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Frio bate 7º e deve ficar 
até quarta, diz previsão

Pág. A3

Previsão do tempo é que frio permaneça até quarta na região

Político 
‘queixo-duro’ 
insiste em 

pré-candidatura
Projeto do vereador Fabio Marcondes, que ainda terá a legalidade avaliada pela Câmara, quer anistiar as 

multas sofridas por empresas de Rio Preto, aplicadas durante a pandemia. Em outra proposta o vereador quer 
desconto de 10% no IPTU.                    Pág. A3 

Sérgio SAMPAIO

89% praticam atos sociais 
ou doações na pandemia, 

aponta pesquisa

O número de aberturas de 
MEI’s (Micro Empreendedor Indivi-
dual) apresentou um crescimento 
de 10,5% este ano comparado a 
2019. Desde janeiro foram 3.839 
requerimentos de abertura realiza-
dos, 367 a mais que no mesmo 
período do ano passado. Segundo 
o último balanço divulgado pelo 

Projeto de lei quer anistia para 
empresas multadas na pandemia

Abertura de MEIs cresce 10% 
empurrada pelo desemprego

EM RIO PRETO

Casa é 
alvejada 
a tiros no 

Solidariedade

Queimadas no inverno chegam a 67% dos registros no ano

Inverno concentra 67% 
das queimadas na região

Um levantamento realizado 
pela Rede Filantropia, que con-
tou com 19 questões de múltipla 
escolha, revelou que 89,8% dos 
entrevistados informaram ter fei-
to, durante a pandemia, doações 
em dinheiro, roupas, alimentos, 

Simples Nacional, o município 
contabiliza 35.553 microempre-
endedores. “Boa parte dos que 
estão fazendo o cadastro como 
MEI são pessoas que perderam o 
emprego durante a pandemia, ”, 
explicou o consultor de negócios 
do Sebrae de Rio Preto, Júlio 
César Lara Ribeiro.        Pág. A5              

medicamentos entre outros.
Desse total, 20,7% disseram já 
ter realizado ambas as ações 
– doações ou trabalho volun-
tário para alguma organização 
da sociedade civil ou iniciativa 
particular.                    Pág. A6 

Projeto de anistia vai ter legalidade analisada pela Câmara na próxima sessão
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RECLAME AQUI 

Divulgação

CORDEL DO 
CONSUMIDOR – 
PARTE III

Se na hora de pesar a 
comida

 O prato também vai junto
Não quebres a cara de quem 
pesa
Briga seria se faz defunto
Chama logo a policia
Resolve já o assunto!

E quando fores pagar a conta
Se a coisa � car preta
Pois o garçom te olha torto
Esperando pela gorjeta
Paga somente o consumo
 O resto é pura mutreta!

E se cobrares os dez “por 
cento”
Fica esperto, sê vivo
Não mostres ignorância
Nem ligue para o aperitivo
Os “dez por cento” só valem
Por acordo coletivo!

E se o fornecedor encrencar
Chamando sua segurança
E este vai logo batendo
Chutando tua poupança
Registra logo um BO
Que a coisa � ca mais mansa!

Se estiveres no restaurante
Com tudo tão arrumadinho
Mas, de repente, uma barata
Sai daquele buraquinho
Chame a vigilância sanitária
Tira o lixo do caminho!

E, meu amigo, te digo
Não vaciles no teatro
Se o elenco todo não veio
Não deixes � car barato
Exige de volta sua grana
Mostrando que trato é trato.    

E se não der nenhum acordo                                                                                                     
Fique aqui um bom lembrete
Não adianta bateres o pé
Nem ameaçares com cacete
Exige sempre ao entrar
Um pedaço do bilhete!                                                                                                   

Locando � tas piratas
Tu podes entrar numa fria
Nem que seja um amigo
Da comadre ou da titia
Se os tiras te pegarem
Tu vais para delegacia!

Quando surgir uma viagem
Não con� e em qualquer 
agência
Depois não adiante chorar
Nem a Deus pedir clemência
Na hora de contratar o pacote
Mostra tua competência!

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

JOAQUIM CARLOS    - 
COMPRAS PELA INTERNET.  JÁ 
EXISTE ALGUMA LEGISLAÇÃO 
ESPECIFICA PARA ESSE TIPO 
DE TRANSAÇÃO?   

SOS -   Quando consumidor 
e fornecedor estiverem 
estabelecidos no Brasil, 
o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) é de 
aplicação obrigatória.
Se o fornecedor estiver 
estabelecido somente 
no exterior, sem � lial ou 
representante no Brasil 
alertamos que o consumidor 
poderá encontrar di� culdade 
de aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor.
De qualquer modo, 
recomendamos ao consumidor 
adquirir produtos ou 
serviços de fornecedores que 
disponibilizem seu endereço 
físico na Inter net e mantenham 
canal de comunicação de fácil 
acesso para esclarecimento de 
dúvidas e reclamações.

JOAQUIM CARLOS    - E AS 
COMPRAS REALIZADAS 
PESSOALMENTE, QUAIS OS 
DIREITOS DO CONSUMIDOR?   

SOS -   No caso de produtos 
que não apresentem vícios 
ou defeitos após a compra, 

será liberalidade da loa 
realizar a troca ou proceder ao 
cancelamento.
De acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor, o 
direito de exigir a troca ou 
cancelamento de compra para 
esta situação estão previstos 
nos artigos 18 a 35:
Art. 18 – Quando for 
constatado dentro do prazo 
de garantia do produto, que o 
produto adquirido apresentou 
defeito e após 30 dias o 
fornecedor não conseguiu 
saná-lo.
Art. 35 – Quando não houver 
o cumprimento à oferta (ex.: 
não cumprimento do prazo 
de entrega). O consumidor 
poderá escolher entre: exigir 
o cumprimento forçado da 
obrigação, aceitar outro 
produto equivalente ou 
cancelar a compra.
Portanto, a dica é para o 
consumidor veri� car antes 
da realização da compra se o 
estabelecimento possui uma 
política de troca de produtos, 
e em caso positivo, exija que 
o estabelecimento conste no 
documento � scal ou declaração 
em separado, que o fornecedor 
se compromete a proceder à 
troca (ou cancelamento) em 
determinado prazo, assim ele 
terá que cumprir com a oferta.

JOAQUIM CARLOS DA CRUZ - Comerciante

MARIAS JOSÉ  - MUITAS 
LOJAS APRESENTAM 
APENAS UM PREÇO PARA 
COMPRAS À VISTA E A 
PRAZO. POR LEI, QUANDO 
O CONSUMIDOR COMPRA 
À VISTA ELE TEM DIREITO A 
DESCONTO?  

SOS -   Não há 
obrigatoriedade do 
fornecedor conceder 
desconto para compras à 
vista. Com base no CDC, 
consumidor tem direito de 
obter informação adequada 
e clara sobre produtos e 
serviços, assim os preço 
de produtos e serviços 
deverão ser informados 
adequadamente, de modo 
a garantir ao consumidor a 
correção, clareza, precisão, 
ostensividade e legibilidade 
das informações prestadas.
O preço de produto ou 

serviço deverá ser informado 
discriminando-se o total à 
vista.
No casso de outorga de 
crédito, como nas hipóteses 
de � nanciamento ou 
parcelamento, deverão ser 
também discriminados.
I. o valor total a ser 
pago com � nanciamento;
II. o numero, 
periodicidade e valor das 
prestações;
III.  juros; e
IV. os eventuais 
acréscimos e encargos 
que incidirem sobre o 
valor do � nanciamento ou 
parcelamento.
Os preços dos produtos e 
serviços expostos à venda 
devem � car sempre visíveis 
aos consumidores enquanto 
o estabelecimento estiver 
aberto ao público.

