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ATÉ 2021

Projeto prorroga exclusão de
contribuinte inadimplente de PPIs

Levantamento mostra que são cerca de 3,3 mil parcelamentos passíveis de serem rompidos pelo atraso do pagamento com prazo de vencimento no mês de julho.
Se aprovada proposta na Câmara, contribuintes ganham fôlego até janeiro de 2021.
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Após 12 anos,
Palmeiras bate
rival e conquista
o Paulistão

Divulgação

Time alvi verde conquista o
Campeonato Paulista após
12 anos na fila. Vitória veio
nos pênaltis, após Corinthians
empatar no último minuto do
tempo regulamentar com um
gol de Jô.
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Projeto está para ser votado
e ainda reforça medidas de
segurança para motoristas e
cobradores.
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Chapa do Patriota
está na ponta
dos cascos, diz
Ulisses Ramalho

Os campeões Paulista
de 2020; Palmeiras
bate o maior rival nos
pênaltis e leva a taça
após 12 anos de jejum
no estadual
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Cláudio LAHOS

Proposta une leitos
públicos e privados
para tratar Covid
O vereador Marco Rillo (Psol)
está apresentando projeto de lei
que institui o “Programa Leito para
Todos” com objetivo de criar uma
fila única emergencial em decorrência a pandemia da Covid-19.
A proposta determina o controle

Mesmo represa tendo partes assoreada e espelho d´água com apenas quatro centímetros acima do limite mínimo ideal, Semae descarta racionamento a curto prazo. Pág. A3

Polícia apura
denúncia de
estupro em
hospital
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Ônibus podem
ser obrigados a
ter álcool em gel
para passageiros

Advogado e Edinho entrega
padre caem
miniterminal
em golpes de de ônibus na
estelionários
Vetorazzo
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e gerenciamento da utilização de
toda a capacidade hospitalar de
Rio Preto da rede pública e privada
no que diz respeito aos leitos para
atender a internação de pacientes
com Covid-19.
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Jornal

CORDEL DO
CONSUMIDOR –
PARTE I

om Licença, amigos e
amigas,
Venho desempenhar o meu
papel
Como poeta popular.
Eu vou fazer um cordel
Ao Código do Consumidor
Procurarei ser fiel!
O consumidor,
companheiros,
É revestido de importância
Não pode ser enganado
Nem tratado com
discrepância
Ninguém pode descumprir
a lei
Nem por erro ou
ignorância!
Todos nós somos
consumidores
Independente da idade
Morando lá na favela
Ou no centro da cidade
Todos consomem alguma
coisa
Só variando a quantidade!
Por isso falo em bom tom
Sobre este assunto
importante
Não te deixas enganar
Nem sequer por um
instante
Exige, sim, teus direitos
De cidadão atuante!
Se tu fores ao mercado
Por causa da propaganda
E houver venda casada
De sabonete e de lavanda
Denuncie o infrator
Fazendo o que a lei manda!
Se receberes um panfleto,
Cartas, prospectos ou
missiva,
Verificando algo errado
Não gastes tua saliva
Leva o fornecedor ao
Procon
Por propaganda abusiva!
Acaso esteja na feira
Não compre gato por lebre
Ao procurar um chazinho
Para acabar com a febre
Se tentarem te engrupir
Sê paciente e nada
quebres!
Sempre existe uma maneira
De punir o infrator
É um dever e um direito
Ser um bom consumidor
Se precisar, chama “os
homens”
E prende o fornecedor!
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DIREITOS DO CONSUMIDOR
ATENÇÃO NA HORA DE
QUE VOCÊ PRECISA
UTILIZAR ESTACIONAMENTO
CONHECER – PARTE IV
E
E ZONA AZUL

D

C
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SOS CONSUMIDOR

úvidas sobre cobrança,
danos materiais,
furtos, extravio de
mercadorias ou
cargas são algumas das questões
relativas a estacionamentos que
têm levado consumidores ao
órgãos de defesa do consumidor e
a justiça. Assim, para evitar estes e
outros problemas, valem algumas
orientações sobre os direitos de
quem utiliza esse serviço, seja ele
pago ou gratuito.
A proteção e a segurança são
direitos básicos previstos no
Código de Defesa do Consumidor
– CDC.. Em outras palavras, os
fornecedores têm responsabilidade
em relação aos vícios e defeitos
apresentados na prestação do
serviço.
Ainda é comum encontrar
placas e cartazes que retiram
a responsabilidade dos
estacionamentos em relação ao
veículo ou aos objetos deixados no
interior dele. Esses avisos não têm
qualquer validade e os fornecedores
não podem ignorar os direitos do
consumidor. O artigo 14 do CDC
defende quem tem problemas
nesses estabelecimentos, pois
considera o fornecedor responsável
pelo dano decorrente de um serviço
ofertado.

Informação
A informação também é um direito
básico e deve ser disponibilizada
de forma clara e acessível. Ao
deixar o veículo no estacionamento,
o consumidor deve receber um
comprovante de entrega com a
data e hora de recebimento, marca,
modelo e placa do veículo; prazo
de tolerância; e dados da empresa.
Dessa forma, está estabelecida a
relação contratual e, no caso, de
ocorrência problema, o consumidor
poderá reclamar com base no
Código de Defesa do Consumidor.
Caso tenha perdido o comprovante,
o consumidor não pode ser
penalizado e deve pagar apenas pelo
tempo que o veículo permaneceu
no local. É responsabilidade do
estacionamento utilizar meios de
marcação da entrada, mecânicos
ou eletrônicos, e veriﬁcação
de horários pelo sistema de
monitoramento.
Os estacionamentos gratuitos
também estão sujeitos ao CDC.
O estabelecimento comercial que
oferece estacionamento a seus
clientes, ainda que não cobre
pelo serviço e não entregue
comprovante, assume a obrigação
de guarda do veículo, podendo ser
responsabilizado por furto ou dano.
ZONA AZUL E A
POSSIBILIDADE DE
INDENIZAÇÃO
O estacionamento rotativo, mais
conhecido como ZONA AZUL,
foi implantado com o objetivo de
promover a rotatividade das vagas
de estacionamento e colaborar com
a melhor ﬂuidez do trânsito.
A princípio é necessário entender
como a cobrança é realizada. Vamos
lá: a modalidade de concessão de
serviço público é uma forma de
delegação. O Poder Público, titular
do serviço, possibilita a uma pessoa
jurídica a execução de determinado
serviço. A concessão de serviços
públicos encontra amparo legal no

Divulgação

m 2020, o Código de Defesa do Consumidor comemora seus 30
anos de existência com muitas conquistas, lei que garantiu ao
consumidor mecanismos para exercer a sua cidadania.
Todos os direitos do consumidor são importantes e saber deles é
preciso; a partir dessa semana você vai conferir alguns direitos
básicos que todo consumidor tem, mas nem todos conhecem.
18. Serviços nas férias
Sabe quando você vai viajar e acaba pagando contas de serviços,
como internet e TV a cabo, sem usar? Você não precisa fazer
isso. É possível solicitar a suspensão temporária de serviços, com
interrupção na cobrança de mensalidade.
19. Couvert não obrigatório
Cuidado com pegadinhas dos restaurantes: você não é obrigado a
pagar pelo “couvert”, os petiscos servidos antes do prato principal.
Servi-lo sem que o consumidor seja consultado previamente é
prática abusiva, proibida pelo CDC.

art. 175 da Constituição Federal de
88, conforme abaixo:
Art. 175. Incumbe ao Poder
Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
A concessão deve,
obrigatoriamente, ser precedida de
lei que autorize a sua instituição
e procedimento licitatório na
modalidade concorrência pública
(procedimento mais complexo
previsto na Lei 8666/93).
O próximo questionamento é: a via
é pública. Por que devo pagar?
Realmente a via é pública,
entretanto o Estado pode criar
mecanismos de regulamentação
com o objetivo de beneﬁciar a
coletividade. Tal alegação está
prevista no art. 103 do Código
Civil. Segue:
Art. 103. O uso comum dos
bens públicos pode ser gratuito
ou retribuído, conforme for
estabelecido legalmente pela
entidade a cuja administração
pertencerem.
Por ﬁm, em decorrência de tal
regulamentação, através do poder
de polícia, o poder público pode
aplicar multas aqueles que não
respeitarem a sinalização, bem
como não efetuarem o pagamento
da devida taxa. - Art. 181 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Agora vamos a pergunta mais
polêmica: Caso o meu veículo seja
furtado; roubado ou daniﬁcado,
possuo o direito à indenização?
Como ressaltado acima, o
estacionamento rotativo se trata de
uma prestação de serviços - serviço
público ou prestado por particular.
Sendo assim, o Código de Defesa
do Consumidor aplica-se à relação
(art. 7º da Lei 8987/95).

