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ENQUANTO DURAR QUARENTENA

Riopretoprev implanta perícia
virtual para servidores

A partir de agora, os servidores públicos municipais vão passar por perícia médica on-line. A inovação
deve durar até o fim da quarentena e restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Pág. A3
Sergio SAMPAIO

Hemocentro
agenda doações
na quarentena
Por causa da pandemia do Covid-19, o Hemocentro
do Hospital de Basese adequou às novas determinações
para o atendimento do doador e para evitar aglomerações a doação deve ser agendada com antecedência
por telefone.
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Foram adotadas medidas de higiene e distanciamento para garantir proteção a doadores e funcionários do Hemocentro

Com isolamento, golpes de estelionato se
multiplicam na web e queixas no Procon dobram
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DURANTE INVERNO

Divulgação

Doenças respiratórias
ficam mais comuns e
preocupam médicos
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Índice de
confiança no
agronegócio
tem queda

Com a queda nas temperaturas e as pessoas passando mais tempo
em ambientes fechados, a incidência de doenças respiratórias costuma aumentar em 20% em comparação com os outros meses do ano.
A situação em 2020 se torna mais perigosa, por causa da pandemia.
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Olímpia reforça Coronavírus mata
infraestrutura
mais duas riopara combater o pretenses e casos
novo coronavírus sobem para 426
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Imagem de São
José percorrerá
ruas e avenidas
para abençoar RP
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CRIANÇAS Para a neuropsicopedagoga Lidiane Leite, as aulas
digitais podem prejudicar o desenvolvimento
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Lei da declaração
de quitação
anual de débito
completa 11 anos
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SOS CONSUMIDOR

Jornal

SOS CONSUMIDOR

ACORDO ENTRE
ALUNOS E
INSTITUIÇÕES DE
ENSINO

O sindicato que representa
instituições de ensino
superior, SEMESP, manifestou
seu apoio às diretrizes do
Procon-SP para negociações
entre alunos e instituições de
ensino superior. As diretrizes
foram estabelecidas diante
da crescente demanda dos
consumidores no Estado de
São Paulo que enfrentam
dificuldades de negociar o
valor das mensalidades com
as instituições privadas que
prestam serviços educacionais
no ensino superior. Dentre as
diretrizes fica estabelecido:
– deverá ser disponibilizado,
no mínimo, um canal de
atendimento ao consumidor
para tratar das questões
financeiras; esse canal deve
ser comunicado a todos os
consumidores da instituição,
através de qualquer meio
tecnológico possível.
– as demandas dos
consumidores deverão ser
atendidas com rapidez, assim
como a análise de situações
de inadimplência, devendo
a instituição negociar
alternativas para o pagamento
das mensalidades.
– não poderá haver recusa
de pedido de agendamento
da reunião de negociação,
devendo a instituição
informar em no máximo 15
dias, a contar do pedido de
atendimento, uma data para
a realização da negociação
(reuniões poderão ser
realizadas de forma virtual
remota).
– não poderão ser exigidos
documentos como précondição para agendar a
negociação (a exigência será
interpretada como recusa em
negociar).
– a recusa em agendar data
para a negociação, a ausência
de resposta sobre essa data
decorridos os 15 dias da
solicitação, sem justa causa,
caracteriza prática abusiva,
nos termos do art. 39, caput e
inciso V, do Código de Defesa
do Consumidor.
– durante a negociação,
a instituição poderá exigir
somente os documentos
estritamente necessários
que comprovem a falta de
condição de pagamento,
vedada a exigência de
documentação coberta pelo
sigilo bancário ou fiscal.
– deverão ser atendidos
os padrões de qualidade
estabelecidos na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n. 9.394, de
20 de dezembro de 1996),
de acordo com as diretrizes
do MEC, na realização de
aulas por meio de recurso
tecnológico à distância,
conforme Portaria do MEC
N° 343, de 17 de março de
2020, e portarias relacionadas,
durante todo o período de
calamidade pública provocada
pela pandemia, devendo a
instituição esclarecer se as
aulas veiculadas à distância
são gravadas e reproduzidas
mais de uma vez ou
transmitidas ao vivo.

NO MÊS DE MAIO, FAÇA
VALER SEU DIREITO
A LEI ANUAL DE QUITAÇÃO DE DÉBITO

Divulgação
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Sérgio Parada

RECLAME AQUI

EVANGELINA MARIA CARDOSO –
Presidente do IBRAC
EVANGELINA - ONDE
DEVERÁ SER PROPOSTA A
AÇÃO COLETIVA PARA A
DEFESA DOS INTERESSES
DOS CONSUMIDORES?
SOS - Com relação à
competência para o
processamento da ação
coletiva, o CDC estabeleceu em
seu art. 93 que a ação deverá

ser proposta excepcionada
a competência da Justiça
Federal, no foro do lugar do
dano quando de âmbito local
ou no foro da Capital do Estado
ou do Distrito Federal quando
danos de âmbito nacional ou
regional. No mais, determinou
a aplicação das regras gerais do
CPC aos casos de competência
concorrente.

SARAH DO AMARAL- Empresária
A Lei 12.007 de 29 de julho
de 2009, portanto com 11
anos de existência, estabelece
a obrigatoriedade das pessoas
jurídicas prestadoras de serviços
públicos ou privados emitirem aos
seus respectivos consumidores
uma declaração de quitação anual
de débitos.
A Lei tem por ﬁnalidade
informar o consumidor sobre a
quitação integral dos seus débitos
para com a empresa prestadora de
serviço.
Caso o consumidor não tenha
utilizado os serviços durante
todos os meses do ano anterior,
terá ele o direito à declaração de
quitação dos meses em que houve
faturamento dos débitos.
Essa declaração permitirá
que o consumidor substitua os
comprovantes de quitação por um
único documento que comprove
sua adimplência, e também
facilita o exercício da sua defesa
em caso de cobrança indevida, o
consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição
do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária
e juros legais, salvo hipótese de
engano justiﬁcável. No entanto,
sugerimos, por prudência,
que o consumidor continue
guardando seus comprovantes de
pagamento até que a declaração
de quitação anual de débitos seja
deﬁnitivamente emitida, aﬁnal
se há equívoco na cobrança das
dívidas, também poderá haver na
emissão da declaração.
Portanto, concessionárias de
energia elétrica, água, operadoras
de telefonia, planos de saúde,
cartão de crédito, cartão de
loja, ﬁnanceiras e escolas são
alguns dos fornecedores que são
obrigados a enviar a declaração ao
consumidor.
No âmbito público esta
lei determina a declaração de
quitação anual de débitos para
empreendimentos ligados a
empresas prestadoras de serviços
públicos que detém concessão e
permissão pública para execução
de seus serviços.
Também não há distinção
pelo porte da empresa, devendo
qualquer empresa cumprir o que
determina a Lei.
No âmbito privado muitas
microempresas e até mesmo os
microempreendedores individuais

descumprem a previsão legal
por falta de divulgação desta
informação e podem até sofrer
sanções conforme anotações em
seus contratos de prestação de
serviços ou pelo próprio Código
de Defesa do Consumidor.
Ressalte-se que as empresas são
responsáveis pelo cadastro de seus
clientes não cabendo a desculpa
futura de falta de dados para a
emissão e encaminhamento da
declaração ao endereço correto
do cliente, salvo veriﬁcado que
o cliente não comunicou uma
mudança de endereço, etc.
Por isso a importância do
consumidor manter as empresas
informadas de qualquer mudança
de endereço, etc e as empresas de
manterem seus bancos de dados
sempre atualizados.
Em seu artigo 2°, parágrafos 1°,
2° e 3°, a lei determina o período
que deverá estar no enunciado
da declaração, pois deverá ser o
período compreendido entre os
meses de janeiro a dezembro de
cada ano.
Só terá direito à declaração
de quitação o consumidor que
estiver absolutamente em dia
com suas obrigações de débito,
caso o consumidor possua seus
comprovantes de quitação, poderá
ainda exigir a referida declaração
caso não a receba.
Em caso de utilização dos
serviços do fornecedor em meses
seguidos ou intercalados mais
inferiores aos 12 meses do ano o
consumidor fará jus à declaração
referente aos meses de relação
de consumo e com os débitos
quitados. Para ﬁnalizar, vale
ressaltar que débitos questionados
judicialmente só serão dados
baixa junto ao fornecedor depois
do processo ﬁnalizado na Justiça.
O prazo limite para emissão
da declaração é o mês de maio

do ano posterior ao ano de
referência da declaração ou o mês
subsequente a completa quitação
dos débitos do ano anterior. Se
sua declaração de quitação referese a todos os meses do ano de
2019, então sua declaração terá o
prazo limite para ser entregue até
o mês de maio de 2020.
Se sua declaração de quitação
refere-se aos meses de janeiro
e fevereiro de 2020, então o
fornecedor já poderia emitir sua
declaração de quitação no mês de
março de 2020.
A declaração poderá ser
impressa no corpo da própria
fatura, mas o que se percebe em
nível de mercado nacional é que
as instituições preferem emitir
um documento formal isolado,
demonstrando maior atenção ao
fato.
Uma vez emitida a declaração,
esta será usada pelo consumidor
como prova contra o fornecedor
e neste caso, somente via judicial
para reverter o fato, além de caber
ao fornecedor o ônus da prova
quanto ao débito.
O artigo 5° traz sanções
para quem desobedecer as
disposições de referida Lei. As
pessoas jurídicas prestadoras
de serviços públicos infratoras
responderam segundo a Lei
8.987/95 que dispõe sobre o
regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos
previsto no artigo 175 da
Constituição Federal.
A sanção poderá ser até
mesmo a rescisão da concessão
ou permissão, dependendo
do grau da infração. Tanto as
pessoas jurídicas prestadoras de
serviço público quanto privado
respondem às sanções previstas
no art. 56 do Código de Defesa
do Consumidor nos casos de
descumprimento.

