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Reclamações por perturbação do 
sossego crescem quase 150%

De acordo com dados da Polícia Militar, no período entre 1° de janeiro a 31 de março deste ano, foram registradas 7.834 ligações ao 190. Já 
entre 1° de abril, início da quarentena, até o último dia 14, as reclamações saltaram para 19.552. A reclamação campeã é o som alto.       Pág. A5

DURANTE A PANDEMIA 

Mais de 50 mil pessoas estão endividadas em Rio Preto
Levantamento da Acirp (Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto) revelou que o município possui 51.953 devedores. O número 
corresponde a 10,8% da população da cidade e pode aumentar até o fim o da pandemia.                                                        Pág. A4

Saiba como se 
proteger das 

doenças de inverno
Pág. A4

Os vereadores de Rio 
Preto votam, em regime 
de urgência, PLC que 
define a nova Lei de Di-
retrizes Orçamentárias do 
município para o ano de 
2021. A LDO vai definir as 
diretrizes orçamentárias 
da Administração Munici-
pal direta e indireta para 
2021 e as orientações 
para elaboração e execu-
ção da lei orçamentária 
anual.               Pág. A3

Câmara vota 
LDO de 2021 na 
terça-feira, 30

Rio Preto 
recebe R$41 
milhões para 
saúde e obras

Cultivo de orquídeas 
vira hobby durante 

a pandemia 

Verba irá ampliar leitos de UTI no HB e 
no HCM, além de ajudar na construção de 
duas Unidades de Saúde e duas pontes.

                                       Pág. A3

Embora não cubra o valor 
das tradicionais festas, o 
modelo das festas temáticas 
tem sido uma alternativa para 
decoradores e donos de buf-
fets manterem seus negócios 
em funcionamento.Pág. A6

Festa Junina na 
caixa vira tendência 
durante a pandemia 

De janeiro a junho de 
2020, a Dibea recebeu 
157 denúncias relaciona-
das a maus-tratos, sendo 
113 referentes a cachor-
ros e 44 a gatos. Pág. A5

Bem-Estar Animal 
recebeu 157 denúncias 

por maus-tratos este ano

Franklin CATAN

Divulgação

Cultivar flores e temperos em casa 
se tornou uma atividade relaxante 
para esse período de quarentena. 
Com cinemas, teatros e outras ati-
vidades ainda suspensas, muitas 
pessoas.                           Pág. A7

Pág. A5

Divulgação

Obras do 
viaduto Abreu 
Sodré chegam 

a reta final
Dado faz parte do novo 

módulo do Portal da Trans-
parência, que reúne os óbitos 
por doenças cardíacas e que 
foi desenvolvido pela Arpen-
-Brasil em parceria com a 
SBC.                        Pág. A4

Registro de óbitos por 
Doenças Cardiovasculares 
cresce 70% nos cartórios

Divulgação

Lives movimentam 
o Fica em Casa 

neste final 
de semana

Pág. A6

Divulgação
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Com certo atraso, 
mas ainda assim 
relevante, em 12 
de junho de 2020 

foi promulgada a Lei n° 
14.010/20, a lei traz regras 
que tentam amenizar os 
impactos da pandemia na 
sociedade como um todo, 
tentando garantir segurança 
jurídica. Para isso, é clara em 
defi nir que sua aplicação é 
temporária, não suspendendo, 
revogando ou alterando a 
aplicação das leis já vigentes 
no país.
    Embora tenha sido 
publicada em 12 de junho de 
2020 e esteja em vigor desde 
então, suas regras afetarão as 
relações jurídicas constituídas 
ou afetadas desde 20 de março 
de 2020, data adotada como 
termo inicial dos eventos 
derivados da pandemia do 
coronavírus (Covid-19).
     Diante do isolamento 
social, com fechamento do 
comércio e cumprimento 
da quarentena, o volume de 
compras online aumentou 
consideravelmente, 
especialmente no regime 
delivery, reclamando 
uma regulamentação 
legislativa no país. A lei 
traz abordagem acerca do 
direito de arrependimento do 
consumidor previsto no art. 
49 do Código de Defesa do 
Consumidor.
 E suspende parcialmente 
a aplicação do artigo 49, 
do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), que trata 
do direito de arrependimento, 
que permite o consumidor 
cancelar qualquer compra 
feita fora do estabelecimento 
comercial, até sete dias 
após a entrega, sem custo, 
foi suspenso para produtos 

perecíveis, de consumo 
imediato e medicamentos 
durante a pandemia até 30 de 
outubro.
     Portanto, trata-se de mais 
uma fl exibilização do direito 
do consumidor durante a 
pandemia e que exige do 
consumidor maior atenção 
antes da compra:
Destaca-se que a nova 
previsão legislativa foi 
recebida por muitos juristas 
como um retrocesso nas 
relações de consumo e 
deve servir como um alerta 
aos consumidores para 
que tire todas as dúvidas 
com o fornecedor antes da 
efetivação da compra.
Isso porque, ainda que 
se trate de produtos sem 
diferença prática se a sua 
comercialização se dá de 
forma presencial ou a 
distância, a compra online 
limita a capacidade do 
consumidor em se certifi car 
de que o produto adquirido 
corresponde ao anunciado, 
merecendo atenção a 
aplicação da inovação 

CANCELAMENTO DE 
COMPRA DE IMÓVEL EM 

ÉPOCA DE PANDEMIA

LEI SUSPENDE DIREITO DO 
CONSUMIDOR NA PANDEMIA          

ANEEL PROÍBE 
CORTES DE 
ENERGIA 

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica 

(Aneel) prorrogou 
até o � m de julho os 
efeitos da Resolução 
878, publicada em 
março, e que dita 
medidas de proteção 
aos consumidores 
diante do período 
de pandemia. Tal 
resolução suspendeu 
os cortes de energia 
por inadimplência 
para consumidores 
nas zonas urbanas 
e rurais, além de 
estender a medida 
a estabelecimentos 
essenciais para o 
combate à Covid 
19, como hospitais. 
O efeito da medida 
perderia a validade na 
próxima semana. Com 
a prorrogação, está 
mantida a suspensão 
dos cortes de energia 
até o dia 31 de julho.
      Portanto, alertamos 
que a suspensão do 
corte não implica no 
perdão da cobrança, ou 
seja, o consumidor que 
estiver inadimplente 
terá a cobrança feita 
pela concessionária 
com juros e correções 
monetárias.   Outra ação 
que a concessionária 
de energia pode aplicar 
aos inadimplentes é 
a negativação de seu 
nome nos órgãos de 
proteção ao crédito.

     Lei Federal proibiu 
cortes de energia e 
água aos � nais de 
semana e vésperas de 
feriado
     No dia 15 de julho, 
a presidência da 
República sancionou 
a Lei 14.015 que 
proíbe que os cortes 
de energia e água por 
inadimplência sejam 
feitos na sexta, sábado 
ou domingo, ou às 
vésperas e durante 
feriados. A medida 
também vinculou os 
cortes ao aviso prévio 
do consumidor sobre a 
data que a interrupção 
será realizada. E 
liberou da cobrança 
da taxa de religação 
os consumidores que 
não foram avisados 
previamente sobre o 
corte. 

legislativa, sob pena de arcar 
o consumidor sozinho com 
o ônus da frustração da 
compra.
    -Ou seja, esse direito 
tão importante para os 
consumidores foi relativizado 
com a lei.  Por isso, 
recomendo que se redobrem 
os cuidados quando forem 
pedir medicamentos, 
alimentos e bebidas em casa, 
pois não poderão mais se 
arrepender da compra e ter 
garantido o dinheiro de volta.
    No entanto, os 
consumidores continuam 
podendo cancelar a compra 
caso haja problemas com a 
prestação do serviço:
    - Cancelar sempre é 
possível, mas normalmente 
tem prevista uma multa 
quando não se trata de vício 
ou defeito. É isso que se 
perde com a suspensão do 
direito do arrependimento 
para produtos perecíveis, a 
possibilidade de simplesmente 
não desejar mais o produto e 
suspendê-lo, sem ter que dar 
maiores explicações. 

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação
Divulgação

A primeira dica, é tentar negociar com a construtora uma 
pausa nos pagamentos das parcelas antes de fazer a 

opção do distrato. Isso porque, o consumidor poderá perder 
boa parte do dinheiro investido se no cancelamento de 
compra de imóvel na planta for aplicada da Lei do Distrato 
(Lei nº 13.786/2018), em vigor desde 2018 e garante à 
incorporadora a retenção de parte do que foi pago. O 
consumidor só não estará sujeito à Lei do Distrato se a 
compra foi realizada antes de 2018.
   Se não for possível a renegociação com a incorporadora, o 
comprador deve analisar antes de solicitar o cancelamento 
de compra de imóvel na planta se o imóvel está nas regras 
de patrimônio de afetação. Se sim, poderá ser retido 
pela empresa 50% do valor pago. Já para os imóveis não 
afetados, a porcentagem cai para 25%.
    Patrimônio de afetação, consiste na adoção de um 
patrimônio próprio para cada empreendimento, com 
contabilidade própria, ou seja, separada das operações da 
incorporadora, que não pode transferir os recursos de um 
empreendimento para outro, o que confere segurança aos 
compradores quanto à destinação dos recursos aplicados na 
obra.
    Por � m, se não houver condições de acerto na negociação 
das parcelas para o futuro ou o consumidor não concordar 
com o valor a ser retido, só restará a ele entrar com ação no 
Judiciário. 
    O consumidor na ação no Judiciário pode até tentar 
se valer do artigo 393 da Lei do Distrato, que diz que “o 
devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 
caso fortuito ou força maior, se expressamente não se 
houver por eles responsabilizado.” Mas, neste momento 
de pandemia, onde tudo � cou parado, a incorporadora 
também pode invocar a força maior ou caso fortuito, já que 
também não deu causa aos fatos. Portanto, caberá à Justiça 
buscar o equilíbrio, e vamos ver como Judiciário julgará o 
cancelamento de compra de imóvel na planta.
Seja qual for a decisão do consumidor, ele pode solicitar a 
suspensão dos pagamentos das prestações do imóvel se 
decidir entrar com ação judicial.
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Atrapalha
Marco Rillo disse que pre-

tende abrir mão da disputa 
pela reeleição para vereador 
a fim de apoiar a pré-candi-
datura de João Paulo Rillo, 
ambos do PSOL. Com seu 
apoio, Rillo entende que seu 
filho será o mais votado na 
disputa por uma cadeira nas 
próximas eleições. Se con-
correr à reeleição, entende 
que isso atrapalha tanto ele 
quanto o filho. “O nosso elei-
torado é o mesmo”, explica. 
Rillo, que cumpre seu quinto 
mandato, diz ainda que o 
ideal é sigla ter candidato 
a prefeito para reforçar a 
chapa de vereadores.

