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CONSUMIDOR
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CÂMARA Pauta dos vereadores na próxima terça-feira tem 
sete projetos para análise e votação.                          Pág A3

Projeto sugere 
desconto de IPTU 

para proteger 
meio ambiente

Celular e internet superam bancos 
em queixas ao Procon de Rio Preto

Coluna destaca 30 anos do 
CDC e golpe no WhatsApp
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Divulgação

Arnaldo Vieira, do Procon

Riopretoprev 
adia prova 

de vida 
para 2021
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As operadoras de celular e 
internet foram os setores que 
mais registraram reclamações 
no Procon de Rio Preto em 
2020, superando os bancos. 
No acumulado do ano, há três 
empresas do ramo na lideran-
ça do ranking de denúncias do 
Sistema Nacional de Informa-
ções de Defesa do Consumidor 
(Sindec) com dados até o dia 
1 de setembro. Somadas, elas 
contabilizam 489 denúncias.                                                                                                                    
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Sebrae abre 
vagas em 

Rio Preto com 
salário de R$ 4 mil
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A troca de documentação 
no Hospital de Base gerou 
uma confusão com dois cadá-
veres, nesta sexta-feira, dia 4. 
As duas mulheres chamavam 

Troca de corpos no envio 
ao IML vira caso de polícia

Sandra, mas o HB enviou do-
cumentos que não condiziam 
com corpo que devia ir para 
o Instituo Médico Legal (IML). 
A Polícia Civil foi acionada e 

investigará o caso. Em nota a 
Funfarme lamentou o erro e 
diz que já abriu apuração para 
evitar que ocorra novamente.                                
   Pág. A4

Em nota, hospital lamentou incidente e afirma que também apura o erro para não ocorrer novamente

Jovem é 
atropelada e 

motorista foge 
sem ajudar

A Polícia Civil vai investigar 
um atropelamento envolven-
do uma jovem de 17 anos. 
O caso aconteceu na madru-
gada desta sexta-feira, na 
avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto e, segundo in-
formações do boletim de 
ocorrência, o motorista fugiu 
sem prestar socorro, mas a 
placa do veículo foi anotada e 
passada aos policiais.    
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HB

Guapiaçu 
pesquisa 

sobre volta 
às aula
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BANHEIROS Feira da Boa Vista hoje testa a novidade; 
banheiro móvel e todo visual das barracas padronizado. Pág A5

Cláudio LAHOS

DivulgaçãoSérgio SAMPAIO
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Divulgação VEREADORA PARABENIZA JORNAL 
DHOJE PELA  EXISTÊNCIA

 DO SOS CONSUMIDOR 

Procon-SP alerta os 
consumidores para 

terem cuidado com o golpe 
da clonagem da conta do 
whatsapp. Dizendo ser 
funcionário de site de compra, 
o golpista entra em contato 
e pede que a vítima digite 
um código de seis números 
para supostamente ativar 
um anúncio; esse código é a 
veri� cação do whatsapp e com 
ele o criminoso consegue clonar 
a conta do consumidor.
Após a clonagem, o golpista 
passa a enviar mensagens para 
os contatos da pessoa pedindo 
dinheiro em seu nome. Assista 
ao vídeo.
O consumidor não deve enviar 
o código de seis números. É 
importante ainda habilitar a 
“veri� cação em duas etapas” 
no whatsapp: clicando em 
“con� gurações”, “conta” e 
“veri� cação em duas etapas”.
“Nesse momento de pandemia, 
os golpes pela internet e redes 
sociais explodiram. É preciso 
que o consumidor descon� e 
sempre, redobre a atenção 
e nunca forneça senhas ou 
sequência de números”, destaca 
Fernando Capez, secretário de 
defesa do consumidor.
Caso tenha sido vítima do 
golpe, a pessoa deve entrar 
em contato com support@
whatsapp.com e pedir a 
desativação temporária da 
conta.

Outras dicas para evitar cair 
em golpes:

* não forneça dados, senhas, 
códigos, etc;

* não acredite em ofertas de 
ajuda, sorteio, dinheiro etc 
enviadas pelo whatsapp, redes 
sociais, e-mails e não clique 
nesses links;

* não con� e e não compartilhe 
links e informações dos quais 
não tenha certeza da origem;

* não preencha formulários que 
não estejam nos sites o� ciais;

* baixe aplicativos apenas das 
lojas o� ciais;

* em caso de dúvidas ou 
di� culdades, procure um 
familiar ou amigo que possa 
ajudar;

* utilize antivírus no 
computador, tablet e 
smartphone;

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

A presença do SOS Consumidor, aos domingos, 
no jornal DHoje é a certeza de que existe um 
dispositivo legal, permanente, que protege o 
consumidor no dia a dia das relações de consumo. 

Pelo que sabe, de forma permanente e contundente, 
durante 17 meses de existência ininterrupta, apenas essa 
publicação existe na comunicação de São José do Rio Preto, 
e, por isso, merece o ilustre responsável pela publicação 
nosso aplauso e incentivo que transmitimos formalmente à 
Vossa Senhoria e que serão repicados através de registro na 
Câmara Municipal. 
      Em setembro, no dia 11 de setembro, agora, o CDC – 
Código de Defesa do Consumidor vai completar 30 anos. 
      E, Vossa Senhoria, dr. Sérgio Parada, se nos permite, 
é a nossa referência nessa área, não só como jornalista e 
advogado brilhante, mas também porque dirigiu, com 
muita competência, a unidade local de proteção, o Procon-
São José do Rio Preto. 
Os consumidores passam a ganhar proteção contra os 
abusos sofridos, tornando-se uma preocupação social, 
principalmente nos países da América e da Europa 
Ocidental que se destacam por rea� rmar a liderança de 
Vossa Senhoria no contexto dessa luta, diária, é verdade, 
na região de São José do Rio Preto o que farei, também, 
através da Câmara Municipal. Idêntica saudação faço, 
também, ao jornal DHoje, na pessoa do seu direto 
presidente, senhor Edson Paz, por liberar suas páginas para 
o esclarecimento, a informação e a discussão das relações 
de consumo. Sendo só para a oportunidade manifesto-me 
em nome pessoal e na condição de presidente licenciada 
do Sincomerciários e de parlamentar municipal.