SARAH - QUAL A
CONSEQUÊNCIA PARA
O FORNECEDOR QUE
PRATICA ALGUM ABUSO
DE MARKETING?
SOS - Nos termos do
Código, qualquer tipo
de abuso de marketing
com finalidades escusas
é apto a ensejar, além da
responsabilidade civil do
fornecedor, sanções tanto
de ordem penal como
de ordem administrativa,
exatamente pela
necessidade de alteração
da teoria dos contratos no
que se refere à realização do

marketing.
A divulgação pode ter
sido veiculada, nos termos
da lei, em qualquer tipo
de comunicação, ou seja,
rádio, televisão outdoor,
jornais, revistas, panfletos,
telemarketing, dentre
outros, e, feita a oferta, o
fornecedor está vinculado ao
seu cumprimento, pois ela é
irrevogável, o que significa,
“no sistema do CDC, que o
ato criado não desaparecerá
no mundo jurídico por
vontade unilateral do
fornecedor: uma vez criado
e válido terá efeitos, pelo
menos o da vinculação”.

JOSÉ DE ALENCAR SOUZA E SILVA
– Estudante de direito
JOSÉ DE ALENCAR QUAL É A DIFERENÇA
ENTRE OS PRAZOS
DE DECADÊNCIA
E DE PRESCRIÇÃO
ESTABELECIDOS NO CDC?
SOS - Os prazos
decadenciais (art.26) são
prazos em que, não agindo
o consumidor, perde ele
o direito à respectiva
reclamação ao passo que
o prazo prescricional (art.
27) está relacionado ao
lapso temporal que tem o
consumidor de obter em
juízo eventual indenização
decorrente da conduta do
fornecedor.

JOSÉ DE ALENCAR QUAL É O PRAZO
PRESCRICIONAL
ESTABELECIDO EM PROL
DO CONSUMIDOR?
SOS - O art. 27 estabelece
o prazo prescricional
de cinco anos para o
consumidor exercer em
juízo sua pretensão a
eventual indenização
decorrente de algum
dano causado por fato do
produto ou serviço, ou
seja, de algum acidente
de consumo, tendo tal
prazo início a partir do
conhecimento do dano e de
sua autoria.
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Comparação

Higienizar
Assim que começou a pandemia provocada pelo novo
coronavírus, o vereador Celso Peixão (MDB) apresentou
requerimento, aprovado pelo plenário da Câmara, exigindo
que as empresas responsáveis pelo transporte coletivo
no município fizessem a higienização com álcool gel dos
assentos e alças de apoio dos ônibus após cada rodada.
O objetivo, de acordo com Peixão, seria mais um meio
para barrar a propagação do vírus. Por falta de fiscalização,
no entanto, o vereador diz que as empresas não estão
cumprindo a exigência.

Pouca coisa
O secretário da Fazenda, Ângelo Bevilaqua, revelou
que até o momento a Prefeitura recebeu pouco recurso
financeiro dos governos federal e estadual, com o propósito de adotar medidas para combater a covid-19. O valor
repassado, de acordo com ele, foi de R$ 10 milhões. “Até
agora veio pouca coisa”, disse o secretário Bevilaqua.
Como a pandemia avança, resta ao governo municipal
turbinar a área da saúde com recursos próprios. Ou seja,
de janeiro até o dia 13 de maio, os empenhos liquidados
foram de R$ 75 milhões.

Indignado
O ídolo do basquete Oscar Schmidt, que ainda luta
contra um câncer no cérebro, chegou a concorrer nas
eleições para senador em 1998, portanto, conhece como
funciona o processo na essência. Ou seja, jogo de interesse intenso, o que vale para quase todos aqueles que
chegam ao poder, o ex-atleta fez a seguinte observação:
“Se a população ouve o presidente dizendo que não precisa
usar máscaras, para que usar?”, disse. “Nas ruas, muita
gente sem máscara, claro, né?”. Oscar se diz indignado
com a política atual.

Projeto estabelece que,
durante pandemias, a divulgação de números oficiais de vítimas da doença
em questão, tanto pela administração pública quanto
pela imprensa, não será
feita isoladamente, mas
acompanhada do número
de vítimas das outras quatro maiores causas de mortes com meios de contágio
e propagação similares,
para comparação. “As pessoas continuam morrendo
de dengue e muitas outras
causas”, diz a deputada Alê
Silva (MG). Com a medida,
ela espera evitar distorções
sobre a pandemia e o pânico na população.

Desmonta
Enquanto governadores e
prefeitos de todo o país, com
base na orientação da ciência,
defendem o isolamento social
para reduzir a propagação do
vírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por ter toda
a mídia o acompanhando diariamente, com uma frase desmonta tudo o que foi planejado
pelos estados e municípios. É
que parte da população segue
a orientação do presidente e
ignora o que diz a ciência. O
secretário Aldenis Borim, com
amplo conhecimento na área da
saúde, não cansa de orientar:
“Fique em casa”.

Tributação

Sem papo

Projeto que tramita na Câmara
Federal reduz em 50% a tributação
para as micro e pequenas empresas
em decorrência da pandemia do
coronavírus. O Congresso reconheceu estado de calamidade pública
devido à covid-19. “Trata-se de medida justa e necessária para evitar
o desemprego em massa desses
trabalhadores e também para incentivar as micro e pequenas empresas
a não demitirem seus funcionários”,
disse o autor, deputado Eduardo
Costa (PTB-PA). Se aprovado, a
vigência valeria para o período da
calamidade pública.

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, disse que
não quer conversar com o ditador
chinês Xi Jinping, que omitiu informação quando do surgimento
do coronavírus na China. Segundo
ele, a tinta da caneta que havia
assinado o acordo comercial entre
os dois países nem havia secado,
a praga veio à tona. “Eles nunca
deveriam ter deixado isso acontecer”, ressaltou. Trump tem razão,
porque, se o governo chinês tivesse alertado a Organização Mundial
da Saúde sobre letalidade do
vírus, a situação poderia ser outra.

Sem rumo
A saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde repercutiu entre os
deputados. Para o deputado Efraim
Filho (DEM-PB), líder do partido - o
mesmo do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta -, ao contrário do
que afirma Teich, o agora também
ex-ministro não disse a que veio em
seu curto período no ministério. “A
impressão que fica é de que ele
nunca assumiu realmente as suas
funções. No momento mais crítico
da pandemia, deixou a população
desorientada, sem um ponto de
referência de autoridade na área da
saúde”, disse.

NO PERÍODO DE ISOLAMENTO

Riopretoprev abre possibilidade de
perícias médicas virtuais para servidores

Sérgio SAMPAIO

Os servidores municipais
estatutários de Rio Preto poderão a partir de agora passar
por perícia médica virtualmente
enquanto perdurar a quarentena e restrições impostas
pela pandemia do coronavírus
(Covid-19).
As perícias virtuais serão
feitas nos casos da avaliação
de concessão de benefícios
previdenciários concedidos pela
Riopretoprev (Instituto de Previdência Própria) em casos de
incapacidade ou maternidade.
Para ter acesso a este novo
formato temporário de atendimento pericial online o servidor
deverá requerer junto a Riopretoprev onde o mesmo terá que
informar um endereço eletrônico
ou número de celular para serem
utilizados na perícia virtual – que

Cláudio LAHOS

poderá acontecer por meio de teleperícia ou por aplicativos como
Whatsapp, Skype ou Telegram.
Na hora de requerer a perícia
virtual o servidor terá que juntar
no processo virtual os documentos necessários, como laudos
médicos, relatórios de exames
para que o médico perito possa
se subsidiar para fazer a análise
pericial.
A decisão foi tomada pela
superintendência da Riopretoprev baseada na possibilidade
aberta para o uso da telemedicina durante a crise causada pelo
coronavírus seguindo disposto
da lei federal 13.989, de 15 de
abril de 2020 e respaldado por
oficio do Conselho Federal de
Medicina que reconhece o caráter excepcional para a utilização
deste modelo de atendimento.
Uma das justificativas de

R$ 3,1 MILHÕES
Cláudio LAHOS

abrir essa possibilidade de
pericia vem embasada que o
contato físico é um dos vetores
de transmissão do Covid-19
conforme portaria nº 454, de
20 de março de 2020, do Ministério da Saúde.
Caso o médico considere
que as informações sejam insuficientes para a formação de
uma opinião técnica sobre a
solicitação feita pelo servidor o
processo poderá ser suspenso
até que seja viável a apresentação de novos documentos
médicos, ou seja, possível à
realização de uma pericia presencial.
A Riopretoprev regulamentou essa nova forma de realização de perícia por meio da
portaria nº 379 publicada neste
sábado (15) no Diário Oficial
(Jornal Dhoje).

