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Cantor sertanejo
Matheus Gabriel 
vai a Goiânia 
começar novo
projeto

Motorista
 tem prejuízo
de R$ 34 mil 

em leilão virtual
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Professor Diego 
Nota 10 vai 

disputar cadeira 
na Câmara

Acidentes fatais de trânsito 
sobem 19% em agosto

EM RIO PRETO
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Divulgação

Hoje é comemorado Dia do Coletor; em Rio Preto são 200 profissionais

Nos primeiros 14 dias de 
setembro a Fundação Procon 
já registrou 756 reclamações 
contra a Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos – 

Queixas no Procon contra os 
Correios crescem 472%

Correios, no mês de setembro 
inteiro no ano passado foram 
132. Um aumento de 472%. 
O principal motivo é o não 
fornecimento do serviço. De 

janeiro a agosto de 2020 fo-
ram registradas 3.504 recla-
mações, no mesmo período 
de 2019 foram 1.125, um 
aumento de 211%. Pág.A2

Os novos números do In-
fosiga SP, gerenciado pelo 
Respeito à Vida, programa da 
Secretaria de Governo coorde-
nado pelo Detran, revelaram 
um aumento de 19% no nú-

mero de mortes em acidentes 
de trânsito durante o mês de 
agosto deste ano na região 
de Rio Preto em comparação 
com o mesmo período no ano 
passado.                    Pág.A4

Projeto isenta 
multas e 

juros de IPTU 
atrasado

Pág. A3

     A pandemia alterou diversas 
atividades do cotidiano. Uma delas 
foi a forma  como as empresas re-
crutam novos funcionários. Com o 

Empresas adotam 
entrevistas de 

emprego por vídeo
trabalho remoto em alta e visando 
manter o distanciamento social, 
as entrevistas de emprego são 
por videoconferência.      Pàg. A5
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Coletores tiram 
500 toneladas 
de lixo por dia
Em Rio Preto são recolhi-

dos uma média aproximada 
de 500 toneladas de lixo dia-
riamente das ruas. Eles são 
quase 200 profissionais que 
juntos em diversas equipes 
percorrem diariamente soma-
dos algo em torno de 4.000 
quilômetros. Hoje é comemo-
rado Dia do Coletor.   Pág A6

Pesquisadoras da região 
recebem prêmio nacional

Projeto joga para os pais 
decisão de volta às aulas

Pág. A5

Veículo
estacionado 
no Boa Vista 

pega fogo

Pág. A4

Empresários 
arrecadam 

equipamentos 
de informática
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JT traz acordos 
e reaberturas 
de serviços 

em sindicatos

     Está na pauta de votação da 
Câmara de Rio Preto o projeto 
de lei do vereador Jean Dornelas 
(MDB) que quer facultar aos pais 

ou responsáveis levarem ou não 
seus filhos ou dependentes de 
volta as salas de aula. 
                              Pág. A3

Cantor sertanejo
Matheus Gabriel 
vai a Goiânia 
começar novo
projeto

Do Coral 
da Igreja 
para os 
Palcos
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RECLAME AQUI 

Divulgação

RECLAMAÇÕES CONTRA CORREIOS 
AUMENTAM 472% EM SETEMBRO

30 ANOS DO 
CÓDIGO DO 
CONSUMIDOR
PARTE III

PRINCIPAL PROBLEMA É O NÃO FORNECIMENTO DE SERVIÇO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

VINICIOS   - COMO FICOU 
DISTRIBUÍDO O ÔNUS DA 
PROVA NAS RELAÇÕES 
CONSUMERISTAS?  

SOS -   Como consequência 
da facilitação do acesso à 
justiça e com a � nalidade 
de melhor convencer o 
consumidor acerca de seu 
direito de ação em face da 
má postura adotada pelo 
fornecedor, o CDC, no art. 
6º, inciso VIII, estabeleceu 
uma exceção no que tange 
à distribuição do ônus 
da prova das alegações 
apresentadas em juízo, 
de modo que, em uma 
demanda consumerista, 
cabe ao fornecedor, 
quer seja ele autor ou 
réu, o ônus da prova 
acerca dos fatos que 
imputa ao consumidor, 
dependendo apenas 
de deliberação judicial 
nesse sentido, quando 
houver verossimilhança 
da alegação ou  no caso 
de hipossu� ciência do 
consumidor.

VINICIOS   - QUAL A 
JUSTIFICATIVA PARA 
ESTE BENEFÍCIO 
LEGAL GARANTIDO AO 
CONSUMIDOR? 

SOS -   A inversão do ônus 
da prova em benefício 
do consumidor tem a 
� nalidade de dar ainda 
mais efetividade aos 
direitos que lhe são 
garantidos, visto que é 
inolvidável  a di� culdade 
para o consumidor 
comprovar os defeitos 
do produto ou serviço, 
ou algum vício da 
contratação. Não pode 
ser considerado como um 
benefício indeterminado 
ao consumidor, mas sim 
uma regra de igualdade, 
exatamente em função 
da discrepância que 
geralmente envolve a 

relação dele para com 
o fornecedor, de modo 
que é preciso trata-los 
de maneira desigual, 
com vistas a alcançar a 
igualdade material.
Na verdade, a possibilidade 
de inversão do ônus da 
prova em bene� cio do 
consumidor encontra 
respaldo no fato de que, 
em geral, quem tem o 
domínio tecnológico 
é o fornecedor e, por 
conta disso, só ele teria 
condições de demonstrar 
cienti� camente se 
determinado produto 
apresenta ou não os 
vícios apresentados pelo 
consumidor.

VINICIOS   - COMO SE 
DARÁ A INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA 
NAS DEMANDAS 
CONSUMERISTAS?

SOS -   Nos termos do art. 
6º, inciso VIII, depende 
de decisão judicial, 
discriminatória, nas 
hipóteses em que for 
verossímil a alegação ou 
quando o consumidor 
for hipossu� ciente, 
segundo as regras 
ordinárias de experiências, 
independentemente de 
requerimento da parte 
interessada. Destaque-se 
que ao usar a partícula ou 
o legislador deixou claro 
que o juiz pode faze-lo 
quando apenas uma destas 
hipóteses se az presente no 
caso concreto.
Esta previsão não se 
confunde com ado art. 
38, que determina que 
o ônus da prova, nos 
casos de publicidade, 
cabe a quem patrocina, 
não sendo necessário 
qualquer requisito 
outro para con� gurar 
tal ônus e que se instala 
independentemente de 
decisão judicial.

VINICIOS SOARES DE ALENCAR – 
Estudante de Direito

Desde a entrada em vigor do 
Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor – CDC, muitos foram 
os avanços e desa� os enfrentados 
pela sociedade de consumo, 
principalmente com a inserção do 
mercado consumidor na economia 
digital.
Em que pese o CDC ter sido 
esculpido antes das novidades 
proporcionadas pela economia digital, 
seus princípios, garantias e direitos 
têm conferido parâmetros e regras que 
vêm sendo observados no ambiente 
on-line.
O mercado consumidor e a aplicação 
das regras do Código, têm sido 
desa� ados com a chegada das 
redes sociais, que deu voz ativa aos 
consumidores, trouxe plataformas de 
intermediação, além da possibilidade 
de aquisição de produtos, serviços 
ou conteúdos digitais por meio de 
aplicativos, bem como novas formas 
de contratação na chamada economia 
de compartilhamento. Com o 
objetivo de acompanhar esses avanços, 
foram editados o Marco Civil da 
Internet e a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais. 
Adicionalmente, em um mercado 
extremamente competitivo, em que 
os consumidores têm a oportunidade 
de reagir de forma imediata no 
ambiente on-line com percepções, 
recomendações e revisões sobre os 
produtos e serviços, acompanhamos 
o surgimento de empresas, muitas 
delas fundadas como startups, que 
conquistaram o mercado de consumo, 
a partir do desenvolvimento e 
implementação de boas práticas no 
relacionamento com o consumidor, 
indo além do cumprimento da lei, 
visando à manutenção do vínculo 
consumidor-fornecedor.
A aplicação e interpretação do 
CDC foi amplamente debatida 
e amadurecida nesses últimos 30 
anos, com o suporte e liderança dos 
integrantes do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor, decisões de 
magistrados e ministros, contribuições 
de professores, advogados e estudantes 
de Direito dedicados ao tema. 
Muitos serão os desa� os em relação 
à aplicação do CDC com a chegada 
e permanência da economia digital, 
digitalização e sustentabilidade no 
cotidiano de um consumidor global 
que participa ativamente da relação 
de consumo, com projeção e presença 
internacional.
É evidente, portanto, a necessidade 
de adaptação rápida das empresas 
que atuam no mercado de consumo. 
As normas, por sua vez, tendem 
a acompanhar tais mudanças, 
amparadas em princípios já previstos 
no CDC e que se adéquam às 
demandas da sociedade moderna. 
Mais do que isso, novas obrigações, 
como aquelas associadas à 
transparência e sustentabilidade, e 
decorrentes da internacionalização 
das relações, impulsionam os 
fornecedores a irem além da letra 
da lei, conquistando seu espaço a 
partir da adoção de melhores – e 
mais modernas – práticas voltadas a 
atender esse novo consumidor.

