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Animais acolhidos em projeto precisam de ajuda

Polícia Militar 
usa Internet para 
mediar conflitos

Desde quando começaram a ser realizadas pela Internet, no dia 1º de junho, nove atendimentos 
foram feitos, dos quais seis resultaram em acordo digitais extrajudiciais.  Pág. A5

ERA DIGITAL

Canil Amely Gabriela abriga hoje 55 animais 

Divulgação/ SMCS

Até setembro, avenida 
Bady Bassitt ganha ciclovia

Guilherme BATISTA

Tenente Ziroldo coordena o centro de mediação de conflitos

Serão quatro quilômetros de vias exclusivas que ocu-
parão parte do canteiro central da avenida. Pág. A7

Mesmo com fechamentos e 
limitações de horários, impos-
tas para evitar aglomerações 
nos comércios, empresários 
encaram o desafio e abrem 
novas lojas.              Pág. A4

Empreendedores 
ignoram incertezas 

e criam novos 
negócios

Com as aulas presenciais 
suspensas desde o inicio da 
pandemia, estudantes vêm 
adaptando suas respectivas roti-
nas para conseguir minimizar os 
prejuízos nos estudos. Pág. A6

Pandemia afeta 
preparação de 
jovens para o 

vestibular
A LDO (Lei de Diretrizes Or-

çamentárias) para 2021 será 
quase R$2 milhões menor, se 
comparada a este ano. A pre-
visão de Receita é de cerca de 
R$ 2 bilhões.           Pág. A3

Prefeitura 
sanciona Lei com 

o orçamento 
para 2021

Rio Preto registra 
sete mortes por 

Covid-19 em 
24 horas 

Divulgação

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou mais 217 
casos de coronavírus no município ontem. No total, a cidade 
contabiliza 3.296 casos positivos desde o início da pandemia, 
sendo que 1.853 já estão curados.

Rio Preto também confirmou sete mortes em 24horas por 
Covid-19, o maior número registrado em um único dia. As 
vítimas foram três mulheres e quatro homens, sendo que 
somente um homem tinha menos de 60 anos. Todos apre-
sentavam comorbidades. Com a nova atualização Rio Preto 
contabiliza 93 óbitos.
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O novo 
coronavírus 
contamina 
apenas seres 

humanos, mas nem por isso 
eletrodomésticos, utensílios 
e outros produtos deixam 
de apresentar problemas 
durante a pandemia da 
Covid-19. Além do mais, 
aquela compra on-line 
continua correndo o mesmo 
risco de ter sido nada do que 
você imaginou. Como agir, 
então, em situações desse 
tipo quando há um decreto 
determinando quarentena e 
fechando estabelecimentos 
de diversas áreas?
     A recomendação geral 
é: entre em contato com o 
fornecedor imediatamente, 
mesmo que a solução do 
problema aconteça só 
depois do fi m do período 
de distanciamento social. 
Se o item em questão for 
não durável (comida, por 
exemplo), a Lei 14.010/20 
suspendeu temporariamente 
e parcialmente o artigo 49 
do Código de Defesa do 
Consumidor, 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 custos, foi 
suspensa para produtos 
perecíveis, de consumo 
imediato e medicamentos 
durante a pandemia até o 
dia 30 de outubro. No caso 
de bens duráveis (geladeira, 
aparelho de ar condicionado, 
notebook etc), o prazo é de 
90 dias. 
      É preciso considerar a 
questão federal de garantir 
o direito de todos à saúde, 
o decreto de calamidade 

pública nacional do 
Senado, o decreto do 
Governo do Estado de 
emergência com medidas 
de combate à pandemia, 
dentre elas o fechamento 
de atividades comerciais 
diversas, e a recomendação 
de isolamento social. O 
consumidor tem o direito 
de sanar o vício do produto 
e o fornecedor não pode 
simplesmente se negar 
a resolver usando como 
justifi cativa o coronavírus.  
Ele tem que assegurar ao 
consumidor outros meios, 
que não o presencial, para 
resolver. Ele precisa dar uma 
opção ao consumidor.
      Por isso, o ideal é o 
consumidor formalizar 
o problema por e-mail, 
mensagem de WhatsApp, 
ligando, caso haja, para 
central da loja (anotando 
os números de protocolo 
de atendimento) ou 
utilizando-se de qualquer 
outro meio escrito no qual 
detalhe o vício do produto e 
manifestando a necessidade 
de substituição, conserto ou 
devolução do dinheiro.
     Porém, se o consumidor 
não tem acesso à Internet 
e a loja não disponibiliza 
qualquer meio de contato 
enquanto dura a pandemia, 
não há, portanto, a 
obrigatoriedade desse 
reporte inicial – fi cando 
a resolução da questão 
somente para quando o 
estabelecimento reabrir. 
Portanto, o consumidor 
não é obrigado a violar 
o isolamento social para 
ter um direito garantido. 
Até mesmo para enviar 
o produto de volta ao 
fornecedor por Correios o 
consumidor tem o direito de 
fazer isso somente quando 
as recomendações de 

É SEGURO TRANSFERIR 
DINHEIRO POR 

WHATSAPP?

TROCA DE PRODUTOS - 
COMO AGIR NA PANDEMIA

PROCON-SP 
MULTA LIVE 
DE SIMONE E 
SIMARIA

O @proconsp 
multou a Vale 

Sorte Distribuidora 
e Intermediadora de 
Negócios Eireli por 
desrespeitar direitos 
do consumidor. A 
empresa, que atua 
na intermediação 
de venda de títulos 
de capitalização da 
modalidade � lantropia 
premiável da empresa 
Aplub Capitalização 
S/A., veiculou 
publicidade enganosa 
e estabeleceu cláusulas 
abusivas no seu Termo 
de Uso, infringindo 
os artigos 37 e 51 do 
Código de Defesa do 
Consumidor.
    Durante a Live das 
cantoras Simone e 
Simaria, denominada 
“Live das Coleguinhas 
2” divulgada por meio 
da plataforma YouTube, 
a Vale veiculou 
publicidade para 
angariar doações para 
o Hospital do Câncer de 
Londrina, usando como 
atrativo premiações 
em dinheiro e veículos. 
Essas doações eram 
formalizadas por 
meio da aquisição de 
títulos de capitalização, 
remetendo o 
consumidor a um site 
que não disponibilizava 
o Regulamento do 
negócio. Por deixar 
de informar dado 
essencial do serviço, a 
prática con� gura como 
publicidade enganosa 
por omissão.
    As cláusulas abusivas 
identi� cadas pela 
� scalização do @
proconsp no seu Termo 
de Uso são: conceder 
ao fornecedor a 
alteração unilateral do 
conteúdo do contrato 
e exonerá-lo de sua 
responsabilidade 
na ocorrência de 
eventual vazamento 
de dados e, ainda, por 
colocar o consumidor 
em desvantagem 
exagerada por não 
garantir os pagamentos 
processados pela 
administradora do 
cartão e nem responder 
por falhas na operação 
por essa modalidade.
    A multa, que é no 
valor de R$ 212.728,56, 
será aplicada 
mediante processo 
administrativo.

isolamento acabarem.
   Além disso, também 
cabe ao consumidor defi nir 
se a visita da assistência 
técnica acontecerá durante o 
período de distanciamento 
social ou somente após o 
término dele.   O importante 
é o consumidor manifestar 
que existe um vício no 
produto. Isso já garante o 
direito dele à troca, reparo 
ou ressarcimento. Caso ele 
considere que a visita dos 
técnicos põe em risco o 
isolamento dele e da família, 
ele pode recusar. Deve 
dizer que tem medo de ser 
exposto à contaminação e 
quer a visita depois.
     Durante a pandemia da 
Covid-19, loja nenhuma – 
de nenhum ramo comercial 
– pode determinar prazo 
limite para o consumidor 
devolver o produto por 
Correios, muito menos 
presencialmente. O mesmo 
vale para compra feita pela 
Internet, o que tem sido 
muito comum em tempos de 
isolamento. O consumidor, 
entretanto, é obrigado a 
formalizar o desejo de 
desistir da compra em até 
sete dias após ter o produto 
em mãos – conforme 
estabelece o artigo 49 do 
CDC.
     Ou seja, se isso acontecer, 
a prática abusiva [por parte 
do fornecedor] se confi gura. 
Porque o consumidor tem o 
direito de não interromper 
o próprio isolamento social. 
É uma questão de saúde 
mundial, imposta a todos, e 
ele tem o direito de querer 
cumprir a recomendação 
das autoridades de saúde. O 
ato de enviar o produto de 
volta à loja fi ca prorrogado 
até que as medidas de 
distanciamento sejam 
fi nalizadas.

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação
Divulgação

O aplicativo passou a permitir transações e pagamento 
de compras e serviços de forma instantânea. Entenda 

como usar de forma segura
      A partir de agora, os usuários brasileiros do WhatsApp 
podem usar a plataforma para transferir dinheiro 
para outras pessoas ou pagar por produtos e serviços 
instantaneamente, assim como ocorre com o envio das 
mensagens. A novidade deixou o Brasil em polvorosa: 
somos o primeiro País a experimentar esse serviço.
      Para utilizar, é necessário acessar a opção “pagamentos” 
– função que, gradativamente, está sendo inserida no 
aplicativo, e cadastrar cartões de crédito e débito de 
alguns dos bancos parceiros. Inicialmente, as transações 
serão processadas pela Cielo e os usuários só poderão usar 
cartões com bandeira Visa e Mastercard, oferecidos pelo 
Banco do Brasil, Nubank e Sicredi. O uso do crédito só será 
permitido para o pagamento de compras.
     Na prática, toda vez que for fazer uma transação, o 
usuário irá inserir um PIN de 6 dígitos fornecido pelo 
Facebook Pay ou usar a biometria do celular, para proteger 
seus dados bancários. Portanto, o envio e o recebimento de 
dinheiro não poderia ser mais importante em um momento 
como esse.

 Segurança

     Mas será que é realmente seguro usar a plataforma para 
fazer transações � nanceiras? Nosso entendimento é que 
o nível de segurança oferecido aos usuários é bastante 
parecido com o praticado pelos concorrentes, ou seja, 
empresas que fazem intermediação de pagamento. Ou seja, 
é como usar a maquininha de cartão para pagar. Do ponto 
de vista de segurança, o funcionamento é o mesmo.
     Além disso, a solução de pagamento é sujeita a uma 
série de regulamentações dos órgãos públicos, assim 
como qualquer outra plataforma que atue com transações, 
segundo o WhatsApp foram feitas parcerias com empresas 
nacionais que são reguladas pelo Banco Central do Brasil 
(Bacen).
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Reforma
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) autorizou a abertura 
de licitação para executar 
reforma completa no salão 
comunitário de Engenheiro 
Schmitt. O presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (PP), 
que fez o pedido ao prefeito 
da necessidade de reformar 
a salão, participou do evento 
da assinatura do contrato, na 
última sexta-feira. “Foram 
inúmeras reuniões com o 
Executivo, requerimentos e 
emenda à LDO reivindicando 
a reforma”, diz o vereador. A 
reforma será concluída até o 
fim do ano e o investimento 
estimado é de R$ 485 mil.