Uma das plataformas será na frente do Riopreto Shopping Center

Nova modalidade de perícia reduz risco de contágio

Miniterminais estão
com obras avançadas
Sérgio SAMPAIO

As obras de construção
dos três novos miniterminais
de ônibus que fazem parte
do programa de Mobilidade
Urbana de Rio Preto estão
avançadas.
Os miniterminais estão
sendo construídos na Avenida
Brigadeiro Faria Lima (plataforma 1 em frente ao Hospital
de Base e plataforma 2 em
frente ao Teatro Municipal
Humberto Sinibaldi Neto), na
Avenida Anísio Haddad (plataforma 1 em frente ao Estádio
Anísio Haddad – RioPretão - e
plataforma 2 em frente ao
Riopreto Shopping Center) e
na Avenida Fortunato Ernesto
Vetorazzo.
Em nota, a Secretaria de
Obras salienta que a construção dos miniterminais está
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dentro do cronograma inicial
e deve ser entregue aos usuários do transporte coletivo no
mês de agosto próximo.
As estruturas para embarque e desembarque de
passageiros contarão com
pisos em placas de concreto,
fechamento em vidro, cobertura metálica, forro e madeira
sintética, com toda acessibilidade (rampas, sinalização e
lombofaixas). O investimento
total é de R$ 3,1 milhões. A
obra está sendo feita pela empresa Constroeste, vencedora
da licitação.
Enquanto os miniterminais
das avenidas Brigadeiro Faria
Lima e Anísio Haddad ficarão
nas laterais das vias, o da
Fortunato Ernesto Vetorazzo
será implantado no canteiro
central, próximo a região da
Cecap.

Emendas
parlamentares
destinam mais
R$ 2,2 mi à
Santa Casa de
Rio Preto
Sérgio SAMPAIO

A Santa Casa de Rio Preto
vai receber o repasse de R$
2.250.454,00 que poderão ser usados pelo hospital
para a prestação de serviços
hospitalares e ambulatoriais,
incluindo apoio diagnóstico e
terapêutico.
O repasse será feito pelo
convênio assinado na última
sexta-feira (15) entre a Santa
Casa e a Secretaria de Saúde
de Rio Preto.
As emendas parlamentares são oriundas dos deputados federais: Geninho
Zuliani (DEM), Alexis Fonteyne
(NOVO), Guilherme Derrite
(PP), General Peternelli (PSL)
e da senadora Mara Gabrilli
(PSDB), além do deputado
federal Luiz Flávio Gomes
(in-memorian). O parlamentar faleceu no dia 1º de abril
deste ano por causa de uma
leucemia.

Bolsonaro sanciona com 11 vetos
lei que altera auxílio emergencial
Da REDAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vetou a
inclusão de categorias profissionais para o recebimento
do auxílio emergencial de R$
600, o socorro financeiro
pago pelo governo federal aos
trabalhadores informais afetados pelas medidas de combate à pandemia de covid-19 no
país. A lei com mudanças no
auxílio emergencial foi sancionada com 11 vetos e publicada nesta sexta-feira (15) no
Diário Oficial da União.
A medida aprovada pelo
Congresso Nacional previa
a inclusão de mais de 20
categorias na lista do benefício, entre eles extrativistas,
assentados da reforma agrária, artesãos, profissionais da
beleza (como cabeleireiros),

ambulantes que comercializem alimentos, diaristas,
garçons, guias de turismo,
babás, motoristas de aplicativos, taxistas e catadores de
recicláveis.
Ao vetar o dispositivo, Bolsonaro justifica que, ao especificar determinadas categorias para o recebimento do auxílio em detrimento de outras,
a medida ofende o princípio da
isonomia ou igualdade material previsto na Constituição,
além de excluir da lei em vigor,
os trabalhadores informais em
situação de vulnerabilidade
social em função da covid-19.
Para o presidente, ao ampliar
as hipóteses de beneficiários,
os parlamentares também
criaram despesa obrigatória
ao Executivo, sem apontar a
fonte dos recursos e o impacto
orçamentário da medida.
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Aumento de casos de doenças
respiratórias preocupa médicos
Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O inverno começa oficialmente no Brasil no dia 20 de
junho, mas o clima frio já preocupa os médicos. A mudança
brusca de temperatura favorece
o aparecimento de mais doenças respiratórias, chegando a
registrar um aumento de 20%
no número de casos todo ano.
Com o contexto atual da pandemia do coronavírus, a situação
fica ainda mais preocupante.
De acordo com o pneumologista do Hospital de Base,
Rafael Musolino, nesta época há um aumento geral de
resfriados, gripes e casos de
pneumonia. “Neste período de
maio até agosto as pessoas
ficam em ambientes fechados,
o que favorece o aparecimento
dessas doenças. Mesmo quando a pessoa não apresenta
sintomas, todo mundo acaba
tendo uma piora no sistema
respiratório, devido ao tempo
seco e a qualidade do ar. Outros tipos de alergia e sinusite
também são comuns”, afirmou.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Rio Preto,
o município contabilizava até
anteontem 489 casos de Síndromes Respiratórias Agudas
Graves (SRAG), sendo que 81
pacientes permanecem internados: 59 na enfermaria e 22
na UTI. Um dado que chamou
a atenção foi o aumento 66%
destes casos em uma semana.
“Devido a pandemia, não
temos alternativa a não ser
realizar os testes e separar
quem tem Covid-19 de quem
não tem. Isso já vem sendo
feito e o número de testes
deve aumentar nos próximos
meses”, comentou Musolino.
O pneumologista também
deu dicas para cuidar da saúde
neste período. “Manter sempre
uma boa noite de sono, ter
uma dieta saudável e fazer
algum tipo de atividade física
ajudam. Pessoas que têm
algum tipo de doença crônica
devem reforçar a prevenção.
No caso de grupo de riscos,
recomendamos também tomar
a vacina contra a Influenza”,
concluiu.

OFENSIVA CONTRA O COVID
Divulgação

Divulgação

O pneumologista Rafael
Musolino salientou que
nesta época do ano
há um aumento geral
de resfriados, gripes e
pneumonia

Olímpia instala novos leitos de UTI para tratar pacientes e
cria medidas de prevenção para que casos não aumentem
Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Infraestrutura ganhou reforço para combater o vírus

Com o novo coronavírus várias
cidades do interior estão tomando
medidas para que os casos não aumentem. Em Olímpia, a Santa Casa
equipou e aumentou a estrutura de
leitos. O único hospital da cidade
instalou dois novos leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e também
disponibilizou mais 20 novos leitos
nas enfermarias, o que representa
um aumento de 25% da capacidade
disponível no local. Atualmente, o
hospital conta com 81 leitos e com
essas mudanças ultrapassará 100.
Os dois novos leitos de UTI foram
implantados em apartamentos do
segundo andar do hospital. No local
está disponível todo o serviço necessário para atendimentos de urgência
e acolhimento dos pacientes.
A Santa Casa reativou também a
antiga ala de enfermaria masculina.
No local, que acolherá futuramente
uma unidade de hemodiálise, foram
disponibilizados 10 novos leitos. Neste momento, eles serão destinados
para atender pacientes com outras
enfermidades, liberando assim leitos
do segundo e terceiro andar para
atendimento do Covid-19, de acordo
com as necessidades.
Para o provedor do hospital, Luiz
Alberto Zaccarelli, as medidas são
necessárias para evitar uma situação

caótica caso necessite de internações. “Como todos sabem, a Santa
Casa atende toda a comarca, uma
estimativa de cerca de 100 mil pessoas porque este é o único hospital
da região. Estamos nos esforçando
ao máximo para oferecer o melhor
atendimento para a população. Com
estas medidas temos novos leitos
e até uma UTI reserva equipada”,
explica.
Nesta semana uma idosa de 90
anos, que havia sido diagnosticada
com Covid-19, recebeu alta hospitalar. Dona Maria estava internada há
10 dias na Santa Casa de Olímpia.
Ela é moradora de Altair, cidade
próxima.
De acordo com o hospital, a
paciente deu entrada no hospital na
segunda-feira, dia 1º, com quadro
de falta de ar que se estendia por
cerca de sete a dez dias, estava
desidratada também. No domingo,
dia 3, teve complicações no pulmão
e coração e foi para a UTI da Ala
Covid. Já havia sido feito coleta para
Covid-19, mas o resultado ainda não
havia saído. Foi realizado exame IGG
e resultado apontou que ela já deu
entrada na Santa Casa com quadro
avançado da doença. Não precisou
entubar. Com medicação, coração e
pulmão foram sendo tratados e ela
foi melhorando.
A prefeitura de Olímpia ampliou o repasse municipal em R$

83.236,40. Com isso, a subvenção
mensal para a instituição é de mais
de R$ 345 mil.
Nesta última sexta-feira, dia 15,
Olímpia fechou com um total de 395
notificações de Covid-19. Sendo
366 descartados, quatro suspeitos,
23 confirmados, 14 recuperados e
uma morte.
O óbito confirmado é de um idoso
de 70 anos, com comorbidades preexistentes, que estava internado na
Santa Casa desde a última semana
e já tinha histórico de internações
anteriores recentes por problemas
pulmonares. A morte foi confirmada
nesta quinta-feira, dia 14.
Além das adequações da Santa
Casa, vários decretos entraram em
vigor para a prevenção da população
entre elas o uso obrigatório de máscara em locais públicos, o comércio
que está funcionando parcialmente,
seguindo todas as normas de higienização, parques da cidade estão
fechados.
Outra medida que foi adotada
foi para os profissionais da saúde
da rede pública. Os trabalhadores
começaram a se hospedar em uma
pousada da cidade para ampliar o
isolamento social e preservar a saúde de seus familiares bem como da
população em geral.
A estadia está sendo oferecida
no imóvel que foi cedido sem custos
ao município para a possível mon-

tagem do Hospital de Campanha.
Como o equipamento só será ativado
para atendimento hospitalar de média e baixa complexidade em caso
de lotação da Santa Casa, e estava
sem uso no momento, passou a ser,
inicialmente, disponibilizado para os
profissionais que estão na linha de
frente do combate ao Coronavírus e,
consequentemente, mais expostos
ao risco.
O local possui estrutura completa
e pronta para uso com apartamentos compostos por camas, frigobar,
ar-condicionado, banheiros, TV e até
acessibilidade no prédio.
O serviço está sendo utilizado
por trabalhadores que não são
considerados suspeitos como mais
uma forma de protegê-los e evitar
o contato com pessoas próximas,
tendo em vista que as unidades
de atendimento médico são locais
mais propícios à contaminação. Já
os profissionais com suspeita ou
confirmação de contaminação pela
Covid estão sendo afastados de
imediato ao apresentarem sintomas
respiratórios leves, com a indicação
do isolamento e monitoramento pela
Vigilância Epidemiológica.
“Estamos tomando todas as
medidas para controlar o avanço
da Covid em nossa cidade, e continuamos contando e muito com o
cuidado e a colaboração de todos”,
destacou o prefeito Fernando Cunha.

