 
como: “dado pessoal sobre origem 
racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, fi liação a sindicato 
ou a organização de caráter religioso, 
fi losófi co ou político, dado referente à 
saúde ou à vida sexual, dado genético 
ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural”, ou seja, 
dados relacionados ao sentimento 
personalíssimo da pessoa física.
 Embora, todos os dados que 
identifi quem uma pessoa, ainda 
que indiretamente, é considerado 
relevante, seja uma placa de carro, um 
IP de computador ou um número 
de registro acadêmico, por exemplo. 
Alguns dados, porém, são tratados 
com mais severidade pela lei por 
serem considerados sensíveis.
O Tratamento desses dados é 
regulado pelo art. 11, da LGPD e 
determina que eles só podem ser 
objeto de coleta, produção, recepção, 
classifi cação, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, 
modifi cação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração 
(tratamento), mediante autorização 
expressa do titular ou responsável 
legal e para fi nalidades específi cas, ou 
em caso de relevante interesse público 
e, sempre que possível, o anonimato.

Quais são os pontos principais da 
lei?
A LGPD tem como principais 
pontos:
•A defi nição legal de termos técnicos 
inerentes ao tratamento e proteção de 
dados;
•a defi nição dos requisitos inerentes 

ao tratamento de dados pessoais, de 
dados pessoais sensíveis e daqueles 
inerentes a crianças e adolescentes;
•os direitos inerentes ao titular dos 
dados;
•tratamento de dados pelo Poder 
Público;
•transferência internacional de dados;
•as prerrogativas e obrigações dos 
agentes de tratamento de dados;
•segurança, sigilo e governança de 
dados;
•fi scalização e sanções;
•defi nição da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados – ANPD e do 
Conselho Nacional de Proteção de 
Dados Pessoais e da Privacidade.

Quais são as irregularidades sob as 
quais a lei incidirá?
O tratamento de dados pessoais é 
irregular quando deixa de observar 
a legislação ou quando não fornecer 
a segurança que o titular dele pode 
esperar, consideradas as circunstâncias 
relevantes, entre as quais: o modo 
pelo qual é realizado; o resultado e 
os riscos que razoavelmente dele se 
esperam; as técnicas de tratamento de 
dados pessoais disponíveis à época em 
que foi realizado.
Em outras palavras as irregularidades 
decorrem de vício de forma 
(tratamento) e/ou da violação da 
privacidade, intimidade, honra, 
imagem e dignidade dos titulares dos 
dados.
Quais punições estão previstas na 
LGPD?
É importante a empresa se inteirar 
sobre como proceder na proteção 
dos dados de pessoas naturais, além 
de como cumprir integralmente 
a LGPD, já que severas punições 
podem ser aplicadas, incluindo multas 
e a proibição do uso dos dados para 
quaisquer que sejam os fi ns.
A LGPD prevê a responsabilização 
dos agentes de tratamento (operador, 
controlador e/ou encarregado) 
por danos causados, seja de ordem 
patrimonial, moral, individual ou 
coletiva, de cunho civil, além das 
sanções administrativas.
A ANPD irá fi scalizar, regular 
e penalizar, em caso de 
descumprimento da lei. Irá também 
orientar sobre a sua aplicação, como 
medida preventiva.
A atuação do poder público decorrerá 
do seu exercício regular do poder de 
polícia pautado na fi scalização através 
de agentes públicos vinculados à 
estrutura organizacional da ANPD 
(Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados), com poderes para aplicação 
das sanções administrativas.
Por fi m, é uma dúvida comum 
entre as empresas sobre como 
proceder com dados obrigatórios 
para cumprimento de outras rotinas, 
como seguridade social, por exemplo. 
É importante compreender neste 
ponto que a LGPD não estabelece o 
descumprimento de nenhuma outra 
lei e, neste caso, todos os dados 
necessários para o exercício normal 
desta rotina administrativa são de 
coleta permitida, ainda que sem o 
consentimento do titular.

 1. Cheque tudo! 
Ao receber uma mensagem via e-mail ou via ferramentas de 
bate papo, verifi que se o remetente é confi ável. 
Geralmente, em fraudes e golpes os infratores tentam 
se passar por grandes empresas, conhecidas e tidas por 
consumidores como confi áveis. No caso de e-mails, é 
importante analisar o endereço do remetente, ainda que 
pareça muito real. Repare, por exemplo, se é realmente 
um e-mail recebido por  xx@empresa.com.br ou se é 
um nome qualquer e é utilizado um domínio comum, 
como @hotmail.com, @gmail.com, etc. Em sites, o ícone 
do cadeado ao lado da URL no seu navegador é um 
importante indicador de confi abilidade. 

2. Desconfi e de prêmios inesperados e 
benefícios milagrosos
Troque o ditado “cavalo dado não se olha os dentes” por 
“quando a esmola é demais, o santo desconfi a”. Mensagens 
que oferecem prêmios ou vantagens muito atrativas 
repentinamente podem sinalizar golpes ou o chamado 
phishing - uma tentativa fraudulenta de você passar suas 
informações achando que está assinando uma petição, 
ganhando um prêmio ou falando com uma empresa, sendo 
tudo mentira.
Geralmente, para conseguir o tal prêmio ou “ativar” 
benefícios, golpistas pedem o fornecimento de diversos 
dados e muitas vezes se apresentam com sites que, 
aparentemente, são confi áveis, e-mails com layout e 
assinaturas elaboradas, etc, mas na verdade são falsos. 
Então, desconfi e das aparências! 
 
3. Cuidado com as fake news!
Se você receber uma mensagem de origem desconhecida 
ou com links duvidosos, cheque a veracidade antes de 
compartilhar. Quanto mais sensacionalista e com menos 
detalhes ou links sobre a origem da notícia, mais chances 
ela tem de ser falsa!
Para saber se uma informação ou promoção é verdadeira, 
leia a notícia/anúncio (não apenas o título!), cheque a 
fonte e a autoria, busque pela empresa/autor ou pelo título 
da notícia em ferramentas de busca, como Google, e em 
sites de combate à desinformação. Você também pode 
destrinchar os eventos citados na informação e checá-los 
individualmente e, se for imagens, faça uma busca reversa 
por ela no Google Imagens. 
Fez tudo isso e ainda está na dúvida? Não passe a 
informação para frente ou continue a comunicação com o 
remetente. Isso vale tanto para risco de fake news quanto 
para o risco de promoções duvidosas.
 

VAZAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS: SAIBA 
COMO PROTEGER SUAS 
INFORMAÇÕES - Parte I

Desde seu lançamento, o Pix 
tem se mostrado um meio de 

pagamento que veio para mudar 
todo o conceito de usar o dinheiro 
por meio digital. Dada a sua imensa 
vantagem de realizar transferências 
imediatas e sem custo, a ferramenta 
tem conquistado os brasileiros e 
segue em crescimento quanto ao 
uso diário. Em abril desse ano, 
segundo dados do Banco Central, o 
a quantidade de transferências por 
Pix inclusive superou as de DOC 
e TED.
E se ele já é vantajoso para 
transferências comuns do dia a 
dia, no varejo, tem se provado 
ainda mais e� ciente. Dessa 
forma, os consumidores têm 
optado pela ferramenta para 
realizar o pagamento pela compra 
dos produtos, sobretudo no 
e-commerce. 
A pesquisa mostra que alguns 
setores se sobressaíram quanto ao 
uso do Pix para suas transações, 
alcançando a margem de 
crescimento de até 80%. Foi o caso 
dos Games, Moda e Beleza/Saúde, 
que têm movimentado bastante 
desde o início do ano por meio do 
e-commerce.
A adesão da ferramenta pode 
substituir o uso dos boletos em um 
futuro próximo, algo que facilita 
os processos de pagamento para o 
varejo eletrônico — visto que há 
um prazo de alguns dias úteis até 
que a compra possa ser processada. 
Assim, devemos ver o uso do Pix 
crescer ainda mais nos próximos 
meses, até que se torne um meio 
de pagamento mais comum para 
o e-commerce, da mesma forma 
como ocorre com o cartão de 
crédito e o boleto bancário.
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Cultura Del grano BR 
é uma novidade que 
acaba de inaugurar 
no bairro Redentora. 

Trata-se de um projeto do 
Chef Tiago Caparroz e vem 
com pratos exclusivos da 
gastronomia italiana. A casa 
vem substituir a Forneria Ca-
sagrande e manterá as pizzas 
no cardápio. 
Um dos destaques do novo 
menu é o bacalhau empana-
do, conhecido como Chi-
quetti (prato típico da região 
de Veneza), tem também 
alcachofras, e carne cruda 
com trufas, outra iguaria 
italiana. “Decidi transformar 
a Casagrande numa cantina. 
Estamos criando uma canti-
na/pizzaria onde era a forneria 
com um espaço para petiscos 
na área externa”. 
O Cultura Del Grano tem um 
deck na entrada para permitir 
mesas ao ar livre, bem ao 
gosto dos rio-pretenses, que 
poderão degustar lá drinks, 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Cultura Del Grano BR é 
nova cantina na Redentora

chope Antárctica, gins e 
coquetéis italianos, além do 
menu de petiscos. 
“O Cultura del Grano é um 
projeto que eu ia abrir nos 
EUA. Devido à pandemia, 
decidimos iniciar por aqui e 
deixamos a abertura no exte-
rior para depois”, esclarece o 
Chef.  
O empreendimento é a nova 
aposta da família Caparroz, 
que atua com gastronomia 
há mais de uma década e 
tem o bistrô Flor de Sal entre 
os endereços gastronômicos 
mais consolidados do bairro 
Redentora. 
O Cultura Del Grano BR fica 
na Rua Redentora, 3307. 
Para reservas e informações 
ligue(17) 3353-5663 e no 
Instagram @culturadelgra-
nobr

COM 4 CASAS DE CHURRASCO, 
EMPRESÁRIO DRIBLA A PANDEMIA 

O empresário André Barrenha aposta na retomada 
para recuperar seus negócios, que são inspirados no 
gosto do rio-pretense pelo churrasco.Ele administra 

os reveses da pandemia em 4 casas e têm o churrasco e 
a gastronomia como vertente na Santo Espeto Garagem, 
Santíssimo eventos, no Anexxo 4200 e no restaurante 
Abençoado Casa Caipira. 
O Abençoado surgiu em Schmitt e está atendendo agora no 
espaço do Santissímo eventos, devido ao abre-e-fecha da 
pandemia. Lá é servido almoço com churrasco de segunda 
à sexta-feira, das 11h00 às 14h00. Os pratos são todos 
inspirados na culinária caipira e vão desde torresmo à fran-
go com quiabo entre outros.  O Abençoado fica na Avenida 
Potirendaba, 4200. 
Esse leque de empreendimentos favoreceu as dificuldades, 
pois além do almoço Barrenha oferece happy hour nas 
casas Anexxo 4200 e Santo Espeto. No Santo Espeto, o 
nome dá a dica: são espetinhos com cerveja gelada. No 
Anexxo ele oferece shows sertanejos e petiscos para os 
finais de tarde. “Como resisti à pandemia? Sou filho da fé 
de minha mãe”, responde ele, que faz referência à sua fé 
em todos os nomes das casas que comanda. 
Para conferir essas opções de lazer e gastronomia da famí-
lia Barrenha,  os points estão no Instagram com a progra-
mação de cada casa, confira: @santo_espetogaragem @
santissimoeventos @anexxo4200 e @abencoadocaipira

Para informações e reservas ligue (17) 99111-9394. 
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A carne cruda vem 
com trufas

São vários tipos 
de massa

CONVERSA COM O CHEF 

Marcullier, Alan Hacar e 
Didier Averti. Estagiou em 
restaurantes estrelados 
em Paris e Londres como 
The Green House Lon-
dres, L’Aperose Paris, Le 
Grain de Sel Paris. Viveu 
nos  Estados Unidos e 
foi chef no Hawk’s cay 
Resort. Quando retor-
nou ao Brasil, em 2004, 

Tiago Caparroz 
Ele é um chef inspira-
do na culinária france-
sa. Aos 41 anos vem 
de uma trajetória que 
começou aos 17. Cur-
sou gastronomia na 
Ferrandi de Paris, atuou 
com chefs como Gilles 

abriu o Flor de Sal Bistrô 
e não parou mais. Agora 
vai estrear um menu 
de iguarias italianas no 
Cultura Del Grano BR. 
O BR é porque vem por 
aí o Cultura Del Grano 
USA. Ele contou um 
pouco dessas novidades 
para a coluna e diz que 
é pessimista quanto à 
retomada. 