Existem posicionamentos e
jurisprudências que determinam a
não obrigatoriedade em indenizar,
uma vez que o pagamento da
referida zona azul serve para a
permanência do veículo no local, e
não da vigilância do mesmo.
Para nós a responsabilidade do
Estado será objetiva, com fulcro
na teoria do risco administrativo:
a responsabilidade civil do Estado
por atos comissivos ou omissivos
de seus agentes é de natureza
objetiva, ou seja, dispensa a
comprovação de culpa, conforme o
entendimento baseado no artigo 37,
§ 6ª da Constituição Federal.
Conclui-se que se o cidadão
utilizou-se do serviço de
estacionamento rotativo, com a
realização do devido pagamento,
este se encontra protegido pelo
amparo estatal, fazendo com
que se ocorrer algum prejuízo ao
seu veículo será evidenciado má
prestação do serviço, gerando a
obrigação do Estado de indenizar.
Portanto ao parar o seu veículo
em um estacionamento, ambos
possuem obrigações a serem
cumpridas. Seja a do cliente
em realizar o pagamento para
que seu carro esteja no local
por determinado tempo, seja
pelo estacionamento de realizar
a vigilância do mesmo, sendo
responsável por qualquer avaria que
venha a acontecer, independente de
sua natureza (roubo; furto; dano).
Tal obrigação em prestar vigilância
se denomina DIREITO DE
GUARDA, acarretando a devida
indenização.
Sendo assim, o cidadão
(consumidor) possui o direito
a indenização em detrimento
da responsabilidade objetiva do
Estado.

20. Pedido demorado
Você tem todo o direito de ir embora caso seu pedido no
restaurante demore demais para chegar, não sendo necessário
pagar por ele. Somente será responsável pelo pagamento do que
consumiu.
21. Crianças em restaurantes
Restaurantes não podem proibir a entrada de crianças. Restringir
a entrada de determinado grupo a um ambiente é uma violação
à dignidade da pessoa humana, de acordo com a Constituição
Federal. Se isso ocorrer, você pode denunciar a empresa ao Procon
de seu município ou ao Ministério Público Federal.
22. Transporte escolar nas férias
A cobrança do transporte escolar durante as férias é legal,
desde que informada antecipadamente. Mas se você não foi
devidamente avisado e for surpreendido com a cobrança pode
questionar com base no direito à informação, garantido pelo CDC.
23. Ofertas não cumpridas
Qualquer oferta feita pelo fornecedor, seja por jornais, revistas,
sites, panfletos ou anúncios no rádio e tv deve ser cumprida, se
não é considerada propaganda enganosa. Do contrário, você
pode optar pela troca ou pelo cancelamento, com direto à
devolução da quantia paga e ressarcimento por perdas e danos.
24. Produto com garantia
A garantia legal é estabelecida pelo CDC e independe de previsão
em contrato: a lei garante e ponto! Assim, o consumidor tem 30
dias para reclamar de problemas com o produto se ele não for
durável, ou 90 dias se for durável.
25. Produto essencial
Quando se tratar de um produto essencial com defeito, como
geladeira ou fogão, você não precisa esperar o prazo de 30 dias
para reparo. Nesse caso, assim que constatado o defeito, é dever
do fornecedor trocar ou devolver imediatamente a quantia paga
pelo cliente.
26. Compra online
Quando comprar um produto online, desconfie de ofertas muito
abaixo da média e leia o detalhamento do produto. Caso esteja
mais barato por causa de um defeito, a descrição deve informar
sobre esse fato previamente e de forma clara.
Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com
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ATÉ 2021

Proposta suspende exclusão
de PPIs por inadimplência

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Projeto de Lei Complementar (PLC) que está na
pauta de votação da próxima
sessão terça-feira (11) suspende contagem do prazo de
inadimplência do pagamento
dos refinanciamentos feitos
por munícipes relacionados
a dívidas com a administração municipal relacionada
às PPIs (Programa de Pagamento Incentivado). São
necessários nove votos para
aprovação.
Levantamento feito pela
Prefeitura em seus bancos
de dados informatizados
são 3.360 parcelamentos
passíveis de serem rompidos
pelo atraso do pagamento do
parcelamento com prazo de
vencimento no mês de julho.
A atual legislação prevê
que a falta de pagamento
após 120 dias a contar
da data do vencimento da
parcela acarreta no rompimento do parcelamento e a
retomada da cobrança total
por meio administrativo ou
judicial.
O PLC 23 em seu artigo
1º suspende esses prazos
compreendidos entre 25 de

Sérgio SAMPAIO

Caminho suave
O trabalho que o presidente do Patriota, Ulisses Ramalho
(foto), vem fazendo para preparar os pré-candidatos a vereador tem recebido elogios até de dirigentes de outros partidos.
Ramalho disse que é um projeto de formação política da sigla
através da Fundação Ecológica Nacional. Informou ainda que
foi contratado um consultor de marketing para orientar os
pré-candidatos e os possíveis eleitos, como elaborar projetos
de lei, emendas, indicações e requerimentos. O presidente
esclareceu que não adianta o postulante ser líder de uma
região e não saber atuar como vereador. “É o caminho suave
da política”, ponderou.

Projeto será votado na próxima sessão, terça-feira

março de 2020 – dada da publicação do decreto municipal
18.571 que reconheceu o
estado de calamidade pública
em decorrência a pandemia
da Covid-19.
A proposta estabelece que

a contagem do prazo comece
a valer novamente a partir de
1º de janeiro de 2021 pelo
tempo que restava antes da
suspensão.
Em sua justificativa o Executivo afirma que a suspen-

são proposta tomou como
consideração o cenário econômico vivido em decorrência
da pandemia da Covid – e que
a aprovação do projeto daria
um fôlego aos contribuintes
até o final deste ano.