Pessoas podem agendar para doar sangue para o Hemocentro
Sergio SAMPAIO

Por conta da pandemia do
Covid-19 o Hemocentro do
Hospital de Base se adequou
às novas determinações para
o atendimento do doador e
para evitar aglomerações a
doação deve ser agendada
com antecedência por telefone.
Segundo Barbara Cabrera, enfermeira do setor de
captação do Hemocentro,
todas as adequações foram
feitas no local e as pessoas
podem comparecer para doar
com segurança.
Nas cadeiras onde existe
a triagem antes da doação
foram colocadas fitas para o
distanciamento e foi disponibilizado álcool em gel 70%.
Uso de máscaras – ela
lembra agora que é obrigação
todos usarem máscaras, tanto funcionários como doares
tem que estar com a máscara
para permanecerem no local.
As doações podem ser

agendadas de segunda a segunda, inclusive nos feriados,
das 7h às 13h, pelos telefones
(17) 3201-5151 ou 32015009.
O requisito básico para ser
doador é ter entre 16 e 69
anos no caso de menores têm
que estar acompanhados de
um responsável. É necessário
levar um documento oficial
com foto (RG ou CNH), ter
mais de 50 kg, a pessoa no
dia da doação não pode estar
em jejum, mas deve fazer refeições leves e não gordurosas
(últimas 4 horas que antecedem a doação), não pode
ter ingerido bebida alcoólica
12 horas antes da doação e
deve estar bem de saúde. Por
conta do atual momento os
doadores não podem ter estado em contato com pessoas
com sintomas ou confirmados
com Covid ou que tenham ido
viajar recentemente para áreas
onde o contagio esteja com um
percentual alto (como a cidade
de São Paulo, por exemplo).

A relação de obstáculos
que impedem a doação são
diversas dentre elas o doador
não pode ter feito um endoscopia ou colonoscopia (não
podem doar por 6 meses),
pessoas que fazem uso de
antibióticos (não pode doar em
um prazo inferior a 15 dias de
ter tomado o medicamento),
pessoas que fizeram tatuagem
ou colocaram piercing (ficam
12 meses sem poder doar).
A relação completa o doador
pode acessar o site www.
hemocentroriopreto.com.br/
quem-nao-pode-doar
“Você pode ligar para tirar
as suas dúvidas e para vir
sabendo que vai dar certo a
doação. O telefone é o 32015151 e temos também o
3201-5009”, alerta Barbara.
A doação de sangue desde
a triagem até a coleta dura,
em média, 40 minutos e pode
salvar até quatro vidas, segundo finalizou a chefe do setor
de captação do Hemocentro
do HB.

Sergio SAMPAIO

Hemocentro adotou medidas para reduzir a transmissão pelo novo coronavírus

São José do Rio Preto, domingo
16 de maio de 2020
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CRIMES NA INTERNET

Estelionatos crescem e queixas
no Procon dobram na quarentena

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A quarentena imposta pela
pandemia do coronavírus mudou o comportamento e o jeito
de consumir da população, que
agora tem realizado mais compras pela internet. No entanto,
este hábito também está favorecendo o aumento do número
de casos de estelionato, já que
muitos golpistas costumam
atuar principalmente no meio
online.
“Os casos se alastraram
nesta pandemia. Sites de compras e vendas na internet representam as principais denúncias
que recebemos. Os golpistas
se passam por vendedores ou
compradores e contam uma
história absurda para as vítimas,
induzindo-as a depositarem o
dinheiro em determinada conta
para depois sumirem”, explicou
o delegado assistente da Seccional de Rio Preto, Alexandre
Del Nero Arid.
De acordo com os dados do
Procon de Rio Preto, o órgão
teve um aumento de mais de
100% neste primeiro trimestre
de 2020 no número de denúncias por problemas relacionados a internet. Foram 35.789
reclamações nesta categoria,
sendo 8.182 por demora ou
não entrega de produtos e 704
por serviços não fornecidos.
Além dos golpes online,
Arid também destacou outras
artimanhas utilizadas pelos
estelionatários. “Eles se apro-

Cláudio LAHOS

O meteoro que
matou um homem
no Iraque em 1888
Para Alexandre Arid,
delegado assistente
da Seccional, a precaução é a melhor
forma de combater
os estelionatários
veitam do desespero das pessoas que estão esperando o
auxílio emergencial e pedem
para elas passarem dados
pessoais, alegando que vão
conseguir fazer com que elas
sejam aprovadas pelo sistema.
No entanto, quando a vítima
vai sacar o dinheiro, descobrem que os R$ 600 já foram
retirados pelos criminosos.

Outro golpe comum é quando o
estelionatário se passa por um
familiar da vítima e pede para
que deposite dinheiro em uma
conta para pagar o mecânico
ou outro serviço”, afirmou.
Segundo o delegado, a recomendação para população é
sempre desconfiar de ligações
ou mensagens de números
desconhecidos e nunca passar

dados pessoais. “O estelionato
é um crime muito difícil para
a polícia investigar, pois os
infratores são preparados para
desaparecer logo depois do golpe. Mesmo quando o criminoso
é detido, dificilmente a vítima
consegue recuperar o dinheiro
perdido. A melhor maneira
de agir é tendo precaução”,
comentou.

Um fato curioso chamou a atenção da comunidade científica,
pois pesquisadores que reviravam documentos e registros do
antigo império Otomano, encontraram a incrível descrição de
uma grande bola de fogo que atingiu uma vila e matou uma
pessoa. Em 10 de agosto de 1888, por volta das 20h30, uma
bola de fogo iluminou o céu acima de uma vila de montanha
na região do Curdistão, perto da cidade de Sulaymaniyah, no
Iraque. A dita bola de fogo segundo os moradores era seguida
de uma trilha de fumaça dirigindo-se à vila vizinha. Logo em
seguida o meteoro explodiu no ar, fazendo “chover” pedras de
vários tamanhos por quase 10 minutos. Segundo relatos vários
pedaços atingiram um homem, enquanto o outro ficou parado
e aterrorizado com o fato.

REFORMA

Ponte sobre o córrego Talhadão
será interditada a partir de amanhã

Divulgação

Da REDAÇÃO

A Secretaria de Trânsito,
Transportes e Segurança de
Rio Preto vai interditar um
trecho de 650 metros na rua
Teófilo Pimenta a partir desta
segunda-feira (18).
A interrupção do fluxo de
veículos é necessária para
realização de reforma na ponte sobre o córrego Talhadão.
Os motoristas que quiserem
chegar ao distrito, vindo da
BR-153 devem utilizar agora
apenas a vicinal Alcides Augusto Ávila. A expectativa é de
que as intervenções na ponte
sejam concluídas até 90 dias.

Saúde confirma mais duas mortes e
19 casos de Covid-19 em Rio Preto
Divulgação

e apresentavam comorbidades. Uma delas tinha 38
anos e a outra, 74.
Até o momento, Rio Preto totaliza 426 casos e 13
óbitos pelo novo coronavírus. Detalhes dos perfis dos
óbitos serão apresentados
na live da Prefeitura nesta
segunda-feira.
Ainda conforme a nota,
“nos dois casos os resultados
saíram após os óbitos, que
eram óbitos em investigação”.
NÚMEROS DO CORONAVÍRUS

Daniele JAMMAL

Em nota divulgada na
manhã deste sábado, dia
16, a Secretaria Municipal
de Saúde de Rio Preto confirmou as mortes de mais

duas mulheres por Covid-19
na cidade. Além disso, a
Pasta comunicou 19 novos
casos da doença nas últimas
24 horas.
As vítimas fatais, segundo
a Saúde, estavam internadas

No último boletim epidemiológico da Saúde, nesta
sexta-feira, 79 pacientes
estavam curados e 98 são
profissionais de saúde. Até o
dia 15 de maio, eram 5.402
notificações e 2,6 mil pacientes testados.