Desnecessário 
O pré-candidato a prefeito Paulo Bassan (PRTB – foto) 

diz que o adiamento das eleições foi desnecessário. 
Segundo ele, o povo está no meio de uma pandemia 
com recomendação das autoridades sanitárias para o 
distanciamento social. “Só impede o contato do eleitor 
com o candidato”, frisa. Bassan, que é médico, diz que 
candidatos desconhecidos, com potencial para obter bons 
desempenhos nas urnas, continuarão desconhecidos: 
“Isso desequilibra o pleito e os conhecidos podem perpe-
tuar nos cargos e causar abstenção recorde”.

Rotary
A direção do Rotary Norte elegeu nova diretoria para 

administrar a entidade por um ano. Anderson Luís Baiano, 
que trabalha de assessor na Câmara, foi eleito presidente 
e o empresário Osvaldo Graciani, como vice. “O lema da 
entidade deste ano é: Rotary abre novas oportunidades”, 
informou Anderson. O novo presidente esclareceu ainda 
que o objetivo do Rotary, por exemplo, é ajudar a popula-
ção carente, além de creches e de asilos, com doações 
de cestas  de alimentos.  A ex-diretoria da entidade doou 
uma van ao HB.

Pulverizar
Pela quantidade de par-

tidos que prometem lançar 
chapa completa de candida-
tos a vereador nas próximas 
eleições, portanto, o número 
na disputa por uma cadeira na 
Câmara deverá superar aos 
500 postulantes. Isso pode 
atrapalhar os planos de verea-
dores que almejam obter uma 
votação expressiva no dia 
15 de novembro. Como terá 
muito candidato – não im-
porta se esse ou aquele terá 
votação pífia – os votos serão 
pulverizados e, de uma forma 
indireta, acaba refletindo no 
desempenho daqueles tidos 
como campeões de votos.

Congratulações
Nesta pré-campanha 

eleitoral, um grupo de ve-
readores tem exagerado 
com apresentação de con-
gratulações às entidades ou 
pessoas populares, durante 
as sessões da Câmara, com 
o objetivo de reforçar suas 
bases eleitorais. Marco Rillo 
(PSOL), avesso a esse tipo de 
procedimento para ganhar di-
videndos eleitorais, foi enfá-
tico: “Eu não faço isso (con-
gratulações), quando tenho 
que homenagear alguém, 
prefiro fazer pessoalmente”. 
Agora, muitos homenagea-
dos também gostam de ver 
seus nomes veiculados na 
mídia do Legislativo. 

Previsão
A Prefeitura prevê uma 

receita de R$ 2.01 bilhões 
no exercício de 2021. As 
principais fontes de receitas 
são ICMS, R$ 286 milhões, 
ISSQN, R$ 240 milhões, 
IPTU, R$ 190 milhões, e 
IPVA, R$138 milhões. A 
previsão é de um orçamento 
de R$ 1,4 bilhão obtido em 
recursos próprios do muni-
cípio, e R$ 607 milhões de 
repasses federais e estadu-
ais. A Educação terá R$ 279 
milhões, seguido pela Saúde 
com R$ 258 milhões. A Câ-
mara aprovou, na semana 
passada, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), que 
define os investimentos.

Avalanche
O candidato a prefeito 

ou a vereador que pretende 
ganhar dividendos eleitorais 
usando o nome do presi-
dente Jair Bolsonaro nas 
próximas eleições, pode dar 
com os burros n’água. Com 
a avalanche de denúncias 
envolvendo os três filhos do 
presidente – Flávio, Carlos e 
Eduardo – com malfeitos, o 
desempenho do presidente, 
que arrastou até “postes” 
na campanha em 2018, 
dificilmente se repetirá. Os 
políticos que ainda acredi-
tam que pode beneficiar do 
nome dele, portanto, podem 
procurar outro encosto mais 
consistente.

Sistema bruto
Cada deputado federal 

tem verba de R$ 111.675,59 
por mês para contratar até 
25 assessores para trabalhar 
em Brasília, ou nos estados 
onde tem suas bases eleito-
rais. Os salários, dependen-
do da importância do asses-
sor, varia entre R$ 1.025,12 
a R$ 15.698,32 mensais. 
Os encargos sociais como 
13° salário, férias e auxílio-
-alimentação dos assessores 
não são pagos pela verba de 
gabinete, mas com recursos 
da Câmara Federal. Como 
tem rachadinha na Câmara, 
quem ganha mais também 
tem de pagar o dízimo. O 
sistema é bruto!

LDO é sancionada com 
previsão orçamentaria 
de mais de R$ 2 bilhões 

A LDO (Lei de Diretrizes Or-
çamentárias) de Rio Preto para 
o ano de 2021 foi sancionada 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e publicada no Diário 
Oficial (Jornal DHoje) deste 
sábado (04).

A lei define as diretrizes or-
çamentárias da Administração 
Municipal direta e indireta para 
2021 e as orientações para 
elaboração e execução da lei 
orçamentária anual. A LDO 
dispõe também sobre as alte-
rações na legislação tributária 
do município.

A LDO para o ano de 2021 
tem uma previsão orçamentária 
menor em quase R$ 2 milhões, 
se comparada com a previsão 
feita para este ano. A previsão 
de Receita Líquida (Direta 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.

O secretário de Planeja-
mento, Israel Cestari, durante 
audiência pública realiza em 
abril na Câmara Municipal es-

clareceu que por conta da pan-
demia do Covid-19 e as suas 
consequências na econômica 
nacional e local a palavra-chave 
da administração municipal é 
cautela – esse número poderá 
e deverá ser alterado no mês 
de setembro quando deve ser 
apresentada a LOA (Lei Orça-
mentária Anual).  “Em setem-
bro, teremos uma radiografia 
melhor da situação”, salientou 
Cestari na oportunidade.

Para a LDO de 2021 os dois 
principais investimentos serão 
para as secretarias de Educa-
ção e Saúde: a previsão para a 
Educação é o investimento de 
25,5% do orçamento com R$ 
279 milhões e a Saúde com 
23,65% chegando a R$ 258,8 
milhões.

A previsão de receita resul-
tante dos impostos é de R$ 
1,094 bilhão, sendo o maior 
montante oriundo da cota-parte 
do ICMS R$ 286,4 milhões, 
seguido pelo ISS R$ 240,7 mi-
lhões e IPTU R$ 190,5 milhões.

As despesas consolidadas 
no setor de Infraestrutura para 
2021 na LDO serão de R$ 
583,8 milhões que serão utili-
zados nas seguintes secretarias, 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

autarquias e empresas públi-
cas: Obras, Serviços Gerais, 
Agricultura, Habitação, Meio 
Ambiente, Trânsito, Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto) e Emcop 
(Empresa Municipal de Casas 
Populares).

Já para as despesas con-

solidadas da área social, as 
secretarias municipais de Edu-
cação, Saúde, Assistência So-
cial, Esporte, Cultura, Mulher 
e Trabalho terão R$ 870,7 
milhões, sendo os maiores 
montantes para Educação R$ 
408,1 milhões e Saúde R$ 
471,4 milhões.

PARA 2021

A previsão de receita resultante dos impos-
tos é de R$ 1,094 bilhão, sendo o maior 
montante oriundo da cota-parte do ICMS R$ 
286,4 milhões, seguido pelo ISS R$ 240,7 
milhões e IPTU R$ 190,5 milhões.

Projeto quer ampliar orientação de 
higiene dos alunos nas escolas

Um projeto de autoria do ve-
reador Celso Luiz Peixão (MDB) 
quer reforçar o ensino de higiene 
pessoal nas escolas munici-
pais de Rio Preto. O projeto 
118/2020 está na ordem do dia 
da sessão da próxima terça-feira 
(7) quando a legalidade será 
apreciada pelos vereadores.

Caso o projeto seja aprovado, 
as escolas ficarão obrigadas a 
incluir nos conteúdos programá-
ticos das disciplinas do ensino 
fundamental campanhas educa-
tivas periódicas que terão como 
função orientar os alunos sobre 
a importância da higiene pessoal.

Segundo o vereador em sua 
justificativa, a pandemia da Co-
vid-19 mostrou a importância da 
higienização para evitar doenças 
– e que é atualmente, mais do 

que nunca, há necessidade de 
transmitir às crianças os bons 
hábitos para que sejam repetidos 
tanto na escola quando nas suas 
casas.

Dentro do projeto está pro-
posta a criação de uma “Semana 
Educativa de Higiene Pessoal”, 
na qual as escolas poderão 
realizar palestras, seminários e 
outras atividades para envolver 
as crianças.

O parlamentar salienta em 
sua justificativa que “A educa-
ção não deve, simplesmente, 
se limitar em informar, pois está 
se mostra eficaz apenas quando 
existe, efetivamente, a incorpora-
ção dos hábitos que se pretende. 
Hábitos simples como lavar as 
mãos e escovar os dentes são 
quesitos fundamentais para se 
ter saúde e principalmente evitar 
a contração de doenças infecto-
contagiosas”.

Pontilhão de Talhado tem acesso liberado

O Dnit (Departamento Na-
cional de Infraestrutura e Trans-
porte) liberou neste sábado (4) 
a passagem sob o viaduto da 
BR-153, que liga a vicinal do 

Distrito de Talhado à Avenida 
Danilo Galeazzi.

A obra, que estava para-
lisada, causou discussão na 
Câmara Municipal e protestos 
de moradores dos arredores que 
eram obrigados a percorrer mais 

Sérgio SAMPAIO

DNIT- Acesso foi liberado ontem

Sèrgio SAMPAIO

OBRA

de cinco quilômetros por
No dia 19 de junho, a dire-

ção do Dnit em Rio Preto – após 
um pedido feito pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e pelo 
presidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (Progressistas) – se 

comprometeu a entregar a libe-
ração da passagem em 15 dias 
e o prazo, que venceria neste 
sábado, está sendo cumprindo. 
Ambos estiveram na manhã 
deste sábado no local para ao 
acompanhar a liberação.