NOVIDADE

Vereador quer álcool em gel
para passageiros de ônibus
Arquivo DHOJE

Transporte coletivo poderá ter que oferecer álcool em gel
A proposta obriga as emSérgio SAMPAIO
presas de ônibus adotarem
Projeto de lei de autoria do medidas para assegurar a
vereador Jean Dornelas (MDB) segurança e saúde dos trabaque estabelece medidas de lhadores do transporte coletivo
proteção durante a pande- enquanto durar o estado de
mia imposta pelo coronavírus emergência.
Dentre as proteções as
(Covid-19) para motoristas
empresas
seriam obrigadas
e cobradores do transporte
a
instalar
barreiras físicas
coletivo urbano está na pauta
desta terça-feira na Câmara transparentes para isolar motoristas e cobradores dos
de Rio Preto.

aos passageiros
passageiros e uma novidade
seria a disponibilização de
álcool em gel 70% no interior
dos ônibus – além de que as
empresas forneçam os EPIs
(Equipamentos de Proteção
Individual) como luvas, máscaras faciais descartáveis
ou artesanais para todos os
trabalhadores.
Segundo Dornelas, os
trabalhadores do transporte

coletivo estão superexpostos
à pandemia do novo coronavírus. “Os riscos existem principalmente devido às quase
sempre inevitáveis aglomerações que se formam no interior dos veículos, o que contribui sobremaneira para facilitar
a propagação do vírus.”
No que diz respeito à barreira de proteção as empresas
terão 10 dias após a sanção
desta proposta para se adaptarem.
O projeto reforça a necessidade da higienização diária
dos ônibus e os terminais e a
necessidade da aferição dos
trabalhadores do setor antes
do inicio das jornadas de
trabalho, além da divulgação
de campanhas por meio de
cartazes dentro dos carros
para conscientizar os usuários
sobre a importância do uso de
máscaras e os demais cuidados com a doença.

ESTÁ NA PAUTA

Projeto quer juntar leitos privados
e públicos para atender Covid-19
Sérgio SAMPAIO

O vereador Marco Rillo
(Psol) está apresentando
projeto de lei que institui o
“Programa Leito para Todos”
com objetivo de criar uma
fila única emergencial em
decorrência a pandemia da
Covid-19. A proposta será
votada em regime de urgência
nesta terça-feira (11) na 26ª
sessão ordinária.
O projeto determina o
controle e gerenciamento da
utilização de toda a capacidade hospitalar de Rio Preto
da rede pública e privada no
que diz respeito aos leitos
para atender a internação de
pacientes com Covid-19.
Fila Única – na proposta a
Fila Única Emergencial teria
como objetivo o acesso uni-

ficado e organizado a todos
os leitos hospitalares de Rio
Preto – por meio da regulação
de vagas de ocupação realizadas pelo SUS (Sistema Único
de Saúde).
Publicidade – os hospitais públicos e privados deverão diariamente informar seus
dados sobre taxa de ocupação normal e para Covid,
quantidade de leitos normais
e para Covid e número de internações e altas hospitalares
de pacientes com suspeita ou
confirmação de Covid. Estes
dados deverão ser publicados
no portal da Prefeitura de Rio
Preto de forma sistemática.
A fila única deverá se composta por ordem clinica, com
base na gravidade do quadro
do paciente.

Alinhamento
Com a aproximação das
convenções partidárias deverá ocorrer um alinhamento de pré-candidaturas, já
que a redução do número
de postulantes ao cargo de
prefeito será inevitável. Não
adianta o pré-candidato ter
sonho e desejo de disputar
as eleições majoritárias, é
essencial recurso financeiro. Sem uma boa estrutura
para concorrer, o candidato
estará condenado a obter
votação pífia, portanto, não
vale a pena correr risco.
Quem não viabilizar dinheiro
e aliança até as convenções, se tiver juízo, fique
em casa.

Convenção
O presidente do MDB,
Pedro Nimer, reservou o
plenário da Câmara, entre
12 a 15 de setembro, com o
objetivo de promover a convenção do partido. Pode ser
que não aconteça na Câmara por a causa da pandemia
provocada pelo coronavírus.
“Pode ser virtual”, diz, acrescentando que ainda não dá
para prever se até a data
marcada a propagação do
vírus estará ou não menos
agressiva. Na convenção,
a Executiva emedebista irá
oficializar a chapa com 26
candidatos a vereador e o
prefeito Edinho Araújo como
candidato à reeleição.

Vaquinha
Como o PTC não tem
recursos do fundo de campanha eleitoral, o presidente
Marcelo Fernandes disse
que o partido está fazendo
vaquinha online para arrecadar recursos financeiros, a
fim de investir na campanha
da pré-candidata a prefeita
Danila Azevedo. Segundo
ele, os correligionários podem doar de R$ 10 até R$
1.005,00. As doações das
pessoas físicas podem ser
feitas através de boletos ou
cartões de crédito, porém,
avisa que é obrigatório declarar ao imposto de renda.
“Somos contra o fundo eleitoral”, diz.

Culatra

Encabeça
A chapa de pré-candidatos a vereador pelo Republicanos, por enquanto, é
desconhecida. A vereadora
Karina Caroline vai encabeçar a chapa com o objetivo
de alavancar a votação do
partido. Se repetir a votação
obtida na eleição de 2016,
5.023 votos, a vereadora,
sozinha, quase atingirá a
metade do quociente eleitoral, estimado em 14 mil
votos. “Estamos trabalhando”, ressaltou. Por causa
da pandemia, porém, o
quociente poderá cair devido
as abstenções. Já a Capitã
Helena encabeça a chapa
majoritária para prefeita.

Lotação
O vereador Celso Peixão
(MDB) informou que continua recebendo reclamações
de usuários do transporte
coletivo por causa de ônibus
lotados. Segundo ele, devido
a pandemia os usuários têm
receio de contrair o novo
coronavírus. “As lotações
acontecem sempre nos horários de pico”, frisa. Assim
que recebe a reclamação,
Peixão diz que passa para
o secretário de Trânsito,
Amaury Hernandes, tomar
as providências. O secretário, inclusive, foi sabatinado
recentemente pelos vereadores, na Câmara, por causa
das lotações.

Gestão
O presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, defende a
modernização do SUS com
uma integração melhor do
sistema. Informou que um
grupo elabora projeto para
melhorar a gestão. Disse que
sempre foi um crítico do sistema, mas reconheceu que
o SUS funciona bem na pandemia. “Sempre fui crítico,
mas mudei minha opinião”,
diz. Maia diz que não adianta
mais incentivos fiscais para
a saúde, mas melhor gestão
para ampliar o atendimento.
Maia, portanto, não conhecia o SUS, a exemplo da
maioria dos parlamentares
do Congresso.

O fato de a Apas (Associação Paulista de Supermercados) ter recorrido à Justiça para suspender decreto do
prefeito Edinho Araújo (MDB), que obrigava os supermercados ficarem fechados por dois fins de semana, acabou
pior do que se esperava. Como o STF derrubou a decisão
do Tribunal de Justiça do Estado, agora o prefeito pode
reeditar o decreto até achatar as contaminações pelo
coronavírus. Caso a Apas tivesse aceitado colaborar para
reduzir os casos de infecções pela covid-19, a obrigatoriedade de fechar aos fins de semana teria ficado mais
suave. Esse é o verdadeiro tiro que saiu pela culatra.
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Técnica de enfermagem denuncia
abuso dentro de hospital
Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

A Delegacia de Defesa da
Mulher (DDM) irá investigar a
denúncia de estupro de uma
técnica de enfermagem de 24
anos que teria ocorrido dentro
de um hospital particular, no
bairro Redentora, em Rio Preto. O acusado é um auxiliar
de enfermagem, de 39 anos.
A Polícia Militar foi chamada na noite desta sexta-feira
(7) pela chefe da vítima, que
é funcionária terceirizada e
presta serviço ao hospital.
De acordo com o boletim
de ocorrência, quando a polícia chegou a vítima estava
trancada em um banheiro dos
apartamentos da unidade de
saúde. Ela contou que estava
usando o aparelho celular
quando o auxiliar de enfermagem entrou. Sem que ele
percebesse, ela ligou para a
superior imediata dela e deixou o telefone ligado.
A vítima pediu que o homem não se aproximasse e se
saísse do quarto. O agressor
ignorou, foi em sua direção e
ordenou que ela ficasse cala-

da. Na tentativa de escapar
do acusado, se sentou em
uma poltrona. Ele conseguiu
se posicionar entre as pernas
dela e a segurou pelos os
braços, mas ao perceber que
o telefone estava ligado, saiu
do quarto e ainda ameaçou:
“Veja bem o que você vai
fazer”.
A técnica de enfermagem
afirmou à polícia que na última
quarta-feira (5) já havia sido
violentada pelo colega de trabalho no mesmo quarto. Por
medo e vergonha, não contou
a ninguém.
A PM localizou o suspeito
e ao ser questionado sobre a
agressão, ele não quis falar.
Todos foram levados à Central
de Flagrantes. O delegado de
plantão, Jonathan Marcondes
Stopa, após ouvir os envolvidos decidiu liberar o auxiliar
de enfermagem.
No registro policial ele
consta que não houve flagrante porque o estupro teria
ocorrido no dia 5. “Durante os
depoimentos me pareceu que
poderia ter ocorrido uma nova
tentativa de estupro, porém
após atenta oitiva à narrativa
da vítima, me pareceu que

