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Empresa vai 
contratar 68 
empregados 

em Rio Preto

Pág.A4

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Pág. A3

Eleitor deve 
buscar energia 

transcendental para 
não errar o alvo

322 mil eleitores vão às urnas hoje
DEMOCRACIA EM RIO PRETO

Divulgação

Guilherme BATISTA

AOS POUCOS Setor de bares e restaurantes tem mais faturamento com volta do atendimen-
to presencial mas mantém delivery como fonte de renda básica após a pandemia. Pág. A8

A empresa Bela Flor, especia-
lista no segmento de importação e 
exportação de flores permanentes, 
decoração de natal e home decor, 
abriu seleção para 68 vagas de 
emprego em Rio Preto.     
                Pág.A7

Empresa abre 68 
vagas de emprego 

em Rio Preto
“Muito mais se investisse em 

educação, instrução, cultura e 
alimentação, iluminadas pela 
Espiritualidade Superior, melhor 
saúde teriam os povos”, escreve 
o autor. Leia mais sobre.
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Artigo de Paiva 
Neto fala sobre o 
diálogo do amor

Ao todo 322.540 eleitores 
estão aptos a votar hoje, em Rio 
Preto. Eles vão escolher entre 
dez candidatos a prefeito e 388 
para vereador, e vão definir se 
a cidade terá ou não segundo 
turno. A maior zona eleitoral 
tem cerca de 141 mil eleito-
res em 363 seções. O maior 
colegio fica na Vila Maceno  e 
o Tribunal Regional alerta para 
a proibição de manifestações 
coletivas.                   PágA3

MESÁRIOS Serão 3,4 mil mesários hoje em Rio Preto, mais cerca de 500 pessoas de apoio 
para ajudar no transporte de material e atendimento geral durante a votação.                 Pág.A3

Carreatas e 
conversas com 
eleitor fecham 
campanhas

Praticamente todos os 
candidatos a prefeito de Rio 
Preto cumpriram agenda 
ontem, mesmo com a chuva 
que caiu pela manhã. Qua-
tro deles fizeram carreatas, 
outros foram ao calçadão ou 
fizeram reuniões presenciais 
e online com eleitores. Pela 
legislação eleitoral, as cam-
panhas na rua acabaram 
ontem.                   Pág.A4

Estado terá 
51 urnas em 
presídios para 

votação
A Justiça Eleitoral paulista 

instalará 51 seções em esta-
belecimentos prisionais e uni-
dades de internação para que 
2.642 eleitores votem nas 
Eleições 2020. Desse total, 
2.249 são presos provisórios 
que votarão em 37 seções 
em 28 cidades do Estado e 
393 correspondem a meno-
res infratores que utilizarão 
14 seções em 6 municípios.   
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Drone fiscalizará locais de votação
Adolescentes 

invadem 
restaurante para 

tomar refrigerante
Dois adolescentes de 14 

anos foram apreendidos pela 
Polícia Militar na madrugada 
deste sábado (14) após se-
rem flagrados furtando um 
restaurante no bairro Parque 
Residencial Fraternidade, em 
Rio Preto.  À Polícia Militar 
eles disseram que invadiram 
o local para tomar guaraná. 
Para entrar no estabelecimen-
to comercial, os adolescentes 
danificaram o vidro do banhei-
ro do fundo.     Pág.A5

Dois são baleados no 
Residencial Amizade

Avó e neto de 
3 anos são 
atropelados

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o motorista relatou que trafe-
gava em seu veículo, Volkswagen 
Space Fox, pela avenida Fulvio de 
Cesare, sentido Centro - bairro, 
“quando de repente a mulher e 
a criança entraram na frente de 
seu carro”.                        Pág.A5Pág. A4

Mulher perde 
R$ 3,4 mil em golpe

Pág. A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
15 de novembro de 2020 OPINIÃO

ARTIGO

Amor — Fundamento do diálogo
Afirmo há tantos anos e pu-

bliquei em Reflexões da Alma 
(2003): O coração torna-se 
mais propenso a ouvir quando 
a Fraternidade é, de fato, o 
alicerce do diálogo. Razão por 
que exponho em Jesus, a Dor e 
origem de Sua Autoridade – O 
Poder do Cristo em nós (2014) 
a Divina Grandeza do Amor 
do Cristo. E um bom diálogo 
é básico para o exercício da 
democracia, que é o regime 
da responsabilidade.