Atrás de vices 
Os pré-candidatos a prefei-

to estão correndo atrás de no-
mes, a fim de escolher vices 
para compor suas chapas. É 
o caso do empresário Antônio 
Pereira (PMN), o Cebolão. 
Pereira informou que sua 
chapa terá uma mulher como 
candidata a vice: “Temos dois 
nomes: uma médica e uma 
advogada”, diz, sem declinar 
nomes. “Elas são de um par-
tido grande, que tem cerca 
de 40 deputados federais”, 
acrescentou. Se for chance-
lada a aliança, Pereira diz que 
o partido tem 1min20s  no 
horário gratuito na televisão. 
PMN não tem tempo!

Chefão  
Alguns políticos chegavam a ser dono de até três par-

tidos na década de 90. Além de ser presidente do partido 
mais robusto, o chefão escolhia a dedo amigos para serem 
‘presidentes’ das outras siglas. Só por ser presidente de 
um partido nanico, por exemplo, o assecla ficava encos-
tado em cargo público usufruindo das benesses que a 
presidência oferecia. Por ter partidos sob o domínio, no 
momento de fechar aliança com candidato a prefeito, 
com chance de vencer, rendia secretaria ao chefão, que 
sempre estava no jogo.

Por enquanto
A lista de pré-candida-

tos a prefeito de Rio Preto 
está extensa, por enquanto, 
conta com 12 postulantes: 
Danila Azevedo (PTC) (foto), 
Coronel Helena (Republica-
nos), Celi Regina da Cruz 
(PT), Rogério Vinícius (DC), 
Renato Pupo (PSDB), Marco 
Casale (PSL), Kawell Lott 
(Podemos), Antônio Pereira 
(PMN), Paulo Neto (PSC), 
Filipe Marchesoni (Novo), 
Marco Rillo (PSOL) e pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
que vai disputar a reeleição. 
Não é por falta de opção que 
cerca de 330 mil eleitores 
deixarão de votar nas próxi-
mas eleições.  

Previsão
Uma singela previsão que 

irá acontecer nas conven-
ções partidárias. Parte des-
ses postulantes vai pular nos 
braços dos candidatos mais 
fortes, com possibilidade de 
vitória no processo eleito-
ral. A exemplo de eleições 
passadas, é normal amar-
rar acordos com o objetivo 
de fortalecer determinada 
candidatura. Hoje, o nome 
a ser batido é o do prefeito 
Edinho Araújo (MDB). Se 
o calendário eleitoral não 
for postergado devido a 
pandemia, nas convenções 
marcadas entre 20 de julho 
a 5 de agosto, tudo será 
esclarecido. É praxe! 

Sem pedigree
Pelo menos aqui em Rio 

Preto, na atualidade, não 
tem informação de que um 
único político tenha sob 
controle mais de um parti-
do. Como tem 35 partidos 
legalizados pelo TSE, em al-
gum canto deste País, pode 
ser que isso ainda ocorra. 
Por isso que sempre existe 
grande empenho de polí-
ticos tradicionais em criar 
novas siglas. Se o partido 
emplaca e elege deputado 
federal, por exemplo, tem 
direito ao fundo partidário, 
um bom negócio para o 
dono da sigla. Mais: além 
de negociar a legenda para 
candidato sem pedigree.

Desiste
O governo federal desis-

tiu do projeto que obrigava 
a Seguradora Líder – con-
sórcio que administra o 
seguro obrigatório de veí-
culos DPVAT – a repassar 
R$ 4,25 bilhões ao SUS. 
A decisão foi publicada 
sexta-feira no Diário Oficial 
da União. A proposta estava 
em tramitação na Câmara 
dos Deputados e depois 
ainda seria votada pelo 
Senado. O governo federal 
já havia desistido do regime 
de urgência para a análise 
do projeto. A decisão final 
sobre a retirada da proposta 
é do presidente da Câmara 
Federal, Rodrigo Maia (RJ).

Licença
Projeto prorroga o fim da licença-maternidade de segu-

radas do regime próprio e da previdência social. Pelo texto, 
a excepcionalidade valerá nos municípios que declararem 
estado de emergência ou de calamidade em saúde pú-
blica em razão da pandemia. A proposta é do deputado 
Schiavinato (PP-PR). Ele argumenta que as mulheres que 
estão no fim da licença-maternidade não têm alternativa 
para deixar seus filhos. “As creches públicas e privadas 
estão fechadas e as empresas estão exigindo o retorno 
ao trabalho”, diz.

O vice-governador do Es-
tado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (DEM), esteve em 
Rio Preto, na manhã deste 
sábado, 27,  para anunciar 
que está sendo liberado R$ 
29,1 milhões para a amplia-
ção das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) e enfermarias 
do Hospital de Base (HB) e 
do Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM) e entregou 
17 novas respiradores para 
enfrentar à Covid-19. Além 
disso, outros R$ 5 milhões 
serão para a construção de 
duas UBSs (Unidades Bási-
cas de Saúde) do município.

O restante do dinheiro, 
R$ 7 milhões, é para a 
construção de complemento 
de marginais e duas pontes 
sobre o Córrego da Felicida-
de, no trecho urbano de Rio 
Preto na Rodovia Transbrasi-
liana (BR-153).

“Afirmamos que no Es-
tado de São Paulo ninguém 
vai morrer por falta de aten-
dimento à saúde. Esse é o 
nosso compromisso, que-
remos salvar vidas e, por 
isso, será sendo liberado 
esse dinheiro para custear o 
combate ao Covid-19”, diz o 
vice-governador.

Com a assinatura do 
convênio, o número de leitos 
de UTI em Rio Preto saltou 

Governo anuncia liberação 
de R$ 41 milhões para 

saúde e obras em Rio Preto
Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

VERBA 

de 58 para 131, sendo 117 
no Hospital de Base e 14 
no HCM. Já a enfermaria, 
triplicou o número de leites, 
pulando de 103 para 310, 
tornando o município com a 
principal referência no trata-
mento contra o coronavírus.

“Nós estamos com medo 
desse vírus muito contagio-
so, que ainda não existe 
vacina, mas o medo do 
contágio é totalmente pro-
porcional a coragem do Hos-

Novo leilão do Nossa Senhora da 
Paz traz esperança para credores

trabalhadores do hospital.
A área localizada em re-

gião nobre de Rio Preto está 
avaliada R$ 39.240.000,00 
e tem lance mínimo defi-
nido pela Justiça de 50% 
deste valor total, cerca de 
R$ 19.620.000,00. São 
12.030m² área total e 
9.295m² área construída.

Lances – os lances para 
a compra o prédio tiveram 
início no último dia 21 de 
maio e podem ser feitas até 
à próxima terça-feira (30) às 
13 horas, horário este co-
meça neste mesmo horário.

Por conta da pandemia 
do Covid-19, os lances de-
vem ser encaminhados ex-
clusivamente pelo site do 
leiloeiro www.gilsonleiloes.
com.br  ou no link https://
www.gilsoninumaruleiloes.
com.br/externo/lote/deta-
lhes/2468638

Faltam poucas horas para 
os ex-funcionários do Hos-
pital Nossa Senhora da Paz 
ficarem sabendo se a novela 
que se transformou a venda 
do prédio do hospital chegar 
a um final ou não tudo vai 
depender do resultado final 
do leilão agendado para a 
próxima terça-feira (30). A 
venda do hospital vem sen-
do esperada pelos credores 
desde 2002.

Segundo o advogado tra-
balhista, Flávio Tomé, aproxi-
madamente 300 trabalhado-
res estão na expectativa que 
desta vez alguém ou algum 
grupo adquira o local para 
que as ações trabalhistas 
possam ser finalizadas.

As verbas rescisórias gi-
ram entre R$ 15 milhões 
e 16 milhões devidos aos 

Sérgio SAMPAIO

Franklin CATAN

Amália, diretora do HB, e Rodrigo Garcia firmam convênio para ampliação das UTIs

Sérgio SAMPAIO

LDO de 2021 será votada na próxima sessão em regime de urgência
Sérgio SAMPAIO

Os vereadores de Rio Preto 
votam na próxima terça-feira 
(30), em regime de urgência, PLC 
(Projeto de Lei Complementar) 
que define a nova Lei de Diretri-
zes Orçamentárias do município 
para o ano de 2021.

A LDO vai definir as diretrizes 
orçamentárias da Administração 
Municipal direta e indireta para 
2021 e as orientações para 
elaboração e execução da lei or-
çamentária anual. O PLC dispõe 
também sobre as alterações na 
legislação tributária do município.

A LDO de Rio Preto para o 
ano de 2021 terá uma previsão 
orçamentária menor em quase 
R$ 2 milhões, se comparada com 
a previsão feita para este ano. A 
previsão de Receita Líquida (Dire-
ta e Indireta) na LDO para 2021 
é de R$ 2.010.654.700,00, 
contra R$ 2.013.065.600,00 
das previsões da LDO para este 
ano de 2020.