Comer, Beber e afins 
Rio Preto - Criar uma 
cantina é uma inspi-
ração em homenagem 
às origens italianas da 
família Caparroz? 
Tiago Caparroz - Não. 
Caparroz é de origem 
espanhola e meu lado 
italiano é da Calábria, 
que é o lado do meu 
pai. A ideia de criar 
a cantina é pela fal-
ta deste segmento no 
mercado gastronômico 
de Rio Preto. Temos 
restaurantes italianos, 
mas cantina não temos. 
Nossa proposta é uma 
cantina da maneira mais 
tradicional com pratos 
fartos o suficiente para a 
família, com petiscos ex-
clusivos italianos. E com 
ambiente familiar de um 
restaurante que acolhe a 
tradição italiana de fazer 
comida para a família. 

Comer, Beber e afins 
- Esse projeto de abrir 
um negócio nos EUA é 
um sonho próprio ou 
parceria com sua irmã, 
a Chef Elisa Hill, que 
mora no exterior? 
Caparroz - Sempre foi 

um sonho meu. Eu morei 
nos Estados Unidos 
muitos anos e sempre 
quis ter um restaurante 
lá. Não é com a mi-
nha irmã, ela mora na 
Austrália. É um sonho 
particular meu. 

Comer, Beber e afins 
- A gastronomia enco-
lheu na pandemia? 
Caparroz - Sim, enco-
lheu muito. Eu acho que 
a forma de consumo 
nesta pandemia mudou 
e vai mudar a história da 
gastronomia. As pesso-
as se acostumaram a 
comer em casa e agora 
têm acesso a produtos 
de primeira linha. Tem-
peros exóticos, dife-
rentes e as pessoas se 
acostumaram a cozinhar 
em casa. E isso repre-
senta facilidade. Sim, a 
gastronomia encolheu e 
a retomada vai ser mui-
tíssimo difícil.  

Comer, Beber e afins 
- Qual sua expectativa 
com o pós-pandemia 
(que parece próximo). 
Teremos um boom de 
consumo nos restau-
rantes? 
Caparroz - Não. Não 
acredito nisso. As pes-
soas vão sair para se 
encontrar, mas a comida 
propriamente dita vai 
ficar em segundo plano, 
as pessoas vão sair, mas 
com o intuito de ser ver 
e não comer. Acho que o 
segmento ainda vai so-
frer muito nos próximos 
anos.  

O varal de embutidos: 
criatividade e sabor

A cantina tem menu 
diversificado de pratos 

exclusivos
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Sindalquim faz assembleia com 
trabalhadores da usina Vale 

O S i n d a l q u i m 
(Sindicato dos 
Trabalhadores 
na Fabricação 

do Álcool, Químicas e Far-
macêuticas) realiza no dia 
22 de julho assembleia 
com os trabalhadores da 
usina Vale de Onda Verde.

Segundo João Pedro 
Alves Filho, presidente do 
sindicato, na oportunidade 
será montada e finalizada 
a pauta deste ano que 
será encaminhada para a 
direção da usina, essa é a 
única negociação do Eta-

nol do segundo semestre 
com data base em 1º de 
setembro.

No que diz respeito ao 
pedido a ser feito será a re-
posição integral da inflação 
do período que deve ficar na 
casa dos 8% perante o que 
está acontecendo no país.

“É importante a parti-
cipação dos trabalhado-
res neste momento para 
montarmos junto a pauta”, 
salientou Alves Filho.

Cuidados – todos 
os cuidados e protocolos 
de segurança serão res-
peitados pelos diretores 
do sindicato durante a 
assembleia.

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

BENEFÍCIO
Salão de Beleza dos Frentistas

O Salão de Beleza dos frentistas está funciona-
do a todo vapor e atendendo os trabalhado-

res e seus dependentes nos horários habituais. 
O atendimento é feito em dias e horários alterna-

dos de segunda a sexta-feira.
O Salão de Beleza que fica na sede do Sindicato 

dos Frentistas em Rio Preto, atende os associados as 
terças e quintas-feiras das 8h00 às 13h00 e as se-
gundas, quartas e sextas-feiras das 13h00 às 18h00.

Informações e agendamento pelo telefone 17 
3219-9400.

Sindicato continua assembleia com 
motoristas do transporte coletivo

O Sindicato dos Motoristas 
de Rio Preto e região, 
concluiu as assembleias 

com os motoristas do 
transporte coletivo urbano das 
empresas: Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati no qual 
à maioria dos trabalhadores 
aprovaram a proposta para o 
fechamento do Acordo Coletivo 
deste ano.
Segundo Rogério Moraes, 
secretário administrativo do 
sindicato,  as assembleias 
tiveram inicio no final da 
tarde de quinta-feira (15) e 
na madrugada, período da 
manhã e começo da tarde 
desta sexta (16) onde houve 
uma grande aceitação por 
parte dos trabalhadores das 
duas empresas. Por sua vez 
a consulta continuará na 
segunda (19) e terça-feira 
(20) em assembleias com os 

trabalhadores do setor de fretamento que também fazem parte desta negociação.
As tratativas vem acontecendo há alguns meses e teve seu momento decisivo está semana onde após o 
anúncio do Estado de Greve e uma possível paralisação da categoria nesta sexta-feira (16) – com a pressão 
as empresas acataram uma nova proposta do sindicato de reajuste dos 7,59% (INPC – Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor – do período) – sendo que serão 2,59% retroativo a 1º de maio data base da 
categoria e os outros 5% restantes a partir de 1º de setembro – além de 13% de reajuste no Tíquete 
Alimentação.
Após a conclusão das assembleias o sindicato vai levar o resultado final para as empresas.

Histórico – Inicialmente o patronal fez uma proposta de zero por cento de reajuste e a retomada da 
negociação somente em novembro – na sequência houve uma proposta de apenas 5% devidos em duas 
vezes – ambas foram rejeitadas pelo sindicato – no dia 08 de junho a categoria por meio de assembleia 
aprovou pedido de 7,59% nos salários mais 10,05% no Tíquete. Por sua vez as empresas chegaram a 
propor 7,5% porém divido em três vezes sendo 2% em outubro, 2% em janeiro de 2022 e 3,5% apenas em 
abril de 2022. Após essa última proposta que a categoria ameaçou uma greve geral fato que forçou eles a 
melhorarem a proposta que está sendo analisada pela categoria por meio das assembleias.

Suburbano e rodoviário – As negociações do transporte de passageiros: suburbano e rodoviário 
continuam acontecendo e estão bem avançadas segundo o sindicalista e devem ter novidades nos 
próximos dias já que as tratativas estão acontecendo.