MARIA JOSÉ  DO NASCIMENTO - Professora

As relações de 
consumo enfrentam 
constantemente novos 
desafi os, 

principalmente em um momento 
em que a tecnologia possibilita 
facilidades e ao mesmo tempo 
inovações na forma de realizar 
negócios.
Dentre as formas de contratação, 
está o contrato à distância no 
comércio eletrônico, que vem 
crescendo substancialmente e com 
ele a necessidade de criar leis que 
amparem o consumidor neste 
complexo e rico fenômeno.
A Lei nº 8.078, também conhecida 
como o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) foi publicada 
em 11 de setembro de 1990. 
Desta forma, ela nasceu antes 
do surgimento da explosão dos 
e-commerces e das redes sociais. 
Vamos abordar os avanços, as 
conquistas e os desafi os do atual 
cenário de mudanças pelo qual 
estamos passando. Bem como a 
necessidade da atualizar e ajustar a 
aplicação do Código de defesa do 
Consumidor diante a estas novas 
realidades.
Embora não se cogitasse, há 30 
anos, a possibilidade de se realizar 
transações comerciais pela internet 
o CDC, por se tratar de um 
microssistema legislativo, fundado 
em princípios, acabou por prever 
hipóteses que são plenamente 
aplicáveis às relações de comércio 
digital.
Dentre elas é relevante destacar, a 
título de exemplo, a possibilidade 
de exercício do direito de 
arrependimento previsto no art. 
49 do Estatuto Consumerista, 
que se aplica exatamente para 
as transações realizadas fora do 
estabelecimento comercial.
Com as pessoas passando mais 
tempo em casa, as compras 
online cresceram de forma sem 
precedentes. Dados da plataforma 
Nuvemshop mostram que as 
vendas por e-commerces tiveram 
um crescimento de 145% no 
primeiro semestre de 2020, em 
comparação com o mesmo 
período do ano passado.
A atual mudança cultural, 
tecnológica e comportamental 

transforma também o mundo 
jurídico. Acontece que, hoje, 
muitas das questões que 
chegam ao Judiciário, e já 
possuem julgados favoráveis aos 
consumidores, são analisadas a 
partir de situações semelhantes 
que acontecem em outros 
meios que não presenciais. 
Nesse sentido, não podemos 
desconsiderar o fato de que o 
CDC foi elaborado com base 
em princípios constitucionais, 
como dignidade, igualdade, 
segurança, livre-iniciativa, entre 
outros, ou seja, é preciso atuar 
garantindo esses direitos, mesmo 
que a lei não tenha sido pensada 
em um contexto de revolução 
cibernética que vivenciamos. 
O que temos de mais atual em 
termos legislativos foram as 
alterações sofridas pelo CDC 
em 2013, a partir do Decreto nº 
7.962, que incluiu naquele normas 
sobre a contratação no comércio 
eletrônico.
Neste sentido, o Direito torna-
se uma gangorra estagnada, 
pois, da mesma forma que os 
consumidores não estão 100% 
seguros nas transações comerciais 
feitas virtualmente, as empresas 
também passam por riscos 
que podem chegar a delitos 
cibernéticos, que vão desde 
infrações envolvendo ofensas 
à imagem do consumidor ou 
omissão de informações (CDC, 

A DEFESA DO CONSUMIDOR 
NA ERA DIGITAL

título II, artigos 61 a 80), como 
crimes contra a economia popular 
e outros previstos no Código 
Penal e em leis especiais, além 
da segurança da informação 
e da privacidade digital, tais 
como a questão do vazamento 
de dados, por exemplo. De 
qualquer forma, a dica principal 
é conhecer a lei e as demais 
normas regulamentadoras para 
que seja possível evitar a violação 
do direito dos consumidores. 
Ainda é preciso lembrar que não 
é necessária a comprovação de 
má-fé para que exista o direito 
à reparação do dano causado ao 
consumidor.
Além do desafi o de buscar 
soluções jurídicas relacionadas 
ao mercado digital, não podemos 
esquecer que, com a globalização, 
o comércio virtual internacional 
já toma enormes proporções sem 
instrumentos legais para atender 
a essas demandas. Portanto, ainda 
que seja princípio fundamental do 
Brasil a proteção ao consumidor, 
muitas questões devem ser 
pensadas e normas, elaboradas 
para permitir maior segurança 
aos clientes a partir, também, 
da segurança nas negociações 
virtuais com as empresas mundo 
afora. Isso comprova a exigência 
de uma mudança na forma como 
o Direito é exercido diante da 
dinâmica da era digital e de um 
mundo globalizado.

Divulgação



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, domingo
23 de agosto de 2020

Vereador quer regras para 
descarte de máscaras

Projeto de lei de autoria do 
vereador Pedro Roberto (Patrio-
ta) regra o descarte de máscaras 
e EPI (Equipamentos de Prote-
ção Individual) com o objetivo 
de evitar que estes materiais 
sejam descartados nas ruas ou 
em locais públicos.

Segundo a justificativa do 
vereador a proposta disciplina 
o descarte e a separação ade-
quada destes itens para ajudar 
no combate a proliferação da 
Covid-19 em Rio Preto.

A proposta proíbe o descarte 
destes itens e determina que à 
prefeitura por meio de seus órgãos 
competentes disciplinem as san-
ções e as infrações sanitárias para 

quem descumprir o regramento.
Descarte – o projeto de-

termina algumas medidas que 
deveram ser seguidas para o 
descarte deste material: como 
a forma de acondicionamento 
antes de jogar no lixo.

Comércios – os estabe-
lecimentos comerciais serão 
obrigados a disponibilizar em 
suas dependências lixeiras ou 
recipientes exclusivo para que 
os clientes possam fazer se 
necessário o descarte correto 
de máscaras ou EPIs.

Setor da Saúde – nestes ca-
sos hospitais, clinicas e serviços 
de saúde devem acomodar estes 
descartes em sacos brancos 
leitosos com a identificação de 
materiais infectantes.

EPIS

Mantido veto a reajuste 
para servidores públicos

O Congresso Nacional 
manteve na última quinta-
-feira (20) a proibição de 
reajustes e progressão fun-
cional até 31 de dezembro 
de 2021 para categorias 
de servidores públicos que 
atuam na linha de frente 
no combate ao coronavírus, 
como os das áreas de saúde, 
segurança pública, limpeza 
urbana e serviços funerários.
A regra consta de veto man-
tido pela Câmara dos De-
putados com o voto de 316 
parlamentares contra outros 
165 favoráveis à derruba-
da do veto. Na quarta-feira 
(19), os senadores vota-
ram pela derrubada do veto 
do presidente Jair Bolso-
naro por 42 votos a 30.
A suspensão de reajustes até 
2021 foi exigida pelo Poder 
Executivo na tramitação do 
Projeto de Lei Complementar 
39/20 em troca do socorro 
financeiro de R$ 125 bilhões 
aos estados e aos municípios 
em razão da pandemia de 
Covid-19. Desse total, R$ 60 
bilhões são em dinheiro novo 
e o restante na forma de adia-

mento de dívidas com a União.
Ao aprovar o pacote de ajuda 
a estados e municípios, disci-
plinado na Lei Complementar 
173/20, o Congresso inicial-
mente autorizou governos 
locais a reajustar salários de 
funcionários que trabalham 
na linha de frente do enfrenta-
mento à Covid-19, a exemplo 
dos da saúde e da segurança 
pública. Esse dispositivo, 
no entanto, foi vetado pelo 
presidente da República.
O trecho vetado também libe-
rava a possibilidade de reajus-
tes para algumas categorias 
de outras áreas, como profis-
sionais de assistência social 
e de educação pública, desde 
que diretamente envolvidos 
no combate à pandemia.