SESSÃO

Sérgio SAMPAIO Sèrgio SAMPAIO

LEGALIDADE- Projeto de autoria do vereador Peixão
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Empreendedores encaram o desafio 
de começar um negócio na pandemia

A pandemia causada pelo 
coronavírus gerou diversas 
incertezas no comércio, com 
possibilidades constantes de 
fechamento e alteração de ho-
rários para diminuir as aglome-
rações. Os lojistas dos shoppin-
gs em Rio Preto foram uns dos 
que mais sofreram no período, 
pois só conseguiram reabrir no 
dia 1 de junho. Antes disso, a 
maioria teve que passar a uti-
lizar o sistema de delivery para 
não ficar totalmente parado. 
Apesar dessa situação, alguns 
empreendedores resolveram 
se arriscar e começar um novo 
negócio durante a pandemia.

No Riopreto Shopping fo-
ram inauguradas duas lojas e 
outras três foram reformadas 
entre os meses de abril e ju-
nho. Uma das lojas que come-
çaram foi no setor de vestuário 
infantil. “Nós já tínhamos uma 
loja no bairro Redentora e 
resolvemos migrar para o Sho-
pping, mas a pandemia adiou 
a inauguração. A chegada do 
clima mais frio tem ajudado 
os negócios neste momento e 
minimizando as despesas que 
tivemos durante o período que 
tivemos que fechar as portas. 
Continuamos com o sistema 
de delivery, mas as pessoas 
preferem mesmo a loja física”, 
comentou Micheli Dias, pro-
prietária da Magia Kids Store, 
junto com sua sócia Sandra 
Simal.

No Plaza Avenida Shopping, 
foram abertas quatro novas 
lojas durante a pandemia. O 
proprietário da Havok Store 
(loja especializada em produ-
tos da marca Xiaomi), Bruno 

de Jesus Taveira, falou sobre a 
experiência de inicia um negó-
cio em meio a uma crise. “Era 
para ter começado em abril, 
mas iniciamos mesmo no dia 1 
de junho, quando permitiram a 
reabertura do shopping. Nosso 
segmento tem uma procura 
relativamente boa, ainda mais 
com as pessoas ficando mais 
tempo em casa, mas acho que 
no geral é muito difícil começar 
um negócio neste momento”, 
afirmou.

No Praça Shopping, há 
previsão de inauguração de 
duas lojas, mas ainda não há 
data. Já o Shopping Iguatemi 
não informou a quantidade 
de lojas que abriram durante 
o período. O shopping Cidade 
Norte afirmou que algumas 
lojas aproveitaram o período 
para realizar algumas reformas 
e que outras estão em detalhes 
em finais para inaugurar.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Os lojistas dos sho-
ppings em Rio Preto 
foram uns dos que 
mais sofreram no 
período, pois só con-
seguiram reabrir no 
dia 1 de junho. Antes 
disso, a maioria teve 
que passar a utilizar 
o sistema de delivery 
para não ficar total-
mente parado.

Mulher se passa por funcionária de 
banco e furta cartão de aposentado

Um homem aposentado 
de 72 anos de São José do 
Rio Preto registrou boletim de 
ocorrência nesta sexta-feira (3) 
alegando que teve o cartão do 
banco furtado por uma mulher 
que dizia ser funcionária do 
local.

Segundo o bo let im,  a 
vítima foi realizar o saque 
do benefício do INSS no dia 

dois de junho em uma agên-
cia na rua Voluntários de 
São Paulo. Com dificuldades 
para utilizar o sistema infor-
matizado, uma mulher que 
alegava trabalhar no banco 
se ofereceu para ajuda-lo. 
No entanto, ao fazer o saque 
neste mês de julho, o apo-
sentado descobriu que o seu 
cartão havia sido substituído 
por outro cartão da mesma 

Vinicius  LIMA

Praça Shopping 
passa a operar com 

estacionamento próprio

O Praça Shopping, principal 
reduto comercial da região cen-
tral de Rio Preto, passa a operar 
com estacionamento próprio a 
partir de hoje (01). A decisão 
veio para dar mais comodidade 
ao cliente e simplificar a opera-
ção com o lojista, já que antes o 
condomínio tinha convênio com 
diversos parques.

O estacionamento oficial do 
Praça Shopping ficará localiza-
do no pavimento superior da 

Catedral e será operado pela 
Med Parking. Ao consumir o 
mínimo de R$ 20,00 no mall 
o cliente ganha um selo que 
dá direito às 2h gratuitas, 
para isso é necessário fazer o 
cadastro apresentando a nota 
fiscal na Central do Cliente 
(Piso General).

Praça Shopping 
Rua: Bernardino 

de Campos, 2940 – 
Centro. 

Informações: (17) 
2139-2900.

Da REDAÇÃO

Divulgação

NO CENTRO 

PLANTÃO POLICIAL
Adolescente ameaça 

mãe do namorado
com marreta

Durante a madrugada deste 
sábado (4), a polícia militar 
atendeu um chamado no bair-
ro Residencial Mirante em Rio 
Preto, onde uma jovem de 16 
anos teria ameaçado a mãe do 
namorado com uma marreta.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao chegar no local, os 
policiais se depararam com a 
adolescente segurando marreta 
junto com outra mulher de 18 
anos, irmã da jovem, em frente 
ao imóvel. De acordo com a 
vítima, ela teria colocado o filho 
e a nora para fora de casa após 
diversas brigas e os pertences 
teriam ficado no local. A adoles-
cente gritou para vítima abrir o 
portão, pois caso o contrário iria 
arromba-lo. Temendo a amea-
ça, a mulher abriu.

Com a chave do quarto do 
filho, a jovem entrou e pegou 
alguns pertences do rapaz. Ela 
afirmou aos policiais que teria 
pegado a marreta apenas para 
se defender. Por falta de tes-
temunhas isentas, o caso foi 
encaminhado para delegacia 
responsável.

Vinicius LIMA
instituição.

Em pose do cartão da vítima, 
a mulher teria realizado diversas 
operações bancárias, incluindo 
três contratos de empréstimos 
com o valor total de mais de R$ 
28 mil. O aposentado alega difi-
culdade de reconhecer a autora 
do crime, pois na ocasião ela 
estava máscara por conta da 
pandemia. A polícia investiga 
o caso.

Homem é detido com 22 porções 
de cocaína no Solo Sagrado

A Polícia Militar apreendeu 
um homem de 22 anos com 
22 porções de cocaína no bairro 
Solo Sagrado, em Rio Preto, na 
noite desta sexta-feira (3).

Segundo o boletim de ocor-
rência, os policiais estavam em 
patrulhamento pela zona norte, 
quando avistaram um casal 
conversando com um indivíduo. 
Ao perceber a aproximação da 
viatura, o homem ficou descon-

certado e os policiais realizaram 
a abordagem.

Foram encontradas com 
ele duas porções de cocaína 
embaladas em tubos plástico 
e mais 20 porções de baixo de 
um galho próximo ao rapaz. O 
homem negou a propriedade 
daquelas 20 porções e disse 
que as outras duas encontra-
das com ele eram para consu-
mo próprio. Ele também disse 
que estava orientando o casal 
sobre onde poderiam comprar 

a droga.
O homem foi levado pela 

polícia, onde foi determinado 
a prisão em flagrante de delito 
do detido, alegando que “é de 
conhecimento notório no meio 
policia que os traficantes não 
costumam portar toda sua 
droga quando estão vendendo, 
com a ideia de que se forem 
abordados com pouca quanti-
dade serão tidos como usuário 
e liberado”, de acordo com o 
boletim.

Vinicius  LIMA

América promove feijoada para compra de equipamentos

O América de Rio Preto 
está realizado durante o mês 
de julho a venda de feijoadas. 
Com a campanha intitulada 
“Drive-Thru do Rubro”, a ini-
ciativa visa arrecadar recursos 
para compra de equipamen-
tos para iniciar a TV América, 
um canal na Internet inspi-
rado no que outros clubes já 
possuem.

“Com esse período de 
isolamento social, em que os 

torcedores não poderão ir ao 
estádio, pensamos em criar 
esse canal nas redes sociais 
para que possam acompanhar 
o clube nos jogos e no dia a 
dia também. O América é um 
time de massa aqui na cidade 
e esperamos um grande enga-
jamento da torcida”, afirmou 
Sérgio Parada, diretor de 
marketing do Rubro. Outra no-
vidade é que o clube passará 
a fabricar o próprio uniforme.

A feijoada já está sendo 
vendida pelo valor de R$ 50, 

porção que serve para duas 
pessoas. As compras só pode-
rão ser feitas antecipadamente 
e a retirada será no Teixeirão 
no dia 1 de agosto, das 11h 
às 14h. “Faremos no sistema 
drive-thru e seguiremos todas 
as recomendações orienta-
ções da saúde”, comentou 
Parada. Interessados poderão 
entrar em contato pelos nú-
meros (17) 98825-5833 e 17 
99791-2647.

O presidente do América, 
Luiz Donizete Prieto, o Italiano, 

SOLIDARIEDADE

também falou sobre a possibi-
lidade do Botafogo de Ribeirão 
Preto utilizar o Teixeirão como 
casa para os últimos jogos do 
Paulistão. “Eles estão com 12 
casos de coronavírus, sendo 
nove em atletas, então a lo-
gística é bem complicada”, 
afirmou. Com atualização do 
governo do Estado de São 
Paulo nesta sexta-feira (3), 
Ribeirão Preto segue fase ver-
melha e portanto o Botafogo 
continuará sem poder realizar 
treinos.

Vinicius  LIMA
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Agência espacial 
russa vai voltar a levar 

turistas ao espaço
O sonho de ir ao espaço não é apenas um sonho para 
uma pequena parcela de pessoas, já que a ROSCOSMOS 
[Agência Federal Espacial Russa], depois de uma pausa 
de uma década do turismo espacial, vai enviar dois turis-
tas para a Estação Espacial Internacional utilizando sua 
famosa nave Soyuz. Segundo a agência, um dos turistas 
fará uma caminhada espacial junto a experiente cosmo-
nauta russo, e será o primeiro turista do mundo a realizar 
tal façanha. 
Para realizar o feito, a agência russa está trabalhando jun-
to com  com a empresa americana Space Adventures, 
para viabilizar esse filão do turismo espacial destinado 
aos clientes dispostos a pagar caro pela viagem. A em-
presa já trabalhou com a Roscosmos antes e enviou sete 
para a ISS em oito diferentes viagens, sendo o último 
deles em 2009.