DivulgaçãoDivulgação

Somente nos primeiros 
14 dias de setembro 
deste ano a Fundação 
Procon-SP já registrou 

756 reclamações contra 
a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – 
Correios, no mês de setembro 
inteiro no ano passado foram 
132. Um aumento de 472%. 
O principal motivo é o não 
fornecimento do serviço. De 
janeiro a agosto de 2020 foram 
registradas 3.504 reclamações, 
no mesmo período de 2019 
foram 1.125, um aumento de 
211%.
Além do aumento de 
reclamações em razão da 
pandemia, desde 17 de agosto 
os Correios estão em greve, o 
que prejudicou ainda mais o 
serviço. Segundo o secretário 
de defesa do consumidor, 
Fernando Capez, empresas 
que optam por este serviço 
para entregar os seus produtos 
também têm responsabilidade 
e devem procurar outras 
opções para cumprir os 
prazos. “No caso dos boletos 
de cobrança é preciso prestar 
atenção, já que o fato de o 
documento não chegar, não 
desobriga o consumidor 
de fazer o pagamento. O 
Procon-SP está à disposição 
da população do Estado para 
auxiliar na busca de uma 
solução”, afi rma Capez.
Veja as orientações 
do Procon-SP para o 
consumidor.
• O consumidor que contratar 
serviços dos Correios, como 

a entrega de encomendas 
e documentos, e estes não 
forem prestados, tem direito a 
ressarcimento ou abatimento 
do valor pago. Nos casos de 
danos morais ou materiais pela 
falta da prestação do serviço, 
cabe também a indenização 
por meio da Justiça.
• Em casos de ter adquirido 
produtos de empresas 
que fazem a entrega 
pelos Correios, essas são 
responsáveis por encontrar 
outra forma para que os 
produtos sejam entregues 
ao consumidor no prazo 
contratado.
• Empresas que enviam 
cobrança por correspondência 
postal são obrigadas a oferecer 
outra forma de pagamento 
que seja viável ao consumidor, 
como internet, sede da 
empresa, depósito bancário, 
entre outras.

• Não receber a fatura, 
boleto bancário ou qualquer 
outra cobrança, que saiba 
ser devedor, não isenta o 
consumidor de efetuar o 
pagamento. Caso não os 
receba por conta da greve, 
o consumidor deverá entrar 
em contato com a empresa 
credora, antes do vencimento, 
e solicitar outra opção de 
pagamento, a fi m de evitar 
a cobrança de eventuais 
encargos, negativação do 
nome no mercado ou ter 
cancelamentos de serviços.
Em caso de reclamações o 
Procon-SP disponibiliza canais 
de atendimentos à distância 
para receber denúncias, 
intermediar confl itos e 
orientar os consumidores: via 
internet (www.procon.sp.gov.
br), aplicativo – disponível 
para Android e iOS – ou via 
redes sociais.
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Professor nota 10  
O professor Diego Mahfouz Faria Lima (foto) será uma 

opção para o eleitorado votar nas eleições do dia 15 de 
novembro. Professor Nota 10, como é conhecido por ter 
recebido prêmio internacional pelo trabalho como diretor na 
Escola ‘Darcy Ribeiro’, Jardim Santo Antônio, Zona Norte, 
decidiu disputar uma cadeira na Câmara pelo MDB. Por ter 
feito trabalho que rendeu bons frutos, Diego diz que, se eleito, 
pretende desempenhar seu trabalho como legislador na área 
social, por exemplo, programa de acesso popular as artes, 
ação social para crianças e jovens envolvendo atividades es-
portivas, cultura e educação. “A intenção é criar um gabinete 
itinerante para manter contato efetivo com a população”, 
frisou o candidato que, para facilitar a propagação do seu 
nome junto ao eleitorado, vai usar na campanha Professor 
Diego Nota 10.

Mala e cuia
As voltas que o mundo 

dá: Renato Pupo, que cogi-
tou ser candidato a prefeito 
deu passo atrás, vai disputar 
a reeleição para vereador. 
O seu partido, o PSDB, em-
barcou de mala e cuia no 
ônibus do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). Plantou uma 
semente, no entanto, ele-
ge-se vereador e em 2022 
será candidato a deputa-
do estadual. Pupo já teria 
combinado com os russos? 
Diante da falta de discurso 
por parte da alta cúpula 
tucana, que enfrenta uma 
pandemia de acusações nos 
últimos meses, Pupo deveria 
procurar outro ninho...

Graduação
Projeto de lei complementar do vereador Zé da Academia 

(Patriota), que tramita na Câmara, se aprovado pelo plenário, 
obriga o Executivo a contratar profissionais graduados para atu-
arem nas atividades esportivas desenvolvidas pela Secretaria de 
Esportes. É o caso de professor de Educação Física. É necessário 
ainda, segundo a proposta, contar com registro no Conselho Re-
gional de Educação Física. “Professor que não possui formação 
em Educação Física, portanto, não está autorizado a cuidar da 
parte dos atletas”, esclareceu o vereador. Hoje, o vereador diz 
que estudante é contratado para atuar na área. Até para ser se-
cretário, de acordo com o projeto, o prefeito de plantão teria de 
contratar um profissional formado na área para ocupar a pasta.

Ativistas
A ‘bolsonariana’ Deise 

Lopes informou que acon-
tece hoje em Rio Preto en-
contro dos ativistas políticos 
da direita conservadora. O 
grupo que reúne, segundo 
ela, ativistas de plantão da 
capital paulista e do interior 
estará presente à reunião 
com o objetivo de apoiar a 
candidatura a prefeito de 
Marco Casale (PSL). Deise 
não esclareceu como será o 
apoio do grupo de ativistas 
para alavancar a campanha 
de Casale. Mas, de qualquer 
forma, o grupo também é 
ligado ao presidente Jair 
Bolsonaro, que já não faz 
parte do PSL.

Gravando
As convenções ficaram 

no passado, porém, os 
partidos têm até 26 de 
setembro para homologar 
as candidaturas dos seus 
representantes. A campa-
nha vai começar dia 27 de 
setembro. Os candidatos a 
prefeito e a vereador já estão 
gravando para apresentar 
suas propostas no horário 
gratuito no rádio e na tele-
visão. O programa cheio no 
horário eleitoral tem perdido 
audiência e os candidatos, 
principalmente dos partidos 
menores, apostam nas in-
serções que vão aparecer 
nos intervalos das programa-
ções das emissoras.

Mais ação
A Secretaria da Mulher 

da Câmara dos Deputados 
reúne-se na próxima sexta-
-feira com Grupo de Trabalho 
sobre Mulher e Economia. 
Coordenado pela deputada 
Alice Portugal (PCdoB-BA), 
o colegiado busca promover 
estudos, análises de projetos 
de lei em tramitação e deba-
tes para a superação dos im-
pactos econômicos da pan-
demia na vida das mulheres 
brasileiras e da desigualdade 
de gênero no mercado de tra-
balho. Se reunião resolvesse 
o problema das mulheres, 
elas já estariam livres dessas 
adversidades. Menos papo e 
mais ação!

Lucidez
Políticos picados pela 

mosca azul planejam quatro 
anos para disputar o cargo 
de prefeito. O sonho é sen-
tar na cadeira que fica no 
oitavo andar da Prefeitura 
que, aliás, o então prefei-
to Valdomiro Lopes (PSB) 
transformou o espaço, que 
está aconchegante. Só que 
para ocupar o espaço é 
preciso ter votos. Dez candi-
datos continuam na disputa 
para tentar chegar ao local. 
Agora, alguns têm de ter 
lucidez para não se empol-
gar e achar que a vitória é 
possível, afinal, é preciso 
se atentar ao limite imposto 
pelas urnas.

Rondado
O coronavírus tem ron-

dado a Câmara com frequ-
ência. Além do presidente 
Paulo Pauléra (PP), Celso 
Peixão (MDB) também está 
cumprindo quarentena por 
ter contraído a covid-19. “Eu 
não estou sentindo nada, 
mas continuo tomando me-
dicamento”, disse. Informou 
ainda que seus assessores 
testaram negativos. Já o ga-
binete de Cláudia Giuli (MDB) 
está fechado porque uma 
assessora se contaminou. A 
assessoria mantém contato 
direto com as pessoas. É 
uma prova de que o distan-
ciamento social é essencial 
não contrair a doença.

Sérgio SAMPAIO

Projeto joga decisão de 
retorno às aulas aos pais

Na mesma semana que 
a volta às aulas presenciais 
no Estado de São Paulo foi 
amplamente debatido e foi 
confirmado o retorno das au-
las para o dia 7 de outubro, 
está na pauta de votação da 
Câmara de Rio Preto o pro-
jeto de lei do vereador Jean 
Dornelas (MDB) que quer 
facultar aos pais ou respon-
sáveis levarem ou não seus 
filhos ou dependentes de 
volta as salas de aula. 

Na proposta essa decisão 
valeria enquanto perdurar 
o Estado de Calamidade 
imposto pela pandemia da 
Covid-19 na em Rio Preto.

Responsabilidade – o 
projeto determina que os pais 
que optarem em mandar as 
crianças de volta as aulas 
presenciais terão que assinar 
um termo de compromisso – 
no qual concordam com as 
regras sanitárias que terão 
que ser seguidas. Os pais ou 
responsáveis terão que me-
diar a temperatura dos filhos 
ou dependentes antes de sair 
das suas casas e orientar as 
crianças sobre a obrigação do 
uso de máscaras.

Online – por sua vez os 
pais que optarem em não 
levar os filhos, os alunos não 
serão prejudicados e poderão 

acompanhar as aulas online 
– não podendo ser atribuídas 
faltas aos mesmos, caso fa-
çam esta opção.

Segundo Dornelas em sua 
justificativa “Há ainda um 
grande temor pelos pais dos 
alunos, pois o retorno pode 
se tornar um problema para 
a família, pois pode haver a 
contaminação de algum ou-
tro parente com o retorno da 
rotina de aulas das crianças”, 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

NACIONAL

Proposta isenta multas e 
juros de IPTU atrasado

Proposta do vereador Jorge 
Menezes (PSD) quer isentar 
da cobrança de juros e multa 
todos os munícipes que deixa-
ram de efetuar o pagamento 
da parcela única do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) em março deste ano 
e com isso acabaram perden-
do o desconto.