Em audiência pública realiza-
da na Câmara no final de abril, 

o secretário de Planejamento, 
Israel Cestári, esclareceu que 
por conta do momento vivido no 
País, se referindo à pandemia da 
Covid-19 e suas consequências 
na própria economia nacional, 
cautela é a palavra-chave colo-
cada pela administração neste 
momento – esse número poderá 
e deverá ser alterado no mês de 
setembro quando deve ser apre-
sentada a LOA (Lei Orçamentária 
Anual).

“Em setembro, teremos uma 
radiografia melhor da situação”, 
salientou Cestari na oportuni-
dade.

Sessão – Além da LDO – 
outros oito projetos de lei (PL) 
devem ser apreciados na sessão 
desta terça, sendo dois deles 
que estão em segunda votação. 
O primeiro, de autoria do verea-
dor Fábio Marcondes (PL), quer 
permitir a circulação de ônibus e 
vans escolares nos “Corredores 
Exclusivos de Ônibus” nos ho-
rários proibitivos, quando estes 
veículos estiverem transportando 

alunos.  O segundo projeto, que 
terá o mérito votado, é do vere-
ador Jean Charles (MDB) e inclui 
no calendário oficial do município 
o evento “Oxente Fest” evento que 
foi criado pelo Centro de Tradições 
Nordestinas de Rio Preto, com o 
objetivo de resgatar os valores da 
comunidade que reside na cidade.

Outros seis projetos que terão 
sua legalidade analisada estão na 
pauta. Sendo um deles também 
de autoria do emedebista Jean 
Charles, que dispõe sobre a proi-
bição, de aquisição ou estoque, 
por estabelecimentos denomi-
nados Fundições, Ferros-velhos 
e outros similares. Por sua vez, 
projeto de autoria do vereador 
Renato Pupo (PSDB) determina a 
realização periódica de inspeções 
em edificações e cria o Laudo de 
Inspeção Técnica de Edificação 
(LITE).

Cabides – um projeto do vere-
ador José Carlos Marinho (Patrio-
ta) obriga a colocação de ganchos 
ou suportes (cabides) em todos 

os banheiros públicos dentro dos 
estabelecimentos comerciais, 
industrias, igrejas ou templos ou 
similares e repartições públicas.

Acessibilidade – o vereador 
Zé da Academia (Patriota) obriga 
que os shoppings centres de Rio 
Preto disponibilizem para seus 
clientes cadeiras de rodas para 
ser usadas quando necessário.

Combate a violência – uma 
proposta da vereadora Karina 
Caroline (Republicanos) que 
regulamenta a aplicação de um 
artigo da Lei Maria da Penha que 
vai possibilitar o trabalho a ser 
desenvolvido para a recuperação, 
reeducação e acompanhamento 
psicossocial de agressores de 
mulheres.

A 20ª sessão ordinária acon-
tece a partir das 17 horas e 
continua sem poder ter a partici-
pação de público por conta das 
proibições impostas para com-
bater a proliferação do Covid-19 
na cidade. 

chapa de vereadores.

pital de Base. A pandemia é 
mundial, mas a forma como 
o HB está enfrentando faz 
total diferença. E a vinda 
do Rodrigo hoje, nos honra 
muito e vem coroar todo o 
trabalho incansável da equi-
pe de funcionários que não 
está medindo esforços para 
mostrar a Rio Preto e região 
que o nosso hospital está 
fazendo a diferença nesse 
momento. E quero deixar 
bem claro que Rio Preto mu-

daria para a fase vermelha 
e só não mudou por causa 
dos leitos”, afirma a diretora 
administrativa no Hospital de 
Base, Amália Tieco.

A verba prevê custeio de 
todas as ações que serão 
feitas e já estão sendo re-
alizadas no HB para conter 
a pandemia, sendo elas na 
compra de materiais em 
geral, contração de equipe 
multidisciplinar completa e 
infraestrutura hospitalar.

CÂMARA

MAIS UMA VEZ 
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Mais de 50 
mil pessoas 

estão 
endividadas 
em Rio Preto

Somadas, as dívidas não pagas em Rio Preto 
ultrapassam os R$ 74 milhões

Um levantamento da Acirp 
(Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto) revelou 
que o município possui 51.953 
devedores com 112.107 divi-
das durante este mês de 
junho. O número corresponde 
a 10,8% da população da 
cidade e pode aumentar até 
o fim o da pandemia.

“Rio Preto é uma cidade 
que depende muito da ativi-
dade comercial e este foi o 
setor mais impactado pela 
pandemia. No Brasil, existe 
muito a cultura de comprar 

parcelado e o consumidor não 
está dando muita atenção ao 
valor final do produto, mas sim 
a sua capacidade de pagar ao 
longo dos meses. Com o lucro 
das lojas reduzido, muitas pes-
soas perderam seus empregos, 
causando uma dificuldade para 
pagar as dividas em dia”, co-
mentou o economista Raphael 
Mantovani.

De acordo com os dados, o 
valor médio por devedor é de 
R$ 1.437,31. A faixa etária 
que está mais inadimplente 
é entre os 40 e 50 anos e as 
mulheres representam 62% 
das endividadas (14.116 dos 
inadimplentes não tiveram o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

sexo revelado). Cerca de 35 
mil rio-pretenses possuem 
apenas uma dívida, cujo o valor 
médio é de R$ 666,08. Outros 
13.117 possuem de duas a 
cinco dívidas e 1.199 têm mais 
de dez dívidas. As contas de 
curto prazo (de um a dois anos) 
são as mais frequentes entre 
os inadimplentes, com mais 
de 73 mil dívidas desse modelo 

sem pagamento na cidade.
“É preciso analisar o valor 

das dívidas, se há possibili-
dade de negociar e quais as 
consequências de não pagar 
aquela conta. As dívidas mais 
caras e com juros mais altos 
devem se priorizadas para não 
ficarem com os preços ainda 
mais elevados. As pessoas da 
casa também devem se reunir 

e esclarecer a situação finan-
ceira para todos economizarem 
no que for possível”, afirmou 
Mantovani.

Somadas, as dívidas não 
pagas em Rio Preto ultrapas-
sam os R$ 74 milhões. “Temos 
menos dinheiro circulando na 
cidade e, consequentemente, 
pode haver menos impostos ar-
recadados. A situação já estava 

De acordo com os dados, o valor médio por devedor é de 
R$ 1.437,31. A faixa etária que está mais inadimplente é 
entre os 40 e 50 anos e as mulheres representam 62% das 
endividadas (14.116 dos inadimplentes não tiveram o sexo 
revelado)

ECONOMIA 

complicada antes da pandemia 
chegar ao País, pois tivemos 
uma disparada do dólar entre o 
final de fevereiro e começo de 
março. Essas dívidas também 
diminuem a confiança dos em-
preendedores e os deixam com 
receio de oferecer algumas 
facilidades em pagamentos de 
produtos futuros”, explicou o 
economista.

Guilherme BATISTA

Chegada do inverno 
favorece o aparecimento 

de diversas doenças
A incidência costuma ter um aumento médio de 70% na estação 

mais fria do ano. Entre as doenças mais comuns estão as famosas 
“ites” (rinite, sinusite, laringite, bronquite e faringite)

O inverno começou nesta 
semana em todo o Hemisfério 
Sul. Com ele, diversas doenças 
tornam-se mais propensas a se 
manifestar nesta época do ano. 
No caso de doenças respirató-
rias, a incidência costuma ter 
um aumento médio de 70% na 
estação mais fria do ano.

“O inverno é composto por 
chuvas escassas, baixa umidade 
do ar e um clima mais ameno, 
formando um ambiente propício 
para a disseminação de doenças 
virais e respiratórias na popu-
lação. Além disso, as pessoas 

costumam permanecer mais 
tempo em ambientes fechados, 
aglomerados e com pouca ven-
tilação, o que facilita a dissemi-
nação de agentes infecciosos, 
como vírus e bactérias”, explicou 
o otorrinolaringologista e diretor 
do Instituto Sacchetin, Waldecir 
Veni Sacchetin.

Entre as doenças mais co-
muns estão as famosas “ites” 
(rinite, sinusite, laringite, bron-
quite e faringite). “As reações 
alérgicas, como a rinite, são cau-
sadas, em sua grande maioria, 
pelos ácaros, micro-organismos 
encontrados na poeira”, afirmou 
Sacchetin. Além delas, asma, 
pneumonia e gripes são alguns 

dos problemas que causam um 
aumento de consultas em torno 
de 30% nesta época do ano.

Para se proteger, o médico 
dá algumas dicas. “Evite ficar 
em lugares fechados, lave as 
mãos constantemente, beba 
bastante líquido, lave as roupas 
de frio guardadas há algum 
tempo antes de usá-las nova-
mente, mantenha os ambientes 
arejados, higienize o nariz com 
soro e use umidificadores nos 
quartos, mas com moderação, 
pois o mau uso pode contribuir 
com a proliferação de fungos e 
bactérias”, comentou. Ele tam-
bém reforça as recomendações 
orientadas durante a pandemia.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

SAÚDE 
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Otorrinolaringologista e diretor do Instituto Sacchetin, 
Waldecir Veni Sacchetin

CONFIRMADO

O cantor sertanejo Zé Neto, 
que atua com a dupla Cris-
tiano, está com Covid-19. A 
assessoria de imprensa con-
firmou ao DHoje Interior na 
tarde deste sábado, dia 27. 
Segundo informação, é de que 
ele foi diagnosticado após ter 
uma leve febre, e o seu pai 
também estou positivo, mas é 
assintomático. Ambos ficarão 
em isolamento

Apesar de terem testado 
positivo, a assessoria afirma 
que ambos estão bem, em suas 
casas. O teste de Cristiano deu 
negativo.

As atividades da dupla estão 
suspensas até os próximos exa-
mes. Novas informações devem 
ser divulgadas em breve para a 
imprensa.