Tempo de serviço  - Até 31 
de dezembro de 2021, além 
de não poderem conceder 
reajustes, a União, os esta-
dos, os municípios e o Distrito 
Federal não poderão contar 
o tempo decorrido durante o 
período para o pagamento de 
progressões funcionais, con-
cessão de anuênios e outros 
benefícios ligados ao tempo 
de serviço.

Da REDAÇÃO

CONGELADO

Consciência
Os profissionais de academias, salões de beleza, barbearias, 

bares e restaurantes deveriam retomar suas atividades amanhã. 
Como Rio Preto permaneceu na fase laranja, os profissionais 
dessas áreas terão de aguardar até a próxima sexta-feira, quando 
o governo do estado fará nova reclassificação das regiões. Se a 
população de Rio Preto e das cidades da região for responsável, 
manter as normas de segurança para não contrair a covid-19, a 
fase amarela está próxima. O secretário da Saúde, Aldenis Borim 
(foto), aliás, não cansa de pedir para manter distanciamento e evi-
tar aglomerações. O diabo é que a maioria não leva o vírus a sério.    

Agora vai…
O empresário Antônio 

Pereira (PMN), o Cebolão, 
disse que esta semana vai 
divulgar a pré-candidata a 
vice para compor a chapa 
encabeçada por ele na dis-
puta pela Prefeitura. Pereira 
frisou que a futura compa-
nheira não será do PMN, 
portanto, deve ter alinhado 
com outra sigla. “É uma 
vice”, diz. A tentativa de 
chancelar coligação entre 
PMN/DC, recentemente, 
não prosperou, inclusive, 
gerou um certo mal-estar 
entre as partes. O DC lançou 
chapa pura e agora Pereira 
busca alternativa para fe-
char a chapa na majoritária.

Isenção do IR
Projeto de lei dispensa o aposentado ou o pensionista 

portador de doença grave de apresentar laudo médico 
para ter direito ao reconhecimento judicial da isenção 
de imposto de renda. O texto insere dispositivo na lei 
7.713/88 que trata da isenção em caso de determinadas 
moléstias. A deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR), 
autora do projeto, diz que além do reconhecimento da 
isenção, também pede a devolução de valores recolhidos 
anteriormente. “Essas cifras poderiam ser empregadas 
para a aquisição de remédios de uso contínuo e para a 
continuidade de tratamentos”, ressalta.

Esgotando
O tempo para firmar 

alianças está se esgotan-
do, porque as convenções 
acontecem entre 31 de 
agosto a 16 de setembro. 
Para tanto, os acordos preli-
minares têm de estar ajusta-
dos para serem oficializados 
nas convenções. O dirigente 
partidário que não sinalizar 
a intenção de abrir mão 
da cabeça de chapa, para 
aderir outra pré-candidatura 
mais estruturada até 16 de 
setembro, corre o risco de 
obter resultado indesejável 
nas urnas. Aliás, candidato a 
vereador pode ter mais votos 
do que o cabeça de chapa 
na majoritária.  

Desvaloriza
Até agora nenhum dos 

pré-candidatos a prefeito 
abaixou a guarda e insiste 
que vai estar com o nome 
nas urnas em novembro. De 
duas, uma: ou acha que vai 
cair algum milagre do céu 
para ganhar as eleições sem 
dinheiro e nem estrutura, ou 
está dando tempo ao tempo 
com o objetivo de valorizar 
o passe. No passado, esse 
tipo de jogo até que dava 
resultado. Atualmente, de-
vido ao número elevado de 
partidos – estão legalizados 
35 pelo TSE – ocorreu des-
valorização e só tem valor 
a sigla que tiver um bom 
tempo na televisão.  

Intensidade
Para o pré-candida-

to a prefeito Renato Pupo 
(PSDB), com a aproxima-
ção das convenções, os 
dirigentes partidários estão 
conversando com mais in-
tensidade. “Nós também 
estamos conversando com 
outros partidos e pré-can-
didatos”, revela. Otimista, 
Pupo acredita que existe a 
possibilidade de firmar alian-
ça com partidos que hoje 
ainda têm seus pré-candida-
tos a prefeito. “As conversas 
caminham bem”, reitera, 
sem citar quais são os par-
tidos. Bem, na política tem 
de falar pouco para não ser 
‘devorado’ pelos adversários.    

Previsão
A previsão de alguns ex-

perts em política é que deva 
repetir o que ocorreu em 
eleições passadas, ou seja, 
dos atuais 15 postulantes, 
o número de candidatos 
a prefeito deverá cair para 
no máximo sete. O grupo 
de pré-candidatos na atual 
disputa está com o queixo 
duro. Por outro lado, parece 
que, pelo menos em Rio 
Preto, partido grande com-
prando os pequenos, como 
ocorria antigamente, não 
existe mais. Comprava ou 
negociava secretarias para 
adoçar a boca do dirigente. 
Pelo menos neste aspecto, 
houve uma evolução.

Visita técnica
A Comissão Externa de 

Enfrentamento à Covid-19 
da Câmara Federal faz visita 
técnica ao Instituto Butan-
tan, na terça-feira. O presi-
dente do Butantan, Dimas 
Covas, foi ouvido pela co-
missão no início do mês. Ele 
informou aos deputados que 
a vacina contra a covid-19 
resultante da parceria entre 
o Butantan com uma indús-
tria farmacêutica da China 
poderá ser produzida a partir 
de outubro, e distribuída a 
partir de janeiro de 2021. 
Integrantes da comissão já 
visitaram a sede da Fiocruz, 
no Rio de Janeiro, no fim de 
julho.

NA CÂMARA

Arquivo DHOJE

Projeto pede anistia para 
comércio multado na pandemia

Dois projetos de autoria do 
vereador Fábio Marcondes (PL) 
terão sua legalidade votada na 
próxima terça-feira (25). Am-
bos dizem respeito a cobranças 
feitas pela Prefeitura. Um em 
relação ao IPTU (Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano) e o 
segundo, às multas cobradas 
com relação a decretos proibi-
tivos relacionados à Covid-19.

O primeiro é um projeto de 
lei que determina a anistia das 
multas aplicadas com base nos 
decretos municipais de enfren-
tamento da Covid-19 entre 16 
de março a 31 de maio.

Em sua justificativa o verea-
dor salienta que muitas pesso-
as demoraram para se adaptar 
a nova realidade imposta pelos  
impedimentos definidos com 
os decretos e pensando na 
sobrevivência da suas empre-
sas e dos empregos muitas 
acabaram sendo penalizadas.

Em outro trecho ele salienta 
que é  “importante o Poder Pú-
blico entender que o momento 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

é de união de forças para que 
as empresas não fechem suas 
portas, o que causaria redução 
ainda maior na arrecadação 
e a falência do próprio poder 
estatal, objetivo da anistia de 
multas proposta”.

E segundo por sua vez é um 
Projeto de Lei Complementar 
que concede 10% de desconto 

no pagamento do IPTU aos imó-
veis que possuam instalados o 
sistema de vídeo-monitoramen-
to e que possam utilizados no 
aumento da segurança na ação 
denominada “Cidade Vigiada”.