Segundo o parlamentar 
muitas pessoas deixaram de 
pagar o imposto por conta 
das dificuldades econômicas 
impostas pela pandemia da 
Covid-19 para toda a po-
pulação, salientando que o 
setor empresarial foi muito 
prejudicado e a proposta os 
beneficiaria também. 

“O objetivo é dar oportu-
nidade para quem não pagou 
o IPTU à VISTA em março, é 
pagar em dezembro”, salien-

tou Menezes. 

Recolhimento – os pro-
prietários de imóveis poderão 
fazer o recolhimento em cota 
única entre 1º e 31 de dezem-
bro de 2020.

Arrecadação – o vereador 
acredita que a proposta de 
aprovada e sancionada vai 
proporcionar uma arrecada-
ção melhor para o município. 

O projeto de lei comple-
mentar será votado em regi-
me de urgência (legalidade e 
mérito) na próxima terça-feira 
(22).

Sérgio SAMPAIO

Projeto é do vereador 
Jorge Menezes

Sérgio SAMPAIO

ANISTIA

VAI SER VOTADO

salientou o parlamentar. 

Pesquisa – A Secretaria 
de Educação de Rio Preto 
fez uma pesquisa com pais e 
responsáveis onde foi detec-
tado que 74,9% deles são 
contra a retomada das aulas 
presenciais. 

A rede municipal atual-
mente possui cerca de 40 
mil alunos. 

Aulas – As aulas estão 

suspensas desde o início de 
março, quando foi publicado 
o decreto de isolamento social 
em decorrência da pandemia 
da Covid-19. De acordo com o 
Plano São Paulo os Municípios 
terão autonomia para decidir 
sobre o retorno presencial das 
aulas, mas devem permane-
cer na fase amarela por pelo 
menos 28 dias para que a 
retomada aconteça de forma 
gradual.

Bolsonaro diz que país está em fase final de “grande provação”

O presidente Jair Bolso-
naro disse hoje (19) que o 
Brasil está na fase final de 
“uma grande provação” e que 
ainda neste ano o país voltará 
à normalidade. Ele participou 
nesta manhã de da Assem-
bleia Geral Extraordinária da 
Convenção Evangélica das 
Assembleias de Deus do 
Distrito Federal e do Entorno.

“Passamos por uma gran-
de provação. Ou melhor, 
estamos no final dela”, disse, 
referindo-se à pandemia da 
covid-19. “Na parte econômi-
ca, o Brasil foi o que melhor 
se saiu. Quis o destino tam-
bém que na área de saúde, 
aos poucos, ao se deixar de 
politizar a única alternativa 
que nós tínhamos, come-
çou-se a salvar mais vidas”, 
acrescentou.

Bolsonaro disse ainda que 
agradece a Deus pela cora-
gem para enfrentar “quase 
tudo, quase o mundo todo” 
ao tomar posições. “Tem 
uma passagem militar que 
vale para todos nós: pior que 
uma decisão mal tomada, é 
uma indecisão”. O presidente 
disse que tomou decisões 
“mesmo sendo tolhido pelo 
Poder Judiciário”. “Se Deus 
quiser, voltaremos à normali-
dade ainda no corrente ano”, 
afirmou.

O presidente disse que 
recebeu críticas por visitar 
regiões do Distrito Federal 
no início da pandemia, mas 
justificou dizendo que em um 
momento difícil não pode se 
esconder em um palácio. “Ou 
estou na frente e junto ou 
não estou fazendo um bom 
papel”, disse.

Kelly Oliveira AGÊNCIA BRASILCarolina Antunes/ Agência BRASIL

Projeto está na pauta da Câmara de Rio Preto esta semana

Presidente Bolsonaro em evento evangélico ontem

juros de IPTU atrasado
 os pro-

prietários de imóveis poderão 
fazer o recolhimento em cota 
única entre 1º e 31 de dezem-

o vereador 
acredita que a proposta de 
aprovada e sancionada vai 
proporcionar uma arrecada-
ção melhor para o município. 

O projeto de lei comple-
mentar será votado em regi-
me de urgência (legalidade e 
mérito) na próxima terça-feira 

Sérgio SAMPAIO
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PURO GLAMOUR   - A diva Allana Gabriela Cegarra é o 
destaque da coluna deste domingo. A bela faz vários tra-
balhos voluntários,  e foi presidente do Rotaract, no ano 
rotário 19/20.

EMPÓRIO SANTA MARTHA - Fernanda Azevedo Pereira Marques Santana inaugurou 
uma loja no instagram, uma pequena homenagem para a saudosa mãe dela, Martha 
Azevedo Pereira Marques, a empresa Empório Santa Martha - Cozinha Artesanal - De-
livery, a primeira em Rio Preto. São produtos artesanais, aromas, delicadezas, sons, 
cores e sabores. Fernanda aprendeu a cozinhar com a sua avó Dona Josephina, na 
Fazenda Água Doce, aos 7 anos. Vale à pena conferir as delícias. Mais detalhes:
@emporiosantamartha e #riquezasdanossaterra.

EM FAMÍLIA - A pediatra, Ana Carolina Pereira Godoy, a dermatologista Vivian Maria 
Pereira Godoy e o médico Henrique José Pereira Godoy, com os pais, a chiquérrima, 
terapeuta ocupacional, Maria de Fátima Pereira Godoy e o marido, também médico, Dr. 
José Maria Godoy.

CABELO GRISALHO  - Reynaldo Gianecchini usou as re-
des sociais para exibir seu novo estilo capilar, seu cabelo 
grisalho. Ele já vinha postando fotos com o novo cabelo, 
mas sempre usando gorro ou boné. Na legenda, Gianec-
chini postou apenas um emoji sorridente. Nos comentá-
rios, o ator recebeu uma série de elogios de personalida-
des famosas. “Está lindo”, disse o promoter David Brazil. 
“Que lindo. Está igual, mas com outra cara”, afi rmou Tatá 
Werneck. “Ficou muito bem assim”, disse Ary Fontoura.

INAUGURAÇÃO - Os 
empresários Nicole Sa-
rantopoulos e Claudio 
Adriani, de Ribeirão Pre-
to, inauguram na pró-
xima sexta-feira, 18, a 
primeira clínica da Lilly 
Estética em Rio Preto. 
Serviço de mini buffet 
com espumante e do-
ces fi t serão servidos a 
convidados e clientes 
ao longo de todo o dia, 
no Shopping Iguatemi, 
onde a unidade está ins-
talada. A Lilly Estética 
é pioneira no conceito 
club, em que os clientes 
podem se associar para 
ter acesso a uma varia-
da linha de tratamentos 
estéticos e corporais, 
com equipamentos de 
ponta e a bons preços. 
O forte da marca são os 
procedimentos de depi-
lação a laser e aplicação 
de botox. A marca, cria-
da há 12 anos em Ribei-
rão Preto, está em plena 
expansão. A unidade de 
Rio Preto é a primeira 
a entrar em operação 
fora de Ribeirão. Outras 
duas deverão ser inau-
guradas neste ano, em 
Franca e Campinas. Até 
2022, a Lilly prevê abrir 
58 lojas.

Album de FAMÍLIA 

Facebook 

Acidentes fatais de trânsito 
aumentam 19% em agosto

Os novos números do Infosi-
ga SP, gerenciado pelo Respeito 
à Vida, programa da Secretaria 
de Governo coordenado pelo 
Detran, revelaram um aumento 
de 19% no número de mortes 
em acidentes de trânsito duran-
te o mês de agosto deste ano 
na região de Rio Preto em com-
paração com o mesmo período 
no ano passado.

Foi o quarto maior cresci-
mento do Estado, ficando atrás 
de Marília (100%), Baixada 
Santista (77%) e Itapeva (67%).

Considerando apenas o 
município de Rio Preto foram 
três acidentes com vítimas fa-
tais em agosto. Todos eram do 
sexo masculino, dois estavam 
de motos e dois morreram no 
local do acidente. Além disso, a 
faixa etária de duas das vítimas 
era de 30 a 35 anos, informa 
o relatório.

De acordo com os dados do 
Infosiga SP, foram contabiliza-
dos óbitos em 20 cidades da re-
gião. No total foram 31 mortes, 
sendo os motoqueiros e ciclistas 
responsáveis por quase dois ter-
ços dos casos. Ainda segundo 

as estatísticas, 93% das vítimas 
foram homens. Dentre os óbitos 
registrados, os municípios que 
se destacam são: Catanduva 
(3), Votuporanga (3), Mirassol 
(2), Fernandópolis e Tanabi (2).

Por outro lado, o Estado 
de São Paulo como um todo, 
chegou ao patamar mais baixo 
da série histórica. Entre janeiro 
e agosto de 2020, São Paulo 
registrou 3.183 vítimas fatais, 
26% a menos do que no mes-
mo período de 2015, quando a 
medição teve início, com 4.327 
óbitos.

A queda inédita também 
se reflete no número de atro-
pelamentos, que chegou a 
758 vítimas fatais neste ano, 
contra 1.196 em 2015, ou 
seja 37% a menos de óbitos. 
O mesmo ocorre nos acidentes 
com vítimas fatais envolvendo 
automóveis, que chegou a 755, 
queda de 30%. Dessa forma, 
apresentando novamente o 
menor índice da série histórica.