Bêbado tenta asfixiar
irmã com cordão e agride
sobrinha adolescente
Daniele JAMMAL

Uma dona de casa, de 54
anos, e sua filha, de 17, foram
vítimas de violência doméstica,
por volta da 0h20 deste sábado, na Estância Nossa Senhora
Aparecida, zona rural de Rio
Preto.
De acordo com o boletim de
ocorrência registrado na Central
de Flagrantes, o acusado, que é
irmão da mulher e tio da menor,
chegou alcoolizado do trabalho
e continuou a ingerir bebida
alcóolica na chácara.
Em seguida, passou a ofender a irmã e tentou enforcá-la
com o cordão dos óculos. Ao
tentar defender a mãe, a estudante levou um soco no rosto
e veio a cair no chão.
A adolescente passou por
atendimento médico na UPA do
Solo Sagrado, sendo medicada
e liberada.
O autor fugiu. O caso, registrado como lesão corporal, vias
de fato, violência doméstica e
injúria, segue para investigação
da DDM (Delegacia de Defesa
da Mulher) rio-pretense.

Um trio de cientistas, dois na Turquia e um nos EUA, encontraram
esses arquivos que haviam sido recém-digitalizados, que datam da
época do califado que governou grande parte da Europa, Ásia e
África entre os séculos 14 e 20, e eram conhecidos pela minúcia
dos registros. A publicação da descoberta ocorreu em 22 de abril
na renomada revista Meteoritics & Planetary Science. Para descobrir a história do meteoro assassino, o cientista planetário Ozan Unsalan, da Universidade Ege, na Turquia, diz que ele e seus colegas
foram especialmente para buscar tais registros, baseando-se nos
termos “meteorito”, “bola de fogo”, “pedras do céu”, entre outros
e obtiveram sucesso após vasculharem milhões de documentos,
sendo esse fato documentado e outros contos antigos e folclóricos
locais.
A busca por meteoros via documentos, n]ao é uma técnica nova
de busca, mas foi profundamente facilitada pela digitalização de
documentos. A história do meteoro “assassino” foi registrado por
autoridades locais, passou pelo governador regional, até ser encaminhada para o sultão que fez questão de se informar do inusitado
encontro. Segundo os mesmos registros, fragmentos do meteoro
foram enviados pelo correio para o governo central, mas até agora
ninguém encontrou o paradeiro do material. Até hoje é o primeiro
relato documentado de uma pessoa morta pela queda de meteoros
Os autores dizem que esta é a mais antiga morte meteorológica
conhecida na história registrada, porque nenhum outro incidente
pode alegar ter um registro histórico confiável e um fragmento de
amostra do local. No entanto, é importante reiterar que os pesquisadores não foram capazes de recuperar ou confirmar que os
fragmentos pedregosos supostamente coletados após o evento
de 1888 eram, de fato, de origem extraterrestre. O caso anterior
mais conhecidos, datam de 14 de setembro de 1511 quando um
monge e vários animais foram mortos na Lombardia (Itália), depois
que mais de 45Kg de rochas espaciais caíram. E segundo registros
chineses de 14 de janeiro de 616, 10 pessoas foram mortas por
uma grande “estrela celestial” que caiu em um campo de rebeldes,
e como não foram registrados em documentos oficiais, não são
considerados válidos. Um estudo publicado em 1991 pela Universidade de Harvard contabilizava, entre 1790 e 1990, apenas 69 meteoritos que atingiram construções, sendo que 25 deles passaram
a poucos metros de alguém. Portanto ser atingido por um meteoro,
é matematicamente algo dificílimo de ocorrer, e não adianta ficar
olhando para cima para se prevenir.
Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do CARP
(Clube de Astronomia Rio Preto), somos associados à AWB (Astronomers Without Boarders) e UBA (União Brasileira de Astronomia),
além de termos o selo de qualidade da SAB (Sociedade Astronômica Brasileira).

Wagner Soeiro é escritor,

palestrante e
professor especialista em ensino de Geograﬁa e
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com
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Confiança no agronegócio cai e
pecuaristas buscam alternativas online
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Índice de Confiança do
Agronegócio fechou o primeiro trimestre de 2020 em
100,4 pontos, uma queda
de 23,4 em comparação ao
final de 2019 quando atingiu
o nível máximo de confiança
desde que o levantamento
começou a ser realizado. Este
é o pior índice dos últimos
três anos e meio.
As empresas de insumos
agrícolas compõem o grupo mais pessimista, com
um Índice de Confiança de
apenas 86,2 pontos, 36,2
pontos abaixo do 4º trimestre
de 2019.
“Os efeitos da pandemia
sobre as condições econômicas criaram uma enorme frustração para essas indústrias,

cuja expectativa, sustentada
pelo grande otimismo dos
produtores no fim de 2019,
era que 2020 fosse um dos
melhores anos já registrados
para o setor”, observa Márcio
Lopes de Freitas, presidente
da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Para tentar contornar a
crise, alguns setores buscaram alternativas no meio
online. Com a proibição da
realização de leilões de gado
presenciais, devido ao risco
de aglomerações, pecuaristas
estão vendendo e comprando
animais por meio de aplicativos.
“A pandemia obrigou o proprietário de gado a migrar para
o meio online. Acredito até
que a prática se torne comum
depois da quarentena, pois
um leilão presencial gera mui-

tos custos para transportar
e manter vários animais em
um único espaço”, afirmou
Ciro Thiago Neto, idealizador
do aplicativo CompreGados,
que já promoveu mais de R$
120 milhões em negócios de
compra e venda de animais
nos últimos seis meses.
Na contramão de outros
setores do agronegócio, o
setor de gado pode até registrar um aumento durante a
pandemia.
“Com a alta do dólar, o
Brasil está exportando bastante carne bovina para outros
países, principalmente para a
China que já está se recuperando economicamente. Embora o consumo interno tenha
caído bastante, o consumo
externo tem compensado
para os pecuaristas”, explicou
Neto.

Divulgação

Segundo especialistas, pandemia obrigou pecuaristas a migrarem para o mundo virtual

OLÍMPIA

Comércio fatura 60% a menos nas vendas do
Dia das Mães em relação ao ano passado

Isabela MARTINS

O comércio de todo o Brasil
está precisando se readequar
por conta do Covid-19. O Dia
das Mães é uma das melhores
datas para o faturamento do
comércio. Em Olímpia, a Associação Comercial e Industrial
de Olímpia (ACIO), com apoio
de empresários e comerciantes
olimpienses, fez uma campanha para incentivar o consumo
e fortalecimento da vendas
no varejo local, denominada
‘Promoção 4 Amores – Dia das
Mães’, que deu prêmios aos
participantes.
O objetivo da campanha
era alavancar as vendas justamente para o Dia das Mães
e também mais três datas
comemorativas, que são o Dia
dos Namorados, Dia dos Pais
e Dia das Crianças.
“Em relação as vendas
nós fizemos um horário diferenciado, estendido, tanto
na antevéspera quanto na
véspera, inclusive no domingo
também teve comerciante

O objetivo da campanha era alavancar as vendas justamente
para o Dia das Mães e também mais três datas comemorativas,
que é o Dia dos Namorados, Dias dos Pais e Dia das Crianças
que se colocou à disposição,
facultativamente a convenção
coletiva previa isso. Então já é
um trabalho que a Associação
Comercial e Sincomércio fez
para beneficiar o comerciante”,
explicou o presidente da ACIO,
Flávio Vedovato, responsável
pelo Sincomércio na subsede
Olímpia.
Neste quadro atual toda
iniciativa é importante para
fomentar as vendas. “Nós
proporcionamos brindes aos
consumidores para fortalecer
e aquecer ainda mais o comércio diante da quarentena
da pandemia do Covid-19. Nós
estamos trabalhando com meia
porta, da porta pra fora, sem
adentrar no estabelecimento,
isso para o varejo de roupa,
confecção. Materiais de construção já é flexibilizado pelo
governo federal abertura total,
entre outros segmentos. Agora

especificadamente para varejo,
lojas de acessórios, roupas,
etc, não houve flexibilização
apenas da porta pra fora, isso
consequentemente tem uma
queda nas vendas. A expectativa em relação ao ano passado
era muito grande, infelizmente
é reflexo do Brasil todo principalmente São Paulo que é a
locomotiva do país”, salientou
Flávio Vedovato.
“Em Olímpia, temos um
calendário anual de ações
da associação comercial e
Sincomércio. Mantivemos os
horários, ações, treinamento
para o comerciante, levamos
ferramentas à disposição para
ele tentar sobreviver diante da
crise do Covid-19. As vendas
foram 60% a menos em relação ao ano passado. Porém
atendeu alguma necessidade
do dia a dia. A campanha veio
para amenizar o prejuízo, mas

Oficiais do
Registro de Imóveis

ele existe em relação ao ano
passado”, ressaltou o presidente.
E concluiu que “em média,
o olimpiense gastou de R$ 70
a R$ 120 com o presente. Era
uma possibilidade maior antes
da quarentena, porém o olimpiense não deixou de comprar
um presente para a mãe. O
comércio sobreviveu ao Dia
das Mães. A próxima ação é o
Dia dos Namorados, a campanha já está para fortalecer, já
existe um horário flexibilizado,
estamos com campanhas de
carro de som, mídias sociais
e vamos fortalecer o comerciante. Dentro da cautela da
prudência de acordo com a
OMS, Ministério da Saúde e
Secretaria Municipal de Saúde. E também estamos na
expectativa de fortalecimento
e de que a pandemia acabe o
quanto antes”.