CONTO DO VIGÁRIO

Cláudio LAHOS

Arquivo DHOJE

Caso será investigado pela
DDM, que deve solicitar
imagens do circuito de
segurança ao hospital

houve um mero questionamento por parte do investigado, e
não cometimento de um novo
crime. Afastando, assim, sua
prisão em flagrante delito”.
A mulher foi encaminhada ao Hospital da Criança e
Maternidade (HCM), para a
realização de exame pericial
e atendimento protocolares
às vítimas de crimes sexuais.
A DDM deve solicitar durante
as investigações imagens do
circuito interno de segurança
do hospital.

ESTELIONATO

Advogado perde R$ 22,5 mil
em leilão virtual falso
Tatiana PIRES

Padre cai em golpe
do falso mecânico
Tatiana PIRES

Um padre de 64 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que foi vítima de um
estelionato. Ele caiu no golpe
do falso mecânico e perdeu
R$ 4.740. O crime ocorreu
na última terça-feira (4), mas
o religioso só registrou o caso
dias depois.
De acordo com o boletim de
ocorrência, o padre estacionou
seu carro na rua Doutor Silvio
Colombo, no Jardim Tangará,
momento em que um golpista
se aproximou e o alertou que
havia fumaça saindo do motor
do veículo. Em seguida, perguntou se ele tinha seguro. O
padre confirmou e entregou o
cartão da seguradora ao desconhecido, que fingiu ligar, do
próprio telefone, para solicitar
um mecânico.

Um outro homem chegou
a pé, vestindo uniforme e se
identificou como o mecânico
da seguradora. Ao finalizar
o falso conserto, cobrou R$
1.990 pelo serviço.
O padre passou três vezes
seu cartão bancário na maquininha fornecida pelo suposto
mecânico, aparentemente sem
sucesso. O golpista informou
ao padre que ele poderia pagar
40% do valor em dinheiro e
que depois a seguradora faria
o reembolso.
O religioso entregou R$
750 e só percebeu que tinha
caído no golpe, horas depois,
ao tentar passar o cartão de
crédito em um hipermercado e
constatar que não havia mais
limite de compra. Então, foi até
uma agência bancária e foi informada que havia sido retirado
R$ 3.990 mil de sua conta.

Um advogado de 30 anos
teve prejuízo de R$ 22,5 mil
ao cair no golpe do leilão de
carros. Depois de dar o lance e transferir o dinheiro, a
vítima descobriu que o site é
falso. Ele procurou a Polícia
Civil para denunciar o crime
na noite de sexta-feira (7).
Segundo informações do
boletim de ocorrência, o advogado se cadastrou no site
de leilões e recebeu uma
mensagem pelo WhatsApp
informando que um leilão

de veículos recuperados de
uma financeira seria realizado na quinta-feira (6).
Ele arrematou um veículo, Volksagen UP, no valor de
R$ 20.900. Depois de ter
feito a transferência de R$
22.585, o advogado avisou,
através de mensagem do
WhatsApp, que seu representante legal iria retirar o
veículo.
No endereço onde estaria
o veículo, o representante
do advogado foi informado
que o site utilizado não pertence à empresa de leilão.

chamou sua atenção. Os
dois discutiram e ele desferiu
dois socos nela, chegando
a desmaiar. Em razão dos
ferimentos causados pela
agressão e pela queda ela foi
levada por amigos até à UPA.
A GCM foi informada que
o agressor estava em frente
a unidade de saúde juntamente com outras pessoas
que estavam no churrasco.
Ao ser questionado sobre a
agressão, o homem admitiu
que agrediu a ex com socos.
Ela foi liberada após o
atendimento médico. O
agressor preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

Divulgação

Turma que concluiu o programa ano passado

e em especial,

presidentes

diretoria

da

Estatuto Social, ficam os (as)

os candidatos a presidentes e vice

administrativa,

conselheiros (as) a serem eleitos

no

e

os

candidatos

pleito realizado no dia

(as)
02 de

agosto de 2.020, do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, em
pleno gozo de seus direitos (art. 24, letra “ b” e “c”) CONVOCADOS para a
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 09 de agosto de 2.020,
de forma virtual (eletrônico – art. 93, V) com lastro de acesso dos
associados (as) e conselheiros (as) do Link de votação, pelo seu e-mail
cadastrado, a central de “ Tecnologia da Informação (TI)”, em sua sede
social nesta cidade, na Rua Siqueira Campos nº 2943, das 09:00 (nove) horas
até as 10:30 hs., com lastro nos artigos (43 §3º, 45 inciso

I c/c art. 46,

Eletiva, e seus secretários, para darem cumprimento à seguinte:
ORDEM DO DIA:

1. Discutir e convalidar o Relatório

e as

Contas (balanço anual –

01/junho/2.019 à 31/maio/2.020), da Diretoria Administrativa, já
aprovadas pelo Conselho Deliberativo na data de 27 de julho de
2.020, PUBLICADOS para sua consulta, a partir do dia 05 (cinco) de
agosto vindouro, no site, nas redes sociais, e murais da sede social cidade
do Clube Monte Líbano, e disponível na secretaria do mesmo, com os
pareceres do Conselho Fiscal
Deliberativo;

e da Comissão de Finanças do Conselho

art. 43 §3º c/c art. 48 §1º,

se manifestando todos

associados por votação virtual.

2. Dar posse (art. 45, inciso I – art. 48 §1º) aos associados eleitos no
dia 02 de agosto 2.020, RESPECTIVAMENTE, Presidente e Vice-Presidente
da Diretoria Administrativa e aos membros efetivos e suplentes do Conselho
Deliberativo, por meio de nomeação e declaração formal de posse dos
nomes dos eleitos, PELO PRESIDENTE DA Assembleia Geral Ordinária
(AGO), por declaração para constatação publica a ser realizada pelo
Site e Redes Sociais do Clube Monte Líbano, pelo Sr. Presidente da
AGO;

3. Após a posse do Conselho Deliberativo eleito, este reunir-se-á, sob a
VIRTUAL: a) dos seus dirigentes (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e

Rodobens abre inscrição para capacitação online
Serão 50 vagas para curso
com foco nas áreas de atendimento e e-commerce para
quem busca se preparar para
o mercado de trabalho. A 12ª
edição do Programa Com Tato
360º começa no dia 17 de
agosto, com aulas online. A
participação é gratuita, mas
com 50 vagas limitadas.
Os interessados em participar do processo seletivo
poderão realizar inscrição até
o próximo dia 12 de agosto,
na página de carreira da empresa.
A participação acontecerá pela plataforma Zoom,
com duração de um mês. As