“Esse acompanhamento nos 
permite tomar decisões mais 
assertivas, desenvolvendo polí-
ticas públicas mais consistentes 
para a diminuição de mortes no 
trânsito paulista. E agora, o sis-
tema assumirá uma importância 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

ainda maior, na medida em que 
estará diretamente vinculado 
a nossas campanhas e ações 
para tornar o trânsito menos 
violento”, afirmou o diretor-pre-
sidente do Detran.SP, Ernesto 
Mascellani Neto.

Em todo o Estado, no mês de 
agosto deste ano, foram regis-
trados 447 óbitos contra 480 no 
ano passado, queda de 7%. Aci-
dentes de trânsito, que incluem 
ocorrências sem vítimas fatais, 
registraram redução de 7,1% 
em vias urbanas e rodovias do 
Estado (14,7 mil acidentes em 
maio deste ano contra 15,8 mil 
em 2019).

De acordo com os dados 
do Infosiga SP, houve queda 
de 3,9% nos acidentes fatais 
em vias municipais, que con-
centram 50,1% dos casos. Nas 
rodovias, a queda foi de 11%. 
Em nove regiões administrativas 
do Estado houve redução dos 
índices.

O sistema revela ainda que 
no mês de agosto deste ano 
quase 40% dos acidentes ocor-
reram por conta de colisões 
entre veículos. Logo atrás vêm 
os acidentes por choque contra 
objetos fixos (20,8%) e atrope-
lamento (22,6%). Trânsito de Rio Preto ficou mais violento no último mês, segundo InfoSiga

Cláudio LAHOS

Carro estacionado 
pega fogo no Boa Vista

Um veículo que estava 
estacionado pegou fogo na 
rua Fritz Jacob, no bairro Boa 
Vista, em São José do Rio 
Preto (SP), na manhã deste 
sábado, dia 19.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, ninguém se 
feriu, mas a rua precisou ser 
interditada para o controle do 
fogo, que se alastrou por todo 
o veículo. Ainda não se sabe as 
causas do incêndio, mas tudo 
será investigado por peritos.

Da REDAÇÃO

Padrasto encontra criança 
morta em chão da sala

Uma criança de 5 anos 
foi encontrada morta caída 
dentro de casa pelo padras-
to, no bairro Solo Sagrado, 
em Rio Preto, na manhã de 
sexta-feira (18). De acordo 
com o boletim de ocorrên-
cia, o homem de 24 anos 
acordou por volta das 8 
horas e viu a vítima deitada 
no chão da sala  sem sinais 
de vida.

A Polícia Militar foi acio-
nada junto com o Samu 
para o resgate, mas quan-
do chegaram notaram que 
a criança realmente já se 
encontrava em óbito. O pa-
drasto contou aos policiais 
que a criança brincava com 
os irmãos na sala durante a 
noite, enquanto foi dormir 
com sua esposa (mãe da 

vítima) no quarto com outro 
filho.

Ao acordar, viu que a 
criança estava fora do col-
chão e com o corpo ge-
lado. Pegou ela e ainda 
tentou reanimá-la dando 
um banho, mas não houve 
reação.

Uma das vizinhas, que 
foi testemunha do caso, 
disse que todas as crianças 
são bem tratada pelos pais 
e o que morreu sempre foi 
muito ativo e na noite an-
terior estava brincando com 
os irmãos na piscina.

O corpo foi encaminhado 
para o Instituto Médico Le-
gal (IML) para identificar a 
verdadeira causa da morte. 
O enterro da criança está 
marcado para acontecer 
às 11 horas, no Cemitério 
Municipal da Vila Ercília.

Franklin CATAN

Motorista de SC perde 
R$ 34 mil em compra de 

caminhão em leilão virtual

Um motorista de 53 
anos procurou a Polícia 
Civil de Rio Preto para re-
gistrar uma queixa de que 
caiu em um golpe e perdeu 
R$ 34 mil na compra de 
um caminhão em leilão, 
na última quarta-feira, 
dia 16. De acordo com a 
vítima, ele foi no endereço 
informado pelo bandido e 
tinha apenas uma faixa de 
locação.

Ainda conforme o bole-
tim de ocorrência, a vítima 
contou que viu o anúncio 
em um site de leilões e 
acabou comprando o ve-
ículo por R$ 34.480,00, 
sendo o dinheiro deposita-
do na conta indicada.

Ele foi informado que o 
caminhão seria entregue 
em dois dias, e veio de 
Araquari (SC) até São José 
do Rio Preto (SP), mais de 
900 km para buscar o ve-
ículo, porém ao chegar no 
endereço, percebeu que 
havia caído em um golpe.

Ele procurou a imobiliá-
ria que tinha uma placa do 
local e a mesma informou 
que realmente houve um 
golpe, pois outras pes-
soas já tinham ligado na 
empresa.

A Polícia Civil de Rio 
Preto começará investi-
gar o caso. A reportagem 
procurou contato com a 
vítima, mas ela não foi 
localizada para comentar 
o assunto.

Franklin CATAN

Perícia vai investigar causas do incêndio

Edicleia BATISTA
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Será que descobriram 
vida em Vênus?

Há algo estranho acontecendo nas nuvens de 
Vênus. Telescópios detectaram concentrações 
incomumente altas da molécula fosfina - uma 
substância química fedorenta e inflamável nor-
malmente associada a fezes, peidos e atividade 
microbiana em decomposição - em uma cama-
da atmosférica muito acima da superfície escal-
dante do planeta.  A descoberta é curiosa por-
que aqui na Terra, a fosfina está essencialmente 
sempre associada a criaturas vivas, seja como 
um subproduto de processos metabólicos ou de 
tecnologia humana, como resíduos industriais e 
laboratórios de metanfetamina. Embora tóxica 
para muitos organismos, a molécula foi apontada 
como uma assinatura potencialmente inequívoca 
de vida porque é muito difícil de fazer por meio da 
ação geológica ou atmosférica comum.

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

Vênus é um planeta conhecido por ser envolto 
por nuvens de ácido sulfúrico e possui pressão 
superficial intensa, e temperatura quente o su-
ficiente para derreter o chumbo, é literalmente 
um mundo infernal. Mas a camada de nuvem 
específica onde a fosfina está presente é relati-
vamente agradável, com ampla luz solar e pres-
são atmosférica e temperatura semelhantes às 
da Terra. Os resultados serão examinados cui-
dadosamente pela comunidade científica. De-
pois do sol e da lua, Vênus é o corpo celeste 
mais brilhante visível a olho nu no céu da Terra. 
Por milhares de anos, as pessoas contaram his-
tórias sobre a jóia cintilante que aparecia perto 
do nascer e do pôr do sol. O planeta que os 
agricultores e pastores portugueses chamavam 
de Estrela D’Alva. A fosfina é uma molécula 
relativamente simples contendo um átomo de 
fósforo e três átomos de hidrogênio. É conheci-
do por cheirar a alho ou peixe podre, embora, 
quando chegar a concentrações onde os hu-
manos possam sentir o cheiro, provavelmente 
cause danos aos pulmões. 

A descoberta da fosfina pode desempenhar um 
papel semelhante em fazer com que os cientis-
tas planetários prestem mais atenção a Vênus. 
Nos últimos anos, já houve um contingente de 
pesquisadores clamando por mais missões ao 
nosso planeta irmão . A Rússia propôs enviar 
sua missão Venera-D, que incluiria um orbi-
tador e módulo de pouso, para Vênus já em 
2026. A Agência Espacial Européia também 
tem a espaçonave EnVision em sua prancheta, 
e pode atingir seu alvo na próxima década. Es-
sas descobertas são importantes para a ciência 
porque enigmas semelhantes vão se desenrolar 
cada vez que alguém reivindicar evidências de 
vida em um planeta em nosso sistema solar ou 
além. 

Essa coluna é mais uma ação de divulgação 
científica do CARP (Clube de Astronomia Rio 
Preto)

Conheça nossa página:  www.fb.me/clubedeas-
tronomiariopreto

TECNOLOGIA

Campanha arrecada equipamentos de informática
Os empresários do grupo 

BNI Noroeste Paulista estão 
promovendo a campanha “Abra 
a gaveta, doe”, que visa arre-
cadar smartphones, tablets e 
notebooks usados e em boas 
condições para serem doados 
para estudantes da rede pública 
de ensino. A ação conta com a 
parceria de empresas privadas 
e as ONGs Parceiros da Educa-
ção e Instituto Península, além 
do apoio da Secretaria de Edu-
cação do Estado de São Paulo.

O empresário Evandro Bar-
bosa, participante do BNI, é o 
coordenador da campanha na 
região. “Tenho uma empresa 
que atua com lixo eletrônico e 
quando soube da campanha 
topei na hora participar. Conver-
sando com a Secretaria de Edu-
cação percebemos que muitos 

alunos não estão conseguindo 
participar das atividades online 
e resolvemos fazer essa arreca-
dação para ajudar”, comentou.

De acordo com ele, todos 
os equipamentos doados terão 
acesso à internet, graças a ajuda 
de outras empresas parceiras. 
“Estamos conscientizando cada 
pessoa a doar aquele equipa-
mento que não está sendo mais 
usado. Usamos empresas do BNI 
como pontos de coleta e faze-
mos a revisão dos equipamentos 
para, então, enviá-los para a 
ONG, que fará a destinação aos 
estudantes carentes”, explicou.

Interessados em doar equi-
pamentos de informática, como 
notebooks e celulares podem 
entrar em contato pelo e-mail 
contato@bninop.com.br ou 
acessar o site www.abraagaveta.
com.br. A campanha vai até o dia 
30 de setembro.