MÁRCIA CALDAS

30 ANOS DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR
11 DE SETEMBRO DE 1990-2020

Na próxima sexta-
feira, dia 11 de 
setembro, o Código 
de Defesa do 

Consumidor completa 30 anos 
de história, sendo considerado 
uma das legislações mais 
perfeitas do mundo.
De fato, temos muito a 
comemorar, pois foram vários 
os avanços e as mudanças de 
paradigmas que a legislação 
trouxe, exigindo do mercado de 
consumo, mudança nas práticas 
comerciais.
Após  três décadas de 
existência, o Código de Defesa 
do Consumidor continua 
sendo uma legislação moderna, 
ostensiva e para a proteção 
e equilíbrio das relações de 
consumo.
Observando o consumidor 
como parte mais frágil, 
fazendo com isso que houvesse 
equilíbrio nas demandas 
consumeristas.
Com origem constitucional 
e dentro das especialidades 
do Direito, o Código de 
Defesa do Consumidor nasce 
como um grito de liberdade, 
de rompimento de práticas 
abusivas e situações vexatórias 
que o consumidor era obrigado 
a submeter-se por não ter uma 
legislação forte, efi caz e que o 
protegia de fato, não de forma 
genérica como contempla o 
Código Civil Brasileiro.
Numa sociedade totalmente 
capitalista, o regramento 
consumerista impactou e ainda 

impacta toda vez que surge uma 
alteração no seu texto, sempre 
no ensejo de trazer amplitude 
de proteção à coletividade de 
consumidores.
Mudanças como, inversão 
ao ônus da prova, direito à 
informação, restituição em 
dobro, garantia, direito ao 
arrependimento, anulação 
de cláusulas abusivas, 
responsabilidade solidária.
Hoje o consumidor está 
mais informando, tendo 
conhecimento de seus direitos e 
deveres na seara das relações de 
consumo.
E aqui é muito importante 
ressaltar a importância de 
instituições que desdobram 
para que isso aconteça como 
os Procons, as curadorias do 
consumidor do Ministério 
Público, as Defensorias 
Públicas todos órgãos públicos 
que se destinam a fazerem a 
defesa do consumidor, trazendo 
equilíbrio nas demandas 
consumeristas.
Sempre com o objetivo de 
buscar o respeito à dignidade, 
saúde e segurança do cidadão, 
a proteção de seus interesses 
econômicos e a melhoria da 
qualidade de vida, o CDC 
trouxe várias benesses, 
uma delas é o equilíbrio 
nas relações de consumo 
estabelecida no reconhecimento 
da vulnerabilidade e 
hipossufi ciência do consumidor. 
A obrigatoriedade que o 
fornecedor tem de fornecer 
informações claras, precisas e 
ostensivas; é um dos grandes 
conceitos implementado 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor.
Com o avanço do comercio 
eletrônico, fi cou evidente que a 
norma consumerista necessitava 
de mudanças para abranger um 
comércio que está crescendo 
muito e que na época da sua 
promulgação sequer existia, que 
são as compras virtuais, através 
de sites, plataformas digitais, 
redes sociais e etc.

O aniversário de 30 anos do 
CDC se dá em meio a uma das 
maiores crises em saúde pública 
que a humanidade já viveu, a 
pandemia do Novo Coronas 
Vírus (Covid 19).
Com a crise, várias medidas 
começaram a serem tomadas 
visando prevenir e retardar o 
avanço da pandemia e também 
minimizar os impactos que 
vieram com ela. Políticas 
públicas foram implantadas 
pelos governantes através de 
decretos, medidas provisórias, 
projeto de leis e protocolos de 
medidas emergenciais em saúde 
pública. O principal deles foi a 
edição do decreto n° 6 de 20 de 
março de 2020, que reconheceu 
o estado de calamidade pública 
em saúde no âmbito Federal.
Tudo isso pode exigir da 
legislação consumerista 
mudanças signifi cativas para 
a nova realidade em que a 
sociedade vive. O direito se 
move assim, se adaptando à 
evolução da vida em sociedade.
Para os próximos anos já 
existem pautas que deverão 
ser abordadas, com o objetivo 
de atualizar o regramento, tais 
como o comercio eletrônico 
e o superendividamento do 
consumidor.
No mais, o que precisamos é 
de políticas públicas efi cazes 
para difusão do direito do 
consumidor, da educação para 
o consumo, educação fi nanceira 
etc.
O consumidor bem-educado 
pode exercer melhor os seus 
direitos, haja vista que a 
educação, além de empoderar o 
consumidor, garante a liberdade 
de escolha e a igualdade nas 
contratações.
Esse deve ser o nosso grande 
desafi o para os próximos 
30 anos na defesa dos 
consumidores brasileiros.
A informação é sempre o 
melhor meio de defesa para 
que o consumidor não seja 
enganado ou onerado na 
relação de consumo.