Nesta última sexta-feira, 
dia 26, a dupla divulgou no 
Youtube, o seu novo DVD Por 
mais beijos

Cantor Zé 
Neto está com 

Covid-19

 Franklin CATAN
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NO ESTADO 

Cartórios registram aumento de 70% nos óbitos por 
Doenças Cardiovasculares em São Paulo

Os Cartórios de Registro 
Civil do estado de São Paulo 
registraram um aumento de 
70% no número de mortes por 
Doenças Cardiovasculares no 
período de 16 de março a 31 
de maio deste ano, em com-
paração com o mesmo período 
de 2019. No Brasil, o aumento 
foi de 31%. Os dados fazem 
parte do novo módulo do Portal 
da Transparência, lançado nes-
ta sexta (26.06), que reúne os 
óbitos por doenças cardíacas 
e que foi desenvolvido pela 
Associação Nacional dos Re-
gistradores de Pessoas Natu-
rais (Arpen-Brasil) em parceria 
com a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC).
O painel Especial Covid-19, 

que já contabilizava os óbitos 
causados pelo novo coronavírus 
e também os relacionados às 
mortes por causas respirató-
rias, passa agora, também, 
a apresentar os falecimentos 
por causas cardiovasculares 
- como morte súbita, parada 
cardiorrespiratória, choque 
cardiogênico - doenças que 
registraram crescimento no 
período analisado. No total 
nacional, os óbitos por estas 
enfermidades saltaram de 
14.938 em 2019 para 19.573 
em 2020. Em São Paulo, foram 
de 3.085 em 2019 para 5.246 
em 2020. Na cidade de São 
Paulo, o crescimento foi ainda 

maior: os números foram de 
692, em 2019, para 1.570 no 
mesmo período de 2020 - um 
aumento de 127%. No Portal da 
Transparência, essas causas de 
mortes estão apresentadas em 
conjunto, como “Demais Óbitos 
Cardiovasculares”.

As mortes por Síndrome 
Coronariana Aguda (Infarto) 
e Acidente Vascular Cerebral 
(AVC) no estado de São Paulo 
registraram queda no período 
analisado, -19% e -2% respec-
tivamente, o que pode estar 
diretamente relacionado ao 
aumento do número de mortes 
em domicílio e à dificuldade 
do diagnóstico exato, analisa 
o presidente da SBC, Marcelo 
Queiroga. No Brasil, a diminui-

Da REPORTAGEM ção foi de -14%, com relação 
aos Infartos, e -5% nos casos 
de AVC.

“A forte correlação positiva 
entre o aumento de mortes 
cardiovasculares e domiciliares 
não especificadas corrobora es-
sas explicações, pois pode su-
gerir que pelo menos algumas 
das mortes por infarto e AVC 
ocorreram em casa, impedindo 
o diagnóstico correto. Por outro 
lado, eventos cardiovasculares 
agudos podem ter diminuído 
em alguns locais, devido a 
riscos competitivos e menor ex-
posição a gatilhos secundários 
de eventos cardiovasculares, 
como a poluição do ar”, explica 
Queiroga.

Desenvolvido mediante ri-

gorosos critérios de pesquisas 
na área cardiovascular, o painel 
traz uma metodologia própria 
de contabilização das causas 
mortis, seguindo os critérios 
hierárquicos das regras da 
Classificação Internacional de 
Doenças e problemas relacio-
nados à saúde (CID-10), com 
o objetivo de identificar a ordem 
das causas de falecimento de 
modo a especificar a doença 
que levou o paciente a óbito.

“O Portal da Transparência 
do Registro Civil se mostrou 
um importante instrumento 
de informações à sociedade 
e ao Poder Público, gerando o 
interesse de outras áreas em 
mapear o impacto da pandemia 
em sua especialidade”, diz o 

vice-presidente da Arpen-SP, 
Luis Carlos Vendramin Júnior. 
“A parceria com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, que 
nos ajudou a desenvolver os 
critérios para o Portal, coloca à 
disposição dos médicos os da-
dos para uma análise criteriosa 
dos impactos da COVID-19 na 
sociedade”.

As estatísticas apresentadas 
na ferramenta se baseiam nas 
Declarações de Óbito - do-
cumentos preenchidos pelos 
médicos que constataram os 
falecimentos - registradas nos 
cartórios do país. Os gráficos 
permitem compreender, ainda, 
a proporção de óbitos por gêne-
ro e idade, assim como identifi-
cação do local de falecimento.
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Reclamações de perturbação de sossego 
aumentam 149% durante pandemia

O número de denúncias 
de perturbação de sossego 
feitas ao Copom (Centro de 
Operações da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo) au-
mentou bastante durante a 
quarentena em Rio Preto. De 
acordo com dados da Polícia 
Militar, no período entre 1° de 
janeiro a 31 de março deste 
ano, foram registradas 7.834 
ligações ao 190. Já 
entre 1° de abril, iní-
cio da quarentena, 
até o último dia 14, 
as reclamações sal-
taram para 19.552, 
número 149% maior 
do que no primei-
ro trimestre do ano, 
quando ainda não 
havia sido estabelecido o iso-
lamento social.

Entre as principais recla-
mações, a campeã é o som 
alto. Um servente de pedreiro, 
de 39 anos, chegou a ser de-
tido na noite de quinta-feira 
(25), na casa dele, no bairro 
Doca Vetorazzo. A PM foi acio-
nada para atender a denúncia 
de perturbação de sossego, 
através do Copom. Na casa 
do homem, os policiais apre-
enderam duas caixas de som, 
que estavam em cima de 
uma mesa, na garagem da 
residência.

O servente de pedreiro e a 
mulher dele, dona de casa, de 
21 anos, segundo o boletim 
de ocorrência, aparentavam 
estar embriagados. O Con-
selho Tutelar foi acionado já 
que o filho do casal, de três 
meses, estava com eles. O 
homem resistiu à abordagem 
e sofreu escoriações. Foi 
preciso algemá-lo. O casal 
foi levado à UPA (Unidade de 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Pronto Atendimento) Norte 
e as caixas de som foram 
apreendidas e encaminhadas 
à Central de Flagrantes para 
perícia técnica.

Quem faz a denúncia não 
precisa se identificar. A PM 
realiza os atendimentos de 
acordo com a gravidade das 
ocorrências. “A Polícia Militar 
tem o caráter de prevenção 
e segurança da comunidade 
e atendemos de acordo com 
a emergência da ocorrência. 

São prioridades 
os casos de rou-
bo, homicídio, 
estupros. Mas 
não deixamos 
de atender por-
que a finalidade 
da corporação é 
também garan-
tir a tranquilida-

de”, explicou o capitão Rafael 
Henrique Helena, responsável 
pelo Copom.

Além do som alto, a polícia 
também recebe reclamações 
de moradores que reclamam 
do barulho do cachorro do 
vizinho, discussões em alto 
volume entre casais e barulho 
incômodo de móveis, no caso 
de moradores de prédios. 
“Nesse período, na contramão 
do aumento de ocorrências de 
perturbação do sossego, os 
atendentes do Copom nota-
ram uma queda significativa 
no número de ocorrências de 
lesão corporal por acidente 
de trânsito, por exemplo”, 
afirmou o capitão Rafael.

O Copom atende 96 cida-
des da região de Rio Preto e 
de acordo com o capitão Rafa-
el, o número de atendimentos 
cresce aos finais de semana. 
Os horários de maior fluxo 
são às sextas-feiras a partir 
das 17 horas, aos sábados, 
com início às 19 horas e 

149%
 Aumento 
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Viaduto passou por ampla reforma e manutenção

A Prefeitura de Rio Preto 
conclui em breve as obras de 
recuperação e manutenção do 
viaduto Abreu Sodré, localizado 
no início da avenida Alberto 
Andaló, ao lado da Biblioteca 
Municipal.

O viaduto, com mais de 60 
anos, passou por correção em 
toda a estrutura física para ga-
rantir segurança aos motoristas 
que trafegam diariamente pelo 
local. Devido a ação do tempo 
várias partes do viaduto sofreram 
oxidação o que poderia ocasionar 
infiltrações e dilatações da estru-
tura metálica. Essa foi a primeira 
recuperação do viaduto.

As obras tiveram início no dia 
14 de janeiro após assinatura da 

ordem de serviço pelo prefeito 
de Rio Preto Edinho Araújo. A 
empresa Capi Engenharia Ltda 
venceu a licitação e ficou res-
ponsável pela empreitada. Fo-
ram investidos R$ 847 mil reais 
na recuperação do viaduto.

As principais intervenções 
realizadas no viaduto Abreu 
Sodré foram: a execução de 
drenos para escoamento das 
águas superficiais, implantação 
de juntas elásticas, recuperação 
superficial dos pilares, vigas de 
apoio e lajes que apresentavam 
pequenas fissuras, recuperação 
de trechos do pavimento as-
fáltico, reforma dos passeios e 
do muro de acesso ao viaduto, 
e por fim, a pintura de toda a 
estrutura do viaduto, incluído as 
sinalizações aéreas e de solo.

Da REDAÇÃO

Obras do viaduto Abreu 
Sodré chegam a reta final

Bem-Estar Animal recebeu 157 denúncias por maus-tratos este ano

Somente de janeiro a ju-
nho de 2020, a Diretoria do 
Bem-Estar Animal (Dibea) re-
cebeu 157 denúncias relacio-
nadas a maus-tratos, sendo 
113 referentes a cachorros e 
44 a gatos. Para atender as 
demandas e expandir o campo 
de atuação, a equipe foi am-
pliada. Atualmente, a Dibea 
conta com a diretora Karol 
Prado, cinco veterinários, cin-
co técnicos veterinários e uma 
agente administrativa.

Até agora, 51 denúncias 
foram finalizadas. “Por conta 
da pandemia do coronaví-
rus, ficamos impedidos de 
realizar as visitas devido ao 
distanciamento social. Aos 
poucos, estamos retomando 

com a adoção dos protocolos 
recomendados, como uso de 
máscara e álcool em gel”, 
afirma a diretora Karol Prado.