Vinicius LIMA

EMPRESÁRIOS

DESTAQUES

Entrevista de emprego 
por vídeo ajuda 

empresas e candidatos
A pandemia alterou diversas 

atividades do cotidiano. Uma de-
las foi a forma  como as empre-
sas recrutam novos funcionários. 
Com o trabalho remoto em alta e 
visando manter o distanciamento 
social, as entrevistas de empre-
go por videoconferência, que já 
eram até praticadas, viraram o 
principal método de admissão.

“Eu até agora só vi pontos 
positivos na videoconferência. 
Consigo entrevistar mais pessoas 
em sequência, aproveito melhor 
o tempo e isso evita que o partici-
pante tenha que se deslocar para 
um ponto físico da empresa”, 
comentou David Borges, diretor 
da agência Prospecta.

De acordo com ele, o recru-
tamento online permite também 
aumentar a gama de candidatos 
para contratação. “Cerca de 
80% do nosso trabalho hoje é 
remoto, portanto isso abre a pos-
sibilidade contratar pessoas de 
cidades mais afastadas de Rio 
Preto, já que a distância deixa 
de ser um problema. Teve um dia 
que eu entrevistei um menino de 
Jaci muito bom e antigamente 
essa questão do transporte seria 
um impedimento para contratá-
-lo. Hoje não é mais”, afirmou.

Marcos Esteves, diretor da 
Consultrain, empresa especia-
lista no auxílio de admissões de 
novos colaboradores, deu algu-
mas dicas para a pessoa se sair 
bem nesse tipo de entrevista. 
“É necessário crie um ambiente 
propício para a conversa, sem 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Divulgação

muito barulho. Recomendo tam-
bém que a pessoa se vista como 
se fosse para uma entrevista 
presencial e pesquise sobre a 
empresa antes de conversar 
com o recrutador. Existem alguns 
fatores que não são controláveis, 
mas o candidato deve fazer o 
possível para minimizá-los, como 
as quedas de conexão e o ruído 
nos microfones. Garanta que es-

teja em um local que a internet 
funcione bem antes de iniciar a 
entrevista”, afirmou.

Outros fatores que os candi-
datos devem ficar atentos são 
o ambiente e a iluminação. O 
recomendado é ter o plano de 
fundo o mais neutro possível, sem 
bandeira de times, símbolos de 
partidos políticos ou imagens de 
artistas. Segundo Marcos, esse 

tipo de processo seletivo deve se 
tornar o mais comum daqui pra 
frente. “Antes os participantes 
tinham que ir até três vezes na 
empresa antes de ser contratado 
e em alguns casos acabavam 
nem conseguindo o emprego. As 
videoconferências facilitam todo 
o processo, seja quem procura 
trabalho ou seja para quem está 
contratando”, afirmou.

Evandro Barbosa, participante da BNI

Pesquisadoras da região premiadas 
no programa Mulheres na Ciência

As professoras Daniela Ra-
mos Truzzi e Rita de Cássia ven-
ceram os prêmios de Ciências 
Químicas e Ciências Físicas, 
respectivamente, no Programa 
para Mulheres na Ciência 2020 
promovido pela L’Oréal, Unesco 
Brasil e Academia Brasileira 
de Ciências (ABC). Ambas são 
graduadas na Unesp/Ibilce de 
São José do Rio Preto.

Natural de Olímpia, Rita foi 
premiada pelo projeto “Galáxias 
Starburst como fontes de raios 
cósmicos de altas energias: 
modelo e perspectivas”, pes-
quisa que realiza há mais de 10 
anos. “O objetivo neste projeto 
é aprofundar o estudo de Star-
bursts como possíveis fontes 
de raios cósmicos de altíssi-
mas energias. Estas galáxias 
possuem alta luminosidade, 
superwinds (ventos fortes) e 
uma intensa formação estelar. 
Estas condições podem ser 
favoráveis para a aceleração de 
partículas. Irei investigar com 

mais detalhes estas e outras 
características destas galáxias 
neste projeto”, explicou.

De acordo com ela, o in-
teresse pela Física começou 
quando fez o cursinho pré-
-vestibular. “Eu sempre gostei 
muito de ciência, de assistir 
programas científicos, e minha 
mãe sempre me incentivou. 
Quando fui fazer o cursinho pré-
-vestibular é que acabei tendo 
o contato mesmo com a Física, 
pois ensinavam uma coisa mais 
profunda que o ensino médio”, 
comentou. Atualmente ela é 
professora na Universidade 
Federal do Paraná (UFPR).

Já a rio-pretense Daniela 
foi premiada com uma pes-
quisa que tem por objetivo 
compreender o funcionamen-
to do óxido nítrico em nosso 
organismo. “O óxido nítrico é 
uma molécula que produzimos 
naturalmente e que participa 
de uma série de processos 
biológicos importantes, como 
vasodilatação, neurotransmis-
são, resposta imunológica e 

ação oxidante. Mais especifi-
camente, procuro entender as 
funções biológicas de um dos 
metabólitos do óxido nítrico 
mais abundantes em células: 
os dinitrosilos do complexo 
de ferro. Esse conhecimento 
pode nos dar suporte para 
o desenvolvimento de novos 
fármacos”, explicou.

Daniela também contou 
que sempre teve interesse pela 
área de exatas e biológicas. 
“Quando prestei o vestibular, 
eu gostei bastante de conhecer 
como que as coisas funcionam 
no nível molecular e aplicar 
esse conhecimento na área 
biológica”, comentou. Atual-
mente ela é professora no De-
partamento de Bioquímica do 
Instituto de Química da Univer-
sidade de São Paulo (USP), e 
trabalha na área de Bioquímica 
Redox e Bioinorgânica.

Outra semelhança entre 
as pesquisadoras é que am-
bas estudaram em escolas 
públicas e acreditam que a 
representatividade é um dos 

fatores mais importantes para 
incentivar mais mulheres na 
ciência. “Você fazer pesquisa 
em um país neste quadro já é 
difícil e no caso das mulheres 
é mais difícil ainda. Hoje nós 
conseguimos ver mais as mu-
lheres fazendo pesquisa nas 
universidades e isso precisa 
ser incentivado”, afirmou Rita.

“Um ponto fundamental é 
que para fazer uma ciência de 
ponta leva tempo e para isso, 
nós precisamos de recursos 
contínuos. Cortes de recursos 
afetam muito a qualidade da 
pesquisa. Com relação ao 
caso específico das mulheres, 
acredito que nós precisamos 
de mais ícones para se inspirar, 
assim poderemos despertar o 
interesse de mais meninas pela 
ciência”, disse Daniela.

Outras cinco mulheres foram 
premiadas no Programa para 
Mulheres na Ciência. A lista 
completa de vencedoras pode 
ser conferida no site: https://
www.paramulheresnaciencia.
com.br.

Vinicius LIMA
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Coletores retiram das ruas quase 
500 toneladas de lixo por dia

Neste domingo  (20),  se 
comemora o Dia do Coletor 
de Lixo, popularmente conhe-
cido como gari. E Constroeste 
Ambiental - empresa do Grupo 
Faria - preparou uma campa-
nha para que as comunidades 
de modo em geral ao ver os 
caminhões com seus cole-
tores em trabalho prestem o 
reconhecimento a essa impor-
tante categoria essencial para 
o cotidiano da sociedade em 
questões não apenas de lim-
peza mas também sanitária.

a proposta é simples: ao 
ver um coleto hoje faça um 
gesto de saudação, buzine, 
agradeça de alguma maneiro 
o serviço dele em um sinal 
de parabéns. Sendo este 
profissional, um dos que mais 
sofrem preconceitos social 
pela atividade que exerce, 
por se envolver com resíduos 
diversos misturados, líquidos 

ou secos, que descartados 
podem afetar a saúde, quase 
não são lembrados em datas 
comemorativas.

Para se ter noção do traba-
lho deles,  em Rio Preto são 
recolhidos uma média 500 
toneladas de lixo diariamente. 
E para o recolhimento destes 
detritos eles começam suas 
atividades no raiar do Sol e vão 
até o anoitecer, em dois turnos 
de trabalho, correndo, pulan-
do e saltando na busca pelos 
sacos de lixos depositados em 
lixeiras ou mesmo no chão ou 
em latas ou caixas. Não tem 
chuva ou calor, independente 
do clima, da temperatura, ou 
do dia eles estão nas ruas 
fazendo seu trabalho.

Na Constroeste Ambiental 
são quase 200 profissionais 
que juntos em diversas equi-
pes percorrem diariamente 
somados algo em torno de 
4.000 quilômetros focados em 
manter a cidade em condições 
que os munícipes sintam pra-
zer de alí viver. Esses números 

Da REDAÇÃO
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Hoje é Dia do Coletor de Lixo e a Constroeste lança campanha de valorização da profissão

Divulgação

CENTRO

Revitalização do calçadão entra 
na fase final com arborização

Próximo da conclusão das 
obras de revitalização do 
Calçadão, que recebeu re-
vestimentos, colocação de 
pavimento de piso intertrava-
do, recuperação do pavimento 
asfáltico, construção de novas 
calçadas e alargamento das 
mesmas, troca e manutenção 
da rede de água, esgoto e 
galerias pluviais, a obra entra 
agora na fase final que é a 
arborização.

As obras começaram em 
fevereiro deste ano e con-
templam dez quadras entre 
as ruas Prudente de Morais 
e Silva Jardim, Voluntários de 
São Paulo e Coronel Spínola 
de Castro.

“Tivemos uma mudança 
de conceito na região Central. 
Ruas que antes eram conside-
radas somente para passeio 
agora serão para melhorar a 
fluidez do trânsito, como no 
caso da Bernardino de Cam-
pos que liga a cidade de ponta 
a ponta. O plantio e replantio 
de árvores está acontecendo 
neste momento”, disse o se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Jorge Luís de 
Souza.