DivulgaçãoDivulgação
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Seca prolongada
Projeto do vereador Pedro Roberto Gomes (Patriota foto), 

que tramita na Câmara, propõe isenção parcial do pagamen-
to do IPTU como forma de incentivar a população a cultuar 
medidas para garantir a sustentabilidade do meio ambiente. 
“É o IPTU Verde”, diz o vereador. A proposta, segundo ele, 
também estende o desconto aos empreendedores imobili-
ários, desde que adotem as ações de sustentabilidade em 
suas construções. “O setor de construção civil é sem dúvida 
o que mais consome recursos naturais, causando impactos 
ambientais”, justifica. A população, seja urbana ou rural, pre-
cisa se interessar mais pelo meio ambiente, afinal, a natureza 
não perdoa e os sinais já são evidentes: seca prolongada!   

Jornada…
Tudo que a coluna divul-

gou sobre as tratativas com 
o objetivo de firmar parceria 
entre Edinho Araújo (MDB) 
e o ex-deputado Orlando 
Bolçone (DEM) se confir-
mou. Bolçone sempre foi 
leal aos seus companheiros 
políticos, cuja jornada come-
çou nos governos do agora 
saudoso prefeito Manoel 
Antunes. Depois entrou na 
equipe do governo Edinho, 
na primeira década do sé-
culo 21. Para sucedê-lo, o 
atual prefeito apoiou Bolço-
ne na disputa pela Prefeitura 
em 2008. Não deu! Agora, 
estão juntos novamente e a 
jornada continua…

Letra da CNH
Daniel Caldeira disse que está criando a Associação Na-

cional dos Trabalhadores em Transportes para proporcionar 
novidades à categoria. A entidade, que deve começar a 
funcionar em outubro, vai propor salários com base na letra 
da CNH. Letra AB, três salários mínimos; C, quatro salários; 
D, cinco salários; E, seis salários. Outra proposta que a nova 
entidade vai defender para beneficiar os motoristas, diz Daniel, 
será abater as taxas de pedágios no valor do IPVA dos cami-
nhões. Caldeira, que será o presidente nacional da entidade, 
diz que a sede será em Rio Preto.  Afastado do Sindicato dos 
Motoristas, Caldeira ainda espera que a decisão adversa seja 
reformada pela Justiça em breve.

Ciência
A comissão externa da 

Câmara Federal destinada a 
acompanhar o enfrentamen-
to à pandemia de covid-19 
debate quarta-feira as ex-
periências internacionais no 
retorno às aulas presenciais 
pós-pandemia. O assunto é 
delicado, porém, represen-
tantes da educação devem 
ouvir principalmente o que 
dizem as autoridades da 
área da saúde. A decisão, 
portanto, tem de ser com 
base na ciência e não polí-
tica. A retomada das aulas 
na rede municipal de ensino 
de Rio Preto começa a pre-
ocupar os pais de alunos. A 
decisão é difícil.

Cartilha
As feiras livres já estão 

recebendo visitantes ilus-
tres: pré-candidatos a pre-
feito, a vice e os postulantes 
a uma cadeira na Câmara. 
A feira mais disputada sem-
pre foi a da Boa Vista, que 
acontece aos domingos, 
devido ao elevado número 
de pessoas que vai fazer 
compras ou saborear um 
bom pastel. Por causa do 
vírus está fora de cogitação: 
apertos de mãos, abraços, 
tapinhas nas costas e pegar 
criança no colo. O candidato 
tem de conquistar o eleitor à 
distância e usando másca-
ra… cartilha a ser seguida 
na campanha!

Bandeira
A direção do partido Novo 

promove convenção hoje 
para oficializar Filipe Mar-
chesoni como candidato 
a prefeito e Aglaê Antunes 
para vice, além da chapa 
de candidatos a vereado-
res. Marchesoni tem como 
bandeira o fato de o partido 
renunciar recursos públicos 
para bancar a campanha 
eleitoral. “Por isso, precisa-
mos do apoio dos eleitores 
que se identificam com os 
princípios do partido e com 
as propostas para Rio Pre-
to”, diz. Para fazer a cam-
panha, portanto, o partido 
depende de doações dos 
filiados e correligionários. 

Mimos
Quando era permitido 

candidatos distribuírem mi-
mos nas campanhas, os con-
sumidores saíam das feiras 
livres com as mãos cheias de 
bugigangas: pentes, espe-
lhos, camisetas, chaveiros, 
canetas, bonés e réguas com 
os números dos candidatos. 
Como os mimos foram proi-
bidos pela Justiça Eleitoral, 
agora tem de conquistar o 
voto do eleitor no gogó. Os 
mimos eram uma forma de 
propagar o número do can-
didato e funcionava. Hoje, 
alguns candidatos distribuem 
cestas básicas, cadeiras de 
rodas e até dinheiro… só não 
tem o número!

Salvar a pele
A deputada Flordelis (PS-

D-RJ) divulgou nota rebaten-
do acusações de envolvi-
mento na morte do marido, 
o pastor Anderson do Carmo. 
Ela é acusada pelo Ministério 
Público de ser a mandante 
do assassinato. “Não posso 
ser julgada e muito menos 
condenada, antes que todo 
o processo seja concluído. 
Os equívocos encontrados 
serão esclarecidos e que os 
envolvidos no crime, sejam 
eles quem forem, respon-
derão pelos seus atos”, 
diz. Para salvar sua pele, a 
pastora entrega até os filhos 
comandados por ela na exe-
cução do crime.  

SERVIDORES

Educação de Guapiaçu quer saber opinião dos pais 
sobre volta às aulas

A superintendência da 
Riopretoprev (Instituto Pró-
prio de Previdência) editou 
um decreto de nº 18.681 
que adia para março de 
2021 o procedimento de 
comprovação de vida dos 
servidores inativos e pen-
sionistas beneficiários da 
autarquia.