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

Com a aposentadoria dos ônibus espaciais, e assinatura 
de convênio entre a NASA e ROSCOSMOS para o envio 
de cosmonautas pela Rússia, a agência russa interrom-
peu seus esforços de turismo espacial para dar priorida-
de ao seu convênio com a agência americana. A Soyuz 
assim tornou-se o único meio para todos os países con-
veniados no consórcio ISS de chegarem ao espaço ao 
custo de de US $ 80 milhões por assento.
Para concorrer nessa área surge a A SpaceX, que recen-
temente lançou missão tripulata justamente para mos-
trar ao mundo que chegou para concorrer no mercado 
de turismo mais fértil e cobiçado do mundo. Elon Musk 
realizar vôos regulares de passageiros no Crew Dragon. 
Correndo por fora aparece também a Boeing, que está 
desenvolvendo uma cápsula -100 Starliner, que levará 
os astronautas americanos para a ISS. Para os america-
nos isso representa um grande avanço, pois a NASA não 
fica mais tão dependente do Soyuz.
Preocupada com a concorrência que chega, a agência 
russa investe agora seus esforços no turismo espacial, 
e oferecer caminhada espacial será um avanço a mais, 
pois requer treinamento intenso e muito planejamento. 
Não há detalhes sobre quanto custará uma viagem como 
essa, mas sabemos que será bem caro, e os turistas te-
rão que se submeter à intenso treinamento assim como 
os demais astronautas. Segundo o presidente da Spa-
ce Adventures, “Um cidadão particular que conclua uma 
caminhada espacial seria um grande avanço nos voos 
espaciais privados”, seria uma maneira de comemorar o 
sucesso de quase duas décadas da parceria público-pri-
vada entre a empresa americana e a agência russa. 

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

Polícia Militar realiza mediação 
de conflitos pela Internet

A pandemia, provocada pela 
Covid-19, fez o mundo parar. 
Cada um, da sua forma, está 
vivendo dias difíceis, confusos 
e incertos em relação ao futuro. 
No entanto, serviços considera-
dos essenciais não podem ser 
suspensos. Após permanecer 
sem audiência de mediação 
de conflitos, entre 1º de março 
e 31 de maio, a Polícia Militar 
retomou as atividades do Cen-
tro Judiciário de Soluções de 
Conflitos e Cidadania, no dia 
1º de junho com realização das 
audiências de forma on-line.

As reuniões entre as par-
tes, que antes eram feitas 
presencialmente, precisaram 
ser adaptadas para a nova 
realidade em manter o isola-
mento social, como forma de 
frear o avanço de infecção do 
vírus. Desde quando come-
çaram a ser realizadas pela 
Internet, nove atendimentos 
foram feitos, dos quais seis 
resultaram em acordo digitais 
extrajudiciais.

Um deles foi da professora 
Priscila Valsechi. Após ter o 
carro batido por uma mulher, 
que se recusou a pagar o pre-
juízo, ela buscou o atendimento 
do núcleo. “Foi ótimo e eles 
foram muito atenciosos, além 
de que conseguimos fechar um 
acordo, sem que eu precisasse 
gastar com a Justiça e demo-
raria muito mais. Recebi um 
e-mail com todas as instruções 
de como deveria proceder para 
participar da reunião on-line. A 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

outra parte foi contatada pela 
Polícia Militar e eu não poderia 
ficar mais satisfeita”, contou.

A audiência, entre as partes 
e os mediadores, de forma 
on-line possibilitou além da re-
tomada do trabalho, que novos 
conflitos não se acumulem. “A 
audiência virtual traz de volta a 
paz social, como nos casos de 
vizinhos que estão se desen-
tendendo. Também aqueles 
que se envolveram em um 
acidente de trânsito, podem ter 
seus veículos consertados com 
mais rapidez. E quem causou o 

Desde que foi inaugurado em abril de 2019, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 
e Cidadania já realizou 580 atendimentos

Guilherme BATISTA

acidente pode fazer um acordo 
para pagar o estrago, em algu-
mas parcelas, basta que ambos 
concordem. Se forem para a 
justiça, não tem essa facilidade 
de dividir os valores devidos, 
terá que cumprir a determina-
ção judicial”, afirmou o tenente 
Claudio Luciano Ziroldo.

Coordenado pelo tenente 
Ziroldo, o novo centro de media-
ção de conflitos foi inaugurado 
em abril do ano passado, com 
a novidade de ter força para 
homologar acordo por lei e 
estabelecer multa para quem 
desrespeitar o que for assinado. 
Chamado de Centro Judiciário 
de Soluções de Conflitos e Ci-
dadania, o núcleo atente casos 
desde brigas entre familiares, 
entre vizinhos, reclamação 
por perturbação de sossego 
até acidentes de trânsito sem 
vítimas, além de diversas ou-
tras questões de natureza cível 
patrimonial, como desacordos 
comerciais, e conflitos de loca-
ção de imóveis e outros.

Na maioria das vezes, as 
brigas ocorrem nos feriados 
prolongados, finais de semanas, 
entre as noites de sexta-feira e 
domingo, segundo a PM. Capa-
citados para este atendimento, 
a equipe é formada por quatro 
policiais militares, soldados e 
cabos, supervisionados pelo 
tenente Ziroldo e o sargento 
Regis Del Bem.

O atendimento de conflito 
teve inicio em 2013. “O gran-
de diferencial é que, agora, o 
acordo firmado dentro deste 
núcleo tem força de lei, com ho-
mologação do Poder Judiciário. 
Quem descumprir fica sujeito a 
uma multa a ser estabelecida 

caso a caso”, explicou o tenente 
Ziroldo.

Como funciona

Quem tem um problema, 
pode procurar a Polícia Militar 
para reclamar sobre o conflito 
ou os próprios policiais identi-
ficam uma ocorrência que haja 
necessidade da mediação. 
A PM age como conciliadora 
entre as pessoas em conflito 
e as convoca para reunião no 
Centro Judiciário de Soluções 
de Conflitos e Cidadania. Em 
cada encontro, os envolvidos 
expõem seus argumentos. Após 
o consenso, elas são encami-
nhadas para reunião de assi-
natura do acordo, que depois 
será encaminhado para um juiz 
homologar o documento.

Para solicitar a mediação de 
conflito, basta procurar o núcleo 
que atende de segunda a sexta-
-feira, das 10h às 16h, na rua 
Antônio Geromel, no bairro São 
Francisco. Você também pode 
entrar em contato por meio 
dos telefones: (17) 32161505 
ou (17) 32258976, ou ainda 
encaminhar sua solicitação por 
meio do site http://portaldame-
diacao.net ou do e-mail 17bp-
micejusc@policiamilitar.sp.gov.
br . Não é necessário contratar 
advogado para participar.

Mediação 
Comunitária

A PM já mantém em Rio Pre-
to projetos de conciliação desde 
2013, chamados de Núcleos de 
Mediação Comunitária da Polí-
cia Militar, que têm em média 
54 acordos por mês.

TRÂNSITO

Ciclovia na Bady Bassitt deverá 
ser concluída em setembro

As obras para a construção 
de uma ciclovia na avenida 
Bady Bassitt deverão ser fina-
lizadas no mês de setembro. A 
construção vai permitir a inter-
ligação das avenidas Philadel-
pho Gouveia Neto e Juscelino 
Kubitscheck, possibilitando 
ainda o acesso ininterrupto ao 
bicicletário do novo Terminal 
Urbano, na Praça Cívica.

Serão quatro quilômetros 
de vias exclusivas que ocupa-
rão parte do canteiro central 
da avenida Bady Bassitt, nos 
dois sentidos. A ciclovia inicia 
na avenida Philadelpho, junto 
ao Jordão Reis, e termina na 
avenida Juscelino, na altura 
da Rua Francisco Antônio dos 
Santos, próximo ao supermer-
cado Mufatto.

O serviço foi iniciado no dia 
27 de abril e a empresa ven-
cedora da licitação foi a Cons-

troeste. O valor total da obra 
é R$ 1,9 milhões. O projeto 
prevê dois tipos de pavimento 
ao longo da ciclovia, sendo um 
rígido em concreto e outro de 
pavimento flexível, em revesti-
mento asfáltico. Será feita toda 
a pintura da pista para facilitar 
a identificação aos usuários.

Na avenida Philadelpho 
Gouveia Neto já foi feita a ins-
talação de gradis separando a 
área para ciclistas do fluxo de 

Interligação do Novo Terminal 
às ciclovias existentes do Lago 
III e da Av. Chosso Okanobo; 
complementação da sinaliza-
ção da ciclovia da rua João 
Mesquita, entre as Av. Ernani 
Pires Domingues e Cenobelino 
de Barros Serra; e comple-
mentação da sinalização da 
ciclovia da Av. Ernani Pires 
Domingues, entre a rua João 
Mesquita e o Complexo Viário 
Yolanda Bassit.

Da REPORTAGEM

veículos e passarela metálica 
sobre o rio Preto junto à Rua 
General Glicério. O mesmo 
serviço está sendo executado 
no momento em trechos da 
avenida Bady Bassitt, com a 
instalação dos gradis.

Futuramente, novas obras 
e serviços serão necessá-
rios para a interligação das 
ciclovias já existentes, além 
de reformas e intervenções 
pontuais. Algumas delas são: 

Divulgação SMCS
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Professora cria página para divulgar arte na escola
“Diário de uma professora de Arte” compartilha ideias e 

apresenta a arte para os alunos.

 Todo aluno em uma escola possui uma disciplina favorita. Educação Física e Arte lideram as preferências. A primeira proporciona aos alunos movi-
mentar o corpo, competir e se exercitar. A segunda permite soltar a criatividade e a imaginação sem as limitações. Por exemplo, se você quiser fazer um dese-
nho de um sapo azul você pode. Uma rápida pesquisa no google por “sapo diferente”, mostra que existem sapos amarelos, azuis e até mesmo transparentes! 
Não importa se a maioria dos sapos são verdes, o seu sapo, na aula de arte, pode ser como você quiser! Afinal isto é arte! E esta liberdade proporciona dar 
asas a imaginação. 
 A professora Ludiane Martins Santos, que leciona nas escolas EM Prof. Alberto Basílio de Almeida, EM Cel. José Batista de Lima e Colégio Batista 
Rio Pretense, resolver criou uma página no Facebook para compartilhar suas experiências em sala de aula. Confira a entrevista!

Quando surgiu a ideia da criação da página e qual o objetivo de sua 
criação?
A ideia da página surgiu em outubro de 2017 a princípio com o objetivo de 
compartilhar os trabalhos de meus alunos e ideias de atividades diferencia-
das, hoje divulgo conteúdos relacionados à artistas, obras de arte, indicações 
de exposições, museus, etc.

A quanto tempo você leciona artes? Por que escolheu esta área?
Sou formada em Educação Artística com habilitação em Artes plásticas desde 
2005 mas leciono há 9 anos. Bem, sempre “levei jeito” para arte e ao ganhar 
uma bolsa de estudos, fiquei radiante com a oportunidade em me graduar na 
área.