No total, 43 árvores foram 
retiradas da região, sendo 
que cinco delas estavam 
condenadas e corriam o risco 
de cair a qualquer momento. 
Das espécies retiradas, 12 

delas eram palmeiras e foram 
replantadas no Anel Viário da 
região do Residencial Palestra. 
Deste total, apenas uma não 
vingou.

“É preciso analisar as árvo-
res em seu conjunto, de dentro 
pra fora. Muitos exemplares 
com mais de 80 anos foram 
impactados pelo crescimento 
urbano, sem planejamento 
de arborização. Ao longo da 
história de Rio Preto, árvores 
sofreram com corte de raízes 
e, por isso, muitas estavam 
condenadas e precisaram ser 
suprimidas”, explicou a secre-
tária de Meio Ambiente, Kátia 

Da REDAÇÃO

VELOCIDADE

Arborização é última etapa da revitalização do calçadão

Divulgação SMCS

Ipem averigua 
radares da BR 153

Ipem-SP (Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado 
de São Paulo), autarquia do 
Governo do Estado, vincula-
da à Secretaria da Justiça, e 
órgão delegado do Inmetro, 
que tem como objetivo de-
fender o consumidor, veri-
ficou esta semana o radar 
instalado na Rodovia BR 
153, km 60, em São José 
do Rio Preto, O instrumento 
foi aprovado. 

Diariamente, o Ipem-SP 
verifica os radares de ve-
locidade em todo o Estado 
de São Paulo. Conforme a 
Portaria Inmetro 544/2014, 
é obrigatória a aferição uma 
vez por ano ou toda vez que 
o equipamento passar por 
reparo.  

A aferição no radar leva 
de 20 minutos até uma hora. 

A ação envolve os fiscais do 
Ipem-SP e a equipe da em-
presa responsável pelo radar.  

Em caso de chuva, a veri-
ficação é cancelada. O can-
celamento também pode 
ocorrer poucas horas antes 
do agendado, conforme soli-
citação dos agentes de trân-
sito ou empresa responsável 
pelo equipamento.  

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um cer-
tificado válido por um ano. 
Quando há reprovação a em-
presa fabricante é notificada 
a corrigir o erro.  

Em caso de excesso de 
velocidade, para aplicação 
de multas, o equipamento 
precisa estar verificado pelo 
Ipem-SP.  

A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização da 
regional do instituto em São 
José do Rio Preto.

Da REDAÇÃO

sem computar outros municí-
pios contratados.

Segundo o diretor da Am-
biental, engenheiro Wagner 
Chiarato, a sociedade precisa 
reconhecer o valore dos coleto-
res. “Temos sim que parabeni-
za-los pelo excelente trabalho 
que prestam à sociedade. O 
momento é uma grande opor-
tunidade para conscientizar a 
população sobre a forma corre-
ta de descarte, como exemplo 
lixo orgânico separado do lixo 
seco, que além de facilitar o 
trabalho das nossas equipes 
que estão nas ruas, diminui o 
impacto que afeta diretamente 
o meio ambiente.”

Além de hoje, a campanha 
que vai as ruas a partir desta 
semana, tem um vídeo home-
nageando o Coletor, e também 
será composta de anúncios e 
estará nas redes sociais. Um 
momento de homenagem que 
servirá de reflexão, para olhar-
mos para esse profissional que 
certamente deixa o mundo 
bem mais limpo.

Penteado.
Ainda segundo Kátia, as 

palmeiras são plantas muito 
usadas para projetos de pai-
sagismo, compondo a diversi-
dade das espécies presentes 
no Calçadão.

Além do replantio das pal-
meiras no Residencial Palestra, 
seis árvores de porte médio 
foram plantadas na Praça Ruy 
Barbosa e também 11 pal-
meiras-triangular jovens. Com 
o projeto, outras dezenas de 
exemplares serão replantados 
ao longo do Calçadão de Rio 
Preto, superando o número 
de espécies que existiam an-

teriormente.
Outra novidade importante 

é com relação ao alargamento 
das ruas na região, o que agora 
permite a entrada de viaturas 
do Corpo de Bombeiros no 
local.

“Pensamos em modernizar 
a área, mas acima de tudo 
em adequar o espaço para 
receber viaturas do Corpo de 
Bombeiros, que antes não 
conseguiam acessar o local. 
Se alguma intercorrência fosse 
registrada no Calçadão, como 
um incêndio, não seria possível 
contar com o apoio da briga-
da”, destacou Jorge Luís. Ipem está fiscalizando radares da BR 153 na região
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Rio-pretense concorre ao Musa
 do Brasileirão 2020

A modelo e personal trainer Naiany Pimentel está entre 
as concorrentes do concurso Musa do Brasileirão 2020. A 
beldade rio-pretense, que faz a alegria dos seus seguidores 
com suas publicações exibindo seu corpo sarado nas redes 
sociais diz que sonhava em participar desse evento.

Naiany Pimentel disse que a experiência de concorrer 
no concurso é maravilhosa e sente-se muito animada e 
confiante. “É uma emoção muito forte estar participando 
deste concurso. Sempre tive vontade de participar do Musa 
do Brasileirão e resolvi entrar nesse ano. Estou muito ani-
mada”, disse a musa fitness que revela como mantém seu 
shape em forma. “Sou personal trainer e treino todos os dias 
no mínimo 40 minutos, além de fazer acompanhamento 
nutricional“, declarou Naiany.

Enquanto isso, nas redes sociais, a gata não economiza 
nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade 
através de fotos mostrando todas as suas belas curvas atra-
vés de cliques ousados mostrando todos os seus músculos 
sarados. Para poder saber mais sobre Naiany Pimentel, siga 
ela no seu Instagram @naianypimentel, onde ela possui 
aproximadamente 30 mil fãs.

NOTAS por Luiz Felipe Possani 

Gloria Maria retorna a 
Globo após tumor

A jornalista e apresentadora Glória Maria retor-
nou ao Globo Repórter na edição de comemoração 
aos 70 anos da TV brasileira, na última sexta-fei-
ra. Glória que estava afastada da emissora para 
realizar uma cirurgia de retirada de tumor, voltou 
ao programa, ao lado de Sandra Annenberg. Elas 
se uniram aos jornalistas Edney Silvestre, Isabela 
Assumpção e Renato Machado para entrevistar 
figuras importantes para a história da televisão 
no Brasil. Na ocasião, o ator Lima Duarte trará re-
cordações importantes. Ele participou da primeira 
transmissão televisiva do país, realizada pela TV 
Tupi em 1950, e contará como foi o momento. 
Além dele, a atriz e cantora Sonia Maria Dorce, a 
primeira criança a aparecer na televisão brasileira, 
também comentará como eram as transmissões 
na época.

As homenagens à televisão brasileira serão fei-
tas em dois programas, nos quais serão lembrados 
momentos marcantes para o jornalismo, a drama-
turgia, o humor, a publicidade e o entretenimento.
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O produtor musical, Dudu Oliveira, é quem vai assinar 
o novo projeto de Matheus Gabriel. Ele já trabalhou 
com várias celebridades importantes no cenário na-
cional, como os rio-pretenses, Zé Neto & Cristiano. 

Sertanejo Matheus Gabriel vai
a Goiânia começar novo projeto 

Do coral da igreja para os palcos

Após lançar o single ‘Bom 
Negócio’, o cantor sertanejo 
rio-pretense Matheus Gabriel 
se prepara para soltar a voz 
em um EP com 7 músicas 
inéditas. O projeto que será 
encabeçado pelo produtor 
musical Dudu Oliveira, o 
mesmo de Zé Neto & Cristia-
no, começará este final de 
semana, em Goiânia, e será 
concluído até o final deste 
ano. 

“No decorrer da minha 
carreira conheci várias pes-

soas da área, até que fui 
apresentado ao Dudu e ele 
me ajudará nessa nova em-
preitada, será ele quem irá 
produzir esse trabalho. Por 
isso estou indo para Goiânia”, 
explica o cantor. 

Com 24 anos de idade, o 
sertanejo se diz otimista com 
o novo trabalho. “Estamos 
trabalhando nesse projeto 
há muito tempo e com mui-
ta dedicação”, ressaltou. O 
cantor explicou também que 
esse novo projeto será focado 
100% na internet, usando 
todas as plataformas digitais 

para a divulgação. 
“As redes sociais precisam 

ser usadas a nosso favor, 
né?! Aproveito que fui muito 
bem aceito no Instagram e 
mostro meus trabalhos lá. 
Vou recebendo um feedback 
positivo, assim vejo que estou 
no caminho certo”, frisou.

Com seis anos de carrei-
ra, ele já fez shows por toda 
a região. “Em Rio Preto já 
cantei em todos os bares da 
cidade, e quando ia participar 
de eventos maiores, começou 
a pandemia, aí tive que mu-
dar meus planos”, comenta 

Matheus.
Segundo ele, a quarente-

na trouxe bons frutos para sua 
vida.  “A pandemia veio para 
nos reinventar, e eu aproveitei 
isso e dei um passo muito 
grande, tanto na vida profis-
sional, como pessoal. Saí da 
minha zona de conforto. Se 
não fosse a pandemia, não 
teria almejado certas coisas 
que estou fazendo hoje, como 
por exemplo, ter virado digital 
influencer e feito campanha 
para várias marcas”, explica 
o cantor, que tem quase 15 
mil seguidores no Instagram. 