O prazo limite determi-
nado por outro decreto do 
17.706/2017 dizia que essa 
prova deve acontecer uma 
vez por ano no mês de se-
tembro, mas em decorrência 
das restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19 houve 
a necessidade da alteração.

Grupo de Risco – além 
do que muitas destas pesso-
as estão enquadradas dentro 
do grupo de risco por conta 
da idade ou de terem algum 
tipo de comorbidades.

No mesmo decreto a au-
tarquia muda o artigo 3º do 

decreto 17.300/2015 que 
determina novo prazo para 
os servidores requererem: 
a licença nojo, licença gala, 
licença paternidade, doação 
de sangue e justificativa de 
ausência legal decorrente de 
convocação da Polícia Judici-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Riopretoprev prorroga obrigação 
da “prova de vida” para 2021

Riopretoprev solta novo decreto regulamentando o prazo

Cláudio LAHOS

GUAPIAÇU

Câmara tem sete 
projetos na pauta

que criar ações preventivas 
de combate à depressão e 
ao suicídio em crianças e 
adolescentes nas escolas 
públicas ou privadas – a 
proposta será votada no mês 
de setembro – mês dedica-
ção a prevenção ao suicídio 
com a campanha Setembro 
Amarelo.

Balcão de Empregos – 
o projeto de resolução de 
autoria da vereadora Márcia 
Caldas (PSD) quer determina 
que a veiculação de boletins 
semanais com as vagas do 
balcão de empregos da Se-
cretaria do Trabalho e Em-
prego da prefeitura – estes 
boletins iriam ao ar todas as 
segundas-feiras.

A população pode acom-
panhar as sessões a partir 
das 17 pela TV Câmara canal 
4 da Net ou 28,2 canal aber-
to ou pela rádio Educativa FM 
106,7.

Sérgio SAMPAIO

Sérgio SAMPAIO

Educação pesquisa com 
pais retorno às aulas

A Prefeitura de Guapiaçu 
por meio do seu Departamen-
to de Educação está realizan-
do uma pesquisa com os pais 
e responsáveis de alunos da 
rede municipal para saber a 
opinião deles sobre a volta a 
aulas presenciais em 2020.

A rede municipal tem 
3.130 alunos que estão ma-
triculados em uma das novas 
unidades escolares do mu-
nicípio.

Paralelamente a pesquisa 
a prefeitura diz estar monito-
rando a dinâmica e o patamar 
da contaminação por Covid 
no município e na região e 
além da pesquisa a decisão 
final sobre a volta às aulas 
também levará em considera-
ção a segurança dos alunos e 
seus familiares.

O Departamento de Edu-
cação salientou que caso 
haja a necessidade das volta 
às aulas presenciais todos os 
equipamentos e profissionais 

estão preparados, mas que 
caso isso não aconteça man-
terão as aulas não presencial.

“Tão logo tenhamos esta 
decisão formulada, respei-
tando a saúde, pareceres 
técnicos das autoridades sani-
tárias municipais e estaduais, 
e principalmente a opinião de 
pais e responsáveis, emitire-
mos nota pública a respeito” 
finaliza nota do Departamento 
de Educação.

Sérgio SAMPAIO

TERÇA-FEIRA

Câmara tem sete projetos na pauta de terça

A sessão desta semana 
da Câmara de Rio Preto terá 
em pauta a votação de sete 
projetos sendo seis projetos 
de lei e um de resolução. A 
30ª sessão acontece nesta 
terça-feira (8).

Um dos projetos que será 
votado é de autoria do vere-
ador Jorge Menezes (PDS) 
pretende reduzir o prazo ne-
cessário para a concessão de 
licenciamento de atividades 
econômicas temporárias a 
legislação Vicente determina 
que a comunicação aos ór-
gãos competentes fosse de 
90 dias e é reduzido para 30 
dias caso o projeto venha ser 
aprovado. Neste regramento 
estão enquadradas feiras e 
exposições transitórias.

Prevenção – projeto de 
autoria da vereadora do Re-
publicano, Karina Carolina, 

ária e Poder Judiciário.
Agora os servidores terão 

até 30 dias corridos a partir 
da data da ausência legal, 
onde o mesmo deve proto-
colar e anexar o documento 
comprobatório no sistema 
“servidor online”. 

Estagiários – outra al-
teração no mesmo decreto 
17.300 no seu artigo 7º onde 
os estagiários terão o prazo 
de 3 dias úteis antes da data 
de inicio do gozo do recesso 
para fazer o pedido também 
no sistema “online”.

A rede municipal 
tem 3.130 

alunos que estão 
matriculados em 
uma das novas 

unidades escolares 
do município

“

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

BELEZA RADIANTE - As irmãs Paloma e Camila, são as fi lhas lindas da Dra. Deusi Vig-
nha Nunes, que é médica e  professora na faculdade de medicina, Famerp 

CHEIA DE CHARME -  A modelo e digital infl uencer, Bru-
na Pardo, que está fazendo muito sucesso entre as cinco 
mais famosas do Instagram, é o destaque deste domingo 
da coluna. 

Divulgação
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EVENTO - O advogado Ma-
noel Neves Filho, realiza o 
evento Don Mané I dá o Gri-
to! - Churrasco da Indepen-
dência Drive Thru, nos dias 
09, 10 e 11 de setembro, 
das 18 às 20 horas. A festa 
é 100% em prol do Centro 
Social Estoril. Haverá Live 
com sorteio de prêmios. Kit 
a R$ 25,00 reais.  