As situações mais comuns 
encontradas pela equipe du-
rante as visitas são abandono, 
sujeira/mau cheiro e maus 
tratos. Um veterinário e um 
técnico sempre acompanham 
as denúncias para atestar a 
gravidade da situação. Duran-
te a visita, a Dibea deixa um 
termo de vistoria com orienta-
ções para serem seguidas com 
prazo para adequações. Após 
o vencimento do prazo, outra 
visita é realizada e quando 
as orientações não são cum-
pridas, outras medidas são 
tomadas, como a retirada do 
animal, multa por maus tratos, 
entre outras.

Da REDAÇÃO

CACHORROS E GATOS 

QUASE PRONTO 

avançando até a madrugada e 
aos domingos a partir das 15 
horas. “Adequamos o efetivo 
de acordo com a demanda, le-
vando em consideração ques-
tões estratégicas”, explicou o 
responsável pelo Copom.

O incômodo a coletividade 
se deve ao isolamento social. 
“As pessoas passaram a ficar 
mais em suas residências. Às 
vezes, está o cidadão e o ca-
chorro e nem há aglomeração. 
Porém, ligam o som alto e gera 
a perturbação aos vizinhos. 
Também notamos um aumen-
to de atendimento em casos 
de violência doméstica, a Lei 
Maria da Penha, em razão dos 
casais passarem mais tempo 
juntos em casa”, finaliza o 
capitão Rafael.

Ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Rio 
Preto subiram durante a quarentena

Além do volume grande de 
veículos, o viaduto é utilizado pe-
los ônibus do transporte coletivo 
urbano, das linhas que acessam 
a região sul e oeste da cidade e 
também para as viagens inter-
municipais.

A reforma e revitalização do 
viaduto é considerada de extre-
ma importância pelo secretário 
de Trânsito, Amaury Hernandes. 
O local é um dos principais meios 
de ligação da região central de 
Rio Preto para os bairros e até 
mesmo cidades vizinhas.

Segundo o secretário, a velo-
cidade de 40km/h para o trafego 
de veículos levou em conta estu-
dos técnicos.

“Após a reforma nós sinaliza-
mos e mantivemos a velocidade 
em 40km/h. Estudos mostraram 

que a possibilidade de acidentes 
e impactos sobre o viaduto são 
menores nesta velocidade. Man-
tivemos a velocidade até porque 
o radar na saída do viaduto já 
é de 40 km/h. O condutor não 
poderá alegar que tem um radar 
com velocidade menor do que 
a da via”, explica o secretário 
Amaury Hernandes.

Devido ao planejamento téc-
nico mesmo durante a execução 
da obra não houve interrupção 
do trânsito no viaduto, apenas o 
estreitamento da via que em de-
terminados momentos passou de 
quatro faixas de rolamento para 
duas. A obra foi dividida em três 
etapas, ou seja, assim que uma 
era concluída, avançava-se para 
a seguinte, o que também evitou 
mais transtornos aos motoristas.

Normalmente, quando o 
animal é retirado da família a 
Dibea o leva para o Centro de 
Controle de Zoonoses, onde 
fica provisoriamente para se 
recuperar até que possa ser 
novamente colocado para 
adoção. Há casos em que é 
necessário até mesmo realizar 
castrações de emergência. 
Este ano, o procedimento foi 
realizado em 66 cadelas, 51 
cães, 5 gatas e 6 gatos, todos 
após as denúncias.

As ações da Dibea para 
atendimento das denúncias 
contam com o apoio das Po-
lícias Ambiental e Militar. A 
denúncia pode ser feita pelo 
e-mail faleconosco.bemesta-
ranimal@riopreto.sp.gov.br ou 
pessoalmente no Centro de 
Controle de Zoonoses.

Cuidados básicos com os animais

A Diretoria do Bem-Estar Animal explica que para garantir os cuidados 
básicos com os animais é necessário prover cinco liberdades:

Livres de fome e sede: animais devem ter água limpa e fresca e ali-
mentação adequada.
Livres de desconforto: animais devem viver em ambiente adequado para 
seu porte, com acesso a sol, sombra e sempre limpo.
Livres de dor e doença: animais devem receber cuidados médicos ve-
terinários, devem ser vacinados e saudáveis.
Livres de medo e estresse: animais não podem ser maltratados ou 
agredidos, isso gera um medo constante e estresse.
Garantir a liberdade de expressão da espécie: animais devem expressar 
seus comportamentos naturais referentes à espécie. Isso enriquece o 
ambiente.
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Festa na caixa vira tendência 
durante a pandemia

Com as festividades sus-
pensas por conta da pandemia 
do Coronavírus, empreendedo-
res que atuam com decorações 
e buffet têm investido em 
uma nova modalidade para 
minimizar os prejuízos durante 
o período: as festas na caixa. 
Embora não cubra os custos 
das tradicionais festas de ani-
versário e casamento, o mo-
delo tem sido uma alternativa 
para manter os negócios em 
funcionamento.

Ana Crissia Schiaveto, pro-
prietária de uma loja de artigos 
para aniversários em Rio Preto, 
afirmou que não tem atendido 
mais festas desde o começo da 
pandemia. “Não quis continuar 
nesse momento com as festas, 
até para não abaixar muito o 
valor do serviço. Então, optei 
por fazer estes kits, para que 
as próprias famílias montem a 

decoração em casa”, afirmou.
A professora de química, 

Amarilis Egéa Martins, foi uma 
das que optou por comemorar o 
aniversário da filha Isabela, de 
7 anos, com um dos kits. “Eu 
vi alguns modelos de decoração 
no Instagram e resolvi comprar. 
As crianças sempre esperam o 
ano todo pela festa de aniversá-
rio e isso foi uma forma de não 
deixar a data passar em branco, 
ainda mais nesse momento que 
o pessoal está evitando sair de 
casa. Fizemos uma surpresa e 
ela adorou quando viu as bexi-
gas e a decoração”, comentou.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A professora, Amarilis, foi uma das que optou por comemorar o aniversário da filha Isabela, de 7 anos
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Fátima Cruz
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ECONOMIA   - Shoppings de Alagoas cobram isonomia e 
reabertura. A decisão do governo de Alagoas em prorro-
gar o isolamento até 30 de junho tem motivado reclama-
ções de vários setores.

COMEMORAÇÃO

Divulgação

JUNHO VIOLETA - Campanha Junho Violeta alerta para 
hábito que pode prejudicar a saúde dos olhos. Começou, 
neste sábado (1º), uma campanha que alerta contra um 
hábito que parece inofensivo: esfregar ou coçar os olhos. 
Só que ele pode provocar uma doença grave. Ceratocone, 
sabe o que é? “Não tenho a mínima ideia, diz uma pedes-
tre. É uma doença da córnea. Ela aumenta a curvatura, de 
forma irregular, e a córnea assume o formato de cone. Daí 
o nome ceratocone. Esta alteração provoca a distorção 
de imagens. Em casos graves pode levar à uma acentua-
da perda de visão.

Não quis continuar nesse momento com as 
festas, até para não abaixar muito o valor do 
serviço. Então, optei por fazer estes kits, para 
que as próprias famílias montem a decoração 

em casa

“

”
Além dos aniversários, exis-

tem também os kits temáticos, 
como a festa junina na caixa. 
Os kits trazem doces e comidas 
típicas do tradicional evento 
caipira para que as pessoas 
comemorem e tragam o espirito 
do “Arraiá” para casa. “Para não 
deixar o buffet parado, come-
çamos a produzir esses kits. 
As pessoas gostaram bastante 
e até pediram para continuar 
após a pandemia. É uma coisa 
diferente e está bem prazero-
so”, contou Kristina Petrolli, 
administradora e proprietária 
do buffet Felix Petrolli.

CELEBRAÇÃO   -  A belíssima Célia Accorse  comemorou 
aniversário nesta semana, na segunda-feira, dia 22 de ju-
nho. 

VIDA DE FAMOSOS   -  Wanessa Camargo e Marcus Buaiz 
decidem passar Natal e réveillon no Espirito Santo. O casal 
renovou o contrato de aluguel da mansão onde mora com os 
fi lhos, até o dia 06 de janeiro de 2021. 

COVID 19%   - Mais de 30% das lojas, em Teresina, no 
Piauí, não sobreviverão a crise provocada por conta da 
pandemia do Coronavírus. 

PANDEMIA  - A retomada das aulas presenciais nas re-
des pública e privada de ensino só acontecerá na última 
etapa do Plano de Distanciamento Social Controlado. De 
acordo com o plano, divulgado em edição suplementar 
do Diário Ofi cial do Estado, a reabertura dos estabeleci-
mentos educacionais só ocorrerá na Fase Verde – quan-
do todas as demais já tiverem sido cumpridas – e não tem 
data defi nida.

MÉXICO  - Um terremoto fez prédios balançarem com for-
ça na região central da Cidade do México na última ter-
ça-feira (23). Centenas de pessoas deixaram suas casas 
e correram para a rua, depois que os alarmes da cidade 
avisaram os moradores minutos antes dos tremores. Tes-
temunhas disseram à Reuters que não viram de imediato 
sinais de danos ou de feridos. O Instituto Sismológico do 
México disse que um terremoto de magnitude 7,1 atingiu 
o estado de Oaxaca, no Sul do país.

EDUCAÇÃO

Lilo DELARCO

GLAMOUR    - 
A empreende-
dora, Tamires 
Rondano em 
clique especial 
para a coluna. 

Estácio realiza 4ª edição da Feira 
Virtual de Estágios e Empregos

Mesmo com o cenário tão 
desafiador, por conta da pan-
demia da Covid 19, de 29 de 
junho a 3 de julho, a faculdade 
Estácio promoverá a 4ª edição 
da Feira Virtual de Estágios e 
Empregos, com milhares de 
vagas em grandes instituições 
corporativas. Poderão participar 
da feira, alunos, egressos e 
estudantes de todo o País que 
não sejam alunos da instituição. 
Para acessar o conteúdo, os 
interessados deverão fazer seu 
pré-cadastro no link: https://
portal.estacio.br/feira-empre-
gabilidade.