Recorro a um argumento 
que apresentei, durante pa-
lestras sobre o Apocalipse de 
Jesus para os Simples de Co-
ração, apropriado igualmente 
aos que porventura pensem 
que a construção responsável 
da Paz seja uma impossibili-
dade: (...) Isso é utopia? Ué?! 
Tudo o que hoje é visto como 
progresso foi considerado de-
lirante num passado nem tão 
remoto assim. (...)

Muito mais se investisse 
em educação, instrução, cul-
tura e alimentação, iluminadas 
pela Espiritualidade Superior, 

melhor saúde teriam os povos; 
portanto, maior qualificação 
espiritual, moral, mental e fí-
sica, para a vida e o trabalho, 
e menores seriam os gastos 
com segurança. “Ah! é esforço 
para muitos anos!” Por isso, 
não percamos tempo! Senão, 
as conquistas civilizatórias no 
mundo, que ameaçam ruir, 
poderão dar passagem ao con-
tágio da desilusão que atingirá 
toda a Terra. Não podemos 
permitir tal conjuntura.

Acima de tudo, há que vi-
gorar a Fraternidade Real, de 
que falava Alziro Zarur (1914-
1979), saudoso fundador da 
LBV, no seu poema de mesmo 
nome. Essa Fraternidade é ca-
paz de congregar os adversos e 
fazer surgir de seus paradoxos 
saídas para os problemas que 
estão sufocando a Humani-
dade, pois, sempre gosto de 
repetir, realmente há muito que 
aprender uns com os outros.

José de Paiva Netto Đ Jor-
nalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

Paiva NETO
Divulgação

ARTIGO

ARTIGO

Vacina não tem nacionalidade 

Em 19/10/20 os brasileiros 
receberam a feliz notícia que o 
Ministério da Saúde encaminhou 
ofício ao Instituto Butantan con-
firmando a intenção do Governo 
Federal de comprar 46 milhões 
de vacinas Coronavac, desenvol-
vida pela farmacêutica chinesa 
Biotech, em parceria com o 
Instituto Butantan, pelo preço 
de US$ 10,30 por dose, apenas 
limitando a compra à aprovação 
da Anvisa. Referida compra foi 
reiterada pelo Ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello, em reunião 
realizada em 20/10/20, com 24 
Governadores e Secretários Es-
taduais da saúde. Em entrevista 
à mídia o ministro disse que a 
vacina do Butantan é brasileira 
e seu registro vem pela Anvisa 
brasileira e não chinesa, dando 
mais segurança e margem de 
manobra. Disse ainda que a 
vacina deverá ficar pronta para 
distribuição pelo SUS um mês 
antes da vacina de Oxford, bem 
como que o Instituto Butantan 
seria responsável por 75% das 
vacinas compradas pelo SUS. 
Na mesma reunião com os go-
vernadores o Ministério da Saúde 
anunciou a formalização de um 
protocolo de intenções para a 
referida compra. 

Lamen ta ve lmen te  em 
21/10/20 fomos surpreendidos 
com a manifestação do Presi-
dente Bolsonaro que, após trocar 
mensagens com seguidores 
em redes sociais, ao se referir 
à vacina Coronavac como “a 
vacina chinesa do João Doria”,  
simplesmente desautorizou a 
decisão do Ministro da Saúde, 
postando em suas redes sociais 
a seguinte frase: “Para o meu 
governo, qualquer vacina, antes 
de ser disponibilizada à popu-
lação, deverá ser comprovada 
cientificamente pelo Ministério 
da Saúde e certificada pela 
Anvisa. O povo brasileiro não 
será cobaia de ninguém. Não 
se justifica um bilionário aporte 
financeiro num medicamento 
que sequer ultrapassou sua fase 
de testagem. Diante do exposto, 

minha decisão é a de não adquirir 
a referida vacina.” 