ELEIÇÕES  - Pra quem ainda não sabe, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de aprovar 
reserva de recursos para candidatos negros nas eleições de 2022. A distribuição dos 
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propa-
ganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão deve ser proporcional ao total de can-
didatos negros que o partido apresentar para a disputa eleitoral. É um momento muito 
importante na história do Tribunal e do país que ao combater o racismo escreve uma 
nova história do Brasil com tintas de todas as cores.

SERTANEJO  - No próxi-
mo dia 12 de setembro, no 
Recinto de Exposições de 
Rio Preto. Faça parte do 1º 
evento Drive In de Churras-
co do Brasil. O evento terá a 
dupla Joan Neto & Daniel na 
abertura, as piadas hilarian-
tes do humorista Marcus 
Cirillo. Além de showzaço 
da Bruna Viola, com trans-
missão ao vivo, em suas 
redes sociais. Ingressos no 
link Bio@brunaviolamt. 

LIVE - O cantor Gusttavo 
Lima que fez o maior suces-
so em sua LIVE na Arena do 
Parque do Peão de Boiadei-
ro de Barretos, no último 
sábado, foi convidado pela 
diretoria “Os Independen-
tes”, para ser novamen-
te o Embaixador da Festa 
do Peão de Boiadeiro de 
Barretos em 2021. Convite 
aceito!

NOTAS 
Live em prol a Santa Casa terá 

show de Gian & Giovani
Sábado, dia 19, a partir das 20 horas, acontece a live so-

lidária em prol da Santa Casa de Rio Preto ao som da dupla 
mais romântica da música sertaneja Gian & Giovani. Além de 
curtir um delicioso show de uma das duplas mais tradicionais da 
música sertaneja, você também poderá contribuir, fazendo sua 
doação via QR Code, ao vivo pelo Youtube da dupla: youtube/
gianegiovanioficial. 

Micropigmentação em alta
O Beauty Maker, Rogério Vasconcelos, especialista em mi-

cropigmentação reservou um dia da sua concorrida agenda para 
atender as exigentes clientes aqui em São José de Rio Preto. O 
jovem que carrega em sua bagagem vários cursos nacionais e 
internacionais, também leva consigo o título de Royal Artist da 
Phiacademy, a mais famosa academia de micropigmentação do 
mundo. Microblading - técnica de fios realistas nas sobrancelhas, 
Fios + Shading - técnica de fios com sombra, que dá um aspecto 
de volume nas sobrancelhas e Revitalização Labial serão os traba-
lhos que Rogério Vasconcelos irá realizar na Vivace Dermatologia, 
que fica localizada na rua Capitão José Maria, 98, no Jardim Eu-
ropa. Claro, tudo dentro das normas exigidas pelo Ministério da 
Saúde. Para saber maiores informações e agendamento, tel: (34) 
9210-1010.

Divulgação

Divulgação

por Luiz Felipe Possani 

HB troca corpos na hora de enviar 
ao IML e caso vai parar na polícia

A troca de documentação 
no Hospital de Base gerou 
uma confusão com dois ca-
dáveres, em São José do Rio 
Preto (SP), nesta sexta-feira, 
dia 4. As duas mulheres 
chamavam Sandra, mas o 
HB enviou documentos que 
não condiziam com corpo 
que devia ir para o Instituo 
Médico Legal (IML). A Polícia 
Civil foi acionada e investigará 
o caso.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o caso só foi 
descoberto após a família 
ser acionada pelo IML para 
reconhecer o corpo, porém 
se tratava de outra pessoa.

Uma das vítimas morreu 
na quinta-feira, dia 3, en-
quanto a outra no dia seguin-
te, após sofrer lesão corporal 
culposa no mês passado, 
especificamente no dia 9 de 
agosto.

Ainda no boletim diz que 
um dos funcionários informou 
aos policiais que o erro acon-
teceu na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) geral.

Em nota, a Funfarme infor-
ma que a pedido dos familia-
res não irá divulgar qualquer 
informação sobre o caso, 
como maneira de preservar 
a identidade dos pacientes.

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

INVESTIGAÇÃO

A instituição lamenta e reforça que 
está avaliando o ocorrido para evitar 

futuras situações semelhantes

“

”A Fundação ressalta, po-
rém, que trabalhou pronta-
mente para que qualquer 
possível falha fosse corrigida 
antes mesmo do IML começar 
a examinar os corpos.

“A instituição lamenta e 
reforça que está avaliando o 
ocorrido para evitar futuras 
situações semelhantes”, diz 
o comunicado. Em nota instituição lamentou erro e diz que apura causas para não repeti-lo

Cláudio LAHOS

OMISSÃO

Divulgação

Jovem é atropela em 
avenida e motorista foge

A Polícia Civil vai investigar 
um atropelamento que acon-
teceu envolvendo uma jovem 
de 17 anos, em Rio Preto. O 
caso aconteceu na madrugada 
desta sexta-feira, dia 5, na 
avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto e, segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, o motorista fugiu 
sem prestar socorro, mas a 
placa do veículo foi passada 
aos policiais.

Ainda conforme o registro 
policial, a jovem foi encami-
nhada a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Tangárá, 
onde foi medicada e não corre 
risco de vida. Consta no bole-

tim que a vítima aparentava 
estar sob efeito de drogas, e 
ela é conhecida por frequen-

Franklin CATAN

tar a Praça Setorial. Nenhum 
parente da adolescente foi 
localizado. 