O sistema de vídeo-moni-
toramento deverá contar com 
equipamentos de alta resolução 
de captação e gravação que 

armazenem imagens das vias 
e espaços públicos.

Arquivo - As imagens regis-
tradas somente serão disponi-
bilizadas mediante requisição 
das instituições Policiais e ou 
judiciais.

Ambos os projetos terão a 
legalidade votada na próxima 
sessão.

Projeto do vereador Fábio Marcondes terá aidna a legalidade avaliada

Sérgio SAMPAIO

Senado deve votar na terça novo Fundeb

O Senado adiou para ter-
ça-feira (25) a votação da 
PEC 26/2020, proposta de 
emenda à Constituição que 
torna permanente o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb). 
A proposta será o único item 
da pauta de votações e, caso 
aprovada, deverá ser pro-
mulgada no dia seguinte em 
sessão do Congresso.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, comentou 
nas redes sociais que o adia-
mento da votação vai permitir 
a participação de todos os se-
nadores no aperfeiçoamento 
do texto.

“Garantir recursos para a 
educação pública do país é 
uma das maiores prioridades 
de todos nós, senadores. Por 
essa razão, decidimos pelo 
adiamento da análise da 
PEC do novo Fundeb para a 

próxima terça-feira (25), para 
garantir, acima de tudo, a sua 
aprovação.”

Além de tornar o Fundeb 
uma política permanente de 
Estado, a PEC 26/2020 au-
menta em 13 pontos percen-
tuais a participação da União 
nos recursos destinados ao 

Da REPORTAGEM

Fundeb. O texto ainda altera 
a forma de distribuição dos 
recursos da União entre os 
estados. A PEC teve como 
primeira signatária a ex-de-
putada federal Raquel Muniz 
(PSD-MG) e como relatora 
na Câmara dos Deputados a 
deputada Professora Dorinha 

Seabra Rezende (DEM-TO). 
No Senado, a matéria é rela-
tada pelo senador Flávio Arns 
(Rede-PR).

O texto foi fruto de con-
senso entre os parlamentares 
e vem sendo debatido desde 
o início de 2019. Criado em 
2007 de forma temporária, 
em substituição ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério 
(Fundef), o Fundeb é uma das 
principais fontes de financia-
mento da educação no país.

O Fundeb atualmente re-
presenta 63% do investimento 
público em educação básica. 
Ele diz que, se o fundo não 
existisse, estima-se que os 
valores mínimos de aplicação 
em educação girariam em tor-
no de R$ 500 por aluno/ano 
nos municípios mais pobres 
do Brasil. Com o Fundeb atual 
esse investimento é em torno 
de R$ 3.600. Com a PEC, esse 
valor deve aumentar cerca 
de 50% até 2026, podendo 
alcançar o valor de R$ 5.500.

Divulgação
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Desde o começo do ano, Rio Preto 
já registrou 698 queimadas em 
vegetações naturais e 
cultivadas, terrenos baldios e
pontos de apoio, segundo o 13° 
Grupamento de Bombeiros. O 
número representa um aumento 
de 13,3% em comparação com o 
período no ano passado.

Cláudio LAHOS

Mãe usa Correios para enviar 
celular ao filho preso no CDP

Os agentes do Centro de 
Detenção Provisória (CDP) 
de Rio Preto conseguiram 
barrar a entrada de uma caixa 
com celular, dois chips e um 
desodorante enviados para 

um preso, na tarde desta sex-
ta-feira (21).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os produtos 
foram enviados pela própria 
mãe do detento, e o que mais 
chamou a atenção é que ela 
usou o Correios para tentar 

Franklin CATAN

Frio chega a 7º e vai até quarta

As baixas temperaturas em 
Rio Preto e região continuarão 
até a próxima quarta-feira, dia 
26, segundo os dados do IPMet 
(Centro de Meteorologia de Bau-
ru). Ontem foi registrada tempe-
ratura de 7º, a mais baixa do ano.
Neste domingo, a mínima será 
de 10°C, enquanto a máxi-
ma de 25°C. O céu continua-
rá com pouco sol e nuvens e 
está sem previsões de chuvas.
De acordo com Thiago Fer-
reira, meteorologista do IP-
Met, isso aconteceu devido 
a um fenômeno que acon-
teceu nas regiões polares.

“É um fenômeno natural que 
acontece com o descongela-
mento de algumas massas 
polares, consequentemente 
espalhando por outros Es-
tados, deixando as regiões 
em baixa temperatura”, diz.
Na segunda-feira, a tempe-
ratura será mínima de 10°C, 
enquanto a máxima de 27°C. 

Já na terça-feira, o sol 
começa a aparecer, deixan-
do a temperatura entre 11° 
(mínima) e 28°C (máxima).
Na quarta-feira, os rio-preten-
ses começam a perceber o 
tempo como de costume, já a 
mínima será de 12°C e a máxi-

ma de 30°C. 
A partir de quinta-feira a 

tendência é que a temperatura 
continue subindo.

Cláudio LAHOS

Casa é alvejada a tiros no 
Residencial Solidariedade

Uma casa foi alvo de tiros por 
possível rixa entre desafetos, no 
bairro Residencial Solidarieda-
de, em Rio Preto, na madrugada 
deste sábado.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, as vítimas – um 
casal que mora na casa – con-
taram aos policiais que estavam 
em sua residência quando 

ouviram os tiros. Ao saírem na 
calçada notaram uma moto com 
duas pessoas fugindo em alta 
velocidade.

Eles observaram que os tiros 
atingiram o portão da casa e 
também o carro que estava na 
garagem. Ainda segundo o bo-
letim, a Polícia Civil foi acionada 
e encontrou quatro capsulas 
deflagradas.

Em depoimento no Plantão 

PLANTÃO

  

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

NOVA PARCERIA - A dupla Zé Neto e Cristiano tem partici-
pação especial no novo trabalho do cantor Matheus Fer-
nandes. A parceria acontece por meio da música “Nem 
Vá”. O clipe da canção foi gravado na sexta-feira (14), em 
Rio Preto, cidade natal dos sertanejos. O hit vem no esti-
lo “Piseiro” e traz pela primeira vez artistas do sertanejo 
participando de uma produção encabeçada por esse es-
tilo musical.
CLÍNICA GODOY   - Prof. Dr. José Maria Pereira de Godoy, 
livre docente do Depto Cardiologia e Cirurgia Cardiovas-
cular da FAMERP e da Pós Graduação. A clínica fi ca loca-
lizada na Rua Floriano Peixoto, 2950. Tel: (17) 3232 6362 
/ 3222 4037.

PURO GLAMOUR   -  O casal de empresários, Aline e 
Paulo Girardi. Esta colunista agradece ao casal pela ami-
zade. Experimentei o Suco de uva antiox com uvas Bor-
dô que  é lançamento limitado e  o de melancia, estão 
aprovados. 

Facebook 

SAÚDE   - A agilidade nos resultados de exames para Co-
vid-19 é uma das principais necessidades do momento. 
Por isso, o Ultra-X Medicina Diagnóstica entrega o resul-
tado dos exames de Sorologia IGG no mesmo dia.  Segu-
rança na qualidade do laudo neste momento, destaca a 
Dra. Maria Gabriela de Lucca, responsável técnica pelo 
laboratório do Ultra-X.  Quem colhe o exame de sorolo-
gia até às 16 horas tem o resultado até às 18 horas do 
mesmo dia. 