Aulas online podem prejudicar
desenvolvimento das crianças
Divulgação

Vinicius LIMA
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FAZENDA BOA VISTA DO CUBATÃO
IZIQUIEL BOTTARO

OTI

Aos cinco anos: Fazer recortes contínuos (linha reta) e
recortes arredondados; Enfiar linha na agulha sem ponta;
Fazer castelos de cartas de baralho; Fazer nó e laço com
cordas grandes.
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Aos quatro anos: Prenda 3 tiras de papeis e a criança
vai ter que fazer uma trança com elas; Separar objetos por
cor, tamanho e forma; Fazer dobraduras, como chapéu e
aviãozinho; Aproveitar esponjas e batatas para fazer carimbos diferentes.
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Aos três anos: Com uma colher fazer a criança tirar
objetos pequenos como tampinha de garrafa pet de um
recipiente e levar sem derrubar para outro recipiente; Rasgar
papéis velhos e colocar os pedaços dos papéis dentro da
garrafa pet; Fazer a criança tirar a água de uma vasilha e
jogar a água em outra vasilha; Prender os pregadores de
roupas na lateral de um pote plástico.
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preto, espremer buchas molhadas em recipientes grandes,
fazer pintura com o pente de cabelo fino e Manipular com
as mãos texturas, como: espuma de barbear, maisena,
sagu e gel.

<-P

Aos dois anos: Amassar jornal e encher sacos de lixo

Lidiane passou dicas para ajudar na aprendizagem infantil

ARE

Com a pandemia do coronavírus obrigando as escolas e
creches a permanecerem de portas fechadas, muitas pais
estão tendo que lidar com o desafio de cuidar das crianças em casa. Em algumas instituições de ensino, as aulas
online foram adotadas como forma de dar continuidade
ao ano letivo. No entanto, de acordo com a neuropsicopedagoga Lidiane Leite, as aulas digitais podem prejudicar
o desenvolvimento das crianças.
“Esse modelo não é o ideal para as crianças, pois na
primeira infância é preciso que elas brinquem, desenvolvam todas as bases psicomotoras e realizem atividades
multissensoriais para aumentar arquitetura cerebral delas.
Crianças precisam de estímulos e ficar em frente ao celular
leva a uma passividade e um isolamento que não é o ideal”,
explicou Lidiane. Ela ainda cita que a Sociedade Brasileira
de Pediatria já enfatizou que até dois anos as crianças não
devem usar celular, e de 3 a 5 anos é apenas uma hora
de uso por dia.
Diante da falta de alternativas neste período, Lidiane
deu dicas para ajudar as crianças a manterem o foco
nas aulas digitais. “A primeira dica é vestir o uniforme
na criança, como se ela fosse para a escola mesmo. A
segunda é preparar o ambiente em que ela vai estudar,
deixando apenas os objetos que ela vai utilizar, assim ela
terá menos distrações. Por fim, os pais devem evitar fica
assistindo a aula junto com os filhos. Deixem a criança ter
esse momento com a professora”, comentou.
A neuropsicopedagoga também afirma que a tecnologia
pode ser uma aliada na educação se utilizada da maneira
correta. “É preciso achar o ponto de equilíbrio. Se a aula
tiver uma hora, por exemplo, nos primeiros 30 minutos
deve-se passar a matéria e nos outros colocar a criança
para brincar em um jogo educativo. A tecnologia deve
complementar e não substituir a aula”, afirmou. Lidiane
ainda pede para que os pais fiquem atentos com que os
filhos acessam na internet e deixou algumas sugestões
de atividades que os pais podem fazer com as crianças
durante a quarentena:
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ATO DE FÉ

Catedral levará imagem de São
José às principais vias do centro
“

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

A Catedral de Rio Preto
promove neste domingo (17),
a partir das 10h, um ato
de fé e devoção levando a
imagem São José das Botas,
padroeiro do município, pelas
principais vias no centro da
cidade, acompanhada de
cantos e orações.
O objetivo é fazer com que
os moradores sintam a proteção do patrono da cidade
e sejam fortalecidos na fé e
na luta pelo fim da pandemia
do novo coronavírus.
“Nas suas maiores aflições e tribulações, São José,
homem justo e prudente,
confiou e esperou em Deus,
a quem servia com amor, e
obedeceu à voz do Senhor.
Nestes dias difíceis que estamos passando, ele nos
ensina que devemos também confiar em Deus, nele
esperar, alimentar a nossa
fé e fazer a nossa parte para
vencermos essa pandemia.”,
afirmou o padre da Catedral,
Deusdet Aparecido Zanfolim.

Nestes dias difíceis que estamos passando, ele
nos ensina que devemos também confiar em
Deus, nele esperar, alimentar a nossa fé e fazer
a nossa parte para vencermos essa pandemia

O sacerdote sugere que
das janelas e portas de suas
casas ou apartamentos, os
moradores acenem com um
lenço ou qualquer outro tecido branco quando o carro
com a imagem estiver passando em frente à residência,
em sinal da paz que se pede
para todo o mundo.
“Queremos abençoar nossa cidade e todos os fiéis
na luta contra a Covid-19, e
pedir a intercessão de São
José de Botas pelos comerciantes e trabalhadores do
comércio, pelos profissionais
da indústria, pelos profissionais da saúde, que estão na
linha de frente na luta contra
a pandemia, pelas nossas
autoridades e líderes políticos
e por todos os rio-pretenses”,

”

finalizou o presbítero.
A Catedral também ressaltou que o ato não constitui
procissão, nem carreata.
Portanto, não haverá aglomeração de pessoas, mas
somente daquelas que auxiliarão na manifestação de fé.
O carro com o andor de
São José passará pelas seguintes vias: Voluntários de
São Paulo; Silva Jardim;
Coronel Spínola de Castro;
Prudente de Moraes; Antônio
de Godoy; Independência;
Alberto Andaló; Pedro Amaral;
Bady Bassitt; Benjamin Constant; Rubião Júnior; Saldanha
Marinho; General Glicério;
Bernardino de Campos; Jorge
Tibiriçá; 15 de novembro; Tiradentes. O tempo estimado
do trajeto é de duas horas.

VIDEOGAME

Divulgação

Imagem sairá da Catedral para abençoar a cidade e fiéis contra o novo coronavírus

Rio Preto e Olímpia avançam para
as semifinais do Paulistão League
Vinicius LIMA

Os competidores Everton Lima e Thiago Salles se saíram bem na fase e avançaram

Os representantes do Jacaré
e do Galo Azul conseguiram
nesta semana se classificar
para as semifinais do Paulistão
League, torneio do jogo de videogame Pro Evolution Soccer
(PES) organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).
Everton Lima, representante do Rio Preto, conseguiu
eliminar João Victor Paes Camilo, que defendia o Marília,
vencendo os dois jogos pelo
placar de três a zero jogando
com a equipe do Liverpool.
Seu adversário na semifinal

será Vitor Araújo Abdalla, do
São Bernardo, jogador já consagrado na modalidade e que
teve a melhor campanha na
primeira fase. “Não está sendo
fácil conciliar os jogos com o
trabalho, mas minha equipe
tem me ajudado. Eu sou um
cara que costuma sempre
estudar o estilo do adversário
e tento me adaptar para ter o
controle do jogo, assim como o
futebol da vida real”, afirmou.
Outro representante da
região que avançou foi Thiago
José Rodrigo Salles, 18 anos.
Representando o Olímpia, ele
chega à semifinal depois de

eliminar Evandro Maier do Batatais por oito a cinco no placar
agregado. “O que me motivou
a fazer a inscrição no campeonato foi há um ano, quando
decidi entrar nesse mundo
do PES e apesar da pouca
experiência, estou evoluindo
muito no Paulistão”, destacou.
O próximo confronto é contra
Mike Anderson Leal da Silva,
do Capivariano.
Os dois vencedores das
semifinais se enfrentam na
decisão da Série A3 do Paulistão League. As partidas serão
realizadas neste sábado (16),
a partir das 19h.

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

ENCONTRO DE FÁTIMAS - Esta colunista, Fátima Cruz,
posa ao lado da apresentadora global Fátima Bernardes

CASAMENTO - A empresária Rosy Verdi está de casamento marcado com Cláudio. Nós todos gostaríamos
muito de ver esse casamentão no programa do Amaury
Jr. A coluna deseja muito amor e sucesso aos noivos.
GRAÇAS A DEUS - Raul Gil, de 82 anos, teve alta nesta
quarta-feira (6), após cinco dias internado, de acordo
com o Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da cidade
de São Paulo. O apresentador sofreu um acidente doméstico no domingo de Páscoa, 12 de abril, e teve o
pulmão perfurado pela própria costela.

CELEBRAÇÃO - Priscila Furlaneto Carretero recebendo o
carinho do ﬁlho, Pablo, com o bolo Chapéu de Napoleão,
presente da coluna em homenagem ao Dia das Mães

DESTAQUE - Todo o charme
da socialite Liliam Lourdes
Greellmann

NOVIDADE - O governador
do Estado de São Paulo,
João Doria, postou em seu
Instagram, esta semana, sobre a iniciativa para trazer
mais praticidade e economia com a oferta de mais de
60 serviços públicos sem
que o cidadão tenha que
sair de casa. Este recurso
se chama Poupatempo Digital. O e-poupatempo oferece
ao cidadão um novo conceito na prestação de serviços
públicos eletrônicos, promovendo também a inclusão digital. Conta com salas
de atendimento eletrônico
e atendentes capacitados,
que auxiliam na interação
homem-computador em todos os Postos Poupatempo
da Capital e Interior do Estado. Uma alternativa que alia
o reconhecido Padrão Poupatempo de Qualidade com
os serviços disponíveis na
Internet, disseminando, assim, o Governo Eletrônico.