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

Sincomerciários
faz arrecadação para Rede Refúgio

O Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comér-
cio) está auxiliando a Rede Refúgio na arrecadação de 

alimentos, roupas, calçados, brinquedos e móveis usados. Essa 
é mais uma ação da entidade que faz parte do projeto “Espa-
lhando amor por aí”.

A Rede Refúgio faz um trabalho com famílias de refugiados 
que moram em Rio Preto e precisam de ajuda para se relocarem 
na cidade.

A campanha teve início na semana passada e vai até do dia 
12 de agosto.

Ponto de Arrecadação – Os comerciários e pessoas que 
queiram ajudar podem levar as doações no Centro de Benefícios 
dos Sincomerciários na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, Boa 
Vista.

As arrecadações da semana serão encaminhadas pela enti-
dade todas as sextas-feiras até o termino da campanha.

Informações no 17 3214-7171.

Divulgação
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3458/2021

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 pra-
zo de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da LEI 
COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: RONALDO BENTO GAVAZZI
COMP: 
CORR: NILZA MARIA SIGRIST GAVAZZI
CAD Nº: 600457000
NOT. Nº: 207335
END: EST. DA GRAUNA, QD CHAC, LOTE 273, BAIRRO: 
CHÁC. REC. PQ. DO SABIÁ
NOME: NILZA MARIA SIGRIST GAVAZZI
COMP: 
CORR: NILZA MARIA SIGRIST GAVAZZI
CAD Nº: 600456000
NOT. Nº: 207334
END: EST. DA GRAUNA, QD CHAC, LOTE 272, BAIRRO: 
CHÁC. REC. PQ. DO SABIÁ
NOME: SIMONE PERPETUA MORENO
COMP: 
CORR: SIMONE PERPETUA MORENO
CAD Nº: 256689000
NOT. Nº: 207355
END: R. DELFINO FERNANDES DE SOUZA, QD 11, LOTE 
16, BAIRRO: RES. MIRANTE
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: WINSTON SUCCI FILHO
CORR: WINSTON SUCCI FILHO
CAD Nº: 254640000
NOT. Nº: 207419
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, QD 01, LOTE 26, BAIRRO: 
RES. CAETANO II
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: PEDRO DA SILVA, ESPOLIO DE 
CORR: PEDRO DA SILVA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 250253000
NOT. Nº: 207313
END: R. ONOFRE MONEZZI, QD 06, LOTE 28, BAIRRO: 
RESIDENCIAL BOM SUCESSO 
NOME: AIDA TOLEDO GUSMAN DE YUGAR, ESPOLIO DE 
COMP: 
CORR: AIDA TOLEDO GUSMAN DE YUGAR, ESPOLIO DE
CAD Nº: 303344000
NOT. Nº: 207399
END: R. JOSÉ NOGUEIRA DE CARVALHO, QD A, LOTE 
01, BAIRRO: VILA MACENO
NOME: SERGIO CARLOS DOS SANTOS
COMP: ILMEIA DA CONCEICAO SILVA
CORR: ILMEIA DA CONCEICAO SILVA
CAD Nº: 600594000
NOT. Nº: 207309
END: R. LUIZ CARABELI, QD G, LOTE 07, BAIRRO: EST. 
BOSQUE VERDE
NOME: CARLOS EDUARDO FLORES
COMP: 
CORR: CARLOS EDUARDO FLORES
CAD Nº: 411134002
NOT. Nº: 207285
END: R. LUIZ NUNES FERREIRA, QD 22, LOTE 12, BAIR-
RO: PQ. RES. COMENDADOR MANÇOR DAUD
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: AFAPLAST REPRESENTACAO DE EMBALAGENS 
PLASTICAS E ADMINISTRAC
CORR: AFAPLAST REPRESENTACAO DE EMBALAGENS 
PLASTICAS E ADMINISTRAC
CAD Nº: 421217000
NOT. Nº: 207422
END: R. JOSÉ ROSSI, 599, QD B, LOTE 01, BAIRRO: MI-
NIDIST. IND. TANCREDO NEVES
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS LTDA
COMP: SUELI DO AMARAL CHAVES
CORR: SUELI DO AMARAL CHAVES
CAD Nº: 321662000
NOT. Nº: 207401
END: R. JOSÉ VERARDI (ZITO), QD 09, LOTE 01, BAIR-
RO: RES. SANTA ANA
NOME: WALTER CURY JUNIOR
COMP: 

CORR: WALTER CURY JUNIOR
CAD Nº: 411985001
NOT. Nº: 207376
END: R. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, QD B, LOTE 28P, 
BAIRRO: PQ. RES. ROMANO CALIL
NOME: HILDA ESPINOSA PERICOCO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400239000
NOT. Nº: 207440
END: R. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, QD 15, LOTE 
E/P, BAIRRO: VILA ERCÍLIA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266011000
NOT. Nº: 207490
END: R. RICARDO SIQUEIRA ABREU, QD 06, LOTE 13, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: MARIO ALVES DE MIRA ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARIO ALVES DE MIRA ESPOLIO
CAD Nº: 210912129
NOT. Nº: 207420
END: R. ETELVINO LEANDRO DA SILVA, QD 10, LOTE 13, 
BAIRRO: JD. MARAJÓ
NOME: VALERIANO MARTINS DOS REIS
COMP: 
CORR: VALERIANO MARTINS DOS REIS
CAD Nº: 321546000
NOT. Nº: 207403
END: AV. ANTONIO ANTUNES JÚNIOR, QD 08, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
COMP: 
CORR: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
CAD Nº: 317415004
NOT. Nº: 207427
END: R. ORLANDINO BOSSA, QD 07 P CH2, LOTE GL 
03/04 E C, BAIRRO: EST. SÃO JOÃO
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3459/2021