Acidente ocorreu na avenida Philadelpho Gouveia Neto

Cláudio LAHOS
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Após passar período 
de calmaria, o Sol 
retorna com suas 

tempestades solares
Depois de um longo tempo no mínimo solar profundo, o 
Sol está de volta com as erupções solares, sinalizando o 
início de um novo ciclo solar e bem a tempo para isso é a 
publicação de novas imagens do Sol, registrado pelo novo 
telescópio solar chamado GREGOR. De acordo site Live 
Science, o novo conjunto de imagens do Sol, incluindo 
uma foto em close-up de alta resolução de explosões so-
lares, é devido a uma atualização do telescópio feita por 
cientistas alemães, que levou um ano.

Em 2018, o grupo de cientistas alemães começou a tra-
balhar no projeto de atualização do GREGOR, que incluiu 
trabalhos em sua ótica e sistema de controle, bem como 
a repintura do próprio observatório para ajudar a refletir 
menos luz e diminuir qualquer interferência com as ob-
servações do telescópio. Além disso, o grupo teve que 
substituir um par de espelhos por outros parabólicos fora 
do eixo. Isso teve que ser feito porque o primeiro introdu-
ziu problemas significativos que resultaram em imagens 
borradas e distorcidas, de acordo com dados científicos.

 Curiosamente a quarentena do COVID-19 na Europa foi 
capaz de ajudar os cientistas a fazer mais trabalho, pois, 
de acordo com o  site KIS , os cientistas foram morar 
no observatório em março, então eles continuaram tra-
balhando no telescópio enquanto não podiam sair. Lu-
cia Kleint, pesquisadora-chefe do projeto e cientista do 
Instituto Leibniz de Física Solar, na Alemanha, disse que 
foi um projeto empolgante, mas também “extremamente 
desafiador”.  “Em apenas um ano, redesenhamos com-
pletamente a ótica, a mecânica e a eletrônica para obter 
a melhor qualidade de imagem possível”, explicou Kleint.

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

Com base na declaração dos cientistas, GREGOR pode 
agora capturar várias características do Sol com “apenas” 
50 quilômetros de diâmetro, incluindo uma imagem em 
close-up de uma explosão solar, que é aterrorizante pois 
são impressionantes. Para quem não sabe, as manchas 
solares são uma região temporária da superfície do Sol 
que parece mais escura por ser mais fria do que os arre-
dores.

Além disso, as manchas solares são áreas em que o cam-
po magnético da estrela é excepcionalmente forte e produz 
erupções solares e ejeções de massa coronal, algo que 
pode nos afetar aqui na Terra, interrompendo sinais e sis-
temas de navegação. Além da imagem bastante assusta-
dora de uma mancha solar, que lembra o “olho”, GREGOR 
também conseguiu capturar os grânulos solares, que, por 
outro lado, lembram pipoca na panela.

Os grânulos solares são o topo das células de convecção 
no plasma solar e, embora possam parecer pipoca, cada 
grânulo tem, na verdade, cerca de 930 milhas (1.500 qui-
lômetros) de diâmetro, o que já é 10% do diâmetro do 
nosso planeta. Mais um pequeno passo, para revelar os 
segredos ocultos do nosso astro rei.

Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do 
CARP [Clube de Astronomia Rio Preto.

   Conheça nossa página:  www.fb.me/clubedeastronomia-
riopreto

Cláudio LAHOS

EM RIO PRETO

Sebrae abre vagas para Rio 
Preto com salário de R$ 4 mil

O Sebrae está com ins-
crições para profissionais de 
inovação com remuneração 
de R$ 4 mil mensais.  São 
300 vagas para bolsistas em 
todo o Estado no programa 
Agente Local de Inovação 
(ALI), voltado a pequenas 
empresas, sendo 12 delas 
para Rio Preto e cinco para 
a cidade de Votuporanga.

Os interessado devem fa-
zer  inscrições até o próximo 
dia 10 de setembro pelo link 
http://www.bit.ly/sejaali.

O programa seleciona 
profissionais para participa-
rem de projetos de inovação 
do Sebrae  em pequenas 

empresas.  O ALI é um 
bolsista capacitado com o 
objetivo de ser um facilita-
dor da gestão de inovação 
nos pequenos negócios, 
identificando necessidades 
e buscando soluções de 
acordo com as demandas 
de cada empresa.

Os selecionados irão atu-
ar por um período de 24 
meses, a partir de novembro.  
Para participar do processo 
seletivo é necessário que o 
candidato tenha concluído 
curso superior em qualquer 
área há, no máximo, dez 
anos, tenha experiência em 
inovação ou em pequenas 
empresas, além de disponi-
bilidade em tempo integral.

Da REDAÇÃO

OPORTUNIDADE

ATENDIMENTO

Celular e internet ultrapassam 
bancos em queixas no Procon
As operadoras de celular 

e internet foram os setores 
que mais registraram recla-
mações no Procon de Rio 
Preto em 2020, superando 
os bancos.

No acumulado do ano, 
há três empresas do ramo 
na liderança do ranking de 
denúncias do Sistema Na-
cional de Informações de 
Defesa do Consumidor (Sin-
dec) com dados até o dia 1 
de setembro. Somadas, elas 
contabilizam 489 denúncias, 
com um índice de resolução 
aproximadamente 88%.