Quais as dificuldades de trabalho nas escolas públicas? Teve alguma 
situação em particular que te marcou?
As maiores dificuldades que encontro é o espaço físico e falta de materiais 
para desenvolver atividades diferenciadas. Sim, positivamente! Um carinho 
especial pela escola Darcy Ribeiro onde encontrei uma gestão parceira que 
acreditou no meu trabalho disponibilizando um espaço adequado para o de-
senvolvimento das aulas práticas. Impossível citar apenas um em especial, 
fizemos desde pinturas corporais com grafismos indígenas até esculturas em 
arame e papel machê!

Em tempos de isolamento social, muitas pessoas estão valorizando mais 
as artes, seja música, filmes, ou desenvolvendo hobbies como artesana-
to e pintura. Qual é a lição que devemos aprender neste momento?
A arte sempre contribuiu para que lidemos de forma mais saudável equilibran-
do nossas emoções em momentos de crise. Toda e qualquer atividade artísti-
ca melhora a autoestima da pessoa. A lição que fica é o dever que temos de 
valorizar a arte e os artistas!

Como é ser professora de arte em um país que não valoriza a cultura?
Desafiador. Um país que não valoriza a educação consequentemente a cultura 
também fica de lado. 

Como trabalhar artes em escolas públicas onde falta livros e apostilas. Há 
materiais de artes disponíveis?
Hoje posso dizer que sou privilegiada em poder usufruir de livros que auxiliam 
na aprendizagem dos alunos, mas já dei aulas em muitas escolas em que o 
professor tinha que comprar seu próprio giz e usar seus próprios livros.

Com sua página no Facebook, o que você mais aprendeu ou gostou de 
postar?
Na minha página você encontra um pouquinho de cada assunto, todos claro 
relacionados a arte! O que mais gosto é de compartilhar (publicar) os trabalhos 
desenvolvidos pelos meus alunos. O que eu mais surpreendi foi a releitura que 
eles fizeram do quadro “O Quarto em Arles”- Van Gogh, onde eles tinham que 
reproduzir em 3D. Fiquei encantada e muito orgulhosa!

Como é lecionar remotamente aulas de artes?
Não houve uma educação digital, porém estamos tentando com todo o esforço 
e amor a profissão. Tenho aprendido muito com colegas de trabalho que já ti-
nham conhecimento em ferramentas e programas digitais. Nós, professores de 
arte somos comparados aos pedagogos. Amamos papéis, materiais (risos)...

Qual foi a principal lição das aulas remotas?
Que nada substitui o mundo real, a interação social. Aproveitar para relatar 
tamanha saudade dos meus queridos alunos! Convido a todos a conhecerem a 
minha página “Diário de uma professora de Arte”. O endereço é: 
www.facebook.com/ProfessoraLudyMartins.

Estudantes adaptam preparação para 
vestibulares durante a pandemia

Com as aulas presenciais 
suspensas desde o inicio da 
pandemia, estudantes de 
todo o país têm enfrentado 
desafios na preparação para 
os vestibulares de 2020. Seja 
pelo contato reduzido com os 
professores ou pela indefini-
ção nas datas de aplicação de 
provas, os alunos vêm adap-
tando suas respectivas rotinas 
para conseguir minimizar os 
prejuízos.

“Esse ano é de pura adap-
tação para os estudantes. 
Estamos disponibilizamos 
videoaulas para manter as ati-
vidades durante esse período. 
Continuamos também ofere-
cendo um acompanhamento 
individualizado com análise 
de rendimento, aplicação 
de simulados e monitorias. 
Estamos sempre cobrando 

os alunos sobre a montagem 
de uma rotina de estudos, 
para que possam continuar 
tendo o mesmo rendimento 
estudando em casa”, explicou 
a coordenadora pedagógica do 
Colégio Kelvin, Priscilla Vanfor-
lim Zago.

De acordo com ela, a re-
alização de simulados é uma 
das melhores formas de se 
preparar para os vestibulares. 
“Ao fazer esse treino, o aluno 
já chega no dia da prova sa-
bendo qual estratégia utilizar, 
se vai começar pelas questões 
mais fáceis ou pelas difíceis, 
se vai fazer a redação primeiro, 
entre outras”, afirmou Priscilla.

A estudante Ana Elisa San-
tana, 18 anos, deixou Rio Pre-
to após o inicio da pandemia 
e retornou para o município 
de Aparecida do Taboado-MS 
para ficar com a família. Ela 

Vinicius LIMA

pretende presta vestibular 
para medicina neste ano. “Es-
tando em casa, existem os de-
safios como as interrupções e 
a presença de mais coisas que 
causam distração. Quando 
estamos no cursinho, temos 
o ambiente propício para estu-
dar, os centros de estudos, em 
que você sabe que é proibido 
usar o celular, em que não 
se pode conversar, ou seja, é 
mais fácil manter a disciplina 
e o foco. Em casa, você tem 
que organizar um ambiente 
para poder estudar e é mais 
difícil manter a concentração 
e a disciplina,”, explicou.

Ana também falou sobre 
ansiedade durante o período. 
“Acaba sendo um pouco difícil 
essa situação, mas temos que 
respeitar os nossos limites 
e acreditar que tudo vai dar 
certo no final. Um recado que 

Arquivo PESSOAL
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deixo para todos os estudantes 
é que não esperem as condi-
ções ideais para continuarem 
estudando, façam aquilo que 
for possível nas condições que 
você tem hoje”, comentou. 
Sobre a enquete promovida 
pelo governo para definir a 
nova data do Enem, a estu-
dante afirma que para ela a 
melhor data seria em janeiro, 
para ter um maior tempo de 
preparação.

Ana também falou sobre ansiedade durante 
o período. “Acaba sendo um pouco difícil essa 
situação, mas temos que respeitar os nossos 
limites e acreditar que tudo vai dar certo no 
final. Um recado que deixo para todos os 
estudantes é que não esperem as condições 
ideais para continuarem estudando, façam 
aquilo que for possível nas condições que 
você tem hoje” 



Projeto que oferece abrigo para 
animais abandonados precisa de ajuda
 Uma engenheira civil de 

São José do Rio Preto começou 
um projeto, junto com sua mãe, 
para resgatar e oferecer abrigo 
para animais abandonados na 
rua. Com aproximadamente 
55 animas resgatados, entre 
cachorros e gatos, o canil 
Amely Gabriela tem enfrentado 
dificuldades para continuar aju-
dando os bichinhos e precisa 
de doações.

“O canil começou através 
da minha mãe, que foi resgatar 
uma cachorrinha que estava 
precisando de ajuda. Depois, 
ela começou a ajudar os ani-
mais da rua e alimentá-los. É 
um projeto muito importante 
e a minha família acolheu 
de braços abertos”, explicou 
Anneliza Galdiollo, uma das 
responsáveis pelo projeto.

De acordo com ela, dois res-
taurantes ajudavam na compra 
de alimentos. Porém, com a cri-
se causada pela pandemia do 
Coronavírus, as empresas tive-
ram que encerrar as doações. 
“Algumas pessoas nos ajudam, 
mas ainda assim precisamos 
doações para comprar ração, 
pois são muitos animais para 
manter”, comentou Anneliza.

O empresário Jean Carde-
nas visitou o local e gostou do 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O canil Amely Gabriela precisa de ajuda para manter os 55 animais abrigados no local

Divulgação

Para manter o bichinho saudável, é preciso manter uma atenção especial com a alimentação

O canil começou através da minha mãe, que foi 
resgatar uma cachorrinha que estava precisando 

de ajuda. Depois, ela começou a ajudar os 
animais da rua e alimentá-los. É um projeto 

muito importante e a minha família acolheu de 
braços abertos

“

”

Saiba como alimentar 
seus pets no inverno

Você cuida bem da sua ali-
mentação no inverno, não é 
mesmo? Então, saiba que seus 
pets também merecem cuidados 
específicos nessa estação do ano. 
Além de manter o espaço onde 
eles dormem aquecido, colocar 
roupinhas e diminuir a frequência 
de banhos, é necessário prestar 
atenção no que cães e gatos 
comem.

A principal dúvida é em rela-
ção à fome dos animais. Muitas 
pessoas acreditam que durante 
o inverno os pets sentem mais 
fome, pois necessitam de mais 
energia para manter sua tempera-
tura corporal estável. Porém, esse 
raciocínio pode estar equivocado.

O fato de o inverno brasileiro 

ser considerado ameno, somado 
às condições em que a maioria 
dos pets vive, são fatores que 
tornam menos provável que a 
temperatura interfira no funcio-
namento do organismo do animal.

“A grande maioria de cães e 
gatos que têm abrigo possuem 
camas, roupinhas e cobertores, 
o que contribui para que eles 
mantenham a temperatura cor-
poral estável”, explica o médico 
veterinário Flavio Silva.

Se a temperatura do pet se 
mantém estável com essas con-
dições, isso significa que o corpo 
dele não está gastando mais 
energia para se manter aquecido. 
“Como não há aumento no gasto 
energético, não há motivo para 
repor energia com mais calorias, 
muito menos para que o animal 

sinta mais fome. Portanto, o tu-
tor não deve oferecer alimento a 
mais”, esclarece Flavio.

Segundo o veterinário, au-
mentar a oferta de alimento de-
vido ao frio, sem a orientação de 
um especialista, é uma conduta 
inadequada que pode levar os 
animais de estimação a um qua-
dro de sobrepeso ou até mesmo 
obesidade.

Uma característica do inverno 
em nossa região é a diminuição 
da chuva e a consequente baixa 
umidade do ar. Flávio explica que 
o clima seco do inverno pode cau-
sar problemas respiratórios e res-
secamento de pele nos pets. “Por 
isso, é muito importante manter 
os cuidados com a oferta de água, 
que deve estar sempre limpa e 
fresca”, finaliza o veterinário.

Da REPORTAGEM

Shutterstock/Divulgação PREMIERPET®

projeto. “Eu fiquei encantado. 
O projeto é magnífico, tem 
uma estrutura tremenda. Acho 
fundamental e acredito que 
poderia até ser ampliado, pois 
há muitos animais indefesos 
sendo descartados por ai”, 
comentou.

Interessados em realizar do-
ações de ração ou outros itens 
podem entrar em contato com 
a Anneliza através do número 
(17) 99135-5431.
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

AJUDA - O ministério da Saúde do estado de Alagoas irá 
socorrer os municípios que estão passando por desabas-
tecimento, por conta da pandemia do Coronavírus. 