REABERTURA  - As atividades presenciais dos postos do 
Poupatempo no estado de São Paulo retomaram na última 
quarta-feira (19). Entretanto, segundo o governo do Esta-
do, as atividades em Rio Preto só devem retomar a partir 
do dia 02 de setembro. No começo, apenas casos emer-
genciais serão atendidos.

LEMBRANDO O PASSADO  - O descendente de libaneses 
João Roberto Sinibaldi nos deixou por conta do Corona-
vírus. Deixou um fi lho delegado e uma fi lha linda casada 
com um advogado. Os fi lhos de João e Graça tinham o 
carinho da avó Celina que fazia todos os doces mais fi nos 
e eu era convidada para todas as festas. O menino tinha 
um quarto cheio de presente, a menina também. Marilia 
herdou da tia do João o nome e Salua da avó libanesa. 
Graça Pizzarro Sinibaldi, fi lha de um chinês, fi lha única e 
excelente professora concursada, embora prima legítima 
da Alayde Quercia, nunca se envolveu em política. Meu 
pai foi na FEB com sr. Pedro, amizade de muitos anos. As 
festas na fazenda do João começavam a fartura quando 
no céu aparecia Feliz Ano Novo. No casamento do João e 
Graça, na época, era moda dar uma Compoteira de cristal, 
na  Costantini e eu dei de presente à eles essa compota de 
doces. Eles adoraram. João sempre sorridente adorava os 
idosos. Muita luz e que Deus ilumine a família

FAMOSA - Uma das personalidades mais comentadas de 
Rio Preto, é a blogueira Barbara Brunca, ela tem milhares 
de seguidores em suas redes sociais e uma legião de fãs 
por onde passa. Barbara é fi lha de Silvia Brunca, que é 
uma das mulheres mais bonitas da nossa cidade, e de 
James Dipiu. 

Divulgação

Inverno concentra 67% das 
queimadas registradas no ano

O período de estiagem 
é considerado um dos mais 
críticos do ano em relação às 
queimadas. Durante o inverno, 
os índices tendem a aumentar 
de duas a três vezes do que 
nos demais meses. Desde 
o começo do ano, Rio Preto 
já registrou 698 queimadas 
em vegetações naturais e 
cultivadas, terrenos baldios e 
pontos de apoio, segundo o 
13° Grupamento de Bombeiros 
no município. O número repre-
senta um aumento de 13,3% 
em comparação com o período 
no ano passado.

Os meses com os maiores 
números de queimadas são ju-
nho, julho e agosto. Foram 34 

queimadas registradas a mais 
neste período em 2020 do que 
no ano passado, totalizando 
472 casos, o que significa que 
67,6% de todas queimadas do 
ano foram nestes meses.

O coordenador da Defesa 
Civil, coronel Carlos Lamin, 
falou sobre a importância da 
prevenção. “Muitas vezes, as 
queimadas surgem do uso do 
fogo para limpeza. Além de ser 
um crime, a atitude gera um 
risco considerável à saúde da 
população, pois lança material 
particulado na atmosfera”, 
explica.

Segundo o Corpo de Bombei-
ros, a falta de chuvas e a baixa 
umidade relativa do ar são os 
principais fatores para o aumento 
das queimadas nesta época.

O Corpo de Bombeiros 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ainda cita que a maioria das 
queimadas é causada por ação 
humana e afirma que as prin-
cipais consequências são a 
poluição do ar atmosférico, 
empobrecimento do solo, des-
truição de ninhos e filhotes de 
animais silvestres e problemas 
de saúde causados por trans-
tornos respiratórios

Policial, o casal contou que 
tinham recebido visitas de ami-
gos moradores do bairro Santo 
Antônio. E acreditam que os dis-
paros tenham acontecido devido 
a uma rixa entre esses amigos e 
outras pessoas.

Os amigos não estavam mais 
na casa quando aconteceram os 
tiros. A Polícia Civil investigará o 
caso e a dupla suspeita pode ser 
presa por tentativa de homicídio.

Franklin CATAN

Jovem leva tiro na perna enquanto 
caminhava no Jardim Oliveiras

Um jovem de 21 anos levou 
um tiro na perna, na noite desta 
sexta-feira, dia 21, no Jardim 
das Oliveiras, em Rio Preto. Ele 
contou aos policiais que estava 
andando pela Estrada Valdomiro 
Lopes da Silva, quando escutou 
um barulho e observou que ha-
via um ferimento em sua perna 
esquerda, mas não disse saber 

o motivo de ter sido atingido.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, por volta das 
19h30, a Polícia Militar re-
cebeu o comunicado de uma 
ocorrência envolvendo disparo 
de arma de fogo. Ao chegarem 
ao local, a vítima, R.S.N., já 
estava recebendo os primeiros 
atendimentos.

Em depoimento, o jovem 
contou que andava pela via e 

Franklin CATAN

Franklin CATAN

ouviu um barulho, depois não 
se lembra de mais nada, até 
ser socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros. Não soube também 
afirmar de onde teria acontecido 
os disparos.

Ele foi socorrido até o Hos-
pital de Base, onde permanece 
internado, mas com a saúde 
estável. O caso já foi encami-
nhado a Polícia Civil, que fará 
as investigações.

burlar a fiscalização.
O preso foi identificado e 

encaminhado para direção do 
presídio, que vai apurar o caso 
e definir possíveis punições 
administrativas. O material 
apreendido foi encaminhado 
ao Plantão Policial.
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Asteróide passa 
“raspando” na Terra e bate 

recorde de proximidade
Um pequeno asteróide próximo à Terra designado 2020 
QG passou com segurança pelo nosso planeta em 16 de 
agosto às 12h08 EDT (15 de agosto às 21h08 PDT) a uma 
distância de apenas 2.950 km (1.830 milhas).

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

Dessa vez foi quase, pois o asteróide chamado 2020 QG tem 
um diâmetro entre 3 e 6 m (10-20 pés), e orbita o Sol a cada 
2,7 anos. O que surpreendeu os cientistas foi que ele só foi 
registrado após 6 horas de ter passado por nosso planeta, 
isso com a velocidade de 12,3 km/s, sendo pelo Zwicky Tran-
sient Facility. Por seu tamanho diminuto, provavelmente teria 
se tornado uma bola de fogo ao se fragmentar na atmosfera 
da Terra, o que acontece várias vezes por ano.

Segundo os astrônomos da NASA, existem centenas de mi-
lhões de pequenos asteróides do tamanho de 2020 QG, mas 
são extremamente difíceis de descobrir até chegarem muito 
perto da Terra, isso é devido seu diminuto tamanho. A grande 
maioria dos asteróides próximos à Terra passa com segurança 
a distâncias muito maiores - geralmente muito mais longe do 
que a lua.

Para os cientistas é importante esse tipo de descoberta, pois 
podem estudar e confirmar os seus cálculos sobre a influência 
da nossa gravidade nesses corpos celestes, é um teste para 
ver até que distância segura teríamos caso algo maior viesse 
em nossa direção.  O 2020 QG entrou nos livros de registro 
com novo recorde, como o asteróide não impactante conhe-
cido mais próximo.

Mesmo sendo descoberto 6 horas após ter passado, é uma 
grande conquista para a ciência, pois conseguiram determinar 
o padrão que foram detectados, servindo assim de referência 
para o desenvolvimento de novas tecnologias para detectá-
-los. Esses asteróides dificilmente são vistos com telescópios, 
isso porque o seu brilho detectável não consegue ser registra-
do muitos dias  antes como os maiores. Só nos restar torcer 
para que desenvolvam o mais rápido possível novas tecnolo-
gias de monitoramento, pois a maioria dos astrônomos são 
unânimes em dizer que vamos descobrir um grande asteróide 
em nossa direção, só não sabem dizer quando.