Na  mesma l i nha ,  em 
21/10/20, seguindo a diretriz de 
seu Presidente, surpreendente-
mente o próprio Ministério da 
Saúde voltou atrás da referida 
compra, informando que “Não 
houve qualquer compromisso 
com o governo do Estado de São 
Paulo ou seu governador no sen-
tido de aquisição de vacinas con-
tra convide 19. [...] Tratou-se de 
um protocolo de intenção entre o 
Ministério da Saúde e o Instituto 
Butantan sem caráter vinculante, 
grande parceiro do Ministério da 
Saúde na produção de vacinas 
para o programa Nacional das 
imunizações”. No mesmo dia o 
Secretário Executivo do Ministé-
rio da Saúde, Élcio Franco, disse 
à TV Brasil que se tratava de uma 
interpretação equivocada da fala 
do Ministro da Saúde e que não 
há qualquer compromisso com o 
governo do Estado de São Paulo 
ou com o governador João Dória 
no sentido de aquisição de vaci-
nas contra a Covid 19.  

Feitos estes esclarecimentos, 
não é de hoje que o Presidente 
desrespeita decisões de seus 
Ministros, todavia o que causou 
perplexidade foram os motivos 

que levaram Bolsonaro a desau-
torizar a compra por seu Ministro 
da Saúde de 46 milhões de 
doses da vacina chamada Coro-
navac, que visa combater a maior 
pandemia que nossa geração 
viva já enfrentou.  

O Presidente justifica que não 
irá comprar um medicamento 
que ainda não ultrapassou a 
fase de testagem, que o povo 
brasileiro não será cobaia, que 
não se justifica um aporte bilio-
nário de um medicamento que 
sequer ultrapassou sua fase de 
testagem, todavia este mesmo 
Governo Federal anunciou em 
8/10/20 a previsão de compra 
de 140 milhões de doses de va-
cinas contra a Covid 19 de outros 
dois laboratórios, AstraZeneca/
Oxford, por 1,9 bilhão de reais, 
que terá produção nacional pela 
Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) 
e pelo consórcio internacional 
Covax Facility, pelo valor de 2,5 
bilhões de reais, ambas em fase 
de produção e em estágio menos 
avançado que a vacina Corona-
vac,  produzida pelo Instituto 
Butatan. 

Portanto, como brasileiro, 
faço as seguintes indagações 
ao Presidente Jair Bolsonaro: 1) 
Se para seu governo qualquer 

Fernando José da COSTA 

Como a autoestima 
é potencializada a 

partir do ato sexual

O sexo tem papéis diferentes 
na vida de cada pessoa e cada 
casal, mas, de forma geral, tem 
o papel de unir e fortalecer as 
relações, já que é um momento 
de extrema intimidade. Além do 
prazer, ele também é responsável 
por uma série de benefícios. 

Se você coloca uma vida sau-
dável em primeiro lugar, então uma 
vida sexual ativa, dieta e exercícios 
podem ser muito benéficos. Muitas 
pessoas querem saber qual é a 
frequência certa para a prática de 
sexo, no entanto, não existe uma 
resposta certa pra isso, porque 
quantidade não significa qualidade. 
Então, o cuidado e a intimidade na 
vida sexual são fatores importantes 
que aumentam qualitativamente 
o sexo. Nesse tocante, um dos 
importantes benefícios que o sexo 
saudável pode proporcionar é a 
elevação da autoestima. 

Fatores influenciam a 
autoestima corporal

Existem vários fatores que 
afetam a formação de uma boa au-
toestima, como as crenças, valores 
e experiência histórica associados 
a cada cultura. Os padrões sociais 
e culturais de cada época orientam 
como uma dada forma corporal é 
considerada suficiente. Portanto, 
um modelo estético restrito é for-
mado por meio do papel sexual e 
da exposição específica do corpo, 
que reflete a imagem corporal 
restrita, a construção do conceito 
de si e, então,  a autoestima sob 
o corpo.

Sexo e a autoestima
Augusto Ruiiz, idealizador da 

Ruiiz Health Academy, explica 
que quem mais se beneficia com 
o sexo é o cérebro, pois ele é o 
órgão responsável por interpretar 
a felicidade promovida pelo sexo. 
“Quando a gente encontra um 
parceiro, a gente fica satisfeito, 
aumenta nosso ego e faz bem a si 
mesmo. Além disso, o que é dito 
no momento do ato sexual melhora 
a autoestima e promove a libera-
ção de hormônios, provocando um 
êxtase indescritível. Todos esses 
fatores somados à maravilha que 
é se sentir desejado, ter o corpo 
todo beijado e demais estímulos 
fazem com que a sensação de 
bem-estar seja tanta, que há 
aumento, inclusive, da confiança. 
Tudo isso é claro, ocorre quando o 
sexo é feito de forma saudável e 
responsável”, destaca. 