Durante a feira, será pos-
sível avaliar as carreiras que 
estão em evidência e conferir 
oportunidades em empresas 

como Cielo, Baker, Universia, 
B2W, MC Donald´s, Super Es-
tágios, Grupo Cia de Talentos, 
entre outras. A Estácio também 
fechou parcerias com a Red 
Bull, que disponibilizará o Red 
Bull Wingfinder (teste de perfil 
comportamental), e com o 
Bettha, start-up do Grupo Cia 
de Talentos, que irá oferecer 
assessments que fazem mape-
amentos de perfil.

Além das oportunidades 
de se candidatar a vagas de 
estágios e empregos efetivos, 
a 4ª Feira Virtual também vai 
oferecer aos estudantes a opor-
tunidade de conversar com 
profissionais das áreas de RH 
das empresas participantes. 
Durante o bate-papo, eles vão 
conhecer mais detalhes destas 
companhias, como a cultura e 

os desafios para os próximos 
anos. A interação entre partici-
pantes e empresas será realiza-
da por meio de chat conforme 
programação e agenda da feira, 
disponível no próprio site do 
evento.

“Nesse momento desafiador 
em que vivemos, com muitas 
pessoas desempregadas, a feira 
é uma grande oportunidade para 
quem quer conquistar uma vaga 
no mercado de trabalho. A iniciati-
va fará com que cada participante 
aumente seu networking com as 
grandes organizações – compa-
nhias nacionais e multinacionais 
– e possa conferir novidades e 
inovações em suas áreas de atu-
ação”, afirma Cláudia Romano, 
vice-presidente de Relações Go-
vernamentais, Sustentabilidade e 
Comunicação da Estácio.

Da REDAÇÃO

Lives movimentam o Fica 
em Casa deste domigo 

A agenda de lives desta 
final de semana está imperdí-
vel. Daniela Mercury e Milton 
Nascimento são alguns dos 
artistas que prometem animar 
os fãs com shows virtuais re-
cheados de hits.Para você não 
perder a apresentação virtual 
do seu artista preferido, segue 
o guia do final de semana. 
Confira:

28 Junho - Hoje

 16h - Diogo Silva
Onde: youtube.com/diogo-

silvaoficial

17h - Gigantes do Sam-
ba II

Alexandre Pires + Luiz 
Carlos

Onde: youtube.com/ale-
xandrepires | youtube.com/
racanegra

18h - Daniela Mercury
Onde: YouTube

18h30 - Milton Nasci-
mento

Onde: YouTube

Luiz Felipe POSSANI 
luizfelipepossani@hotmail.com
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EDITAL n° 2619/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: J 1 EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 208402000
MULTA Nº: 51682
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 2591, QD 88, LOTE AP/, BAIR-
RO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2620/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
 NOME: NATIANE FORET
 COMP: 
 CORR: NATIANE FORET
 CAD Nº: 334433000
 NOT. Nº: 200027
 END: R. MANOEL RICARDO, 1174, QD 3, LOTE 17, BAIR-
RO: RES. LUZ DA ESPERANÇA

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2621/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-
05-06) E 5745/94 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA
COMP: CARMEM DA SILVA MARIANO
CORR: CARMEM DA SILVA MARIANO
CAD Nº: 254551000
NOT Nº: 200080
END: R. JOSÉ DALVA PACETE DE LIMA, QD 10, LOTE 07, 
BAIRRO: RECANTO DUAS VENDAS
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

O que esperar do relatório 
que o Pentágono divulgará 
sobre o fenômeno OVNI? 

Os senadores querem saber quais dados existem, como são 
compartilhados, que ameaças esses OVNIs podem representar e 
se um adversário possui uma nova tecnologia inovadora. 

O que esse relatório deve apresentar?
Já era de se esperar que a desclassificação de sigilo dos 3 víde-
os de objetos voadores não identificados em abril, tivesse enor-
me repercussão no congresso e senado do EUA, e a cobrança 
veio rápida vindo de comitê de inteligência liderado pelo senador 
Marco Rubio. O comitê cobra o mais breve possível um relatório 
público sobre os riscos que representam o Fenômeno OVNI, e 
que também sejam impostas novas regras de transparência para 
que o Departamento de Defesa divulgue toda informação que 
for obtida.

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

Não é nenhuma novidade que o governo dos EUA monitora e es-
tuda o fenômeno ufo desde a década de 50, mas o orçamento 
nunca foi o adequado e necessário para tal empreitada, sendo 
assim o próprio Ministério da Defesa estadunidense busca fi-
nanciamento próprio para um amplo programa, mas para isso o 
comitê do Senado quer regular e divulgar publicamente o esfor-
ço de rastreamento do Pentágono, tudo de acordo com a Lei de 
Autorização de Inteligência do comitê para o ano fiscal de 2021. 

A preocupação principal do comitê
Segundo os próprios senadores: “O Comitê apóia os esforços da 
Força-Tarefa de OVNIs dentro do Escritório de Inteligência Na-
val, para padronizar a coleta de dados e a comunicação de fe-
nômenos aéreos não identificados, quaisquer vínculos que eles 
tenham com governos estrangeiros adversários e a ameaça que 
representam para os ativos militares dos EUA. e instalações “, 
afirmam no documento protocolado.
Segundo a Agência France-Presse, esse relatório do senado pa-
rece representar a primeira confirmação de que o Escritório de 
Inteligência Naval ainda esteja rastreando esses objetos, ape-
sar de que autoridades do Pentágono afirmaram anteriormente 
que existiu algo parecido, mas foi encerrado em 2012. Quem 
desmente o Pentágono, é que o escritor Roger Glassel, pois o 
mesmo confirmou que trocou e-mails com um representante da 
Marinha, e o contato confirmou em maio a existência de uma 
“equipe interinstitucional” liderada pela Marinha dos EUA e foca-
da em “fenômenos aéreos não identificados”.

O prazo final para divulgação
O comitê do senado instruiu o Diretor de Inteligência Nacio-
nal e outros chefes da CIA a enviarem um relatório dentro de 
180 dias, onde deve conter detalhes sobre as investigações 
do Escritório de Inteligência Naval do FBI e demais órgãos que 
pesquisem o tema. O relatório deve incluir detalhes sobre o que 
o governo federal sabe sobre “invasões” do espaço aéreo es-
tadunidense por OVNIs, bem como um plano que vise a coleta 
e compartilhamento público das informações. O relatório deve 
ser apresentado de forma não classificada, mas pode incluir 
um anexo classificado, assim pelo menos o senado impede que 
o teor central do tema seja mais uma vez ocultado do grande 
público.

Cultivo de orquídeas 
vira hobby durante 

a pandemia
Com cinemas, shows, tea-

tros e outras atividades ainda 
suspensas durante a pandemia, 
muitas pessoas tem procurado 
formas alternativas de hobbies 
e entretenimento. Uma delas 
é cultivar flores e temperos em 
casa, uma atividade considerada 
relaxante para esse período.

A psicóloga Adriana Ferrarini 
foi uma das pessoas que resol-
veu começar a atividade durante 
o período de isolamento. Na 
sacada de seu apartamento, ela 
cultiva orquídeas, rosa do deser-
to, rúcula, cheiro verde, pimenta, 
violeta, entre outras. “Lidar com 
terra, com plantas, mexer com 
a natureza me acalma e tira a 
ansiedade. Nesta pandemia é 
importante arrumar um passa-
tempo e cultivar orquídeas me 
ajuda a relaxar. Ver as plantinhas 
crescendo é muito gratificante, 
parece que o tempo passa de 
uma maneira mais saudável”, 
afimou.

De acordo com Deolanda 
Garcia Rodrigues, que administra 
o Orquidário de Rio Preto junto 
com o marido Genésio Rodrigues 
de Freitas, cultivar as orquídeas 
é uma tarefa fácil e prazerosa. 
“Basta pegar a muda já planta-
da, cuidar, dar um pouco de luz, 
irrigar duas ou três vezes por 
semana, e se tiver condições 
adubar uma vez por mês fica 
melhor ainda,” explicou.

O Orquidário possui mais 
de 30 mil espécies diferentes, 
entre raras, híbridas, mudas e 
adultas, distribuídos em uma 
área de mais de 30 mil metros 
com diversas estufas. Além 
das orquídeas, consideras uma 
das preferidas para quem tem 
esse hobby, é possível cultivar 
temperos ou pequenas hortas. 
Opções boas para vasos são: 
rúcula, manjericão, tomate ce-
reja, alecrim, hortelã, morango, 
cebolinha, pimentão, salsa, co-
entro e alface, orégano, alecrim 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

e tomilho.
Com cinemas, shows, tea-

tros e outras atividades ainda 
suspensas durante a pandemia, 
muitas pessoas têm procurado 
formas alternativas de hobbies 
e entretenimento. Uma delas 
é cultivar flores e temperos em 
casa, uma atividade considerada 
relaxante para esse período.

A psicóloga Adriana Ferrarini 
foi uma das pessoas que resol-
veu começar a atividade durante 
o período de isolamento. Na 
sacada de seu apartamento, ela 
cultiva orquídeas, rosa do deser-
to, rúcula, cheiro verde, pimenta, 
violeta, entre outras. “Lidar com 
terra, com plantas, mexer com 
a natureza me acalma e tira a 
ansiedade. Nesta pandemia é 
importante arrumar um passa-
tempo e cultivar orquídeas me 
ajuda a relaxar. Ver as plantinhas 

crescendo é muito gratificante, 
parece que o tempo passa de 
uma maneira mais saudável”, 
afirmou.

De acordo com Deolanda 
Garcia Rodrigues, que administra 
o Orquidário de Rio Preto junto 
com o marido Genésio Rodrigues 
de Freitas, cultivar as orquídeas 
é uma tarefa fácil e prazerosa. 
“Basta pegar a muda já planta-
da, cuidar, dar um pouco de luz, 
irrigar duas ou três vezes por 
semana, e se tiver condições 
adubar uma vez por mês fica 
melhor ainda,” explicou.