Divulgação

COMBUSTÍVEL PRA VIDA - Nesta semana, a Rede de 
Postos Monte Carlo lança em Rio Preto a campanha so-
cial “Combustível pra Vida” em benefício do Hospital de 
Base. Para participar da campanha, basta os clientes 
abastecerem em uma das unidades da Rede. O slogan da 
campanha é “Quem abastece no Monte Carlo faz muito 
mais com um litro”. Em julho, serão entregues dois mil 
litros de álcool 70% para o Hospital de Base. ADVOCACIA ESTEVO - O casal Guilherme e a esposa Mi-

riam Lee ao lado da pequena Laura.

MUITA ALEGRIA -  A esteticista Marcia Castelhano e as 
gêmeas, Alice e Helena, durante a  comemoração de ani-
nho das meninas, com direito o bolo entre família

FESTA JUNINA - Este é o bolo da festa junina da pequena 
Laura.

CASA NOVA   - A jornalis-
ta Mariana Godoy assinou 
quarta-feira (24) seu con-
trato com a Band. Desde 
a última quinta (25), ela 
teve reuniões com Anto-
nio Zimmerle, Diretor Na-
cional de Programação, 
para defi nir sua partici-
pação nos projetos multi-
plataforma do Grupo Ban-
deirantes.

PERIGO - Vento forte derrubou a estátua do Frei Bruno, 
de 7 metros de cumprimento, na cidade de Joaçaba, na 
última terça-feira. Por sorte, não estava passando nin-
guém por perto na hora do acontecido, ninguém se feriu. 
SAÚDE - Brasileiros desconhecem impacto do tabagismo 
e da obesidade como risco para câncer renal. O câncer de 
rim é o tumor urológico que mais causa mortes no País, 
com grande parte dos diagnósticos ocorrendo nas fases 
mais avançadas da doença. 

Divulgação
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Sindicato quer tela de proteção para 
motoristas do transporte coletivo

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

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

O Sindicato dos Motoristas de Rio Preto iniciou uma luta para que as empresas do transporte coletivo de Rio Preto instalem 
telas de proteção para preservar a segurança dos motoristas por conta da proliferação do coronavírus (Covid-19).

Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato, a entidade montou um projeto que deve ser encaminhado para a 
Prefeitura e para a Câmara Municipal. A proposta cria um Kit de Proteção, que seria instalado onde ficam os motoristas para 
evitar o contato do trabalhador com os usuários.  Proteções como esta estão funcionado em outros municípios como, por 
exemplo, Mogi das Cruzes, salientou o sindicalista.

“O material a ser usando podem ser diversos, o importante é o isolamento dos motoristas. Já vimos em alguns lugares onde 
colocaram um plástico com velcro, que o motorista abre e fecha, e o material é fácil de ser higienizado”, salientou Rodrigues.

Rodrigues afirma que diariamente centenas de pessoas utilizam o transporte coletivo em Rio Preto e que o objetivo da 
proposta é proteger os trabalhadores. “O motorista que tem o contato diário é quem corre mais risco de contaminação”, 
alertou o sindicalista.

Kit – O sindicato, desde o inicio da quarentena, vem distribuindo de forma periódica aos motoristas e funcionários do 
transporte coletivo kits contendo álcool em gel e, nas últimas semanas, também máscaras.

Nebulização – A Secretaria de Trânsito informou nesta quarta-feira (1º) que o consórcio responsável pelo transporte pú-
blico urbano iniciou o programa “Tá Protegido”, que consiste na nebulização preventiva dentro de todos os ônibus que estão 
circulando para o transporte urbano de passageiros.

PL – um projeto de autoria do vereador Jean Dornelas (MDB) foi apresentado na Câmara onde existem itens de segurança 
para os motoristas do transporte coletivo dentre eles a colocação de uma tela de proteção para motoristas e cobradores.

• 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

Por conta da pandemia do Covid-19 o Siticom 
(Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e Mobiliário) está fazendo 

o atendimento das categorias representadas pela 
entidade remotamente.
Segundo Nelson Ioca, presidente do sindicato, por 
conta das restrições e cuidados que todos têm que ter 
por conta da pandemia o atendimento está sendo feito 
via telefone.
O atendimento retomo está acontecendo das 8 às 12 
horas e das 13h30 às 17 horas – onde orientações e 
dúvidas podem ser esclarecidas. 
As dúvidas e denuncias podem ser feitas pelo telefone 
17 3214-9320.
Negociações – As pautas de negociações da Construção 
Civil e Moveleira foram entregues e o setor da 
Construção pode ter a sua conclusão está semana 
e a dos Móveis que é feita regionalmente já teve a 
primeira conversa.

Siticom faz
atendimento 

remoto 



A Coccole Cozinha 
é um ponto de 
gastronomia 
localizado 
no cora-
ção do 
bairro 
Reden-
tora, que 
atende 
delivery 
ou retirada. 
Inaugurada 
em Outubro 
de 2019, a casa 
tem proposta slow 
food, na qual o prato é 
preparado com ingre-

dientes frescos e de 
qualidade, garan-

tindo aos clien-
tes uma expe-
riência rica 
em sabores.
O menu 
tem de 
toasts a sa-
ladas, so-
bremesas, 
pizzas, e 
pratos como 

filé à parme-
giana, lasanha 

e nhoque arte-
sanal, que você 

pode encomendar 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Coccole Cozinha: requinte 
de sabor no delivery

CONVERSA COM O EMPRESÁRIO

“Queremos que todos 
possam desfrutar da co-
mida que aquece o co-
ração, da forma como 
quiser, sozinho, com 
amigos, com a família e 
a qualquer hora do dia”, 
descreve Virginia.

O ravioli: massa 
artesanal acompa-
nhada de molho ao 

sugo natural

Divulgação

ninguém os conhecesse, 
foi necessário que alguns 
produtores enviassem seus 
queijos para competições na 
França e, apenas depois de 
premiados é que passaram 
a ser reconhecidos pelo con-
sumidor. Essas premiações 
vieram principalmente pelo 
fato de os queijos brasileiros 
apresentarem características 
que não se encontra em 
outros lugares do mundo, 
o que lhes traz uma nova 
gama de sabores, texturas e 
aromas.

Comer, Beber e afins – 
Qual o queijo mais sabo-
roso: de leite de búfala, 
vaca, cabra ou ovelha?
Chico - Cada leite possui 
características muito dis-
tintas dos outros e isso vai 
proporcionar sensações, 
texturas e aromas muito di-
ferentes. O mais saboroso é 
aquele que mais te agrada, 
e essa é uma escolha muito 
particular.

Comer, Beber e afins - 

Como escolher o queijo 
certo? 
Chico – Buscar os pequenos 
produtores de qualidade. O 
queijo industrializado não 
costuma advir de um bom 
leite. Para obtermos um 
leite de boa qualidade, o 
animal deve ser alimentado, 
se possível exclusivamente 
com pastagem. Existem 
bons queijos industrializa-
dos, mas são poucos.

Comer, Beber e afins - 
Como você define um 
queijo perfeito? 
Chico - É aquele que vai te 
encantar em paladar, textura 
e aroma.

Comer, Beber e afins - O 
bom queijo harmoniza 
com...
Chico - O queijo pode ser 
harmonizado com vinhos, 
cervejas, cachaças, cafés, 
azeites, chocolates e diver-
sas outras opções. Sugiro 
sempre brincar e arriscar: é 
um universo de novos sabo-
res que se abre.

com antecedência. 
“Temos opções 

para qual-
quer hora 
do dia”, 
informa 
Virginia 
Caobian-
co, sócia 
proprie-
tária.

Um dos 
pontos 

fortes da 
casa, além do 

ambiente acolhedor, 
é o cuidado no preparo 
do Chef Natã Fornazari, 
que semanalmente cria 
novos pratos junto com 
Maria Brotas e a super-
visão da sócia proprie-
tária e Chef Rossana 
Elisabeth Caobianco 
Polotto.  
Lá é possível pedir algo 
exclusivo para comer 
em casa. Os doces são 
outro atrativo tanto pelo 
sabor quanto pelo pre-
ço: há sonhos por R$5, 
bomba de creme ou 
chocolate por R$4,80. 
O cookie é suculento, 
feito com cacau 70% e 
custa só R$6,80.

A Queijaria do Chico está 
completando um ano em 
São José do Rio Preto e 
prepara o sorteio de uma 
cesta especial. 
A casa oferece não só 
queijos, mas produtos 
artesanais brasileiros cer-
tificados e diferenciados. 
“Nossa proposta é oferecer 
itens diferentes e exclusi-
vos a Rio Preto”, destaca 
Francisco Arena Romana-
to, o Chico. 
Na carta de produtos há 
até 45 tipos de queijos 
feitos com leites de búfala, 
vaca e cabra, em diferen-

Panacota com calda 
de abacaxi

Chico Romanato
Ele é paulistano e atuava no 
Clube Pinheiros, onde de-
finia todo investimento nas 
modalidades olímpicas que 
desenvolvem a maior parte 
dos atletas que representam 
o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos. A relação com o queijo 
era apenas um hobby. Aqui 
encontrou o que buscava: o 
acesso às coisas simples e 
direto do produtor. Francisco 
Arena Romanato comemora 
um ano da sua Queijaria do 
Chico e revela que os quei-
jos brasileiros têm caracte-
rísticas únicas. 

Comer, Beber e afins em 
Rio Preto - Qual é o dife-
rencial dos queijos brasi-
leiros? 
Francisco Arena Romana-
to- A identidade própria! O 
Brasil sempre teve excelen-
tes queijos, mas a dificulda-
de dos pequenos produtores 
em comercializarem seus 
produtos fez com que quase 
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A Coccole cozinha fica 
aberta das 9h00 às 
18h00 e nessa época 
de quarentena os pe-
didos podem ser feitos 
pelo whatsapp (11)  
97227-5611. Durante 
a semana (no almoço) 

há o “Prato do dia”, um 
executivo que tem pre-
ço inicial de R$21,90. 
Se você ainda não co-
nhece a Coccole, pro-
grame-se para conhe-
cer: fica na Rua Jaci, 
3237. 

A bomba de limão: 
semanalmente no 

cardápio

Queijaria do Chico comemora 
um ano com produtos artesanais 

inéditos em Rio Preto

tes estágios de maturação. 
São provenientes de várias 
regiões produtoras de São 
Paulo e Minas Gerais. Há 
queijos também de São 
José do Rio Preto e região. 
E entre os itens exclusivos 
está o espumante Vivente, 
produzido com vinificação 
natural em Colinas (RS), 
chocolates, antepastos, 
azeites, molhos de pimen-
tas, geleias, cervejas arte-
sanais e cafés especiais. 
A Queijaria do Chico 
atende de segunda à 
quarta-feira, das 11h00 
às 16h00, de quinta e 
sexta-feira das 11h00 
às 19h00 e aos sábados 
das 10h30 às 14h00, na 
Rua Jorge Tibiriçá, 3582 
- Vila Santa Cruz. Para 
encomendas via whatt-
sapp: (11)97647-4263 
ou ligue (17)3235-1386. 
Para participar do sorteio 
da cesta siga a Queijaria 
do Chico no Instagram @
queijariadochico e confira 
as informações e regras.  