Sexo e autoestima são con-
ceitos intimamente relacionados, 
e as queixas e sintomas sexuais 
geralmente podem se manifestar 
como baixa autoestima. É muito 
comum uma pessoa com distúrbio 
sexual ir ao consultório médico. O 
motivo é o mau relacionamento 
entre a pessoa e ela mesma ou 
seu corpo. 

A sexualidade saudável 
está relacionada com a 

autorrealização
Augusto Ruiiz lembra que a 

sexualidade saudável está ligada 
com a autorrealização. “Quanto 
mais conquistamos conhecimento 
pessoal, bom autoconceito e auto-
estima, assim como quanto mais 
temos compreendimento de quais 
áreas do nosso corpo nos pro-
porciona mais prazer, maiores as 
chances de termos uma vida sexual 
saudável. Manter a função sexual 
normal sem disfunção é essencial 
para a satisfação pessoal”, alerta. 

Na maioria dos casos, as 
dificuldades sexuais afetam a 
estrutura geral do indivíduo. Por-
tanto, prejudicarão enormemente 
o bem-estar e a qualidade de vida 
de homens e mulheres. Pouca 
apreciação e baixa autoestima nos 
tornam nossos próprios adversá-
rios. “Saber que você é digno de 
felicidade é a essência da autoesti-
ma e da realização sexual”, lembra.

Sobre Augusto Ruiiz - Es-
tudante de Medicina, digital 
influencer, coach e possui di-
versos cursos internacionais 
na área da saúde mental e 
estética. Ele é o idealizador 
da Ruiiz Health Academy, que 
produz cursos e e-books sobre 
medicina do estilo de vida e 
muito mais. 

Augusto RUIIZ 

vacina, antes de ser disponibi-
lizada à população deverá ser 
comprovada cientificamente pelo 
Ministério da Saúde e certificada 
pela Anvisa, por que o Governo 
comprou por 4,4 bilhões de 
reais, 140 milhões de vacinas 
da AstraZeneca e do consórcio 
Covax Facility ainda não aprova-
das pela Anvisa? 2) Se o povo 
brasileiro não será cobaia de 
ninguém, e não se justifica um 
bilionário aporte financeiro em 
um medicamento (Coronavac) 
que sequer ultrapassou sua fase 
de testagem, por que o senhor 
comprou 140 milhões de vacinas 
por 4,4 bilhões de reais, que 
igualmente se encontram na fase 
de testagem? 3) Se o senhor 
decidiu cancelar uma compra de 
46 milhões de doses de vacinas 
da Coronavac por não ter registro 
da Anvisa, por que não cancelou 
a compra das 140 milhões de 
vacinas, que igualmente não 
possuem o mesmo registro? 

Presidente Bolsonaro, “vaci-
na não tem nacionalidade”, até 
porque inúmeras outras vacinas 
e medicamentos produzidos 
no Brasil possuem insumo es-
trangeiro, muitos inclusive são 
chineses, como o da Coronavac 
e da vacina de Oxford. O mundo 

espera o surgimento de uma 
vacina que combata esta tão 
grave pandemia do coronaví-
rus, que já infectou mais de 
45.890.000 pessoas, matou 
mais de 1.193.000 pessoas, 
sendo cerca de 159.000 brasi-
leiros e que continua matando 
diariamente cerca de 7.500 
pessoas e que em muitas partes 
do mundo já tem uma segunda 
onda da contaminação. Além da 
saúde, esta pandemia resulta 
ainda uma gravíssima retração 
econômica, isolamentos, de-
semprego etc, que só cessarão 
quando o mundo conseguir 
fabricar, produzir e distribuir 
uma vacina para a população 
mundial, capaz de combater a 
contaminação do coronavírus. 
Temos uma oportunidade ímpar 
de ser o primeiro, ou um dos 
primeiros países, apto a produzir 
para seu povo e para o mundo 
a vacina que salvará vidas e por 
estas peço ao nosso chefe do 
Executivo que reflita sobre sua 
decisão, deixando de lados ques-
tões políticas e proteja seu povo. 