O Orquidário possui mais 
de 30 mil espécies diferentes, 
entre raras, híbridas, mudas e 
adultas, distribuídos em uma 
área de mais de 30 mil metros 
com diversas estufas. Além das 
orquídeas, consideradas uma 
das preferidas para quem tem 

esse hobby, é possível cultivar 
temperos ou pequenas hortas. 
Opções boas para vasos são: 
rúcula, manjericão, tomate ce-
reja, alecrim, hortelã, morango, 
cebolinha, pimentão, salsa, co-
entro e alface, orégano, alecrim 
e tomilho.

Dupla sertaneja do interior 
faz live à bases do rock

MÚSICA 

Adriana resolveu começar a atividade durante o isolamento

Fotos: Guilherme BATISTA

EDITAIS 

Luiz Felipe POSSANI
luizfelipepossani@hotmail.com

Cantoras, compositoras e 
instrumentistas, Maria Paula 
Bernardi, natural de Franca, MG, 
e Cristiane, nascida em Miras-
solândia, SP, são artistas com-
pletas, que chegam ao cenário 
feminino da música sertaneja, 
mostrando que a harmonia do 
estilo pode se unir, perfeitamen-
te, às bases do rock. Todo esse 
diferencial e o talento da dupla, 
você pode conferir nas músicas 
do álbum de estreia “Deixa 
Fluir”, que está disponível em 
todas as plataformas digitais, e 
será chave principal da live desta 
sexta-feira, dia 3 de julho. 

A origem da dupla vem atra-
vés de uma longa amizade en-
tre as meninas, que tiveram o 
encontro musical por acaso, há 
quatro anos, durante o aniver-

como comissária de bordo, Cris-
tiane percebeu que a música 
falava mais alto na sua vida. 
Para buscar seu sonho, passou 
a trabalhar como vendedora e 
recepcionista de dia e a cantar 
nos barzinhos de Rio Preto à 
noite até que decidiu formar 
uma dupla como segunda voz. 
Mas, por sua amiga também ser 
comissária de bordo, o projeto 
não seguiu adiante.

Em 2017, Maria Paula e 
Cristiane decidiram, então, alçar 
voos mais altos. Inspiradas em 
Gusttavo Lima, considerado um 
artista completo no sertanejo 
universitário, e em Maiara & 
Maraísa, uma das duplas que 
abriu as portas para a era atual 
do movimento sertanejo femi-
nino nacional, elas gravaram 
seu primeiro disco, intitulado 
“Deixa Fluir”.

sário de uma amiga em comum 
das duas, em Rio Preto. Maria 
Paula, roqueira, na época, e 
Cristiane, já cantora sertaneja, 
resolveram trocar de instrumen-
tos e cantar juntas. O resultado 
agradou bastante à plateia e, 
assim, nasceu a dupla sertaneja 
Maria Paula & Cristiane.

O gosto e o talento para 
música sertaneja vêm de famí-
lia. Maria Paula conta que seu 
avô, por parte de mãe, que ela 
nem conheceu, era autodidata 
e tocava violão, bateria, saxofo-
ne e todos os instrumentos de 
sopro. Seu outro avô também 
gostava de tocar sanfona. Aos 
8 anos, Maria Paula começou a 
aprender violão com a irmã do 
meio (ela é a mais nova de três 
meninas) e, aos 16, já tocava 
e cantava, profissionalmente, 
nos barzinhos da sua cidade 

natal. Aos 18, decidiu que que-
ria mesmo era viver da música 
e saiu de casa para estudar no 
Instituto Musical Villa Lobos, de 
São José do Rio Preto, onde se 
formou. Hoje, ela toca violão e 
guitarra.

Cristiane também vem de 
uma família musical. Ela costu-
ma dizer que quase todo mundo 
em casa canta sem nem saber 
que faz isso bem. No seu caso, 
descobriu a paixão pela música 
durante um karaokê familiar 
com apenas 8 anos. Aos 14, 
passou a cantar no coral da 
igreja e entrou para uma banda 
de pop rock como vocalista. 
Logo depois, ganhou o primeiro 
violão da sua mãe e descobriu 
que era autodidata nesse instru-
mento, bem como em percuteria 
que também toca hoje em dia. 
Mais tarde, mesmo se formando 

Genésio no orquidiário
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2603/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO 
PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma 
da legislação vigente. 
NOME: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 430545000
NOT Nº: 199975
END: R. LOURDES LIEBANA FERNANDES, QD 2, LOTE 6, 
BAIRRO: LOT. COPLAN
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                  
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2604/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: AUGUSTO FARIA CALABIO
COMP: 
CORR: AUGUSTO FARIA CALABIO
CAD Nº: 433131000
NOT. Nº: 200085
END: R. MATHEUS PINOTI MASSUCATTO, 562, QD 52, 
LOTE 8, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: WALDEMAR ALBINO DA SILVA ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT. Nº: 200091
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201428000
NOT. Nº: 199942
END: R. RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE C P/, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: MICHELE MOSCHIAR ARTACHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210723011
NOT. Nº: 199936
END: R. HONDURAS, 115, QD 02, LOTE 01/02P/, BAIRRO: 
JD. ALTO RIO PRETO
NOME: INSDE PREV DO EST DE S PAULO
COMP: 
CORR: INSDE PREV DO EST DE S PAULO
CAD Nº: 200362000
NOT. Nº: 199903
END: R. LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1414, QD 36 A, 
LOTE , BAIRRO: BOA VISTA
NOME: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 316577000
NOT. Nº: 200123
END: R. VERGÍLIO ANTONIO SIMIONATO, 17, QD 63, 
LOTE 01, BAIRRO: CONJ. HAB. SÃO DEOCLECIANO
                                                                                                    
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020.

CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL n° 2605/2020

  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: WALDEMAR ALBINO DA SILVA ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT. Nº: 200091
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: INSDE PREV DO EST DE S PAULO
COMP: 
CORR: INSDE PREV DO EST DE S PAULO
CAD Nº: 200362000
NOT. Nº: 199903
END: R. LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1414, QD 36 A, 
LOTE , BAIRRO: BOA VISTA
NOME: JOSÉ APARECIDO BATISTA
COMP: 
CORR: JOSÉ APARECIDO BATISTA
CAD Nº: 304118000
NOT. Nº: 199799
END: R. CRISTOVÃO COLOMBO, 344, QD , LOTE , BAIR-
RO: VILA MACENO
NOME: LUCIANA HENRIQUE DIAS
COMP: LUIS ANTONIO DE LIMA
CORR: UEIDER CABRERA DIAS
CAD Nº: 424624000
NOT. Nº: 199895
END: R. ILMA CATELAN BELINI, 28, QD F, LOTE 16, BAIR-
RO: PQ. RES. CAMBUÍ
NOME: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: VALDEMAR MARQUES DE FREITAS, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 316577000
NOT. Nº: 200123
END: R. VERGÍLIO ANTONIO SIMIONATO, 17, QD 63, 
LOTE 01, BAIRRO: CONJ. HAB. SÃO DEOCLECIANO
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2606/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 8973/03 sob pena 
de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: JOÃO VIEIRA
CORR: JOÃO VIEIRA
CAD Nº: 241408000
NOT. Nº: 200044
END: R. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QD 23, LOTE 16, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: JOÃO VIEIRA
CORR: JOÃO VIEIRA
CAD Nº: 241407000
NOT. Nº: 200043
END: R. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QD 23, LOTE 17, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: FERNANDO BATAUS DE CARVALHO
CORR: FERNANDO BATAUS DE CARVALHO
CAD Nº: 259764000
NOT. Nº: 200038
END: R. APARECIDA SENHORINE CASTILHO, QD 32, 
LOTE 8, BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