  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 
COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: AIDA TOLEDO GUSMAN DE YUGAR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: AIDA TOLEDO GUSMAN DE YUGAR, ESPOLIO DE
CAD Nº: 301943000
NOT. Nº: 207398
END: R. SÃO PAULO, 1630, QD A, LOTE 02, BAIRRO: VILA 
MACENO
NOME: JOSE GARCIA LOPES, ESPOLIO DE
COMP: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CORR: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CAD Nº: 341675000
NOT. Nº: 207424
END: R. LUCIANO JACÓ DE QUEIROZ, QD A, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. GARCIA I 
NOME: SERGIO CARLOS DOS SANTOS
COMP: ILMEIA DA CONCEICAO SILVA
CORR: ILMEIA DA CONCEICAO SILVA
CAD Nº: 600594000
NOT. Nº: 207309
END: R. LUIZ CARABELI, QD G, LOTE 07, BAIRRO: EST. 
BOSQUE VERDE
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA
COMP: SUELI DO AMARAL CHAVES
CORR: SUELI DO AMARAL CHAVES
CAD Nº: 321662000
NOT. Nº: 207401
END: R. JOSÉ VERARDI (ZITO), QD 09, LOTE 01, BAIRRO: 

RES. SANTA ANA
NOME: VALERIANO MARTINS DOS REIS
COMP: 
CORR: VALERIANO MARTINS DOS REIS
CAD Nº: 321546000
NOT. Nº: 207403
END: AV. ANTONIO ANTUNES JÚNIOR, QD 08, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
COMP: 
CORR: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
CAD Nº: 317415004
NOT. Nº: 207427
END: R. ORLANDINO BOSSA, QD 07 P CH2, LOTE GL 
03/04 E C, BAIRRO: EST. SÃO JOÃO
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3460/2021

  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 COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na 
forma da legislação vigente.
NOME: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
COMP: 
CORR: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
CAD Nº: 210571104
NOT. Nº: 207397
END: R. FRANCISCO FERNANDES ALONSO, 189, QD 02, 
LOTE 03, BAIRRO: JD. HERCULANO
NOME: AIDA TOLEDO GUSMAN DE YUGAR, ESPOLIO DE 
COMP: 
CORR: AIDA TOLEDO GUSMAN DE YUGAR, ESPOLIO DE
CAD Nº: 303344000
NOT. Nº: 207399
END: R. JOSÉ NOGUEIRA DE CARVALHO, QD A, LOTE 
01, BAIRRO: VILA MACENO
NOME: CARLOS EDUARDO FLORES
COMP: 
CORR: CARLOS EDUARDO FLORES
CAD Nº: 411134002
NOT. Nº: 207285
END: R. LUIZ NUNES FERREIRA, QD 22, LOTE 12, BAIR-
RO: PQ. RES. COMENDADOR MANÇOR DAUD
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: AFAPLAST REPRESENTACAO DE EMBALAGENS 
PLASTICAS E ADMINISTRAC
CORR: AFAPLAST REPRESENTACAO DE EMBALAGENS 
PLASTICAS E ADMINISTRAC
CAD Nº: 421217000
NOT. Nº: 207422
END: R. JOSÉ ROSSI, 599, QD B, LOTE 01, BAIRRO: MI-
NIDIST. IND. TANCREDO NEVES
NOME: ELIZABETH FRANCESCHI DE BIANCHI, ESPOLIO 
DE
COMP: 
CORR: ELIZABETH FRANCESCHI DE BIANCHI, ESPOLIO 
DE
CAD Nº: 403902000
NOT. Nº: 207394
END: R. SÃO CARLOS, 16, QD 04, LOTE 03, BAIRRO: 
VILA FIOREZE
NOME: WALTER CURY JUNIOR
COMP: 
CORR: WALTER CURY JUNIOR
CAD Nº: 411985001
NOT. Nº: 207376
END: R. MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, QD B, LOTE 
28P, BAIRRO: PQ. RES. ROMANO CALIL
NOME: HILDA ESPINOSA PERICOCO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400239000
NOT. Nº: 207440
END: R. ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, QD 15, LOTE 
E/P, BAIRRO: VILA ERCÍLIA
NOME: GISLAINE BUZZINI FERNANDES
COMP: 
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CORR: 
CAD Nº: 207790000
NOT. Nº: 207511
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2275, QD 133, LOTE 
A-CP, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: GISLAINE BUZZINI FERNANDES
COMP: 
CORR: GISLAINE BUZZINI FERNANDES
CAD Nº: 207791000
NOT. Nº: 207512
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2281, QD 133, LOTE 
A-CP, BAIRRO: BOA VISTA 
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3461/2021

  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 COMPLEMENTAR 
Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: WINSTON SUCCI FILHO
CORR: WINSTON SUCCI FILHO
CAD Nº: 254640000
NOT. Nº: 207419
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, QD 01, LOTE 26, BAIRRO: 
RES. CAETANO II
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: PEDRO DA SILVA, ESPOLIO DE 
CORR: PEDRO DA SILVA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 250253000
NOT. Nº: 207313
END: R. ONOFRE MONEZZI, QD 06, LOTE 28, BAIRRO: 
RESIDENCIAL BOM SUCESSO
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3462/2021

  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 COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: JUCELINA APARECIDA DOURADO
CORR: JUCELINA APARECIDA DOURADO
CAD Nº: 233702000
NOT. Nº: 207410
END: R. PROFESSOR DAIR DE FARIA, 149, QD 32, LOTE 
06, BAIRRO: JD. SANTO ANTONIO I
NOME: ITAMAR RODRIGUES PEREIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 216953000
NOT. Nº: 207063
END: R. ÂNGELO NICOLI, 4, QD 10, LOTE 04, BAIRRO: 
VILA UNIÃO
NOME: JOSE GARCIA LOPES, ESPOLIO DE
COMP: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CORR: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CAD Nº: 341675000
NOT. Nº: 207424
END: R. LUCIANO JACÓ DE QUEIROZ, QD A, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. GARCIA I 
NOME: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
COMP: 
CORR: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
CAD Nº: 210571104
NOT. Nº: 207397
END: R. FRANCISCO FERNANDES ALONSO, 189, QD 02, 
LOTE 03, BAIRRO: JD. HERCULANO
NOME: ELIZABETH FRANCESCHI DE BIANCHI, ESPOLIO 
DE
COMP: 
CORR: ELIZABETH FRANCESCHI DE BIANCHI, ESPOLIO 
DE
CAD Nº: 403902000
NOT. Nº: 207394
END: R. SÃO CARLOS, 16, QD 04, LOTE 03, BAIRRO: 
VILA FIOREZE
NOME: LEONARDO DE SOUSA PETINELLI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 409845000
NOT. Nº: 207316
END: AV. ROMEU STRAZZI, 2035, QD 12, LOTE 03, BAIR-
RO: HIGIENÓPOLIS
NOME: GISLAINE BUZZINI FERNANDES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207790000
NOT. Nº: 207511
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2275, QD 133, LOTE 
A-CP, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: GISLAINE BUZZINI FERNANDES
COMP: 
CORR: GISLAINE BUZZINI FERNANDES
CAD Nº: 207791000
NOT. Nº: 207512
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2281, QD 133, LOTE 
A-CP, BAIRRO: BOA VISTA 
                                                                                              