São José do Rio Preto, domingo
17 de maio de 2020

Jornal

Editais & Publicidade legal

A8

ATOS OFICIAIS - PROCLAMAS - PROTESTOS - LEILÕES - BALANÇOS - DECLARAÇÕES
CONVOCAÇÕES - CITAÇÕES - INTIMAÇÕES - REGISTRO DE IMÓVEIS - CONCURSOS E OUTROS
comercial@dhojeinterior.com.br

/

diario.oﬁcial@dhoje.com.br

Atendimento: Segunda à sexta-feira 8hs às 19hs / Sábado das 9hs às 14hs

Anuncie: 17. 3022-7234 / 3353-2447

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2520/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: ANTÔNIO ROLLEMBERG MARINO
COMP:
CORR: ANTÔNIO ROLLEMBERG MARINO
CAD Nº: 310146002
NOT. Nº: 198978
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI, 320, QD S/N,
LOTE ÁREA 05-P/, BAIRRO: JD. PRIMAVERA
NOME: PAULO EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
COMP:
CORR: PAULO EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
CAD Nº: 339700000
NOT. Nº: 198190
END: R. EMÍLIA RODRIGUES DE SOUZA FERNANDES, 86,
QD 3, LOTE 11, BAIRRO: LOT. VILLA CASSINI
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
COMP:
CORR: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
CAD Nº: 553165001
NOT. Nº: 197653
END: AV. DR. NELSON PIRES DE ALBUQUERQUE, QD ,
LOTE , BAIRRO: JARDIM LESTE
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
COMP:
CORR: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
CAD Nº: 553165007
NOT. Nº: 197652
END: AV. DR. NELSON PIRES DE ALBUQUERQUE, QD ,
LOTE , BAIRRO: JARDIM LESTE
NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA BORGES CONTE
COMP:
CORR: MARCIA CRISTINA DE LIMA BORGES CONTE
CAD Nº: 300647006
NOT. Nº: 199045
END: R. DR. ASSIS BRASIL, QD 9A, LOTE H, BAIRRO:
VILA DIAS
NOME: ITEL JANKE MURAD
COMP:
CORR: ITEL JANKE MURAD
CAD Nº: 300605005
NOT. Nº: 199049
END: R. DR. ASSIS BRASIL, QD 09B, LOTE M, BAIRRO:
VILA DIAS
NOME: ITEL JANKE MURAD
COMP:
CORR: ITEL JANKE MURAD
CAD Nº: 300605006
NOT. Nº: 199050
END: R. DR. ASSIS BRASIL, QD 09B, LOTE N, BAIRRO:
VILA DIAS
NOME: CARLOS ABIB CURY
COMP:
CORR: CARLOS ABIB CURY
CAD Nº: 210914052
NOT. Nº: 199026
END: R. ALBINO GERVAZONI, QD 01, LOTE 01, BAIRRO:
JD. PARAISO
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CAETANO II SPE LTDA
COMP: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CORR: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CAD Nº: 254685000
NOT. Nº: 199082
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 03, LOTE 07,
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: MONA EMPREENDIMENTOS S/A
COMP: ELSON MOUCO JUNIOR
CORR:
CAD Nº: 106862000
NOT. Nº: 199087
END: R. JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 24, BAIRRO: JD.
MOYSÉS MIGUEL HADDAD
NOME: IGNEZ PINTO FERRAS, ESPÓLIO DE
COMP:
CORR:
CAD Nº: 307342000
NOT. Nº: 199053

END: AV. VINTE E CINCO DE JANEIRO, 790, QD 04, LOTE
04, BAIRRO: VILA ANCHIETA
NOME: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP:
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD Nº: 302324000
NOT. Nº: 198925
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD I, LOTE 01, BAIRRO: JD.
DOS SEIXAS
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CORR: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CAD Nº: 341675000
NOT. Nº: 199149
END: R. LUCIANO JACÓ DE QUEIROZ, QD A, LOTE 17,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: GILSON DE MOURA MARINHO
CORR: GILSON DE MOURA MARINHO
CAD Nº: 341677000
NOT. Nº: 199151
END: R. LUCIANO JACÓ DE QUEIROZ, QD A, LOTE 19,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: GILSON DE MOURA MARINHO
CORR: GILSON DE MOURA MARINHO
CAD Nº: 341678000
NOT. Nº: 199152
END: R. LUCIANO JACÓ DE QUEIROZ, QD A, LOTE 20,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA
CORR: LUIS ANTONIO DA SILVA LIMA
CAD Nº: 341679000
NOT. Nº: 199153
END: AV. HELENA GEROSA CECCONI, QD A, LOTE 21,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: CLAUDEMIR ROGERIO DA SILVA
CORR: CLAUDEMIR ROGERIO DA SILVA
CAD Nº: 341680000
NOT. Nº: 199154
END: AV. HELENA GEROSA CECCONI, QD A, LOTE 22,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: LUCILENE FERREIRA
CORR: LUCILENE FERREIRA
CAD Nº: 341681000
NOT. Nº: 199155
END: AV. HELENA GEROSA CECCONI, QD A, LOTE 23,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: DANIELY CRISTINA SIMONATO BRASILINO
CORR: DANIELY CRISTINA SIMONATO BRASILINO
CAD Nº: 341682000
NOT. Nº: 199156
END: AV. HELENA GEROSA CECCONI, QD A, LOTE 24,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: JOSÉ GARCIA LOPES, ESPÓLIO DE
COMP: ROGERIO CHARABA
CORR: ROGERIO CHARABA
CAD Nº: 341683000
NOT. Nº: 199157
END: AV. HELENA GEROSA CECCONI, QD A, LOTE 25,
BAIRRO: RES. GARCIA I
NOME: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
COMP:
CORR: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
CAD Nº: 105901071
NOT. Nº: 199069
END: R. JOSÉ PINHO MONTEIRO, QD I, LOTE 09, BAIRRO: JD. TARRAF
NOME: BENICIO LOPES RODRIGUES
COMP:
CORR: BENICIO LOPES RODRIGUES
CAD Nº: 308493000
NOT. Nº: 199072
END: R. PADRE MANOEL DA NÓBREGA, 678, QD, LOTE
22P, BAIRRO: VILA MANGINI
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI
COMP: LUIZ CARLOS DUTRA
CORR: LUIZ CARLOS DUTRA
CAD Nº: 266636000
NOT. Nº: 197483
END: R. NARCISO VIAN, QD 5, LOTE 1, BAIRRO: RES.
MARIA CLARA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2521/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do
Passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas,
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: CARLOS ABIB CURY
COMP:
CORR: CARLOS ABIB CURY
CAD Nº: 210914052
NOT. Nº: 199026
END: R. ALBINO GERVAZONI, QD 01, LOTE 01, BAIRRO:
JD. PARAISO
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CAETANO II SPE LTDA
COMP: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CORR: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CAD Nº: 254685000
NOT. Nº: 199082
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 03, LOTE 07,
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: MONA EMPREENDIMENTOS S/A
COMP: ELSON MOUCO JUNIOR
CORR:
CAD Nº: 106862000
NOT. Nº: 199087
END: R. JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 24, BAIRRO: JD.
MOYSÉS MIGUEL HADDAD
NOME: LUCIANO PIRO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 404459000
NOT. Nº: 199037
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 684, QD 15, LOTE 05, BAIRRO: JD. NOVO MUNDO
NOME: CARLA CAROLINE MARQUI GARCIA BARRETO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 404465000
NOT. Nº: 199038
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 778, QD 10, LOTE 04, BAIRRO: JD. NOVO MUNDO
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2522/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: IGNEZ PINTO FERRAS, ESPÓLIO DE
COMP:
CORR:
CAD Nº: 307342000
NOT. Nº: 199053
END: AV. VINTE E CINCO DE JANEIRO, 790, QD 04, LOTE
04, BAIRRO: VILA ANCHIETA
NOME: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
COMP:
CORR: OLGA CHEVA LENNER, ESPÓLIO
CAD Nº: 302324000
NOT. Nº: 198925
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD I, LOTE 01, BAIRRO: JD.
DOS SEIXAS
NOME: JOSÉ DONIZETI DOS SANTOS FERNANDES,
ESPÓLIO
COMP:
CORR: JOSÉ DONIZETI DOS SANTOS FERNANDES,
ESPÓLIO
CAD Nº: 303784000
NOT. Nº: 199070
END: R. ANHANGUERA, 255, QD 30, LOTE A, BAIRRO: JD.
PAULISTA
NOME: INACIO DA ROCHA LIMA, ESPÓLIO DE
COMP:
CORR: INACIO DA ROCHA LIMA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 304929000
NOT. Nº: 199054
END: R. JAIME SPÍNOLA CASTRO, QD 37, LOTE 01, BAIRRO: JD. NAZARÉ
NOME: ANA LUCIA LOPES PANEGUINI
COMP:
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CORR: DATTA HOLDING S/A
CAD Nº: 101298000
NOT. Nº: 198989
END: R. GENERAL GLICÉRIO, 3361, QD 51, LOTE , BAIRRO: CENTRO
NOME: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
COMP:
CORR: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
CAD Nº: 105901071
NOT. Nº: 199069
END: R. JOSÉ PINHO MONTEIRO, QD I, LOTE 09, BAIRRO: JD. TARRAF
NOME: BENICIO LOPES RODRIGUES
COMP:
CORR: BENICIO LOPES RODRIGUES
CAD Nº: 308493000
NOT. Nº: 199072
END: R. PADRE MANOEL DA NÓBREGA, 678, QD, LOTE
22P, BAIRRO: VILA MANGINI
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI
COMP: LUIZ CARLOS DUTRA
CORR: LUIZ CARLOS DUTRA
CAD Nº: 266636000
NOT. Nº: 197483
END: R. NARCISO VIAN, QD 5, LOTE 1, BAIRRO: RES.
MARIA CLARA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2523/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDONO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da
legislação vigente.
NOME: LUCIANO PIRO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 404459000
NOT. Nº: 199037
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 684, QD 15, LOTE 05, BAIRRO: JD. NOVO MUNDO
NOME: CARLA CAROLINE MARQUI GARCIA BARRETO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 404465000
NOT. Nº: 199038
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 778, QD 10, LOTE 04, BAIRRO: JD. NOVO MUNDO
NOME: ANA LUCIA LOPES PANEGUINI
COMP:
CORR: DATTA HOLDING S/A
CAD Nº: 101298000
NOT. Nº: 198989
END: R. GENERAL GLICÉRIO, 3361, QD 51, LOTE , BAIRRO: CENTRO
NOME: ZILDA RIBEIRO LOBANCO, ESPÓLIO
COMP:
CORR: ZILDA RIBEIRO LOBANCO, ESPÓLIO
CAD Nº: 404720000
NOT. Nº: 199028
END: R PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 454, QD 25,
LOTE 03/P, BAIRRO: JD. NOVO MUNDO
NOME: JORGE CARLOS FERRARI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 404435000
NOT. Nº: 199068
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 240, QD 22, LOTE 12, BAIRRO: VILA SINIBALDI
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2524/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação,
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da
legislação vigente.
NOME: MARIA ISILDA CACERES CASTRO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 202268000
NOT Nº: 199109
END: R. IPIRANGA, 2614, QD 01, LOTE F/EP/, BAIRRO:
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2525/2020
A Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NA VIA PÚBLICA,
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos
da Lei nº 7176/98 (05) sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: MARIA ISILDA CACERES CASTRO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 202268000
NOT Nº: 199109
END: R. IPIRANGA, 2614, QD 01, LOTE F/EP/, BAIRRO:
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Jornal