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

   Conheça nossa página:  www.fb.me/clubedeastronomiario-
preto

Desemprego faz abertura 
de MEIs crescer 10,5%

O número de aberturas de 
MEI’s (Micro Empreendedor 
Individual) apresentou um 
crescimento de 10,5% este 
ano comparado a 2019. Desde 
janeiro foram 3.839 requeri-
mentos de abertura realizados, 
367 a mais que no mesmo 
período do ano passado. Se-
gundo o último balanço divul-
gado pelo Simples Nacional, o 
município contabiliza 35.553 
microempreendedores.

“O que está acontecendo 
em Rio Preto é o mesmo que 
em todo o Brasil. Boa parte 
dos que estão fazendo o ca-
dastro como MEI são pessoas 
que perderam o emprego 
durante a pandemia, que é o 
que geralmente chamamos de 
empreendedorismo por neces-
sidade”, explicou o consultor 
de negócios do Sebrae Júlio 
César Lara Ribeiro.

Com a criação da MEI, a 
pessoa consegue um CNPJ 
e consequentemente abrir 
uma conta jurídica no banco. 
Com isso, o empreendedor 
pode ter acesso a linhas de 
créditos para movimentar o 
negócio. Segundo Ribeiro, há 
duas linhas de créditos mais 
vantajosas, que juntas já em-
prestaram R$ 605.882 para 
MEIs rio-pretenses.

“O Sebrae possui parcerias 
com o Governo do Estado de 
São Paulo e com o Banco do 

Povo, oferecendo subsídios 
a juros zeros ou de 0,35%, 
dependendo da escolha. Esse 
dinheiro precisa ser utilizado 
como capital de giro, ou seja, 
o empreendedor dar algum 
tipo de utilização para aquele 
dinheiro, não pode ficar para-
do. Dependendo da linha de 
crédito também, há a possibi-
lidade de ter carência de até 
três meses, com o prazo de 
pagamento de até 36 meses”, 
comentou Ribeiro.

Nova linha 
de crédito
O presidente Jair Bolsonaro 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

Para Sebrae,  crescimento em abertura de MEIs é reflexo do desemprego

RIO PRETO

sancionou uma lei que cria 
uma linha de crédito especial 
destinada aos profissionais li-
berais que atuem como pessoa 
física, como advogados, cor-
retores e arquitetos. A medida 
foi publicada nesta sexta-feira 
(21) no Diário Oficial da União 
e tem o objetivo de reduzir os 
impactos financeiros do setor 
durante a pandemia do novo 
coronavírus.

De acordo com o texto, 
a linha de crédito, criada no 
âmbito do Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe), terá taxa de juros 
de 5% ao ano mais a taxa Selic 

e prazo de 36 meses para pa-
gar, dentro dos quais até oito 
meses poderão ser de carên-
cia com juros capitalizados. O 
valor da operação é limitado 
a 50% do rendimento anual 
informado na Declaração de 
Ajuste Anual de 2019 do tra-
balhador, no limite máximo de 
R$ 100 mil.

A linha de crédito é des-
tinada a profissionais liberais 
com nível técnico ou superior, 
exceto aqueles que tenham 
participação societária em 
pessoa jurídica ou que pos-
suam vínculo empregatício de 
qualquer natureza.

Setor de tecnologia ganha mais 
espaço na crise e gera negócios

O distanciamento social 
refletiu na desaceleração da 
economia global mas, por 
outro lado, colaborou para 
o crescimento de algumas 
empresas. Segmentos como 
e-commerce e tecnologia da 
informação, por exemplo, 
tiveram crescimento em valor 
de mercado. Também houve 
aumento na procura por ser-
viços de streaming e o uso 
da internet.

A Conviva, plataforma de 
monitoramento de streaming 
(como Netflix, Amazon Prime 
Vídeo e outros), aponta que 
a audiência desses serviços 
registrou aumento de 20% 
durante a quarentena.

Segundo dados da Agên-
cia Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), o uso de 
internet no Brasil cresceu 
de 40% a 50%. Surgiu daí a 
necessidade de as empresas 
investirem em infraestrutura 
para seus colaboradores tra-
balharem de casa.

A empresa Fibra Óptica 
Rio Preto (FORP), referência 
em soluções integradas e 
personalizadas de infraestru-
tura nas áreas de TI, Telecom 
e segurança eletrônica, viu 
a procura por seus serviços 
aumentar 30% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Outro indicador de 
crescimento foi a alta de 40% 
do faturamento neste período 
de pandemia.

“Alguns setores, mesmo 
com a crise, seguem em 
expansão. Segurança ele-
trônica, telefonia, interfonia, 
redes wi-fi e sistemas de 
análise inteligente de imagem 
são recursos essenciais para 
prevenção, gestão e expan-
são das empresas”, explica 
George Fernando Longhi, 

CEO da FORP, acrescentando 
que a crise causada pelo novo 
coronavírus acelerou a trans-
formação digital das empresas 
e impactou em mudanças sig-
nificativas na vida das pessoas 
e nos hábitos de consumo.

Especializado em assistên-
cia técnica de manutenção de 
computadores, notebooks, 
no-breaks, monitores e im-
pressoras, a TL Digital viu a 
demanda por seus serviços 
aumentar 40%. Para atender 
os clientes e não dispensar 
serviços, a empresa contra-
tou três novos colaboradores, 
entre abril e agosto, para 
somar aos 8 funcionários que 
já atuavam na empresa. “No 
início ficamos umas sema-

Tatiana PIRES
sredacao@dhoje.com.br

nas fechado, mas quando 
pudemos abrir o movimento 
cresceu muito, eu ficava tra-
balhando até tarde e mesmo 
assim não conseguia liberar 
o serviço e os clientes têm 
pressa”, disse o proprietário 
Jefferson Gonçalves.

Entre os serviços mais pro-
curados neste período estão 
manutenção e formatação de 
notebooks. “Muita gente tinha 
um notebook em casa e um 
computador sem uso. A for-
matação ou, quando possível 
dar um upgrade na memória, 
foi a solução para as famílias 
que estão trabalhando em 
home office e ainda tem filhos 
com atividades e aulas online. 
Também a manutenção de im-

pressoras é muito procurada”, 
explica Jefferson.

A tendência pelo consu-
mo cada vez mais digital 
exige das empresas estarem 
melhor preparadas tecnolo-
gicamente para atender as 
suas demandas. “A estrutura 
tecnológica adequada não 
depende somente de uma boa 
plataforma de e-commerce, 
mas também de recursos de 
Back Office, como infraes-
trutura física que irá garantir 
um bom desempenho das 
redes de telecomunicações 
e dos sistemas de segurança 
e inteligência artificial. Sem 
contar a segurança de dados, 
segurança patrimonial e de 
pessoas”, conclui Longhi.