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3463/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado: Para REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da LEI COMPLEMEN-
TAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: EDSON HENRIQUE DO CARMO CARVALHO
CORR: EDSON HENRIQUE DO CARMO CARVALHO
CAD Nº: 345061000
NOT. Nº: 207368
END: R. DIRCEU GARCIA, QD 03, LOTE 16, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: MARCIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS
CORR: MARCIA CRISTINA RIBEIRO SANTOS
CAD Nº: 345179000
NOT. Nº: 207363
END: AV. PROJETADA 01, QD 06, LOTE 37, BAIRRO: SET-
VALLEY 
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: JOSE CARLOS FERREIRA
CORR: JOSE CARLOS FERREIRA
CAD Nº: 345776000
NOT. Nº: 207357
END: AV. JÚLIO ALDO ARVATI, QD 26, LOTE 11, BAIRRO: 
SETVALLEY
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3464/2021

  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 
COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: FILOMENA SIMAO ARBELLI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: FILOMENA SIMAO ARBELLI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 207084000
NOT. Nº: 207395
END: R. EXPEDICIONÁRIOS, 1277, QD I, LOTE 17, BAIR-
RO: VILA ZILDA
NOME: VANESSA PARACATU
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 338974000
NOT. Nº: 207329
END: R. SANDRA LULIO FIOROTTO, 296, QD 43, LOTE 9, 
BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE 
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3465/2021

  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 (REMOVER LIXO), no prazo de 24 horas, a contar 
desta publicação, nos termos da LEI COMPLEMENTAR 
Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: FILOMENA SIMAO ARBELLI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: FILOMENA SIMAO ARBELLI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 207084000
NOT. Nº: 207395
END: R. EXPEDICIONÁRIOS, 1277, QD I, LOTE 17, BAIR-
RO: VILA ZILDA
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
           

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3466/2021

  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 pu-
blicação, nos termos da LEI Nº5489/94; ART. 8° ABNT; LEI 
Nº9692/ sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: UNICOS COM E ADMINISTRACAO LTDA
CAD Nº: 552013001
NOT. Nº: 207435
END: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE 
OLIVEIRA, 400, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. PIEDADE 
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3467/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cumpri-
mento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio e Lei Complementar nº 650/21; Decreto nº 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança 
do SERVIÇO DE LIMPEZA DO PASSEIO e, para fi ns dos 

artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  
os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas notifi ca-
ções 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 15/07/2021.
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: CRISTIANE REYNALDO MARCHI
COMP: 
CORR: 
CAD: 401881000
TAXA REF: 53294
END: R. SIQUEIRA, 3956, QD 17, LOTE G, BAIRRO: VILA 
SANTA CRUZ
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3468/2021

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 Complementar nº 650/21; Decreto nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários 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 15/07/2021.
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: MASSARI ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA TEBAR S/S LTDA
CAD: 203796000
TAXA REF: 53325
END: R. OSWALDO ARANHA, 1475, QD 47 A, LOTE F P, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3469/2021

  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 13031/18(ART. 76 §1º 
DOS INCISOS I A XXV, ART. 77 E ANEXO I) sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: CAROLINE GABRIELE MARQUES
COMP: JOAO CANTARELLI FILHO
CORR: JOAO CANTARELLI FILHO
CAD Nº: 105531005
NOT. Nº: 207263
END: R. MARIA CAROLINA TREVISAN FAVA, QD A, LOTE 
01P, BAIRRO: JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3470/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO 
DE MURETA E PASSEIO PÚBLICO (MURETA DE 30 CM), 
no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos termos 
da LEI 9692/06 E LC 650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: ULISSES JAMIL CURY FILHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 262358000
NOT. Nº: 207502
END: AV. COMENDADOR VICENTE FILIZOLA, QD, LOTE, 
BAIRRO: JD. ALTO RIO PRETO
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas         

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3471/2021

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 Complementar nº 650/21; Decreto nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários 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 27/07/2021.
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 
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Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: NELSON AUED LUCATTO
COMP: 
CORR: NELSON AUED LUCATTO
CAD: 105549054
TAXA REF: 53037
END: R. NAIR DOS SANTOS LIMA, QD 06, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3472/2021

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 Complementar nº 650/21; Decreto nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários 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 27/07/2021.
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: VITALINA DOS SANTOS ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD: 102362000
TAXA REF: 53209
END: R. SALDANHA MARINHO, 3339, QD 10, LOTE, BAIR-
RO: CENTRO
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3473/2021

  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: OSVALDO MELO DE SOUZA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 410855000
MULTA Nº: 53395
END: R. GAGO COUTINHO, 85, QD 25, LOTE 15, BAIRRO: 
PQ. ESTORIL
NOME: SEVERINO PEREIRA LEITE ESPOLIO
COMP: 
CORR: SEVERINO PEREIRA LEITE ESPOLIO
CAD Nº: 306639000
MULTA Nº: 53412
END: R. CARLOS DE CARVALHO, 154, QD 11, LOTE 08, 
BAIRRO: VILA IPIRANGA
NOME: DIRCE ZOCAL ROSSI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 208729000
MULTA Nº: 53411
END: R. MARECHAL DEODORO, 1667, QD 236, LOTE 15, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3474/2021

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE RAMPAS/DE-
GRAUS DA SARJETA, dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente: 
NOME: RENATA MARIA DARAKJIAN BATONI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104912000
MULTA Nº: 53406
END: R. GENEROSA BASTOS, 3103, QD 09, LOTE 02, 
BAIRRO: VILA REDENTORA
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3475/2021

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE MATERIAIS 
DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: MARCO ANTONIO BASILIO RIBEIRO 
COMP: ELZA BASSETTI RODRIGUES, ESPOLIO DE
CORR: ELZA BASSETTI RODRIGUES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 664161000
MULTA Nº: 53416
END: R. GLORIA NUNES DA SILVA SERENI, QD F, LOTE 

10, BAIRRO: EST. SÃO PEDRO VILA AZUL
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3476/2021