 EDITAL n° 2607/2020

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: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: FERNANDO BATAUS DE CARVALHO
CORR: FERNANDO BATAUS DE CARVALHO
CAD Nº: 259764000
NOT. Nº: 200038
END: R. APARECIDA SENHORINE CASTILHO, QD 32, 
LOTE 8, BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI
COMP: 
CORR: GBRP ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI
CAD Nº: 306993008
NOT. Nº: 200032
END: R. NICOLAU BUISSA, QD 15, LOTE SN, BAIRRO: JD. 
SONIA
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 263993000
NOT. Nº: 199997
END: R. PROFESSORA CÉLIA HOMSI, QD 02, LOTE 11, 
BAIRRO: ARY ATTAB II
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 263990000
NOT. Nº: 199996
END: R. DR. ELIAS AZEM, QD 02, LOTE 08, BAIRRO: ARY 
ATTAB II
NOME: NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR
COMP: 
CORR: NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR
CAD Nº: 307507134
NOT. Nº: 199919
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 16, 
BAIRRO: VILA CLEMENTINA
NOME: BUDGERIGAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓ-
PRIOS LTDA
COMP: 
CORR: BUDGERIGAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓ-
PRIOS LTDA
CAD Nº: 553187000
NOT. Nº: 199907
END: ESM. MIGUEL FERREIRA RIBEIRO, QD , LOTE , 
BAIRRO: FAZ. FELICIDADE
NOME: ALICE ARAUJO ESPÓLIO
COMP: 
CORR: ALICE ARAUJO ESPÓLIO
CAD Nº: 310649000
NOT. Nº: 199827
END: R. MANIF ANTONIO MACUL, QD 06, LOTE 02, BAIR-
RO: JD. DO LAGO
NOME: JOSÉ APARECIDO BATISTA
COMP: 
CORR: JOSÉ APARECIDO BATISTA
CAD Nº: 304118000
NOT. Nº: 199799
END: R. CRISTOVÃO COLOMBO, 344, QD , LOTE , BAIR-
RO: VILA MACENO
NOME: LUCIANIO RONDANI ZOAIS
COMP: 
CORR: LUCIANI RONDANI ZOAIS
CAD Nº: 307507124
NOT. Nº: 199730
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 04, LOTE 09 P/, BAIR-
RO: VILA CLEMENTINA
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ILDO JOSÉ DA SILVA
CORR: ILDO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 237901000
NOT. Nº: 199856
END: R. JOÃO ROZANI, QD KA, LOTE 36, BAIRRO: JD. 
NUNES
NOME: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
COMP: 
CORR: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
CAD Nº: 240630000
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NOT. Nº: 199946
END: AV. IZABEL MARTINS ARROYO, QD 32, LOTE 04, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: FADA MILLENNIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICI-
PAÇÕES EIRELI
COMP: 
CORR: FADA MILLENNIUM ADMINISTRAÇÃO E PARTICI-
PAÇÕES EIRELI
CAD Nº: 219502001
NOT. Nº: 199954
END: AV. FORTUNATO ERNESTO VETORAZZO, QD AD 
01P/, LOTE 01, BAIRRO: CONJ. RES. VILLA BORGHESE I
NOME: CARMEM SILDA DE SOUZA
COMP: 
CORR: CARMEM SILVA DE SOUZA
CAD Nº: 239359000
NOT. Nº: 200007
END: R. SINÉSIO BESSAN, QD 25, LOTE 02, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: MARCIO JOSÉ DA SILVA
CORR: MARCIO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 902461000
NOT. Nº: 200014
END: R. SEBASTIÃO VALADARES, QD 40, LOTE 15, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIO ROGERIO PRIETO
CORR: MARCIO ROGERIO PRIETO
CAD Nº: 259309000
NOT. Nº: 200051
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 4, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: LUCIANO PUPO
CORR: LUCIANO PUPO
CAD Nº: 259389000
NOT. Nº: 200053
END: R. ANTONIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 18, LOTE 28, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA
COMP: OSMARINA FERREIRA DOS SANTOS
CORR: OSMARINA FERREIRA DOS SANTOS
CAD Nº: 256612000
NOT. Nº: 200104
END: R. SARGENTO MARGARETE APARECIDA PERES 
GATO PEREIRA, QD 09, LOTE 11, BAIRRO: RES. MIRAN-
TE
NOME: JOCA PARTICIPAÇÕES S/A
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 410664007
NOT. Nº: 200130
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, 680, QD 08, LOTE 30, 
BAIRRO: PQ. RES. CIDADE NOVA
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2608/2020

  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: JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201428000
NOT. Nº: 199942
END: R. RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE C P/, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ILDO JOSÉ DA SILVA
CORR: ILDO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 237901000
NOT. Nº: 199856
END: R. JOÃO ROZANI, QD KA, LOTE 36, BAIRRO: JD. 
NUNES
NOME: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
COMP: 
CORR: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
CAD Nº: 240630000
NOT. Nº: 199946
END: AV. IZABEL MARTINS ARROYO, QD 32, LOTE 04, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIO ROGERIO PRIETO
CORR: MARCIO ROGERIO PRIETO
CAD Nº: 259309000
NOT. Nº: 200051
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 4, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: LUCIANO PUPO
CORR: LUCIANO PUPO
CAD Nº: 259389000
NOT. Nº: 200053
END: R. ANTONIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 18, LOTE 28, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas            

EDITAL n° 2609/2019

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: MICHELE MOSCHIAR ARTACHO
COMP: 

CORR: 
CAD Nº: 210723011
NOT. Nº: 199936
END: R. HONDURAS, 115, QD 02, LOTE 01/02P/, BAIRRO: 
JD. ALTO RIO PRETO
                                                                                                     
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas         

EDITAL n° 2610/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:

NOME: MARIA ALICE APARECIDA DE SIQUEIRA BUISSA
COMP: WILSON JOSÉ DA SILVA
CORR: WILSON JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 246699000
MULTA Nº: 51609
END: R. ANTONIO KFOURI, QD 24, LOTE 508, BAIRRO: 
PQ. DAS AROEIRAS II
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: RAYMUNDO ALVES DOS SANTOS 42063671320
CORR: RAYMUNDO ALVES DOS SANTOS 42063671320
CAD Nº: 254799000
MULTA Nº: 51651
END: A. NORIVAL CAMILO BEZERRA, QD 10, LOTE 16, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2611/2020

  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 terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA E PAS-
SEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 UFM 
POR METRO LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: VALDIR DUTRA DE SOUZA
CORR: VALDIR DUTRA DE SOUZA
CAD Nº: 901999000
MULTA Nº: 51624
END: R. JOÃO JOSÉ DE FREITAS (CABO FREITAS), QD 
18, LOTE 4, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
 São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
             
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2612/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigen-
te:
NOME: JOSÉ ARNALDO BIANCO
COMP: ANTONIO MARMO DA SILVA
CORR: ANTONIO MARMO DA SILVA
CAD Nº: 248375000
MULTA Nº: 51627
END: R. JAYME LUIS DA SILVA, QD 09, LOTE 14, BAIRRO: 
JARDIM BIANCO
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
        Inspetor Fiscal de Posturas 

    

EDITAL n° 2613/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA 
POLOTTO SPE LTDA
COMP: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPÓLIO DE
CORR: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 257389000
MULTA Nº: 51647
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, QD 05, LOTE 12, BAIR-
RO: RES. LUZIA POLOTTO
NOME: WALDEMAR ALBINO DA SILVA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
MULTA Nº: 51672
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

EDITAL n° 2614/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imó-
vel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que 

foi AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE ENTULHO 
DEPOSITADO EM LOTE VAGO, dentro do prazo estipulado 
por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente: 
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: EDSON LUIS BUENO
CORR: EDSON LUIS BUENO
CAD Nº: 258294000
MULTA Nº: 51648
END: R. FIEL FAUSTINO, QD 29, LOTE 2, BAIRRO: LOT. 
SETPARQUE AVENIDA 2

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2615/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - 
MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CA-
ETANO II SPE LTDA
COMP: RAYMUNDO ALVES DOS SANTOS 42063671320
CORR: RAYMUNDO ALVES DOS SANTOS 42063671320
CAD Nº: 254799000
MULTA Nº: 51652
END: R. NORIVAL CAMILO BEZERRA, QD 10, LOTE 16, 
BAIRRO: RES. CAETANO II

São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
    CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n°2616/2020

 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presen-
te Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por ter 
executado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORI-
ZAÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente.
NOME: EDIVALDO PASSARINI ALONSO
COMP: 
CORR: EDIVALDO PASSARINI ALONSO
CAD Nº: 216576000
MULTA Nº: 51660
END: R. FELIPE ANTONIO THOMAZ, 2226, QD 03, LOTE 
01-02, BAIRRO: JD. GISETE
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2617/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a  LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: MOCAIBER GORAYEB NETO
COMP: 
CORR: EUCLEDIA GODOY COSTA
CAD Nº: 208872000
NOT. Nº: 51673
END: R. DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 2422, QD 108, 
LOTE HP/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: BECHARA EL KHOURI, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: BECHARA EL KHOURI, ESPÓLIO
CAD Nº: 209139000
NOT. Nº: 51678
END: R. PROFESSOR STÉLIO MACHADO LOUREIRO, 33, 
QD 04, LOTE 01, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: ILDE DE JESUS SOSSAI PASTORE
COMP: 
CORR: ILDE DE JESUS SOSSAI PASTORE
CAD Nº: 210422000
NOT. Nº: 51679
END: R. ORSINE DIAS AGUIAR, 142, QD 01, LOTE 02, 
BAIRRO:JD. ALVORADA
NOME: ROSANA MALERBA
COMP: 
CORR: ROSANA MALERBA
CAD Nº: 202085000
NOT. Nº: 51681
END: R. JOSÉ S. DO AMARAL SALES, 2059, QD 9, LOTE 
14, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
Inspetor Fiscal de Posturas
                                                              

 EDITAL n°2618/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente:
NOME: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL
COMP: 
CORR: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL
CAD Nº: 203773000
MULTA Nº: 51674
END: R. OSWALDO ARANHA, 965, QD 52ª, LOTE F – DP/ - 
HP/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 26 de Junho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                           
 Inspetor Fiscal de Posturas
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 28 DE JUNHO DE 2020

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

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

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

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

ATENÇÃO PARA O 
REGULAMENTO:

*Ser comerciário sindicalizado

*Curtir a página do @
sincomerciarios.sjrp

*Curtir e compartilhar o post da 
promoção

*Postar uma foto romântica 
no facebook com uma 

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

declaração e utilizar a hashtag 
#namoradossincomerciariosriopreto

* Colocar a publicação em MODO PÚBLICO

* As duas publicações mais curtidas ganharão os 
prêmios descritos na imagem
-1ª lugar: Cesta de chocolates com vinho
-2ª lugar: Cesta de aperitivos e petiscos.
O sorteio será feito on-line nesta segunda-feira (29). 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

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

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

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

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

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

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

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

Dicas para você, 
frentista, se proteger:

17 98200-0078

Justiça agenda para final de 
julho audiência envolvendo 

o grupo Moreno

F
oram agendadas para dos dias 23 e 30 de julho as audiências de conciliação 

na Justiça do Trabalho, no município de Ribeirão Preto, envolvendo o 

Grupo Moreno e sindicatos de trabalhadores do setor sucroalcooleiro.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do Sindalquim (Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) 

a audiência é referente aos 14 dias que o Grupo Moreno deixou de pagar aos seus 

funcionários em 2019, no período na qual a empresa estava em “Recuperação 

Judicial”.

O sindicato vai representar os mais de 700 funcionários nestas audiências. 

“Pegamos as assinaturas nas procurações de todos os trabalhadores. Vamos 

representar os sócios e não sócios”, afirmou Alves Filho.

Boletim – O Sindalquim vai entregar nesta semana um boletim informativo para 

os trabalhadores nas unidades do Grupo Moreno – levando informações sobre 

o agendamento destas audiências e sobre outros assuntos importantes para os 

trabalhadores neste momento vivido durante a pandemia.