Fernando José da Costa 
Secretário da Justiça e 

Cidadania do Estado de São 
Paulo 

Divulgação
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Canto da sereia
O eleitorado rio-pretense vai escolher hoje o prefeito que vai 

administrar a cidade nos próximos quatro anos. No momento 
de depositar o voto na urna, o eleitor deveria buscar energia 
transcendental, como se estivesse fazendo uma oração. É o 
momento de buscar a essência do que o cargo de prefeito exige 
para administrar uma cidade com mais de 460 mil habitantes 
e com uma pequena parcela espalhada pelos 432,10 quilôme-
tros quadrados no município. Parece que a missão é fácil, mas 
não é! Exige experiência, dedicação, visão administrativa para 
implementar ações que beneficiem a população no longo prazo. 
Aventureiros pululam argumentando que tem solução para tudo. 
Aliás, com base no que foi apresentado na campanha pelos 
candidatos que tinham tempo na televisão, não existe nada 
que eles não possam solucionar, como se fosse um passo de 
mágica. “Eu vou acabar com a falta de água, eu vou acabar 
com a corrupção, eu vou acabar com o desemprego, eu vou 
solucionar todos os problemas que afetam as áreas da saúde e 
da educação” e por aí vai a ladainha das promessas. Cuidado, 
eleitor, não caia no canto da sereia, porque ela (e) quer é o seu 
voto e depois seja lá o que Deus quiser!

Nível de acerto
A sondagem divulgada 

pelo DHoje/FLS Pesquisa, 
na última quinta-feira, mos-
trou que o processo eleitoral 
poderá acabar hoje com a vi-
tória de Edinho Araújo (MDB) 
no primeiro turno. Pesquisa 
de intenção de voto, se for 
séria, dá forte indício do que 
vai acontecer nas eleições. 
O instituto FLS, que já fez 
várias sondagens para o jor-
nal, em todas obteve acertos 
de 100%. A metodologia 
utilizada na atual pesquisa 
no campo estatístico, foi a 
mesma de levantamentos 
anteriores, portanto, a expec-
tativa é de que se mantem o 
nível de acerto.

Influência
Hoje e no dia 29 de novembro ocorrem as eleições munici-

pais. A segunda data é apenas para onde ocorrer segundo turno, 
grandes cidades com mais de 200 mil eleitores e onde a disputa 
para a prefeitura é mais acirrada. E a primeira data já define os 
cerca de 57 mil vereadores dos 5.570 municípios brasileiros. De 
que forma as eleições municipais vão influenciar o cotidiano da 
Câmara dos Deputados nos próximos dois anos, até a eleição 
para a nova composição do legislativo federal? Para o vice-líder 
do governo deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA), a agenda 
legislativa da Câmara é influenciada pelas eleições municipais 
por alguns motivos. Um deles é que sempre há parlamentares 
candidatos a prefeituras. Nessas eleições, são 66 deputados 
federais candidatos. “As eleições municipais são a base de todo 
o processo político no Brasil. Influenciam de maneira muito forte 
o Congresso Nacional porque prefeitos e vereadores são a base 
que sustenta a pirâmide da política”, disse.

Contas
Alguns candidatos a pre-

feito receberam recursos 
públicos elevados do fundo 
eleitoral destinado aos par-
tidos, que têm represen-
tantes na Câmara Federal. 
Quanto maior for o número 
de parlamentares no Con-
gresso, mais dinheiro o 
partido recebe. Foram mais 
de R$ 2 bilhões liberados 
para promover as eleições 
municipais. Tomara que não 
houve desvios de recursos 
como é de praxe ocorrer e 
a sobra da campanha seja 
devolvida integralmente ao 
Tesouro Nacional. A presta-
ção de contas final vai até 
15 de dezembro. Olho neles!