Nos termos estabelecidos no
associados (as),

presidência do Presidente da Assembleia e secretários, para ELEIÇÃO

COM TATO 360º
Da REDAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

qualquer número de associados, presidida pelo Presidente da Assembleia

Homem agride ex com socos

Um homem de 26 anos
foi preso em flagrante na
manhã de sábado (8) por
agredir a ex-companheira,
de 25 anos, em Rio Preto.
A Guarda Civil Municipal
(GCM) foi acionada a comparecer na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Norte,
onde a vítima estava sendo
atendida. O homem foi preso em frente a unidade de
saúde.
A vítima contou que estava em um churrasco e,
por volta das 3 horas, o ex
começou a falar alto e ela

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

inciso I, letra “b” “ b.1”, c,c, mais art.; art. 48 § 1º em toda sua amplitude) com

VIOLÊNCIA
Tatiana PIRES

Editais de
CONVOCAÇÃO

aulas serão ministradas por
profissionais da Rodobens
em encontros semanais de
aproximadamente três horas.
É necessário ter disponibilidade para a capacitação
em horário comercial e dispor
das ferramentas de acesso
ao ambiente digital, ou seja,
computador ou celular com
acesso a internet, câmera e
microfone.
Durante o programa os
alunos receberão orientação
técnica sobre os tipos de
atendimento, negócios digitais
e e-commerce, comunicação
verbal e escrita, técnicas de
apresentação, vendas, argumentação, entre outras.

Secretário Adjunto) de acordo com art. 46, Inciso I, letra “b.1”do Estatuto
Social, b) eleição dentre o Conselho Deliberativo eleito dos membros do
Conselho Fiscal, sendo 03 (três) efetivos e 03 (três Suplentes), chamando de
imediato os suplentes para assumirem as vagas (art. 77 do Estatuto Social).
Convocar suplentes para compor a transferência dos membros do Conselho
Fiscal.

4. A matéria referida sobre prestação de contas, será votada por todos
os associados e conselheiros; a matéria referentes a eleição da mesa
diretora do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, serão votados
exclusivamente por Conselheiros Eleitos e empossados, e se dará de
modo virtual, do mesmo modo que se dará a eleição geral do dia 02 de
agosto de 2.020, com lastro no acionamento do Link por meio do seu
e-mail.

São José do Rio Preto, 27 de julho de 2020.
CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO

Kleber Robério Nazareth Duque
Presidente

Ricardo Luis Pinheiro
Secretário

Odair Ferrante
Vice Presidente

Júlio Cesar Braga Lahos
Secretário

São José do Rio Preto, domingo
09 de agosto de 2020
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CAMPEONATO ESTADUAL

Divulgação

Palmeiras é campeão
Paulista após 12 anos
Alvi verde ganhava até último minuto do segundo tempo, quando Timão
empatou e levou a decisão para os pênaltis; na marca da cal os palmeirenes
foram mais eficientes e levaram o título
Divulgação

Terminal entregue moderniza região e melhora
segurança do transporte

Prefeittura entrega
miniterminal da Vetorazzo
Da REDAÇÃO

Na manhã de sábado (8)
prefeito de Rio Preto, Edinho
Araújo, participou da entrega
do novo terminal localizado na
avenida Ernesto Vetorazzo. O
local recebe o nome do jovem
Paulo Roberto Svizzero Pavão,
que morreu em 2002, aos 21
anos, vítima de um acidente
de carro.
“Esse é o primeiro de seis
que vamos entregar na cidade
inteira, interligando a malha
urbana e fazendo com que o
transporte público seja cada
vez mais rápido e eficiente”,
afirmou o prefeito.
Familiares do homenageado estavam presentes e
agradeceram a homenagem.
O presidente da Câmara de
Rio Preto, Paulo Pauléra e
os secretários de Trânsito,

Amaury Hernandes, de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho e
o chefe de Gabinete da Prefeitura, Zeca Moreira, estiveram
presentes.
O terminal já está em uso
pelos ônibus da concessionária. O local recebeu nova
iluminação, novas lombofaixas
e sinalização aérea e de solo.
Com a construção dessas
estações, será possível à Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança criar linhas
perimetrais e novos pontos de
transbordo próximos aos destinos mais comuns, diminuindo
o tempo de viagem.
Atualmente, 93,75% das
80 linhas operadas pelo consórcio responsável pelo transporte urbano, utilizam como
ponto de partida e de chegada
o Terminal Urbano. São apenas 5 linhas perimetrais.

PANDEMIA

194 casos de Covid são
registrado na semana

Tatiana PIRES

Rio Preto confirmou mais
694 casos positivos do novo
coronavírus. Destes resultados
de exames, 72% são referentes às semanas anteriores e
28%, 194 novos casos, são
referentes à esta semana. O
total acumulado de casos é
de 11.597 casos. O município
também registrou dez novos
óbitos, totalizando 286. As
informações foram divulgadas

pela Prefeitura na tarde deste
sábado (8).
Há 8.101 pessoas curadas da doença, uma taxa de
recuperação de 74%, acima
da média mundial de 57%,
de acordo com a atualização
da Secretaria de Saúde dede
sexta-feira (7).
Desde o início da pandemia, 43.698 casos suspeitos
foram registrados. Deste total,
32.795 pacientes testaram
negativo para Covid-19.

Palmeiras vence o Corinthians nos pênaltis e leva o Campeonato Paulista de 2020
Vinicius LIMA

redacao@dhoje.com.br

O Palmeiras quebrou o jejum de 12 anos sem ganhar
o Campeonato Paulista neste
sábado (8). Após o empate
em um a um no tempo normal,
sendo que o gol do Corinthians
foi no último minuto, o Verdão
conquistou seu 23º Paulistão
ao bater o rival por quatro a três
nos pênaltis.
O jogo começou mais disputado do que a partida da semana passada, com o Palmeiras
tomando a iniciativa. Logo
aos seis minutos, Zé Rafael

recebeu na ponta esquerda e
tocou para Willian. O atacante
alviverde finalizou e obrigou
Cássio a fazer uma grande
defesa. O Corinthians respondeu pouco tempo depois
com Jô cabeceando pra fora
após cobrança de escanteio.
Depois desse lance, não houve
nenhuma grande oportunidade
para ambas as equipes, que
erravam muitos passes no
meio de campo.
Na segunda etapa, o Palmeiras pulou logo na frente
aos três minutos. Willian cruzou na esquerda e Luiz Adriano
cabeceou no canto direito de

CAMPANHA - A Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú realizou a “4ª Hora do Mamaço” de forma virtual,
na última sexta-feira (7). O “Mamaço” visa incentivar e
apoiar o aleitamento materno. A iniciativa, iniciada em
outros estados, promete chegar a Rio Preto.

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

CHIQUES - O casal, Tunico Sterniere e Tereza Marta, é o
destaque da coluna deste domingo!
RANKING NEGATIVO - Brasil é considerado um dos países mais perigosos para os defensores do meio ambiente. De acordo com relatório da ONG Global Witness, o
país se encontra em terceiro lugar quando o assunto é o
assassinato de ativistas ambientalistas. Só em 2019, 24
mortes foram registradas.

defendeu a cobrança de Bruno
Henrique, mas Weverton também pegou o chute de Cantillo.
Raphael Veiga, Gustavo Scarpa
e Lucas Lima converteram para
alviverde, enquanto Avelar,
Sidcley e Jô marcaram os gols
corinthianos. Coube a Patrick de
Paula, no último pênalti, marcar
e dar o título para o Palmeiras.
Os próximos compromissos
das duas equipes são pelo
Brasileirão. O Corinthians visita
o Atlético-MG na quarta-feira
(12), às 19h15. No mesmo
dia, o Palmeiras enfrenta o
Fluminense às 21h30 no Rio
de Janeiro.

PROPAGANDA - “OMO Lavagem Perfeita Sanitiza e Higieniza”, lançado por marca conhecida de sabão em pó, é
vendido com o primeiro sanitizante para roupas do Brasil
com eﬁcácia contra o vírus do Covid- 19.