EDITAL n° 2526/2020

EDITAL n° 2528/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: MATHEUS HENRIQUE ALONSO DE SOUZA
CORR: MATHEUS HENRIQUE ALONSO DE SOUZA
CAD Nº: 267138000
MULTA Nº: 51317
END: R. ANTÔNIO SINHORINI, QD 6, LOTE 5, BAIRRO:
RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: SÉRGIO DEL CAMPO
CORR: SÉRGIO DEL CAMPO
CAD Nº: 430959000
MULTA Nº: 51444
END: R. MARTA GONÇALVES, QD 12, LOTE 11, BAIRRO:
RES. SETSUL
NOME: GETÚLIO BRASIL JORGE, ESPÓLIO DE
COMP:
CORR: ESPÓLIO DE GETÚLIO BRASIL JORGE
CAD Nº: 207322000
MULTA Nº: 51495
END: R. JOÃO MESQUITA, QD 182, LOTE A/P, BAIRRO:
BOA VISTA
NOME: CLAUDIO MARCELO LUIZ
COMP:
CORR: CLAUDIO MARCELO LUIZ
CAD Nº: 308386000
MULTA Nº: 51432
END: R. COMPANHIA DE JESUS, 1189, QD B, LOTE 05,
BAIRRO: JD. REGINA MAURA
NOME: MARCIO JOSÉ DA SILVA
COMP:
CORR: MARCIO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 902462000
MULTA Nº: 51471
END: R. SEBASTIÃO VALADARES, QD 40, LOTE 16, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: ANA MARTINS RODRIGUES
COMP:
CORR: ANA MARTINS RODRIGUES
CAD Nº: 236584000
MULTA Nº: 51477
END: R. LUIZ MANO SANCHES, QD 15, LOTE 419, BAIRRO: RES. ALTO DAS ANDORINHAS
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: MATEUS RICARDO BARBOSA DE ABRANTES
CORR: MATEUS RICARDO BARBOSA DE ABRANTES
CAD Nº: 257170000
MULTA Nº: 51478
END: R. FIEL FAUSTINO, QD 24, LOTE 19, BAIRRO: LOT.
SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: JOÃO FELIX GUIMARÃES
COMP:
CORR: JOÃO FELIX GUIMARÃES
CAD Nº: 244749000
MULTA Nº: 51481
END: AV. ALFREDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, QD 03, LOTE
03, BAIRRO: RES. CAETANO

A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, 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: RAFAELA CONCEIÇÃO BERTO DOS SANTOS
COMP:
CORR: RAFAELA CONCEIÇÃO BERTO DOS SANTOS
CAD Nº: 431592000
MULTA Nº: 51462
END: R. SEBASTIÃO DE BRITO SILVA, 371, QD 2, LOTE 8,
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: LUIZ GONZAGA DOS SANTOS
COMP:
CORR:
CAD Nº: 410585000
MULTA Nº: 51489
END: AV. DOM MANOEL I, 296, QD 28, LOTE 08, BAIRRO:
PQ. ESTORIL
NOME: WALDEMAR ALBINO DA SILVA ESPÓLIO
COMP:
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
MULTA Nº: 51505
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE, BAIRRO:
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS

EDITAL n°2527/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos,
nos termos da legislação vigente:
NOME: ANIBAL PIRES FILHO
COMP:
CORR: ANIBAL PIRES FILHO
CAD Nº: 105549037
MULTA Nº: 51423
END: R. JORGE ASSAD CARAN, QD 04, LOTE 22, BAIRRO: JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
NOME: JESSE DA CRUZ PINTO, ESPÓLIO
COMP:
CORR: JESSE DA CRUZ PINTO, ESPÓLIO
CAD Nº: 420844000
MULTA Nº: 51448
END: R. APARECIDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 620, QD
18-T, LOTE 04, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: EMÍLIO SAES MANO
COMP:
CORR: EMÍLIO SAES MANO
CAD Nº: 420852000
MULTA Nº: 51436
END: R. APARECIDO ANTÔNIO DOS SANTOS, QD 24T,
LOTE 4, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: JOÃO FELIX GUIMARÃES
COMP:
CORR: JOÃO FELIX GUIMARÃES
CAD Nº: 244749000
MULTA Nº: 51482
END: AV. ALFREDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, QD 03, LOTE
03, BAIRRO: RES. CAETANO
NOME: JOÃO PAULO GABRIEL
COMP:
CORR:
CAD Nº: 202711000
MULTA Nº: 51509
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, QD 198, LOTE J-P/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2529/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação
vigente:
NOME: ANGELO GABRIEL DO PRADO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 218023000
MULTA Nº: 51475
END: AV. ELIAS TARRAF, 830, QD 02, LOTE 31, BAIRRO:
PQ. RES. DOM LAFAYETE LÍBANO
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2530/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO,
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: LOURDES RESENDE VASCONCELOS DE ANDRADE
COMP:
CORR: LOURDES RESENDE VASCONCELOS DE ANDRADE
CAD Nº: 305910000
MULTA Nº: 51434
END: R. JOSINA TEIXEIRA DE CARVALHO, 1044, QD ,
LOTE 02P/, BAIRRO: VILA IPIRANGA
São José do Rio Preto, 15 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Sérgio Sampaio
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Sindalquim entrega 18 mil
máscaras para trabalhadores
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com

O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) já entregou cerca de 18
mil máscaras para a proteção do contágio do
Covid-19 aos trabalhadores das três categorias.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente
do sindicato, estão sendo entregues duas máscaras de pano laváveis para cada trabalhador.
Ele afirmou que as empresas estão fornecendo as máscaras para os trabalhadores usarem no trabalho, mas que estas que eles estão
entregando é para que os associados do sindi-

cato levem para as suas famílias.
“Agora como existe a
exigência de usar máscaras
em todos os lugares decidimos levar esse benefício a
todos os nossos representados”, frisou Alves Filho.
Os diretores do sindicato estão indo nas portas
das empresas fazer essa entrega. Aproximadamente
4 mil máscaras devem ser
entregues nesta próxima
semana.

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

- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;
- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir com o
cotovelo;
- Evite aglomerações se estiver doente;
- Mantenha os ambientes bem ventilados;
- Não compartilhe objetos pessoais.

Entrega foi feita nas portas das
empresas das três categorias

Dicas para você,
frentista, se proteger:
• Evite passar as mãos nos olhos, bocas e mucosas após
pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente e higienizar as
mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando bem com
água e sabão amarelo em barra e até a altura dos punhos;
• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas comuns como banheiros, maçanetas,
puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de conveniência.
• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentista e funcionários das lojas de
conveniência, deve ser higienizada em horários pré-deﬁnidos
com álcool gel ou 70%.
• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida
a distância mínima de 1,5 metro do cliente durante a comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta até o
veículo.
• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do
veículo para o motorista passe novamente o álcool gel, faça
a limpeza da máquina de cartão, do bico de abastecimento e
do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de para-brisas.
• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou diﬁculdade respiratória, o empregador
deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública de
saúde, evitando contato físico com outras pessoas.
O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para
atender via whatsapp os frentistas de toda a base territorial.

17 98200-0078