  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: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CORR: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CAD Nº: 430741000
MULTA Nº: 53370
END: AV. CARLOS NUNES DE MATTOS, QD 03, LOTE 21, 
BAIRRO: RES. SETSUL
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3477/2021

  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: HELIO LOPES, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: OSVALDO ROMERO RUIZ
CAD Nº: 215319000
MULTA Nº: 53364
END: R. PAULO ROBERTO REZENDE, 430, QD 31, LOTE 
01, BAIRRO: JD. MARACANÃ
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3478/2021

  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 va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: FERNANDO ROGÉRIO SALVADOR
CORR: FERNANDO ROGÉRIO SALVADOR 
CAD Nº: 434347000
MULTA Nº: 53384
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
05, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: CLEUSA SOARES SANTOS
CORR: CLEUSA SOARES SANTOS
CAD Nº: 329589000
MULTA Nº: 53345
END: AV. FRANCISCO MUNIA, QD B, LOTE 02, BAIRRO: 
RES. JARDIM NORTE
NOME: VALDECIR DE PAULA
COMP: 
CORR: VALDECIR DE PAULA
CAD Nº: 205881000
MULTA Nº: 53413
END: R. CHAVANTES, 1119, QD I, LOTE 13, BAIRRO: VILA 
BOA ESPERANÇA
NOME: CLARISSE DA ROCHA
COMP: 
CORR: CLARISSE DA ROCHA
CAD Nº: 310652000
MULTA Nº: 53394
END: R. MANIF ANTONIO MACUL, QD 05, LOTE 04, BAIR-
RO: JD. DO LAGO
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: MARIA INEZ VALENTIN
CORR: MARIA INEZ VALENTIN
CAD Nº: 266153000
MULTA Nº: 53403
END: R. WALDEMAR PULICE BUOSI, QD 20, LOTE 08, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: ASSOCIACAO REDENTORA RESIDENCE
COMP: 
CORR: ASSOCIACAO REDENTORA RESIDENCE
CAD Nº: 104149000
MULTA Nº: 53430
END: R. CORONEL SPÍNOLA CASTRO, QD, LOTE, BAIR-
RO: VILA REDENTORA
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3479/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA 
o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abai-
xo relacionado, que foi AUTUADO, pela FALTA DE DESEM-
PEDIR 50% DO PASSEIO (LANCHES-MESAS-CADEIRAS-
-ETC) dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:

NOME: MARCO ANTONIO BASILIO RIBEIRO
COMP: ELZA BASSETTI RODRIGUES, ESPOLIO DE
CORR: ELZA BASSETTI RODRIGUES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 664161000
MULTA Nº: 53417
END: R. GLORIA NUNES DA SILVA SERENI, QD F, LOTE 
10, BAIRRO: EST. SÃO PEDRO VILA AZUL
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO     
Inspetor Fiscal de Posturas  

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3480/2021

                 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente 
Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE MATE-
RIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da LEI COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na 
forma da legislação vigente.
NOME: VANESSA PARACATU
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 338974000
NOT. Nº: 207329
END: R. SANDRA LULIO FIOROTTO, 296, QD 43, LOTE 9, 
BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: REGINA HELENA PINHEIRO
COMP: 
CORR: REGINA HELENA PINHEIRO
CAD Nº: 200104623
NOT. Nº: 207319
END: R. MANOEL CHEIDDI, 541, QD 22, LOTE 18, BAIR-
RO: JD. TARRAF II
NOME: FABIANA DUARTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 339097000
NOT. Nº: 207326
END: R. ADIRCE ALVES TREMURA, 339, QD 47, LOTE 16, 
BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
São José do Rio Preto, 16 de Julho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas  

  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de 
Tributos Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados 
dos lançamentos de tributos municipais referentes a processos de 
abertura, alteração ou regularização de inscrição junto ao Cadastro 
Mobiliário Municipal, devendo o pagamento ser realizado de acordo 
com os dados apurados em diligência fiscal, em conformidade com a 
legislação vigente.  
De acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, 
“presume-se ciente o administrado cinco dias corridos após a 
publicação do Edital no Diário Oficial do Município. “ 
A guia para recolhimento do tributo está disponível no endereço 
eletrônico: www.riopreto.sp.gov.br, lista de serviço: "Impostos", 
item: "Guia para Quitação de Débitos", por meio do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semf
az/empro_dam.php ou nas unidades do Poupa Tempo e 
Prefeitura Regional Norte. Após vencimento o valor ficará sujeito 
aos acréscimos legais. 
A segunda via da notificação, contendo a base legal e de cálculo do 
lançamento, pode ser solicitada ao Departamento de Tributos 
Mobiliários por meio do e-mail: semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br ou 
WhatsApp (17) 3201-1314. 
Protocol

o 
Inscrição 
Municipal Razão Social Tributos 

20211656
57 3730790 

4NETWORK 
SOLUCOES EM 

TECNOLOGIA EIRELI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 

20211683
77 3813460 

ADRIANA DE MATOS 
MERCEARIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

 

Não Luminosa 
20211694

85 3806370 
AGGRO SELLER 

LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211666
51 3680030 

ALEXANDRE 
CALIXTO CECATO   

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20211645
26 3795450 

ALINE FABIANA 
RODRIGUES 

CASTANHEIRA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211655
54 3807320 

AMLEIS 
EMPREENDIMENTOS 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211667
75 3823870 

ANA CARLA 
FERREIRA 

FISIOTERAPIA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211645
48 3782110 

AZK 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20211668

54 3292650 
BERTELLI & CURY 

CONFECÇÕES LTDA  
Taxa de Licença de 

Funcionamento 
20211656

17 938600 
BILLAR & BILLAR 

LTDA  
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211667
90 3705970 

C E F COMERCIO DE 
ENERGIA 

FOTOVOLTAICA 
EIRELI  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211658
35 3817850 

CANOSSI & CANOSSI 
ELÉTRICA E 

HIDRAULICA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
20211689 3794070 CARLA APARECIDA Taxa de Licença de 
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23 DAVID  Funcionamento 
Taxa de Localização 

I.S.S. Fixo 

20211690
42 1394330 

CENTRAL VAREJO 
ACESSÓRIOS PARA 

DESCANSO LTDA ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20211645
18 3790630 

CONECTA SIGN 
COMUNICAÇÃO 

VISUAL LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211666
84 3807570 

CRISTIANE DE 
SOUZA AZUMA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211656
84 3801950 

CURY ASFORA 
MEDICINA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211683
14 3818680 