Daniel RONDANO
redacao@dhoje.com.br

A música entrou muito 
cedo na vida de Matheus 
Gabriel, aos 5 anos. “Minha 
família é toda do sítio, meu 
avô já teve uma dupla serta-
neja há muitos anos atrás. 
Meu tio também cantava, 
porém nenhum deles seguiu 
com a carreira, por conta 
de todas as dificuldades”, 
conta ele, que faz questão 
de sempre lembrar como 
tudo começou. “Quando ia 
para o sítio dos meus avôs, 
em Suzanápolis, enquanto 
meus primos todos estavam 
brincando, eu estava com 
o violão do meu avô, e ele 
sempre dizia: esse menino 
tem o dom para a música. 
Foi ai que ele me deu um 
violão de presente e tudo 
começou”, conta o cantor.

Após ganhar um violão, 

Matheus começou a fazer 
aulas com o professor May-
con Moreira e aos 7 anos de 
idade, quando entrou para 
a catequese, na igreja, já 
foi chamado para cantar no 
coral de Nossa Senhora Apa-
recida. “Lá eu me destaquei 
e continuei cantando até os 
12 anos”, lembra o sertanejo.

Matheus comenta que 
sempre quis ser cantor, mas 
que para ele isso era algo 
muito distante e que só co-
meçou a ver possibilidades 
nessa carreira, aos 18 anos, 
quando fez Tiro de Guerra. 
“Para mim o sonho de ser 
cantor era impossível, meu 
pai sempre trabalhou muito 
e me ensinou a trabalhar 
desde cedo, comecei muito 
novinho, trabalhando como 
ourives. Ai quando fiz Tiro de 
Guerra, em uma das guar-
das, um amigo me escutou 

cantando na guarita, achou 
que eu cantava muito bem, 
e me convidou para participar 
de um show dele que seria 
naquela noite, no 360 Bar, 
e eu fui. Cantei três músicas 
e de lá pra cá não parei mais  
e as coisas foram acontecen-
do”, explica. 

Hoje, além de cantor, 
Matheus Gabriel também 
é compositor e relembra a 
primeira pessoa que o abriu 
as portas para analisar seu 
trabalho. “Cantei dos 18 aos 
22 anos só em barzinhos, 
fazendo voz e violão. Foi ai 
que decidi pegar um ônibus e 
ir para Goiânia tentar a sorte. 
Chegando lá fui batendo de 
porta em porta em todos os 
estúdios, mesmo sem conhe-
cer ninguém. E todo mundo 
fechou as portas para mim, 
até que cheguei no estúdio 
do Blener Maycon, que foi o 

produtor do Cristiano Araújo 
e hoje é do Felipe Araújo, e 
ele foi super atencioso comi-
go, gostou demais da minha 
atitude de ter ido atrás dos 
meus sonhos e começou 
a me explicar bastante 
coisa, sobre como eu 
deveria prosseguir e 
a maneira correta de 
trabalhar nesta área”, 
conta.

Depois de um pon-
ta pé inicial que teve 
em Goiânia, Gabriel 
voltou para Rio Pre-
to, procurou Felipe 
Xavier para ser seu 
empresário e co-
meçou a galgar 
novos horizontes, 
até chegar ao pro-
dutor Dudu Olivei-
ra, com quem vai 
trabalhar neste 
projeto atual.

Daniel RONDANO

No decorrer da minha carreira conheci 
várias pessoas da área, até que fui 

apresentado ao Dudu e ele me ajudará 
nessa nova empreitada, será ele quem 

irá produzir esse trabalho. Por isso 
estou indo para Goiânia

“

”

Do coral da igreja para os palcos
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2766/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIÁRIOS LTDA
COMP: GENILSON BISPO DOS SANTOS
CORR: GENILSON BISPO DOS SANTOS
CAD Nº: 321855000
MULTA Nº: 51893
END: R. ALZEMIRA DE OLIVEIRA MARTINEZ, QD 19, 
LOTE 19, BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIA PAULA CAMPOS
CORR: MARCIA PAULA CAMPOS
CAD Nº: 259487000
MULTA Nº: 51900
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 22, LOTE 18, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: PAULO DE TARSO DA SILVA
CORR: PAULO DE TARSO DA SILVA
CAD Nº: 259313000
MULTA Nº: 51902
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 8, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: DG EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
COMP: MARIO BELTRAN BERNARDO
CORR: MARIO BELTRAN BERNARDO
CAD Nº: 342970000
MULTA Nº: 51904
END: R. BENEDICTO RODOSCHI DE PAULA, QD 11, LOTE 
28, BAIRRO: RES. VILA MADALENA
NOME: WALDIR ALEXANDRE NAVARRO LOPES
COMP: 
CORR: WALDIR ALEXANDRE NAVARRO LOPES
CAD Nº: 218587000
MULTA Nº: 51906
END: R. ALBERTO BECHARA HAGE, 177, QD J, LOTE 02, 
BAIRRO: JD. SIMÕES
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: PAULO DE TARSO DA SILVA
CORR: PAULO DE TARSO DA SILVA
CAD Nº: 259314000
MULTA Nº: 51908
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 9, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: GUSTAVO YAMAMOTO
COMP: 
CORR: GUSTAVO YAMAMOTO
CAD Nº: 259614000
MULTA Nº: 51910
END: R. LUIZ GARCIA DA SILVA, QD 27, LOTE 8, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: CLOVIS ORLANDO DIAS
CORR: CLOVIS ORLANDO DIAS
CAD Nº: 241975000
MULTA Nº: 51914
END: R. NANCY MARÍLIA DE CARVALHO LORGA, QD 63, 
LOTE 07, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312981000
MULTA Nº: 51916
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 33, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312980000
MULTA Nº: 51918
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 32, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: FERNANDO BATAUS DE CARVALHO

CORR: FERNANDO BATAUS DE CARVALHO
CAD Nº: 259764000
MULTA Nº: 51920
END: R. APARECIDA SENHORINE CASTILHO, QD 32, 
LOTE 8, BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ILDO JOSÉ DA SILVA
CORR: ILDO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 237901000
MULTA Nº: 51922
END: R. JOÃO ROZANI, QD KA, LOTE 36, BAIRRO: JD. 
NUNES
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: LUCIANO PUPO
CORR: LUCIANO PUPO
CAD Nº: 259389000
MULTA Nº: 51924
END: R. ANTONIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 18, LOTE 28, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIO ROGERIO PRIETO
CORR: MARCIO ROGERIO PRIETO
CAD Nº: 259309000
MULTA Nº: 51926
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 4, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
COMP: 
CORR: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
CAD Nº: 240630000
MULTA Nº: 51928
END: AV. IZABEL MARTINS ARROYO, QD 32, LOTE 4, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: VERA HELENA ARID
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400031000
MULTA Nº: 51937
END: R. MARIANA B. DE SOUZA, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2767/2020

  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: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIA PAULA CAMPOS
CORR: MARCIA PAULA CAMPOS
CAD Nº: 259487000
MULTA Nº: 51901
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 22, LOTE 18, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: PAULO DE TARSO DA SILVA
CORR: PAULO DE TARSO DA SILVA
CAD Nº: 259313000
MULTA Nº: 51903
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 8, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: DG EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
COMP: MARIO BELTRAN BERNARDO
CORR: MARIO BELTRAN BERNARDO
CAD Nº: 342970000
MULTA Nº: 51905
END: R. BENEDICTO RODOSCHI DE PAULA, QD 11, LOTE 
28, BAIRRO: RES. VILA MADALENA
NOME: WALDIR ALEXANDRE NAVARRO LOPES
COMP: 
CORR: WALDIR ALEXANDRE NAVARRO LOPES
CAD Nº: 218587000
MULTA Nº: 51907
END: R. ALBERTO BECHARA HAGE, 177, QD J, LOTE 02, 
BAIRRO: JD. SIMÕES
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

COMP: PAULO DE TARSO DA SILVA
CORR: PAULO DE TARSO DA SILVA
CAD Nº: 259314000
MULTA Nº: 51909
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 9, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: GUSTAVO YAMAMOTO
COMP: 
CORR: GUSTAVO YAMAMOTO
CAD Nº: 259614000
MULTA Nº: 51911
END: R. LUIZ GARCIA DA SILVA, QD 27, LOTE 8, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: CLOVIS ORLANDO DIAS
CORR: CLOVIS ORLANDO DIAS
CAD Nº: 241975000
MULTA Nº: 51915
END: R. NANCY MARÍLIA DE CARVALHO LORGA, QD 63, 
LOTE 07, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312981000
MULTA Nº: 51917
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 33, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: BANCO SANTANDER BRASIL S/A SUCESSOR 
BANCO ABN AMRO REAL S/A
COMP: BANCO REAL S/A
CORR: BANCO REAL S/A
CAD Nº: 312980000
MULTA Nº: 51919
END: R. RUA 1, QD 02, LOTE 32, BAIRRO: RES. AUFER-
VILLE V
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ILDO JOSÉ DA SILVA
CORR: ILDO JOSÉ DA SILVA
CAD Nº: 237901000
MULTA Nº: 51923
END: R. JOÃO ROZANI, QD KA, LOTE 36, BAIRRO: JD. 
NUNES
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: LUCIANO PUPO
CORR: LUCIANO PUPO
CAD Nº: 259389000
MULTA Nº: 51925
END: R. ANTONIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 18, LOTE 28, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARCIO ROGERIO PRIETO
CORR: MARCIO ROGERIO PRIETO
CAD Nº: 259309000
MULTA Nº: 51927
END: R. MANOEL TEIXEIRA LOPES, QD 16, LOTE 4, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
COMP: 
CORR: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 
INTERESTADUAL
CAD Nº: 240630000
MULTA Nº: 51929
END: AV. IZABEL MARTINS ARROYO, QD 32, LOTE 4, 
BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306004
MULTA Nº: 51930
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 15, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ADEMAR JORGE ORTEGA
COMP: 
CORR: ADEMAR JORGE ORTEGA
CAD Nº: 409628238
MULTA Nº: 51931
END: AV. OTÁVIO PINTO CÉSAR, 535, QD 17, LOTE 06, 
BAIRRO: PQ. RES. CIDADE NOVA
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306005
MULTA Nº: 51932
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END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: LAURIANO TEBAR
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA TEBAR S/S LTDA
CAD Nº: 405391000
MULTA Nº: 51933
END: R. CENTENÁRIO, 562, QD 14, LOTE 04 A 21, BAIR-
RO: VILA SINIBALDI
NOME: TRANSPORTADORA VALFRIDO CANHEDO LTDA
COMP: 
CORR: VALFRIDO CANHEDO
CAD Nº: 403737047
MULTA Nº: 51945
END: AV. PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 09 A 11, BAIRRO: 
VILA TONINHO
São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                    
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2768/2020