A Queijaria do Chico 
tem 45 tipos de 

queijos

Os azeites são 
novidades em 

Rio Preto
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais

Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL nº 2622/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado:
       Por motivo de (é proibido lançar entulhos ou 
dejetos de qualquer espécie de veículos em logradouros 
públicos ou particulares) , a partir da ciência desta, no prazo 
imediato, nos termos da  Resolução CONAMA nº 307, Lei 
Municipal 9393/2004, Decreto municipal 12765/2005 e Lei 
Municipal nº 7176/1998 e Lei Complementar nº 504/2016 
sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: EDERTON FERNANDO DOS SANTOS
CORR: EDERTON FERNANDO DOS SANTOS
CAD/PFJ Nº: 356633
NOT Nº: 1783
END: ESTRADA MUNICIPAL ALOÍSIO NUNES FERREIRA, 
BAIRRO: NOVA DIGNIDADE – FORD F-4000 DOURADA
 São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

 EDITAL n° 2623/2020

  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: OSCAR DO AMARAL MELLO FILHO, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: OSCAR DO AMARAL M FILHO
CAD Nº: 302530000
NOT. Nº: 200182
END: ALAMEDA DAS VIOLETAS, 77, QD H, LOTE 18, 
BAIRRO: JD. DOS SEIXAS
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA
COMP: NATALIA TOMAZ DE SOUZA ALVES
CORR: NATALIA TOMAZ DE SOUZA ALVES
CAD Nº: 256926000
NOT. Nº: 200113
END: R. ALAÉLCIO PEREIRA DE ARAÚJO, QD 22, LOTE 
19, BAIRRO: RES. MIRANTE
NOME: MARIA JOSÉ GOMES, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: MARIA JOSÉ GOMES, ESPÓLIO
CAD Nº: 337813000
NOT. Nº: 199904
END: R. DRA. ELIANA APARECIDA DE CIANCHI DOS 
SANTOS, 494, QD 31, LOTE 4, BAIRRO: LOT. RES. DA 
AMIZADE
NOME: BENEDITA ROSA VIEIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 338646000
NOT. Nº: 200058
END: R. DIVALDO CARDOSO SANTOS, 45, QD 30, LOTE 
30, BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: CAROLINA SANCHES SCACIOTTI
COMP: 
CORR: CAROLINA SANCHES SCACIOTTI
CAD Nº: 404138000
NOT. Nº: 200078
END: R. SANTA MARIA, 584, QD , LOTE , BAIRRO: VILA 
SANTO ANTÔNIO
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES PO-
PULARES EMCOP LTDA
COMP: JOSÉ GARCIA
CORR: JOSÉ GARCIA
CAD Nº: 317947000
NOT. Nº: 200131
END: R. CÉZAR PUPIM, 1521, QD 26, LOTE 28, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
                                                                                                    
São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.

CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL n° 2624/2020

  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: OSCAR DO AMARAL MELLO FILHO, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: OSCAR DO AMARAL M FILHO
CAD Nº: 302530000
NOT. Nº: 200182
END: ALAMEDA DAS VIOLETAS, 77, QD H, LOTE 18, 
BAIRRO: JD. DOS SEIXAS
NOME: GUSTAVO YAMAMOTO
COMP: 
CORR: GUSTAVO YAMAMOTO
CAD Nº: 259614000
NOT. Nº: 200046
END: R. LUIZ GARCIA DA SILVA, QD 27, LOTE 8, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312980000
NOT. Nº: 200254
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 32, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312981000
NOT. Nº: 200252
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 33, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: CLOVIS ORLANDO DIAS
CORR: CLOVIS ORLANDO DIAS
CAD Nº: 241975000
NOT. Nº: 200236
END: R. NANCY MARÍLIA DE CARVALHO LORGA, QD 63, 
LOTE 07, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 
CORR: LUIZ FERNANDES CAMARA
CAD Nº: 414048003
NOT. Nº: 200095
END: R. IZABEL RODRIGUES CARRETERO, QD 10, LOTE 
18, BAIRRO: JD. VIENA
São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas            

 
EDITAL n° 2625/2020

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: FRANCISCO TAVARES GIANJOPE
COMP: 
CORR: FRANCISCO TAVARES GIANJOPE
CAD Nº: 307498011
NOT. Nº: 200181
END: AV. VINTE E CINCO DE JANEIRO, QD 6, LOTE 20, 
BAIRRO: VILA NOVAES
NOME: JOSÉ ARNALDO BIANCO
COMP: ADEVANIR ALVES URENHA, ESPÓLIO DE
CORR: ADEVANIR ALVES URENHA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 248458000
NOT. Nº: 200163
END: R. WALTER CARLOS ARAÚJO, QD 10, LOTE 28, 
BAIRRO: JD. BIANCO
NOME: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 309579000
NOT. Nº: 200126

END: AV. DR. FERNANDO COSTA, 1777, QD 35, LOTE 
03P/, BAIRRO: JD. PRIMAVERA
NOME: GUSTAVO YAMAMOTO
COMP: 
CORR: GUSTAVO YAMAMOTO
CAD Nº: 259614000
NOT. Nº: 200046
END: R. LUIZ GARCIA DA SILVA, QD 27, LOTE 8, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: MANOEL RUPERTO DONAIRE
COMP: 
CORR: MANOEL RUPERTO DONAIRE
CAD Nº: 310420096
NOT. Nº: 199923
END: R. MARIA FRANCISCA PINTO, QD 01, LOTE 04, 
BAIRRO: VILA CLEMENTINA
NOME: MARIA APARECIDA DO CARMO
COMP: 
CORR: MARIA APARECIDA DO CARMO
CAD Nº: 307507117
NOT. Nº: 199931
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 01, LOTE 11, BAIRRO: 
VILA CLEMENTINA
NOME: EDSON SECCO
COMP: 
CORR: EDSON SECCO
CAD Nº: 212634047
NOT. Nº: 200116
END: R. MARIO ALVES DE MENDONÇA, QD 17, LOTE 01, 
BAIRRO: JD. VETORASSO
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312980000
NOT. Nº: 200254
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 32, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312981000
NOT. Nº: 200252
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 33, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: CLOVIS ORLANDO DIAS
CORR: CLOVIS ORLANDO DIAS
CAD Nº: 241975000
NOT. Nº: 200236
END: R. NANCY MARÍLIA DE CARVALHO LORGA, QD 63, 
LOTE 07, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344701000
NOT. Nº: 200205
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 24, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344699000
NOT. Nº: 200203
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 22, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344696000
NOT. Nº: 200200
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344694000
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NOT. Nº: 200198
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 17, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344693000
NOT. Nº: 200197
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 16, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344692000
NOT. Nº: 200196
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344691000
NOT. Nº: 200195
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 14, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344685000
NOT. Nº: 200194
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 08, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344683000
NOT. Nº: 200192
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 06, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344682000
NOT. Nº: 200191
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 05, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344681000
NOT. Nº: 200190
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 04, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 
CORR: LUIZ FERNANDES CAMARA
CAD Nº: 414048003
NOT. Nº: 200095
END: R. IZABEL RODRIGUES CARRETERO, QD 10, LOTE 
18, BAIRRO: JD. VIENA
São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2626/2020

  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: FRANCISCO TAVARES GIANJOPE
COMP: 
CORR: FRANCISCO TAVARES GIANJOPE
CAD Nº: 307498011
NOT. Nº: 200181
END: AV. VINTE E CINCO DE JANEIRO, QD 6, LOTE 20, 
BAIRRO: VILA NOVAES
NOME: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DE ESTADO DE SÃO PAULO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 309579000
NOT. Nº: 200126
END: AV. DR. FERNANDO COSTA, 1777, QD 35, LOTE 
03P/, BAIRRO: JD. PRIMAVERA
NOME: MARIA JOSE GOMES, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: MARIA JOSÉ GOMES, ESPÓLIO
CAD Nº: 337813000
NOT. Nº: 199904
END: R. DRA. ELIANA APARECIDA DE BIANCHI DOS 
SANTOS, 494, QD 31, LOTE 4, BAIRRO: LOT. RES. DA 
AMIZADE

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2627/2019

  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: JOSÉ ARNALDO BIANCO

COMP: ADEVANIR ALVES URENHA, ESPÓLIO DE
CORR: ADEVANIR ALVES URENHA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 248458000
NOT. Nº: 200163
END: R. WALTER CARLOS ARAÚJO, QD 10, LOTE 28, 
BAIRRO: JD. BIANCO
                                                                                                     
São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas         

EDITAL n° 2628/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Para CANALIZAR ÁGUA 
SERVIDA DIRETO NO ESGOTO DOMÉSTICO, 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: GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA
COMP: 
CORR.: GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA
CAD Nº: 554973012
NOT Nº: 199983
END: R. JAIRO DE ANDRADE LEMOS, 253, QD M, LOTE 
03, BAIRRO: EST. MORADA CAMPESTRE

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.
                    CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
                   Inspetor Fiscal de Posturas                            

EDITAL n° 2629/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE LI-
XOS E DETRITOS 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: GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA
COMP: 
CORR.: GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA
CAD Nº: 554973012
NOT Nº: 199983
END: R. JAIRO DE ANDRADE LEMOS, 253, QD M, LOTE 
03, BAIRRO: EST. MORADA CAMPESTRE
São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                            

EDITAL n° 2630/2020

  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: JP & PEREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS S/S LTDA
 COMP: 
 CORR: IMOBILIÁRIA MAGNUM E GESTÃO DE NEGO-
CIOS EIRELI EPP
 CAD Nº: 311033000
 NOT. Nº: 200030
 END: R. ANA JORGE CURY, 240, QD 11, LOTE 09, BAIR-
RO: BOSQUE DA FELICIDADE

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2631/2020

 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 ter exe-
cutado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZA-
ÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente.
NOME: ARY ALVES PEREIRA JUNIOR
COMP: 
CORR: ARY ALVES PEREIRA JUNIOR
CAD Nº: 105350099
MULTA Nº: 51620
END: AV. DA LUZ, 435, QD , LOTE , BAIRRO: VILA NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA
São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n° 2632/2020

  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: NELSON REGES FERREIRA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON REGES FERREIRA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 102512000
NOT. Nº: 51670
END: R. TUPI, 327, QD 39, LOTE B, BAIRRO: VILA REDEN-
TORA
NOME: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
COMP: 
CORR: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
CAD Nº: 105901071
NOT. Nº: 51684
END: R. JOSÉ PINHO MONTEIRO, QD I, LOTE 09, BAIR-
RO: JD. TARRAF
NOME: IGNEZ PINTO FERRAZ, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: 