Cláudio LAHOS

George Longhi, CEO da FORP: “mesmo com crise, setor segue em expansão”

“Alguns setores, mesmo com a crise, seguem em expansão. 
Segurança eletrônica, telefonia, interfonia, redes wi-fi e sistemas de 

análise inteligente de imagem são recursos essenciais para prevenção, 
gestão e expansão das empresas”, explica George Fernando 

Divulgação
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EDITAL n° 2750/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 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: ORGANIZAÇÃO ALBA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: ORGANIZAÇÃO ALBA S/C LTDA
CAD Nº: 413845000
NOT. Nº: 200713
END: R. ANTÔNIO MARIA CARVALHO, 188, QD , LOTE , 
BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA
 Inspetor Fiscal de Posturas Interino

EDITAL n° 2751/2019

  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: ORGANIZAÇÃO ALBA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: ORGANIZAÇÃO ALBA S/C LTDA
CAD Nº: 413845000
NOT. Nº: 200713
END: R. ANTÔNIO MARIA CARVALHO, 188, QD , LOTE , 
BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA
 Inspetor Fiscal de Posturas Interino        

 EDITAL n° 2752/2020

  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: JOSE MORA AGUERA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 308559000
NOT. Nº: 200711
END: R. GUAPORÉ, 287, QD 11ª, LOTE PP/, BAIRRO: VILA 
PROGRESSO
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: CELSO ANTÔNIO QUEIROZ
CORR: CELSO ANTÔNIO QUEIROZ
CAD Nº: 233389000
NOT. Nº: 200684
END: R. JOSÉ MAYOR, 172, QD 28, LOTE 33, BAIRRO: JD. 
SANTO ANTÔNIO I

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020.
GILBERTO GIL LABRICHOSA
  Inspetor Fiscal de Posturas Interino              

EDITAL n° 2753/2020

  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: JOSÉ MORA AGUERA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 308559000
NOT. Nº: 200711
END: R. GUAPORÉ, 287, QD 11ª, LOTE PP/, BAIRRO: 
VILA PROGRESSO
NOME: SONIA APARECIDA GUIMARÃES
COMP: 
CORR: SONIA APARECIDA GUIMARÃES
CAD Nº 314566000
NOT. Nº: 200690
END: R. VALDIR ARADO, QD C, LOTE 11, BAIRRO: JD. 
MARAMBAIA
São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA
Inspetor Fiscal de Posturas Interino

Editais de
PROCLAMAS

Pesquisa mostra que 
89% praticam atos de 

solidariedade na pandemia
Um levantamento reali-

zado pela Rede Filantropia, 
que contou com 19 questões 
de múltipla escolha, revelou 
que 89,8% dos entrevistados 
informaram ter feito, durante 
a pandemia, doações em 
dinheiro, roupas, alimentos, 
medicamentos ou dedicado 
algum tempo a trabalhos 
voluntários.

Desse total, 20,7% disse-
ram já ter realizado ambas as 
ações – doações ou trabalho 
voluntário para alguma orga-
nização da sociedade civil ou 
iniciativa particular.

O representante comercial 
Paulo Sérgio Franco, 34 anos, 
é um exemplo. Ele começou 
a fazer trabalhos voluntários 
durante a pandemia. Em mar-
ço, ele passou a fazer parte 
do projeto “Juntos Contra 
a Fome”, que distribui 150 
marmitas por semana para 
moradores em situação de 
rua e famílias carente em 
Rio Preto.

“Quando entramos neste 
período difícil, me senti na 
obrigação de ajudar de al-
guma forma. Fico bastante 
feliz em poder fazer parte do 
projeto. Acaba sendo um bem 
para nós mesmos”, disse.

Com relação às doações, 
a maioria dos entrevistados 
(41,6%) afirmou ter feito 
entre duas a quatro doações 
e 35,6% somente uma vez. 
“Embora não haja cunho 
científico, a pesquisa visa 
entender o comportamento 

filantrópico do brasileiro, 
reconhecido mundialmente 
por se engajar em causas de 
ordem social, inclusive em 
momentos como este que 
estamos passando”, afirmou 
o presidente da Rede Filantro-
pia, Marcio Zeppelini.

A pesquisa mostra ainda 
que os entrevistados têm in-
tenção de continuar fazendo 
algum tipo de doação perio-
dicamente após a pandemia, 
segundo 77,3% dos partici-
pantes. Já 18,2% dizem que 
pretende ampliar projetos 
de doações e a dedicação a 
horas voluntárias.

Em relação às doações 
em espécie, o levantamento 
mostrou uma crescente nos 
valores entre R$ 50 e R$ 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

CIDADANIA

200, em comparação a antes 
da pandemia.

Outra dado interessante 
é que cerca de 65% se con-
sideraram mais solidários 
e perceptivos a questões 
humanitárias como fome, 
saúde e renda básica, e da 
mesma forma sobre questões 
ambientais, políticas públicas 
e questões globais, após a 
pandemia.

Live vira caminho - Com 
a chegada da pandemia, 
diversos artistas começaram 
a utilizar o modelo de lives 
para se apresentar ao público. 
Segundo o próprio Instagram, 
houve um aumento de 70% 
no número de transmissões ao 
vivo desde março. A maioria 

delas conta com a opção de 
fazer doações, que geralmen-
te são destinadas para algu-
ma instituição de caridade.

Em Rio Preto, a dupla 
sertaneja João Pedro e Ales-
sandro realizou duas lives be-
neficentes em prol da Amicc 
(Associação dos Amigos da 
Criança com Câncer) e do 
Instituto as Valquírias. “Na 
primeira, arrecadamos caixa 
de leite, kits de higiene pes-
soal e produtos de limpeza. 
Na segunda live já tivemos 
o apoio de patrocinadores 
e conseguimos ajudar até 
mais, arrecadando 350 quilos 
de alimentos, além de uma 
quantia em dinheiro”, disse o 
jornalista e cantor Alexandre 
Souza (Alessandro).

Divulgação

Dupla de Rio Preto promove solidariedade através de lives 

FAÇA UMA VISITA

Zoonoses tem 30 animais para adoção
Sem interromper as ativi-

dades durante pandemia, o 
Centro de Controle de Zoono-
ses (CCZ) de Rio Preto segue 
com o processo para adoção 
de animais sendo realizado. 
Atualmente são cerca de 30 
animais, entre cães e gatos, 
que podem adotados. De 
acordo com a Secretaria de 
Saúde são adotados, em 
média, 15 animais por mês.

“A pessoa interessada 
pode vir no Centro, onde a 
equipe responsável avalia-
rá o contexto, se a pessoa 
tem condições de cuidar do 
animal, se ela prefere cão 
ou gato, entre outras coisas. 
Aqui, ela preenche uma ficha 
e nos entrega um comprovan-
te de endereço, para dentro 
de poucos dias concretizar-
mos a adoção”, explicou o 
veterinário do CCZ, Ubirajara 
Leoncy de Lavor.

De acordo com o veteriná-
rio, os animais que chegam ao 
CCZ geralmente são vítimas 
de maus-tratos de animais. 
“É importante esclarecer 
que o Centro de Controle de 
Zoonoses não pega animais 
abandonados. Muitos que 
chegam aqui geralmente é 
por ter alguma doença ou por 
ser agressivo e não ter dono, 
o que acaba se tornando 
um risco para a população”, 
comentou.

Outro serviço que segue 
sendo realizado é o da cas-
tração. “Estamos fazendo um 
ritmo menor do que nos outros 
anos por conta da pandemia, 
mas atenderemos todos que 
realizaram o cadastro online”, 
afirmou Ubirajara. O CCZ fun-
ciona das 8h às 17h, sendo 

que o período da manhã é 
destinado para as castrações 
e o período da tarde para 
atender os interessados em 
adotar. O Centro fica na Av. 
Projetada 2, 1.721 – Estância 
Jockey Club.