D A CRISTOVAM 
COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211665
61 3819650  DANKI WEB LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211682
79 3824700 

ECORESULT RIO 
PRETO ASSESSORIA 

AMBIENTAL LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211684
33 3817700 

EDSON C. MOTTA 
JUNIOR 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211689
18 3804670 

ELTON MACEDO DO 
ROSARIO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211668 3264390 ESCOLA DOS Taxa de Licença de 
 

16 SONHOS EIRELI ME Funcionamento 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211657
83 3815720 

ESTA TECHNOLOGY 
SERVICOS 

REPRESENTACAO 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL DE 
MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS EM 
GERAL LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211696
67 3797110 

EVANDRO MARIANO 
DA SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211666
41 3810440 

F S B RP PRODUTOS 
ÓTICOS EIRELI EPP 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211689
08 3811790 

FERNANDA 
CRISTINA CARRIJO 

ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211655
92 3821350 

FERNANDO 
AUGUSTO DE 

FREITAS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 
de localização ISSQN 

Fixo 

20211659
96 3799100 

GABRIEL LAMBORT 
BATISTA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211696
87 3811070 

GARCIA PIRES 
ODONTOLOGIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 
 

20211656
69 3625680 

GOOWAY BRASIL 
CONEXOES ONLINE 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211654
70 3815350 

GRACIELLE A. 
ROSSLER 

REPRESENTAÇOES 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211645
39 3803340 

H B SAUDE 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 

20211689
62 3788380 

IGREJA 
PRESBITERIANA 

RENOVADA DE RIO 
PRETO VILA 

ROMANA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211654
89 3807740 

INFINITY TELECOM 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211438
25 3362050 

INOUE, ALVES E 
MORAES PINTO 
CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA ME 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211655
32 3773190 

J V MARTINELLI 
INFORMATICA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211654
74 3808460 

JESSICA CABRERA 
FERREIRA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211689
13 3808860 

JOYB SOLUÇÕES 
GRAFICAS LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20211645 3798340 KELL FRANCHISING Taxa de Licença de 

 

32 LTDA  Funcionamento 
Taxa de Localização 

20211653
79 3806050 

L N F CAMARGO 
AÇOUGUE ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211689
25 3819780 

L. C. G. DA COSTA 
TRANSPORTES 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211645
10 3790700 

LA MORA 
BEACHWEAR 

CONFECÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211689
12 3808300 

LIZ FELTER 
TRANSPORTES 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211657
03 3806600 

LOJA T J SANTANA 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211702
91 3644170 

LUCAS HENRIQUE 
TECIANO 

44757907869   
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211670
94 3799150 

M M DE SOUZA 
SERVIÇOS DE 

ORGANIZAÇÃO DE 
FEIRAS LTDA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211689
37 3824090 

MANUELA SOUBHIA 
TARRAF 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 
20211705

97 3819200 
MARCIA REGINA 

GIOVINAZZO 
Taxa de Licença de 

Funcionamento Taxa 
 

MARTINS de localização 

20211684
17 3784360 

MARIA DO AMPARO 
DE JESUS MARTINS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211700
96 3809410 

MARTINS & 
CARVALHO 

REPRESENTACAO 
COMERCIAL DE 

ARTIGOS DO 
VESTUARIO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211674
46 3825380 

MCONT 
CONTABILIDADE 

EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211697
39 3821760 

MGMN MOREIRA 
SAÚDE LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211666
99 3798790 

MIGUEL BONATO 
TORQUATO  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211665
95 3796850 MOURA & ARO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211655
10 3803710 

O M HOLDING E 
PARTICIPAÇÕES 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211671
20 3825910 

P S GONCALVES 
COMERCIO DE 

PEÇAS E SERVIÇOS 
DE MANUTENÇAO 

EM VEIUCULOS 
AUTOMOTORES 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211677
13 3790440 

P&P 
CONDICIONAMENTO 

FISICO LTDA - ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 
 

Publicidade não 
Luminosa 

20211656
75 3822570 

PHYSIOCORE 
FRANCHISING EM 

OSTEOPATIA E 
REABILITAÇÃO 

EBRAFIM LTDA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211666
39 3813770 

PONCHIO 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 
Publicidade Luminosa 

20211676
91 3825890 

QUELIANE DE 
MORAES MIGUEL 

EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211683
31 3817280 

RAFAELA MENDES 
DA SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211668
34 3334520 

RC CASTELLON 
RODRIGUES LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20211689
27 3785270 

ROBERTO DOS 
SANTOS ROSA 

JUNIOR  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
I.S.S. Fixo 

20211644
86 3807150 

ROSSIT 
ENGENHARIA LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211665
81 3822200 

RPM GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20211702

00 3794250 
RRM 

ADMINISTRADORA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento Taxa 

 

DE IMOVEIS LTDA de localização 

20211653
52 3790600 

S. E. PUCCI 
PAPELARIA E 
PRESENTES 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211689
38 3806710 

SANDRA REGINA 
MIRA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20211671
04 3813440 

SB SERVICOS DE 
TECNOLOGIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211654
86 3811550 

STELARIS 
PARTICIPAÇÕES 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211654
44 3783120 

SUCOS CARVALHO 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20211693
97 3821160 

SYG TECNOLOGIA 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211690
92 3824710 

T2R COMÉRCIO DE 
ARTIGOS 

ESPORTIVOS E 
SERVIÇOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211660
09 3816790 

THOMAZ PEDRO DA 
COSTA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211694
01 3817920 

THUNDER 
COMERCIO E 

MONTADORA DE 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA 

20211645
53 3806290 

TIME MEDICAL 
CENTER MEDICINA 

ESTETICA LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 

20211666
87 3767210 

TUDO PARA CASA 
MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211699
78 3824100 

UDC SERVICOS 
MEDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 

20211654
99 3801810 

UNIFAB CURSOS ON 
LINE DE BELEZA 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20211653
42  3824730  

V B COMÉRCIO DE 
CARNES E 

DERIVADOS EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 

20211687
65 3820560 

VERONICA MAYUMI 
HATTORI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 
de localização ISSQN 

Fixo 

20211655
37 3802630 

ZÉ PIMENTA 
COMERCIO DE 
LANCHES LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa 

de localização 
Publicidade Luminosa 

São José do Rio Preto,  16 de julho de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ 
Carlos Alberto Paula Alves 

Auditor Fiscal Tributário Municipal 
    Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária  