Nas 10 empresas com 
mais reclamações em Rio 
Preto, quatro são compa-
nhias telefônicas, três ban-
cos, um supermercado, uma 
loja e a CPFL. No Estado de 
São Paulo a líder de denún-
cias é uma companhia elé-
trica, com quase o triplo de 
reclamações que a segunda 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Programa do Sebrae tem 12 vagas para Rio Preto

colocada.
“Essas reclamações com 

as telefonias se devem ao 
aumento de contratos de in-
ternet e pacotes de dados. A 
maioria dos casos registrados 
pelo Procon foi com relação 
a assistência técnica, porque 
as empresas não estavam 
preparadas para um aumento 
tão grande na demanda como 
ocorreu nesta pandemia. 
Outras denúncias foram por 
mudança de pacote sem 
comunicar o consumidor, ge-
rando cobranças excessivas”, 
explicou o diretor do Procon 

de Rio Preto, Arnaldo Vieira.
De acordo com ele, apesar 

de os bancos deixarem as pri-
meiras posições, eles seguem 
também como um dos princi-
pais focos das reclamações. 
“Eles fizeram muitas promo-
ções durante a pandemia, 
suspendendo financiamentos. 
Temos que observar como vai 
ser após o fim da doença, se 
as denúncias iram aumentar”, 
comentou Arnaldo.

Por outro lado, as recla-
mações em compras pela 
internet diminuíram. “As pes-
soas estão mais cuidadosa 

Feiras livres passam a ter banheiro e visual padrão

As feiras livres de Rio Preto 
estão 100% padronizadas com 
identificação visual única nas 
300 barracas. Além disso, a 
partir deste  fim de semana 
passa a operar com banheiro 
móvel, que vai levar mais con-
forto e comodidade aos fre-
quentadores deste tradicional 
comércio de alimentos de rua. 

As primeiras feiras a rece-
berem o equipamento são a 
do bairro Imperial (na rua Ben-
jamin Constant, entre as ruas 
Independência e Cila), ontem , 
e da Boa Vista (na rua Lafaiete 
Spínola Castro, entre as ruas 
Siqueira Campos e Marechal 
Deodoro), neste domingo. As 
duas são realizadas no período 
da manhã, das 6h30 às 12h.

Rio Preto tem, atualmente, 
23 feiras livres regulamentadas 
e em funcionamento, sendo 
realizadas de terça-feira a do-
mingo. Estima-se que o setor 

Da REDAÇÃO

Hoje equipamento estará na feira da Boa Vista

ao fazer esse tipo de com-
pra. Muita gente ligou para 
o Procon para tirar dúvidas. 
No entanto, eu acredito que 
esses casos de irregularida-
des nas compras online pode 
ser ainda maior, já que ainda 
há pessoas que não denun-
ciam”, afirmou o diretor.

Diretor do Procon de 
Rio Preto, Arnaldo 
Vieira

Divulgação

movimente mais de R$ 25 mi-
lhões ao ano, com geração de 2 
mil empregos diretos e indiretos.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, responsável 
pela iniciativa, o modelo pos-
sui ar-condicionado, banheiros 
feminino e masculino, ambos 
com fraldário e são adaptados 
para pessoas com deficiência. 
A princípio, o funcionamento 
será em carácter piloto para 
verificar a operacionalização do 
equipamento. 

A padronização visual das 
barracas e a disponibilização 
de banheiro faz parte do pro-
jeto de revitalização das feiras 
livres, que também contou com 
a realização de capacitações 
aos feirantes. Desde 2019, 
esses comerciantes tiveram a 
oportunidade de participar de 
curso promovido em parceria 
com o Sebrae, com foco espe-
cífico para a gestão no setor. Os 
interessados tiveram acesso a 

meios de formalização e crédito 
facilitado para investimento no 
negócio.

Protocolos - Continua proi-
bido colocar mesas, cadeiras e/
ou bancos e consumir qualquer 

produto na feira livre. Os clien-
tes são orientados a manterem 
distância de, pelo menos, 1,5 
metro uns dos outros. Há contro-
le de público e está restringido o 
acesso à feira por suas laterais.

Divulgação

Muita gente ligou 
para o Procon para 
tirar dúvidas. No 

entanto, eu acredito 
que esses casos de 
irregularidades nas 

compras online pode 
ser ainda maior

“

”
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EDITAL n° 2754/2020

  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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2755/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente:
NOME: 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
NOME: DORIVAL SOUZA DOS SANTOS
COMP: 
CORR: DORIVAL SOUZA DOS SANTOS
CAD Nº: 327864000
MULTA Nº: 51847
END: R. MATHEUS ALLONSO DE VIÇOSO XAVIER, QD 
11, LOTE 04, BAIRRO: RES. MACHADO I
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                    
 Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n° 2756/2020

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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2757/2020

  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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBETO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2758/2020

  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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2759/2020

  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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2760/2019

  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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2761/2020

  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, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2762/2020

  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

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

Publicidade Legal A6&Edital



A-7 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
06 de setembro de 2020

Editais de
CONVOCAÇÃO

NOT. Nº: 200690
END: R. VALDIR ARADO, QD C, LOTE 11, BAIRRO: JD. 
MARAMBAIA
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2763/2020

  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 terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: SILVANA VIDIGAL MILANESE
COMP:         
CORR: MARIA ANTONIETA VIDIGAL MILANESI
CAD Nº: 403192000
MULTA Nº: 51877
END: AV. DR. ALBERTO ANDALÓ, 2929, QD 12, LOTE , 
BAIRRO: VILA SANTA CRUZ.
São José do Rio Preto, 04 de Setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 

                 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
CONVENÇÃO MUNICIPAL VIRTUAL ELEIÇÕES 2020 

 
 

O Presidente do PARTIDO LIBERAL do Município de São José do Rio Preto 
– SP, na forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação 
Partidária, bem como das disposições da Resolução do TSE 23.623/2020 
convoca os Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para 
comparecerem à Convenção Municipal do PL de São José do Rio Preto – SP, a 
ser realizada no dia 11 de Setembro de 2020 (Sexta Feira), com início às 18 
horas, e término às 20 horas, por meio da plataforma digital ZOOM, para 
deliberação da seguinte. 