Fátima Cruz
Facebook

Cássio para fazer um a zero.
Precisando atacar, o Corinthians ficou mais com a posse
de bola, mas não conseguia
finalizar. O Verdão se aproveitava dos contra-ataques, mas
também levou perigo ao gol
alvinegro. Aos 50 minutos, Jô
recebeu a bola na área e foi
derrubado por Gómez. O árbitro
marcou pênalti e o próprio Jô
converteu, para levar a disputa
para as penalidades.
Nos pênaltis, brilhou a estrela de Weverton. Logo na primeira cobrança, o arqueiro palmeirense defendeu o chute de
Michel. Na sequência, Cássio

DESTAQUE - Toda a beleza e simpatia da empresária,
Adriana Neves, para abrilhantar a coluna deste domingo.
TALENTO - A cantora Nat Guareschi, ﬁlha do empresário
rio-pretense Osmair Guareschi e Neide Guareschi, está
fazendo super sucesso nas rádios de todo o Brasil, com
suas músicas românticas. A bela está vivendo em São
Paulo, e assim que a pandemia passar irá se apresentar
no Brasil inteiro. Sucesso!

CULTURA - Estão abertas as inscrições para as Atividades Formativas que farão parte do 1º FestFIM – Festival
de Artes do Fim do Mundo - um festival de artes integradas, gratuito, não-competitivo e 100% online - uma realização da Cia. Apocalíptica, com o apoio da Secretaria
Municipal de Cultura de Rio Preto, por meio do Programa
Cultura para Todos/Prêmio Nelson Seixas.
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PERTO DO LIMITE

Semae descarta racionar
água a curto prazo
Cláudio LAHOS

Semae diz que nível da represa ainda está quatro centímetros acima do limite mínimo
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Semae (Serviço Municipal Autônomo de Água e
Esgoto) negou que Rio Preto
pode enfrentar racionamento
de água a curto prazo, mas
reforça a necessidade uso
consciente da água. O município não registra chuvas há
mais de 40 dias e em certos
pontos da represa já é possível
observar o assoreamento. Segundo a Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo) não há previsão de
chuva para agosto.
De acordo com a autarquia, a represa está operando normalmente e ainda
tem uma margem de quatro
centímetros acima do limite

mínimo ideal, mantendo-se
responsável por 25% do abastecimento da cidade.
O último racionamento de
água ocorreu em outubro do
ano passado, quando a falta
de chuvas fez com que alguns
bairros tivessem a distribuição
interrompida das 8h às 11h e
das 13h às 18h. A orientação
é para que as pessoas façam
uso consciente e evitem o
desperdício.

Ar seco
Além do abastecimento, a
falta de chuva vem afetando
a umidade - e consequentemente a qualidade - do ar.
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), o
ideal é a umidade do ar estar

Rio Preto também vem
registrando a maior temperatura
média de todo estado, com
22,8ºC, neste inverno

acima do 60%, enquanto o
município tem registrado média de 30%. A última chuva
registrada foi em 27 de junho,
segundo a Cetesb.
Em julho, durante apenas
dois dias, o rio-pretense respirou um ar que atende os
preceitos da OMS. Na maior
parte do mês, a atmosfera
estava carregada do poluente
MP2,5 (material particulado),

o que mais prejudica a saúde
das pessoas.
Rio Preto também vem
registrando a maior temperatura média de todo estado,
com 22,8ºC, neste inverno.
Uma elevação de 1,5°C em
comparação com o mesmo
período no ano passado. A
temperatura média no meses
de julho no município é de
25,6ºC.

DISTRITO DE PALESTINA

Esap inaugura Estação de
Tratamento de Esgoto Jurupeba
Da REDAÇÃO

A Esap, concessionária
dos serviços de água e esgoto
de Palestina, controlada pela
Iguá Saneamento e Aviva
Ambiental, fez a entrega da
Estação de Tratamento de
Esgoto Jurupeba, obra que
vai beneficiar a vida dos 400
moradores do distrito.
Com isso, Palestina atingirá 97% de cobertura de coleta
e tratamento de esgoto, faltando pouco para a universalização do serviço.
O evento contou apenas
com representantes da concessionária e autoridades e
foi implantado um protocolo
específico de solenidade,
seguindo todas as medidas
recomendadas pelos órgãos
de saúde para a prevenção
da Covid-19.
A cobertura da cerimônia
está disponível na página da
Esap no Facebook. O público
terá a oportunidade de conhecer a estrutura da estação
por meio de um tour virtual e
acompanhará a execução da
primeira interligação de esgoto de um imóvel do distrito.
Os investimentos foram
aprovados pelos moradores.
Benedito Bernardes da Silva,
69 anos, lembra que para
conseguir financiamentos, por
exemplo, é obrigatório que o
imóvel esteja em com rede
adequada de esgotamento
sanitário. “Essa obra traz junto
com ela desenvolvimento e
melhor qualidade de vida”,
afirma.
O sistema de tratamento
utilizado na ETE Jurupeba é o

“

Divulgação/ Ricardo BONI

Sabemos que tratar
esgoto é cuidar do
meio ambiente e
das pessoas. Nossa
equipe, formada
por profissionais da
cidade, está orgulhosa
com a conclusão
de mais uma obra
importante

”

de lodos ativados com aeração
prolongada. A tecnologia empregada é mais eficaz ao evitar
o mau cheiro no processo de
tratamento dos efluentes.
Para o diretor operacional
da Esap, Antonio Hercules
Neto, essa entrega é mais
um investimento no futuro de
Palestina. “Sabemos que tratar
esgoto é cuidar do meio ambiente e das pessoas. Nossa
equipe, formada por profissionais da cidade, está orgulhosa
com a conclusão de mais uma
obra importante que transformará de forma significativa a
vida dos moradores de Jurupeba”, disse.
O prefeito de Palestina,
Fernando Semedo, reforçou
que a obra é fundamental para
o desenvolvimento do distrito.
“O compromisso da Esap com
a Prefeitura gera saúde e qualidade de vida”, fala.
“São poucos os municípios
brasileiros que atingiram esse
nível de serviços”, completou o
presidente da Aviva Ambiental,
Alexandre Lopes.

Obra vai beneficiar 400 moradores do distrito

Editais de
LEILÕES
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 18/Agosto/ 2020 às 11h