Logo mais
Pelo menos no aspecto 

de apurar os votos o Brasil 
está anos-luz à frente dos 
Estados Unidos. Lá, a apu-
ração se arrasta por vários 
dias, o que dá margem 
para surgir ditadorzinho pelo 
mundo afora. Afinal, o país 
da América do Norte é a 
maior democracia do Pla-
neta. Por aqui, o resultado 
sai no mesmo dia, portanto, 
lá pelas 23h, no máximo, o 
quadro de novos vereadores 
será conhecido. Ou seja, 
quem fica vai comemorar a 
permanência no Legislativo 
por mais quatro anos. Para 
os não reeleitos, só resta a 
amargura da derrota.

Destino
O destino político do ex-

-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) e do atual vice-prefeito 
Eleuses Paiva (PSD) começa 
hoje. Como são suplentes 
de deputados, ambos têm 
possibilidade de ocupar ca-
deiras na Câmara Federal, 
desde que parlamentares 
eleitos pelas coligações que 
eles participaram do proces-
so eleitoral em 2018, sejam 
eleitos prefeitos hoje ou no 
próximo dia 29 de novembro, 
nas cidades em que houver 
segundo turno. Valdomiro e 
Eleuses, portanto, estão na 
expectativa, torcendo para 
que o resultado seja favo-
rável.

Rápido
A apuração dos votos 

para o cargo de prefeito é 
mais rápida do que a da 
eleição proporcional devido 
ao número de candidatos. 
Enquanto para prefeito tem 
10 candidatos, para ocupar 
cadeiras no Legislativo são 
388 postulantes. A previsão 
é que a Justiça Eleitoral 
divulgue o nome do prefeito 
eleito ou reeleito (no caso 
de Edinho Araújo, MDB) por 
volta das 20h. Como só um 
vai chegar ao trono, nove vão 
ficar com o gosto amargo 
da derrota e o que gastou 
dinheiro do próprio bolso na 
campanha eleitoral, a dor 
será dobrada.

Acirrada
Em Mirassol, decide-se 

hoje uma das eleições mais 
acirradas da história do mu-
nicípio. Quatro candidatos 
têm chances reais de con-
quistar o cargo de prefeito: 
o atual André Vieira (PTB), 
que disputa a reeleição, 
Newton César (DEM), Ed-
son Hermenegildo (PSDB) e 
Paulo Thomé (MDB), este a 
grande novidade da disputa 
eleitoral. Sem ser político 
aos 66 anos, Thomé resolveu 
tentar ser o prefeito daquela 
cidade. Poderá ser o grande 
azarão das eleições. A en-
crenca eleitoral, portanto, 
será decida pelos 44.262 
eleitores.

3,4 mil mesários vão 
atuar hoje em Rio Preto

Em Rio Preto 3.476 pes-
soas vão atuar como mesá-
rios na eleição deste ano 
dos quais 1.452 estarão 
na Zona Eleitoral (ZE) 267, 
1.080 na ZE 268 e 944 
na ZE 125, para atender e 
orientar cerca de 322 mil 
eleitores aptos a votar hoje.

Segundo Régis Gaide 
Pistori, chefe da 268ª Zona 
Eleitoral, serão quatro mesá-
rios por cada seção eleitoral, 
Rio Preto tem um total de 
869 seções eleitorais, sendo 
363 seções na ZE 267, 270 
seções na 268ª ZE e 236 na 
125ª ZE.

Postori salienta que exis-
tem também trabalhando 
no dia os colaboradores 
que ajudam na logística 
para dar apoio aos mesá-
rios, para o transporte das 
urnas e dos pen drives que 
tem que ser levados para 
os Cartórios Eleitorais para 
que os votos possam ser 
transmitidos para o Tre-SP 
(Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo). Serão apro-
ximadamente 500 pessoas 
que atuaram neste apoio, 
segundo Pistori.

Segurança Covid – vá-
rios cuidados serão tomados 
para proteger os mesários 
e os eleitores no dia da 
votação no que diz respeito 

a proliferação da Covid-19. 
Cada seção eleitoral recebe-
rá quatro frascos de álcool 
em gel contendo entre 400 e 
500 ml e cada um dos mesá-
rios receberão um frasco pe-
queno e individual para cada 
um dos mesários, além de 
máscaras descartável e um 
protetor facial (face shield).