 
ORDEM DO DIA 

 
1. Escolha dos candidatos do Partido Liberal aos cargos de Prefeito e 

Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de 
novembro; 

2. Escolha dos candidatos do Partido Liberal  ao cargo de Vereador nas 
eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro; 

3. Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações 
partidárias nas eleições majoritárias ou se o partido concorrerá 
isoladamente para os referidos cargos; 

4. Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do 
PL; 

5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do PL, conforme 
os termos do Estatuto; 

6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. 
 
 
                                   São José do Rio Preto-SP, 05 de Setembro 2020. 

 
 

FÁBIO FERREIRA DIAS MARCONDES 
Presidente do Partido Liberal – PL de SJRP/SP.   

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO 
ELIETORAL MUNICIPAL

O PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB, do Município 
de São José do Rio Preto – SP
O Presidente da Comissão Executiva Municipal do PARTIDO 
DA MULHER BRASILEIRA – PMB do Município de São José 
do Rio Preto – SP na forma da legislação eleitoral vigente e 
do Estatuto Partidário, convoca os fi liados para comparece-
rem a Convenção Municipal do PMB, a ser realizada no dia 
13 de Setembro de 2020, com início às 13h00 min e término 
às 17h00min, na rua Arthur Roma nr. 410 Jardim Santa Lú-
cia, na Cidade de São José do Rio Preto – SP para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1- Deliberar sobre a estratégia eleitoral a ser adotada.
2- Deliberar sobre candidatura majoritária própria ou 
coligação.
3- Escolha de candidatos a Prefeito e Vice se for deli-
berado pela maioria.
4- Escolha de candidatos a Vereadores
5- Escolha de números dos candidatos

São José do Rio Preto – SP 05 de Setembro de 2020

RICARDO DUTRA RUBES (PRESIDENTE DA COMISSÃO 
EXECUTIVA MUNICIPAL DO PARTIDO DA MULHER 

BRASILEIRA – PMB DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 06 DE SETEMBRO DE 2020

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

• Evite passar as mãos nos olhos, boca e mucosas. Após pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente, higieni-
ze 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, ma-
çanetas, 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. 

Dicas para você,  frentista, se proteger:

17 98200-0078

O Salão de Beleza masculino e feminino dentro do Centro de 
Benefícios dos comerciários de Rio Preto volta a atender a 

categoria na próxima terça-feira (8) das 10 às 18 horas conforme 
decreto municipal que regra o funcionamento das atividades na 
fase Amarela do Plano São Paulo.

Segundo Selma Ferrassoli, presidente em exercício do Sinco-
merciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto 
e região), já a partir de terça comerciários podem começar a ligar 
para para agendar um horário no salão. “Todos os cuidados e 
distanciamentos serão respeitados dentro do salão e os agenda-
mentos devem ser feitos exclusivos por telefone”, salientou Selma.

Academia – a academia dos comerciários voltará a funcio-
nar também na próxima semana – a diretoria do sindicato está 
analisando o horário que a mesma vai funcionar – pois o decreto 
libera dois períodos fixos de 4 horas cada sendo das 6 às 10 horas 
e das 17 às 21 horas. Nesta retomada de funcionamento eles irão 
decidir qual será o horário que a academia ficará aberta dentro 
destes horários permitidos. 

Serviços – no novo enquadramento do Plano São Paulo o 
atendimento da secretaria e do departamento jurídico do Centro 
de Benefícios passa a ser de segunda a sexta-feira das 8 às 16 
horas.

O telefone para agendamento do salão de beleza é o 17 3214-
7171. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
 amaralsampaio@hotmail.com 

PAUTA DOS QUÍMICOS 
É DEFINIDA 

A Fequimfar (Federação 
dos Químicos do Estado 
de São Paulo) realizou 

na última quinta-feira (3) o 
seminário de montagem de 
pauta do setor Químico.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas), o seminário pela 
primeira vez acontecer de forma 
virtual por conta das restrições 
impostas pela pandemia da 
Covid-19.

A pré-pauta foi aprovada pelos representantes dos 33 sindicatos de 
trabalhadores.

O pedido que será levado ao sindicato patronal é a reposição de 100% da 
inflação do período a data base do setor Químico é o dia 1º de novembro.

“Vamos apenas negociar as cláusulas econômicas, pois as sociais têm validade 
até 30 de outubro de 2021”, finalizou Alves Filho.

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

Sindicato reabre salão 
de beleza e Barbearia 
O Sindicato dos Motoristas deve 

reabrir na próxima quarta-feira (9) 
o seu Salão de Beleza e a Barbearia, 
os dois benefícios poderão voltar a 
ser oferecidos aos trabalhadores 
por conta de Rio Preto ter chegado 
à fase Amarela no Plano São Paulo.

Segundo Daniel Rodrigues, pre-
sidente do sindicato, na próxima 
terça-feira (8) eles irão realizar 
uma reunião com os funcionários 
dos dois departamentos para fazer 
as adequações para a retomada do 
atendimento.

“Vamos fazer o escalonamento 
dos funcionários para poder nos 
adequar ao horário de funciona-
mento e a quantidade de pessoas 
que poderão atuar dentro tanto do 
salão quanto a barbearia”, salientou 
Rodrigues. 

O agendamento serão feitos pelo 
telefone 17 2137-9700.

SALÃO DE BELEZA DOS COMERCIÁRIOS 
VOLTA A ATENDER NA TERÇA