CAD Nº: 307342000
NOT. Nº: 51695
END: AV. VINTE E CINCO DE JANEIRO, 790, QD 04, LOTE 
04, BAIRRO: VILA ANCHIETA

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
Inspetor Fiscal de Posturas
                                                              

EDITAL n° 2633/2020

  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 va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: MONA EMPREENDIMENTOS S/A
COMP: ELSON MOUCO JUNIOR
CORR: 
CAD Nº: 106862000
MULTA Nº: 51677
END: R. JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 24, BAIRRO: JD. 
MOYSÉS MIGUEL HADDAD
NOME: LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIA
COMP: 
CORR: LUIZ CLAUDIO DA SILVA FARIA
CAD Nº: 902071000
MULTA Nº: 51555
END: R. JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 20, LOTE 13, 
BAIRRO:LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: VETORASSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA
COMP: MARTINHO JOSÉ DE SOUZA
CORR: MARTINHO JOSÉ DE SOUZA
CAD Nº: 251400000
MULTA Nº: 51632
END: R. RUBENS REGINALDO MARCONI, QD 12, LOTE 
15, BAIRRO: RES. SANTA CRUZ
NOME: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
COMP: 
CORR: EDNA APARECIDA SARDINHA BAILAO
CAD Nº: 105901071
MULTA Nº: 51683
END: R. JOSÉ PINHEIRO MONTEIRO, QD I, LOTE 09, 
BAIRRO: JD. TARRAF
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CORR: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CAD Nº: 254685000
MULTA Nº: 51687
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 03, LOTE 07, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: VETORASSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA
COMP: LOURIVAL OLIVEIRA DA PAIXÃO
CORR: LOURIVAL OLIVEIRA DA PAIXÃO
CAD Nº: 251479000
MULTA Nº: 51692
END: R. DOUTORA ZILDA ARNS NEUMANN, QD 15, LOTE 
09, BAIRRO: RES. SANTA CRUZ
NOME: IGNEZ PINTO FERRAZ, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 307342000
MULTA Nº: 51694
END: AV. VINTE E CINCO DE JANEIRO, 790, QD 04, LOTE 
04, BAIRRO: VILA ANCHIETA

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2634/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência, que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 26/05/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: CAROLINA GONÇALVES SBROGGIO PEREIRA
COMP: 
CORR: CAROLINA GONÇALVES SBROGGIO PEREIRA
CAD: 414092008
TAXA REF: 50837
END: R. DR. DANTE ANDREOLI, QD 15, LOTE 10, BAIRRO: 
JD. VIENA

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2635/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários dos imóveis abaixo citados, cujas notifi cações foram 
entregues, ou ainda notifi cações não entregues por falta 
de endereço de correspondência, que o prazo fi nal para o  
pagamento à vista sem os devidos acréscimos legais, fi nda 
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em 11/07/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: OTÁVIO ASSAD NEGRELLI
COMP: 
CORR: OTÁVIO ASSAD NEGRELLI
CAD: 207659000
TAXA REF: 50327
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 1854, QD 200, LOTE 
HP/, BAIRRO: BOA VISTA
PROP: NEUZA CASTILHO GARCIA
COMP: 
CORR: NEUZA CASTILHO GARCIA
CAD: 201122000
TAXA REF: 50401
END: R. FLORIANO PEIXOTO, 659, QD 133, LOTE F P/, 
BAIRRO: BOA VISTA

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2636/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DO PASSEIO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 11/07/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: LEONIDES FERNANDES, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: LEONIDES FERNANDES, ESPÓLIO
CAD: 207791000
TAXA REF: 50399
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 2281, QD 133, LOTE 
A-CP/, BAIRRO: BOA VISTA
PROP: VM PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: AUTOMOTIVE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
CAD: 519038000
TAXA REF: 51578
END: AV. LÉCIO ANAWATE, 250, QD I, LOTE 15 A 40, 
BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2637/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE IMÓVEL ABAN-
DONADO e, para fi ns dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis 
abaixo citados, cujas notifi cações foram entregues, ou ainda 
notifi cações não entregues por falta de endereço de corres-
pondência, que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem 
os devidos acréscimos legais, fi nda em 11/07/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: DORCELINA TEREZA DE SOUZA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD: 400971000
TAXA REF: 50862
END: R. DR. LUIZ AMÉRICO DE FREITAS, 274, QD 19, 
LOTE A/P, BAIRRO: VILA ERCÍLIA

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2638/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344701000
NOT. Nº: 200205
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 24, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344699000
NOT. Nº: 200203
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 22, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES

NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344696000
NOT. Nº: 200200
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344694000
NOT. Nº: 200198
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 17, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344693000
NOT. Nº: 200197
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 16, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344692000
NOT. Nº: 200196
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344691000
NOT. Nº: 200195
END: R. BRAZ SOLANO DE OLIVEIRA, QD 07, LOTE 14, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344685000
NOT. Nº: 200194
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 08, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344683000
NOT. Nº: 200192
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 06, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344682000
NOT. Nº: 200191
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 05, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344681000
NOT. Nº: 200190
END: R. JOSÉ BENEDITO FALKONI, QD 07, LOTE 04, 
BAIRRO: LOT. PQ. MARIA SERANTES
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: JOSÉ GARCIA
CORR: JOSÉ GARCIA
CAD Nº: 317947000
NOT. Nº: 200131
END: R. CÉZAR PUPIM, 1521, QD 26, LOTE 28, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2639/2020

  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: CAROLINE FERNANDES LOPES
COMP: 
CORR: CAROLINE FERNANDES LOPES
CAD Nº: 234619000
MULTA Nº: 51693
END: R. PROFESSORA LÚCIA MARIA GALLI, 170, BAIR-
RO: JD. SANTO ANTÔNIO I
NOME: SUELLY RADUAN SAHYUN
COMP: 
CORR: SUELLY RADUAN SAHYUN
CAD Nº: 202358001
MULTA Nº: 51671
END: R. IPIRANGA, QD 179, LOTE H-P/, BAIRRO: BOA 
VISTA

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas      

EDITAL n° 2640/2020

  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 PASSEIO 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: LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIA
COMP: 
CORR: LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIA
CAD Nº: 902071000
MULTA Nº: 51623
END: R. JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 20, LOTE 13, 
BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO

 São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020           
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n°2641/2020

  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: DENISE MUNHOZ RAMIRES DE SOUZA
COMP: 
CORR: DENISE MUNHOZ RAMIRES DE SOUZA
CAD Nº: 209138000
MULTA Nº: 51675
END: R. PROFESSOR STÉLIO MACHADO LOUREIRO, 
310, QD 10, LOTE 13-12-P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CORR: CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA
CAD Nº: 254685000
NOT. Nº: 51688
END: R. MARTA ANTONIOSSE YESBER, QD 03, LOTE 07, 
BAIRRO: RES. CAETANO II

São José do Rio Preto, 03 de Julho de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                           
 Inspetor Fiscal de Posturas

Editais de
CONVOCAÇÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS PARA 
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Às 14:00 horas do dia 19 de Junho de 2020, na sede social 
da empresa sita na Rua Saldanha Marinho nº. 3263,  Centro,  
CEP.15010-100, em São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, estando presentes os sócios Vera Lígia Vetorasso, 
Bruno Vetorasso Rossi e Mário Vetorasso Rossi, represen-
tando a totalidade do capital social da empresa V.L.V. EM-
PREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua 
Saldanha Marinho nº. 3263, Centro, CEP. 15010-100, nesta 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, com 
contrato social devidamente arquivado na Jucesp sob o nº. 
35.215.411.632 em sessão de 19/11/1998 e inscrita no CNPJ 
sob nº 02.869.446/0001-82, reúnem-se para tratar de assun-
tos pertinentes à sociedade e resolvem de comum acordo 
alterar o referido contrato social.   Verifi cou-se inicialmente 
o cumprimento da exigência do “quorum” mínimo para a rea-
lização da reunião. A convocação realizou-se consoantes dis-
posições do § 2º do art. 1072 do Código Civil instituído pela 
Lei nº. 10406/2002.       Composição da Mesa:  Assumindo a 
presidência da mesa, a sócia Vera Lígia Vetorasso, indicou 
a mim Bruno Vetorasso Rossi, para secretariar os trabalhos.  
Em seguida a Presidente procedeu à leitura da “Ordem do 
Dia” constante da convocação, que consiste em deliberar so-
bre a redução do capital social por estar excessivo em rela-
ção ao objeto da sociedade, capital este que está totalmente 
integralizado no valor de R$. 4.215.000,00 (Quatro milhões, 
duzentos e quinze mil reais), dividido em 4.215.000 (quatro 
milhões, duzentos e quinze mil) quotas no valor unitário de 
R$. 1,00 (hum real), distribuído entre os sócios da seguinte 
forma: A sócia Vera Lígia Vetorasso possui 4.213.000 quotas, 
o sócio Bruno Vetorasso Rossi possui 1.000 (mil) quotas e o 
sócio Mário Vetorasso Rossi possui 1.000 (mil quotas).   Des-
ta forma, o capital será reduzido em R$. 4.200.000,00 (quatro 
milhões e duzentos mil reais), em moeda corrente do país, 
valor este que será destinado aos sócios de forma proporcio-
nal, resultando o capital social a partir de agora no valor de  
R$. 15.000,00 (quinze mil reais).     Esclarece ainda que, após 
a redução, o capital social da sociedade estará representado 
da seguinte forma:  Vera Ligia Vetorasso, com 14.994 (qua-
torze mil, novecentas e noventa e quatro) quotas, totalizando 
R$.14.994,00 (quatorze mil novecentos e noventa e quatro 
reais);  Bruno Vetorasso Rossi, com 3 (três) quotas, totali-
zando R$. 3,00 (três reais) e Mário Vetorasso Rossi, com 3 
(três) quotas, totalizando R$. 3,00 (três reais).  Concluída a 
leitura da proposta constante da Ordem do Dia, foi a mesma 
colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  
Como nada mais fosse acrescentado, determinou a senhora 
presidente da mesa que se promovesse o registro da pre-
sente ata no livro próprio, e que se desse a ela a publicidade 
determinada no § 1º do art. 1084 da Lei 10.406/2002.   Lida e 

aprovada, foi a mesma assinada por todos os sócios. 

São José do Rio Preto, 19 de Junho de 2020.
Assinaturas: Vera Ligia Vetorasso (Presidente da Reunião),  
Bruno Vetorasso Rossi (Secretário da Reunião) e Mário Ve-

torasso Rossi.