Antirrábica -  A Secretaria 
de Saúde informou que já 
recebeu 600 doses de vacina 
antirrábica da Secretaria Es-
tadual de Saúde. No entanto, 
a campanha de vacinação 
que aconteceria entre agosto 
e novembro, está suspensa 
por conta da pandemia da 
Covid-19. As doses recebidas 
pelo município serão utilizadas 
para a vacinação de rotina 
no Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) – para casos 
específicos – e para bloqueio 
em casos suspeitos de raiva 
em cães e gatos.

Vinicius LIMA

Centro de Zoonoses de Rio Preto registra em média 15 adoções por mês

Divulgação



Jornal
São José do Rio Preto, domingo

23 de agosto de 2020

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2743/2020

  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: ANA APARECIDA DE SALLES
COMP: 
CORR: ANA APARECIDA DE SALLES
CAD Nº: 252344000
MULTA Nº: 51852
END: R. HERMÍNIO CHIQUETTO, 113, QD 25, LOTE 20, 
BAIRRO: PARQUE NOVA ESPERANÇA
NOME: ELDINE DEVARISTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 269431000
MULTA Nº: 51864
END: AV. PROJETADA 2, 1434, QD 18, LOTE 11, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE
NOME: CONCEIÇÃO DE ARAUJO GANZELLA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 245495000
MULTA Nº: 51866
END: R. DR. UBIRATAN FERREIRA LOPES, 1023, QD 37, 
LOTE 06, BAIRRO: RES. CAETANO
NOME: VAGNER LEAO RODRIGUES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 270448000
MULTA Nº: 51869
END: R. CIRILO ROSSI, 268, QD 49, LOTE 28, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
                                                                

EDITAL n°2744/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigen-
te:
NOME: ANA APARECIDA DE SALLES
COMP: 
CORR: ANA APARECIDA DE SALLES
CAD Nº: 252344000
MULTA Nº: 51853
END: R. HERMINIO CHIQUETTO, 113, QD 25, LOTE 20, 
BAIRRO: PQ. NOVA ESPERANÇA
NOME: ELDINE DEVARISTE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 269431000
MULTA Nº: 51865
END: AV, PROJETADA 2, 1434, QD 18, LOTE 11, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE
NOME: VAGNER LEAO RODRIGUES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 270448000
MULTA Nº: 51870
END: R. CIRILO ROSSI, 268, QD 49, LOTE 28, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

EDITAL n° 2745/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: WELLINGTON ANDRADE JESUS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 253059000
MULTA Nº: 51871
END: R. JOÃO QUIRINO, 321, QD 53, LOTE 25, BAIRRO: 
PQ. NOVA ESPERANÇA

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA
Inspetor Fiscal de Posturas Interino

EDITAL n°2746/2020

  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 estipula-
do por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404276003
MULTA Nº: 51883
END: R. ANTONIO OLIMPIO, QD 31, LOTE 03, BAIRRO: 
JD. NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404276004
MULTA Nº: 51884
END: R. ANTONIO OLIMPIO, QD 31, LOTE 04, BAIRRO: 
JD. NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
CAD Nº: 404306006
MULTA Nº: 51885
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
CAD Nº: 404306007
MULTA Nº: 51886
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 18, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
CAD Nº: 404306008
MULTA Nº: 51887
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 19, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES DE FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404306009
MULTA Nº: 51888
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 20, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA                    
 Inspetor Fiscal de Posturas Interino

 
EDITAL n° 2747/2020

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: IBRAHIM TAWIL
COMP: 
CORR: IBRAHIM TAWIL
CAD Nº: 601199000
NOT. Nº: 200773
END: R. DOS PINTASSILGOS, QD 11, LOTE 16, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS
NOME: BAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: BAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 211083004
NOT. Nº: 200747
END: R. PAULO SANCHES, QD , LOTE AREA 02P/, BAIR-
RO: VILA MAYOR
NOME: SONIA APARECIDA GUIMARÃES
COMP: 
CORR: SONIA APARECIDA GUIMARÃES
CAD Nº: 314566000
NOT. Nº: 200690
END: R. VALDIR ARADO, QD C, LOTE 11, BAIRRO: JD. 
MARAMBAIA
São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020

GILBERTO GIL LABRICHOSA
Inspetor Fiscal de Posturas Interino

EDITAL n° 2748/2020

  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: IBRAHIM TAWIL
COMP: 
CORR: IBRAHIM TAWIL
CAD Nº: 601199000
NOT. Nº: 200773
END: R. DOS PINTASSILGOS, QD 11, LOTE 16, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA
Inspetor Fiscal de Posturas Interino 

EDITAL n° 2749/2020

  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: BAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: BAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 211083004
NOT. Nº: 200747
END: R. PAULO SANCHES, QD , LOTE AREA 02P/, BAIR-
RO: VILA MAYOR
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: CELSO ANTÔNIO QUEIROZ
CORR: CELSO ANTÔNIO QUEIROZ
CAD Nº: 233389000
NOT. Nº: 200684
END: R. JOSÉ MAYOR, 172, QD 28, LOTE 33, BAIRRO: 
JD. SANTO ANTÔNIO I

São José do Rio Preto, 21 de Agosto de 2020
GILBERTO GIL LABRICHOSA    
 Inspetor Fiscal de Posturas Interino

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 23 DE AGOSTO DE 2020

Farmácia Siticom 
funciona normalmente

Os trabalhadores 
associados do Si-
ticom (Sindicato 

dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e 
Mobiliário) e seus depen-
dentes continuam tendo a 
sua disposição a farmácia 
na sede do sindicato com 
medicamentos e produtos 
a preço de custo.

Cuidados – por conta da 
pandemia da Covid-19 – de 
forma momentânea esta 
proibido a entrada dentro 
na farmácia o atendimento 
é feito na entrar pelas aten-
dentes onde foi colocada 
uma barreira e álcool em 
gel para ser utilizado pelos 
associados.  

A farmácia funcionar de 

segunda a sexta-feira das 
8h00 às 18h00 e aos sá-
bados das 8h00 às 12h00. 

A farmácia criada pela 
diretoria do sindicato tem 
como objetivo ajudar na 
redução dos gastos do tra-

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

balhador que precisa de 
medicamentos ou produtos 
de higiene pessoal.

Este benefício fica na 
sede do Siticom Rua Tira-
dentes, 2434, Boa Vista o 
telefone é o 17 3214-9325.

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

• 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 higie-
nizada 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 com-
partilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e limpador de 
para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente fe-
bre 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. 

Dicas para você, 
frentista, se proteger:

17 98200-0078

O Sindicato dos 
Motoristas de Rio 
Preto e região 

fechou o Acordo Coletivo 
do setor de Cargas deste 
ano. 
Segundo Daniel Rodrigues, 
presidente do sindicato, 
as negociações deste ano 
foram complicadíssimas e 
houve a necessidade de um 
amplo diálogo para manter 
as conquistas alcançadas 
em anos anteriores e 
que estavam ameaçadas. 
“Tivermos muita dificuldade por conta de tudo que está acontecendo na economia, 
mas no final avaliamos como positivo o Acordo”, salientou Rodrigues.
O Acordo definiu que o reajuste da inflação acumulada do período será repassado 
em janeiro de 2021 para todos os trabalhadores e as todas as cláusulas do Acordo 
anterior se mantém até 30 de abril do ano que vem. 
Rodrigues salienta que sabe que é difícil para o trabalhador entender a situação, 
mas salienta que outros Acordos fechados em todo o Estado e também na capital foi 
fechado com zero por cento de reajuste. 

Fechado Aco rdo 
de Cargas 2020