2º Leilão: dia 19/Agosto/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi- preposto em
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 18 de Agosto de 2020 às 11:00 horas.
Segundo Leilão: dia 19 de Agosto de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj.
22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído
no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 16, da quadra N, situado no loteamento denominado
“JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes
medidas e confrontações: Pela frente mede 4,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; 13,32m em curva na
confluência da referida rua com a Rua Projetada 4; do lado direito de quem da Rua Projetada 9, olha para o
imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 4; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o
lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma
área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 150.086 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 96.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima
descrito: 2º Leilão R$ 177.405,44. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 19 de Agosto de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios. Para a participação
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs:
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública,
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa)
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter ”Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno,
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado.
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado,
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11)
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2714/2020
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 ﬁns dos artigos 130 e 142 do Código
Tributário Nacional, NOTIFICA os proprietários dos imóveis abaixo
citados, cujas notiﬁcações foram entregues, ou ainda notiﬁcações
não entregues por falta de endereço de correspondência, que o
prazo ﬁnal para o pagamento à vista sem os devidos acréscimos
legais, ﬁnda 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 Municipalidade a qualquer
momento cobrar o tributo mediante ação de Execução Fiscal, com
acréscimo legais, como segue
PROP: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP:
CORR: JOSÉ CARLOS PADOVANI
CAD: 345501000
TAXA REF: 50769
END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 18, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2715/2020
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: VIADUPLA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE BENS LTDA
COMP:
CORR:
CAD Nº: 401784000
NOT. Nº: 200647
END: AV. DA SAUDADE, 3576, QD 7, LOTE A – B P/, BAIRRO: VILA
SANTA CRUZ
NOME: OSVALDO MURARI JUNIOR
COMP:
CORR: OSVALDO MURARI JUNIOR
CAD Nº: 211392000
NOT. Nº: 200621
END: AV. SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA, QD 31, LOTE S/N,
BAIRRO: ELDORADO (3ª PARTE)
NOME: WILSON CABRAL MARCHIONI
COMP:
CORR: WILSON CABRAL MARCHIONI
CAD Nº: 211290006
NOT. Nº: 200615
END: R. HERMÓGENES DE FARIA, 4364, QD , LOTE , BAIRRO:
VILA SÃO JORGE
NOME: MANOEL ARGEU DE ALMEIDA CALDEIRA
COMP:
CORR: MANOEL ARGEU DE ALMEIDA CALDEIRA
CAD Nº: 412607000
NOT. Nº: 200580
END: AV. MURCHID HOMSI, QD 25, LOTE 9, BAIRRO: PQ. QUINTA
DAS PEINEIRAS
NOME: REGIANE CAROLINE DE ASSUMPÇÃO
COMP:
CORR: REGIANE CAROLINE DE ASSUMPÇÃO
CAD Nº: 412369000
NOT. Nº: 200575
END: R. BONSUCESSO, QD 03, LOTE 14, BAIRRO: PQ. QUINTA
DAS PAINEIRAS
NOME: VILLABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
COMP:
CORR: VILLABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
CAD Nº: 406057002
NOT. Nº: 200545
END: R. JOAQUIM PINHEIRO DE CASTRO, QD 26, LOTE 01-02-0304-05-06, BAIRRO: JD. OURO VERDE
NOME: MARIA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA MARTIONS
COMP:
CORR: MARIA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA MARTIONS
CAD Nº: 343295000
NOT. Nº: 200680
END: AV. ESMERALDO CAROLINO, QD 09, LOTE 14, BAIRRO: PQ.
RES. DA SOLIDARIEDADE
NOME: CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP:
CORR: CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 552004075
NOT. Nº: 200656
END: AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, QD , LOTE 1-B, BAIRRO: SEDE
NOME: GERALDO APPARECIDO BORSATO
COMP:
CORR: GERALDO APPARECIDO BORSATO
CAD Nº: 902796000
NOT. Nº: 200654
END: R. SHINJI MURAMATSU, QD 53, LOTE 30, BAIRRO: LOT.
FAZENDA RIO PRETO
NOME: LUIS HENRIQUE ROSSELLI FOLCHINE
COMP:
CORR: LUIS HENRIQUE ROSSELLI FOLCHINE
CAD Nº: 101511000
NOT. Nº: 200643
END: AV. BADY BASSIT, QD 75, LOTE CP/, BAIRRO: CENTRO
NOME: JOSÉ DONIZETI PATRIARCHA
COMP:
CORR: JOSÉ DONIZETI PATRIARCHA
CAD Nº: 412651000
NOT. Nº: 200570
END: AV. MURCHID HOMSI, QD 03, LOTE 12, BAIRRO: PQ. QUINTA DAS PAINEIRAS
NOME: MA & JR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP:
CORR: GUSTAVO GOMES POLOTTO
CAD Nº: 104684000
NOT. Nº: 200590
END: R. MIRASSOL, QD 11-A, LOTE 09, BAIRRO: VILA REDENTORA
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306004
NOT. Nº: 200595
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 15, BAIRRO: JD. NOVO
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306005
NOT. Nº: 200596
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 16, BAIRRO: JD. NOVO
MUNDO
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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São José do Rio Preto, domingo
09 de agosto de 2020

EDITAL n° 2716/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDONO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da
legislação vigente.
NOME: NEON DE MELLO E OLIVEIRA
COMP:
CORR:
CAD Nº: 401788000
NOT. Nº: 200646
END: AV. DA SAUDADE, 3640, QD 7, LOTE F, BAIRRO:
VILA SANTA CRUZ
NOME: VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S/A
COMP:
CORR: S/A INDUST VOTORANTIN
CAD Nº: 205260000
NOT. Nº: 200642
END: AV. DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, 1117,
QD 06, LOTE 02, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
NOME: CONSTRUTORA E INCORPORADORA OURO PRETO LTDA EPP
COMP:
CORR:
CAD Nº: 601437000
NOT. Nº: 200626
END: R. JOSÉ DOS REIS PEREIRA, QD C, LOTE 31, BAIRRO: COND. EST. FLORESTA PARK
NOME: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS FILHO
COMP:
CORR: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS
FILHO
CAD Nº: 104672000
NOT. Nº: 200613
END: AV. BADY BASSIT, 4895, QD , LOTE 32/P, BAIRRO:
VILA IMPERIAL
NOME: ALVARO FERRAZ
COMP:
CORR: ALVARO FERRAZ
CAD Nº: 218642000
NOT. Nº: 200563
END: R. MANOEL FRANCISCO RAPOSEIRO, QD H, LOTE
14P/, BAIRRO: JD. SIMÕES
NOME: ADEMAR JORGE ORTEGA
COMP:
CORR: ADEMAR JORGE ORTEGA
CAD Nº: 409628238
NOT. Nº: 200605
END: AV. OTÁVIO PINTO CÉSAR, 535, QD 17, LOTE 06,
BAIRRO: PQ. RES. CIDADE NOVA
NOME: LUCIANE STURSA COSTA
COMP:
CORR: LUCIANE STURSA COSTA
CAD Nº: 213804000
NOT. Nº: 200169
END: AV. MENEZES, 3152, QD 106, LOTE 08, BAIRRO:
ELDORADO (2ª PARTE)
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2717/2020
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: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS FILHO
COMP:
CORR: ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS
FILHO
CAD Nº: 104672000
NOT. Nº: 200613
END: AV. BADY BASSITT, 4895, QD , LOTE 32/P, BAIRRO:
VILA IMPERIAL
NOME: LAURIANO TEBAR
COMP:
CORR: IMOBILIÁRIA TEBAR S/S LTDA
CAD Nº: 405391000
NOT. Nº: 200607
END: R. CENTENÁRIO, 562, QD 14, LOTE 04 A 21, BAIRRO: VILA SINIBALDI
NOME: MANOEL ARGEU DE ALMEIDA CALDEIRA
COMP:
CORR: MANOEL ARGEU DE ALMEIDA CALDEIRA
CAD Nº: 412607000
NOT. Nº: 200580
END: AV. MURCHID HOMSI, QD 25, LOTE 9, BAIRRO: PQ.
QUINTA DAS PAINEIRAS
NOME: VILLABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
COMP:
CORR: VILLABENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
CAD Nº: 406057002
NOT. Nº: 200545
END: R. JOAQUIM PINHEIRO DE CASTRO, QD 26, LOTE
01-02-03-04-05-06, BAIRRO: JD. OURO VERDE
NOME: CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP:
CORR: CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 552004075
NOT. Nº: 200656
END: AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, QD , LOTE
1-B, BAIRRO: SEDE
NOME: ADEMAR JORGE ORTEGA
COMP:
CORR: ADEMAR JORGE ORTEGA
CAD Nº: 409628238
NOT. Nº: 200605
END: AV. OTÁVIO PINTO CÉSAR, 535, QD 17, LOTE 06,
BAIRRO: PQ. RES. CIDADE NOVA
NOME: CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP:
CORR: CURTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