  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: BENEDITA ROSA VIEIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 338646000
MULTA Nº: 51895
END: R. DIVALDO CARDOSO SANTOS, 45, QD 30, LOTE 
30, BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: JOSE GARCIA
CORR: JOSÉ GARCIA
CAD Nº: 317947000
MULTA Nº: 51912
END: R. CESAR PUPIM, 1521, QD 29, LOTE 28, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
NOME: SILVIO PANZARINI, ESPÓLIO DE
COMP: DEBORA REGINA CAMARA DOS SANTOS
CORR: DEBORA REGINA CAMARA DOS SANTOS
CAD Nº: 903706000
MULTA Nº: 51938
END: R. ANTONIO ISMAEL CAROSELLI, QD A, LOTE 07, 
BAIRRO: ESTANCIA SANTA CATARINA
NOME: JOÃO DE MOURA BEZERRA
COMP: 
CORR: JOÃO DE MOURA BEZERRA
CAD Nº: 400038000
MULTA Nº: 51940
END: R. PADRE ANCHIETA, 172, QD 02, LOTE J, BAIRRO: 
VILA ERCILIA
NOME: TRANSPORTADORA VALFRIDO CANHEDO LTDA
COMP: 
CORR: VALDRIDO CANHEDO
CAD Nº: 403737047
MULTA Nº: 51944
END: AV. PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 09 A 11, BAIRRO: 
VILA TONINHO
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: MARIA DAS GRAÇAS CATELAN
CORR: MARIA DAS GRAÇAS CATELAN
CAD Nº: 231169000
MULTA Nº: 51949
END: R. IVETE SARDINHA BERTON, 111, QD 37, LOTE 15, 
BAIRRO: JD. DAS OLIVEIRAS
São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
                                                                

EDITAL n° 2769/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - 
MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA 
POLOTTO SPE LTDA
COMP: ROGER SALES LIMA
CORR: ROGER SALES LIMA
CAD Nº: 257369000
MULTA Nº: 51894
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, QD 04, LOTE 26, BAIR-
RO: RES. LUZIA POLOTTO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: FERNANDO BATATUS DE CARVALHO
CORR: FERNANDO BATATUS DE CARVALHO
CAD Nº: 259764000
MULTA Nº: 51921
END: R. APARECIDA SENHORINE CASTILHO, QD 32, 
LOTE 8, BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020

    
 CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2770/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE RAMPAS/DE-
GRAUS DA SARJETA, dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente: 
NOME: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
COMP: CARMEM DA SILVA MARIANO
CORR: CARMEM DA SILVA MARIANO

CAD Nº: 254551000
MULTA Nº: 51896
END: R. DEIRTE DALVA PACETE DE LIMA, QD 10, LOTE 
07, BAIRRO: RECANTO DUAS VENDAS
São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2771/2020

  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 PÚ-
BLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: JOEL MAZZETI, ESPOLIO DE
CORR: 
CAD Nº: 210912231
MULTA Nº: 51899
END: R. MARCIO ROBERTO ALMEIDA MATTOS, 110, QD 
A, LOTE 24, BAIRRO: JD. MARAJÓ I
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: JOSÉ GARCIA
CORR: JOSÉ GARCIA
CAD Nº: 317947000
MULTA Nº: 51913
END: R. CÉZAR PUPIM, 1521, QD 29, LOTE 28, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

EDITAL n°2772/2020

  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: GLÓRIA LUCIA CRAVO BORSATO
COMP:         
CORR: GLÓRIA LUCIA CRAVO BORSATO
CAD Nº: 408886002
MULTA Nº: 51934
END: R. VERA, 761, QD 01-B, LOTE A/P, BAIRRO: JD. 
VITÓRIA RÉGIA
NOME: GLÓRIA LUCIA CRAVO BORSATO
COMP:         
CORR: GLÓRIA LUCIA CRAVO BORSATO
CAD Nº: 408886002
MULTA Nº: 51935
END: R. VERA, 761, QD 01-B, LOTE A/P, BAIRRO: JD. 
VITÓRIA RÉGIA
NOME: ADELI CURY NAOUM, ESPÓLIO
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 207547000
MULTA Nº: 51946
END: R. PEDRO AMARAL, 1899, QD 198, LOTE ACP/, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: EVANIR APARECIDA SAGRILLO DE SOUZA
COMP:
CORR: EVANIR APARECIDA SAGRILLO DE SOUZA
CAD Nº: 104622000
MULTA Nº: 51947
END: R. SUIÇA, 1625, QD A, LOTE 10, BAIRRO: VILA NOS-
SA SENHORA DE FÁTIMA

São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2773/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
ter executado a PODA DE ÁRVORE (SEM AUTORIZAÇÃO) 
e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente.
NOME: SILVIO PANZARINI, ESPÓLIO DE
COMP: ODAIR BENTO PEREIRA, ESPÓLIO DE
CORR: ODAIR BENTO PEREIRA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 903912000
MULTA Nº: 51936
END: R. SILVIO PANZARINI, QD C, LOTE 30, BAIRRO: 
ESTANCIA SANTA CATARINA

São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2774/2020

  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: ASSOC ESP ALLAN KARDEC
COMP: 
CORR: ELISEU AKIRA ABE
CAD Nº: 420470000
MULTA Nº: 51939
END: R. MARIA MOLINARI, 552, QD 57-T, LOTE 01, BAIR-
RO: VILA TONINHO
NOME: MICHELE MOSCHIAR ARTACHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210723011
MULTA Nº: 51942

END: R. HONDURAS, 115, QD 02, LOTE 01/02P/, BAIRRO: 
JD. ALTO RIO PRETO
NOME: VERA HELENA ARID
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400031000
MULTA Nº: 51943
END: R. MARIANA B. DE SOUZA, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: MARIA DAS GRAÇAS CATELAN
CORR: MARIA DAS GRAÇAS CATELAN
CAD Nº: 231169000
MULTA Nº: 51950
END: R. IVETE SARDINHA BERTON, 111, QD 37, LOTE 15, 
BAIRRO: JD DAS OLIVEIRAS

São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2775/2020

 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente 
Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por ter exe-
cutado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZA-
ÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente.
NOME: HARMONIA AUTO MECANICA LTDA ME
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 559390
MULTA Nº: 51941
END: 

São José do Rio Preto, 18 de Setembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 

Salão de Beleza dos 
Frentistas volta a atender

O Salão de Beleza dos frentistas retomou suas atividades com a chegada de Rio 
Preto a fase Amarela do Plano São Paulo.

Com a limitação do horário atendimento entre as 10 e as 18 horas – e como o salão 
do sindicato atendem em dias alternados no período da manhã e da tarde ficou definido 
que as terças e quintas-feiras o atendimento é das 10 às 13 horas e as segundas, 
quartas e sextas-feiras o horário de funcionamento é das 13 às 18 horas.

Outas informações podem ser obtidas pelo telefone do sindicato 17 3219-9400 ou 
pessoalmente na sede Rua Eurides da Cruz, 164, Jardim Paraiso. 

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

Informações pelo whatsapp 
(17) 99666-3848

O Siticom (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção e Mobiliário) fez 

no final do mês passado assembleia na 
qual definiu a pauta deste ano do setor 
de Mármore e Granito que tem como 
data base o dia 1º de outubro.
Segundo Nelson Ioca, presidente do 
sindicato, os trabalhadores aprovaram 
a pauta que foi encaminhada para da 
Feticom (Federação dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e 
Mobiliário do Estado de São Paulo). 
“Como a negociação é estadual são é 
a nossa Federação que vai conduzir as 
tratativas”, salientou Ioca.
A expectativa do sindicalista é inicialmente repor as perdas do período e manter as 
cláusulas já existentes na Convenção anterior. 

Mármore e Granito 
em negociação

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
 amaralsampaio@hotmail.com 

Sindalquim começa 
tratativas com Químico

A pauta de negocia-
ções do setor Quí-
mico foi montada e 
a diretoria do Sin-

dalquim (Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas) está percor-
rendo a base e entregando 
um boletim informativo para a 
categoria. 

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
o pedido é de 100% do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor), manutenção da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e 
a renovação de todas outras cláusulas econômicas da convenção coletiva.

“Os trabalhadores vão receber o boletim e a partir o trabalhador tem 
24 horas para ligar no sindicato e dizer se concorda ou não com a pauta”, 
salientou Alves Filho. O telefone do sindicato é o 17 3211-2550. 

Cláusulas Sociais – no ano passado foi conquistado pelo sindicato junto 
com a Fequimfar (Federação dos Químicos do Estado de São Paulo) a manu-
tenção de todas as cláusulas sociais por dois anos. Com isso essas cláusulas 
têm validade até 30 de outubro de 2021.

“Nós vamos negociar somente as cláusulas econômicas”, finalizou o 
sindicalista.