Jornal
CAD Nº: 552004075
NOT. Nº: 200656
END: AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, QD , LOTE
1-B, BAIRRO: SEDE
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306004
NOT. Nº: 200595
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 15, BAIRRO: JD.
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP:
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306005
NOT. Nº: 200596
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 16, BAIRRO: JD.
NOVO MUNDO
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2718/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa
na forma da legislação vigente.
NOME: ALVARO FERRAZ
COMP:
CORR: ALVARO FERRAZ
CAD Nº: 218642000
NOT. Nº: 200563
END: R. MANOEL FRANCISCO RAPOSEIRO, QD H, LOTE
14P/, BAIRRO: JD. SIMÕES
NOME: MARIA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA MARTIONS
COMP:
CORR: MARIA JOSÉ CARDOSO DE OLIVEIRA MARTIONS
CAD Nº: 343295000
NOT. Nº: 200680
END: AV. ESMERALDO CAROLINO, QD 09, LOTE 14,
BAIRRO: PQ. RES. DA SOLIDARIEDADE
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2719/2020
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: REGIANE CAROLINE DE ASSUMPÇÃO
COMP:
CORR: REGIANE CAROLINE DE ASSUMPÇÃO
CAD Nº: 412369000
NOT. Nº: 200575
END: R. BONSUCESSO, QD 03, LOTE 14, BAIRRO: PQ.
QUINTA DAS PAINEIRAS
NOME: JOSÉ DONIZETI PATRIARCHA
COMP:
CORR: JOSÉ DONIZETI PATRIARCHA
CAD Nº: 412651000
NOT. Nº: 200570
END: AV. MURCHID HOMSI, QD 03, LOTE 12, BAIRRO:
PQ. QUINTA DAS PAINEIRAS
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2720/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JONSON MAIA DA SILVA
COMP:
CORR: JONSON MAIA DA SILVA
CAD Nº: 218673000
MULTA Nº: 50429
END: R. MICHEL JACOB, QD J, LOTE 26, BAIRRO: JD.
SIMÕES
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIO JOSÉ DA SILVA
CORR: MARCIO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 902461000
MULTA Nº: 51835
END: R. SEBASTIÃO VALADARES, QD 40, LOTE 15, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
COMP: MARTA ALBANA DA SILVA
CORR: MARTA ALBANA DA SILVA
CAD Nº: 237756000
MULTA Nº: 51811
END: R. REGINA COSSI FERNANDES, QD TA, LOTE 21,
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: ROSANA VASSOLER FERNANDES THEODORO
DE OLIVEIRA
COMP:
CORR:
CAD Nº: 104371001
MULTA Nº: 51822
END: R. BENJAMIN CONSTANT, 3699, QD , LOTE 02BP/,
BAIRRO: VILA IMPERIAL
NOME: JOCA PARTICIPAÇÕES S/A
COMP:
CORR:
CAD Nº: 410664007
MULTA Nº: 51833
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, 680, QD 08, LOTE 30,
BAIRRO: PQ. RES. CIDADE NOVA
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2721/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO,
pela FALTA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
COMP: MARTA ALBANA DA SILVA
CORR: MARTA ALBANA DA SILVA
CAD Nº: 237756000
MULTA Nº: 51812
END: R. REGINA COSSI FERNANDES, QD TA, LOTE 21,
BAIRRO: JD NUNES
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2722/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA 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: AUGUSTO FARIA CALÁBIO
COMP:
CORR: AUGUSTO FARIA CALÁBIO
CAD Nº: 433131000
MULTA Nº: 51836
END: R. MATHEUS PINOTI MASSUCATTO, 562, QD 52,
LOTE 8, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2723/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por
não ter executado a CANALIZAÇÃO DE ÁGUA SERVIDA
DIRETO NO ESGOTO DOMÉSTICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos,
nos termos da legislação vigente:
NOME: GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA
COMP:
CORR: GUILHERME GUERREIRO DE SOUZA
CAD Nº 554973012
MULTA: 51838
END: R.JAIRO DE ANDRADE LEMOS, 253, QD M, LOTE
03, BAIRRO: EST. MORADA CAMPESTRE
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2724/2020
A Prefeitura Municipal de
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE LIXOS E DETRITOS NO PASSEIO, dentro do prazo estipulado por lei e
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos
da legislação vigente:
NOME: SILVIO PANZARINI, ESPÓLIO DE
COMP: DÉBORA REGINA CAMARA DOS SANTOS
CORR: DÉBORA REGINA CAMARA DOS SANTOS
CAD Nº: 903706000
MULTA: 51839
END: R. ANTÔNIO ISMAEL CAROSELLI, QD A, LOTE 07,
BAIRRO: ESTÂNCIA SANTA CARATINA.
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n°2725/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos,
nos termos da legislação vigente:
NOME: ESTADO DE SÃO PAULO
COMP:
CORR: INST DE PREV DO EST DE S PAULO
CAD Nº: 406763000
MULTA Nº: 51841
END: AV. AMÉRICA, 194, QD 37-43, LOTE , BAIRRO: VILA
SANTA CRUZ
NOME: JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMP:
CORR:
CAD Nº: 201428000
MULTA Nº: 51872
END: R. RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE CP/,
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n°2726/2020
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 executado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZAÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos
termos da legislação vigente.
NOME: ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
COMP:
CORR: ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
CAD Nº: 319580000
MULTA Nº: 51805
END: AV. ANTÔNIO BUZZINI, 307, QD 07, LOTE 22, BAIRRO: CONJ. HAB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO I
São José do Rio Preto, 07 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Sérgio Sampaio
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Sincomerciários faz
campanha para comemorar
o mês dos Pais

DOMINGO, 09 DE AGOSTO DE 2020

SITICOM INICIA
NEGOCIAÇÃO DE
SERRALHERIA E
CARPINTARIA

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

O

Sincomerciários
(Sindicato dos
Empregados no
Comércio) por conta
das proibições impostas pela quarentena
no combate a proliferação a Covid-19
não poderá realizar
nenhum
atividade
presencial para homenagear os papais
pelo seu Dia neste
domingo (9), mas isso
não significa que eles
foram esquecidos pela
diretoria do sindicato,
pelo contrário será
feita a celebração do
mês dos Pais.
Segundo Selma Ferrassoli, presidente em
exercício do sindicato, os papais comerciários sócios titulares devem ir até o
Centro de Benefício e retirar e preencher cupom e participar do sorteio que
acontecerá no final do mês.
Por conta do mini-lockdown que existe em Rio Preto, o Centro de Benefícios
que fica na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, Boa Vista está funcionado de
quarta a sexta-feira das 9 às 15 horas.
Serão ao todo 40 prêmios que serão sorteados no dia 28 de agosto ao vivo pela
redes sociais do sindicato as 10 horas.
Serão sorteados 34 Cestas Básicas, 3 Caixas Térmicas personalizadas e 3 Tábuas para Churrasco.

Dicas para você,
frentista, se proteger:
• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. 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, mesas
e cadeiras da loja de conveniência.
• A maquineta do cartão de crédito, acessada 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 novamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina de
cartão, do bico de abastecimento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de
para-brisas.
• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificuldade respiratória, o empregador deve orientá-lo a procurar
imediatamente a rede pública de saúde, evitando contato físico com outras
pessoas.
O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para atender via
WhatsApp os frentistas de toda a base territorial.

17 98200-0078
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O

Siticom (Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e Mobiliário) iniciou as
negociações do setor de Serralheria e Carpintaria de

2020.
Segundo Nelson Ioca, presidente do sindicato, a pauta foi
entregue na semana passada para o sindicato patronal
e a expectativa agora é esperar a primeira rodada de
negociação que pode ser agendada nos próximos dias.
A data base da categoria é 1º de junho.
“Temos a expectativa de finalizarmos essas tratativas até o
final deste mês”, salientou Ioca.