Um vidro de álcool em gel 
será colocado na entrada da 

Sérgio SAMPAIO
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ELEITORES

94 cidades podem 
ter segundo turno

As cidades brasileiras que 
tem mais de 200 mil eleito-
res poderão ter 2º turno nas 
eleições municipais deste ano 
para a escolha de prefeito e 
vice-prefeito – dentre elas Rio 
Preto que tem atualmente 
332.540 eleitores segundo 
dados do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral).

Por conta da pandemia da 
Covid—19 o 1º e 2º turno do 
pleito foi adiado, para 15 e 
29 de novembro respectiva-
mente. A mudança foi apro-
vada por meio da aprovação 
da Emenda Constitucional nº 
107/2020, promulgada pelo 
Congresso Nacional no dia 02 
de julho.

Além de Rio Preto outras 
94 cidades poderão ter 2º 
turno dos mais de 5 mil mu-
nicípios brasileiros.

O 2º turno deve acontecer 
sempre que nestes municípios 
com mais de 200 mil eleitores 
nenhum dos candidatos con-
segue atingir no 1º turno mais 
de 50% dos votos válidos. A 

disputa será feita entre os dois 
candidatos mais votados no 1º 
turno. Essa determinação faz 
parte do inciso II do artigo 29 
da Constituição Federal.

Capitais – das 26 capitais 
de Estado apenas uma não tem 
a possibilidade de 2º turno por 
não ter mais de 200 mil elei-
tores é o caso de Palmas (TO) 
essa capital possui 180.524 
eleitores.

Estado de São Paulo – 
São Paulo continua sendo o 
Estado com o maior número 
de cidades com mais de 200 
mil eleitores são ao todo 28 
cidades – a cidade de São 
Paulo continua sendo o muni-
cípio com o maior número de 
eleitores com 8,9 milhões de 
pessoas.

Evolução – das eleições 
de 2016 para 2020 houve o 
acréscimo de duas cidades 
podendo ter 2º turno passando 
de 92 para 94 municípios – já 
se comparado as eleições de 
2012 eram 83 cidades.

Sérgio SAMPAIO

Maior colégio tem 5.781 eleitores

Os três colégios com maior 
número eleitores de Rio Preto 
estão localizados nas escolas 
estaduais: Victor Britto Bastos 
(Vila Maceno) ZE 268ª, Profes-
sora Maria Galante Nora (Jar-
dim Belo Horizonte) ZE 267ª 
e Cardeal Leme (Centro) ZE 
125ª. Juntos abrigam 16.878 
eleitores.

O Victor Britto Bastos tem 
ao todo 5.781 eleitores e 17 
seções, no Galante Nora são 
5.577 eleitores e 17 seções 
de votação e o Cardeal são 
ao todo 5.520 eleitores e 16 
seções.

Ao todo Rio Preto tem aptos 
para votar 322.540 eleitores 
dos quais a maioria está na ZE 
267ª: são 141.541 eleitores 
divididos em 363 seções, Na 
ZE 268ª outros 102.810 com 
270 seções e a 125ª ZE são 
88.189 eleitores e 236 seções.  
Ao todo município tem 869 
seções eleitorais.

Urnas – serão disponibiliza-
das para as eleições municipais 
do dia 15 de novembro 1.015 
urnas eletrônicas para os eleito-
res de Rio Preto poderem fazer 
sua escolha, das quais 444 
delas irão para as seções da 
267ª ZE, 307 para a 268ª ZE 
e 264 para a 125ª ZE.

Sérgio SAMPAIO
Arquivo DHoje- Cláudio LAHOS

VILA MACENO

ELEIÇÕES 2020

Escola Victor Britto Bastos, na Vila Maceno, é maior 
colégio eleitoral da cidade

seção para ser utilizado pelo 
eleitoral na entrada e saída 
do local de votação, além do 
distanciamento na fila de 1,5 
m entre uma pessoa e outro.

Sem contato – o eleitor 
não terá contato direto com 
os mesários como era de 
costume para a entrega dos 
documentos para conferen-
cia, nesta eleição as pessoas 

São 3,4 mil mesários para garantir uma boa votação hoje em Rio Preto

apenas terão que mostrar 
eles mesmos o documento 
com foto: RG ou CNH para 
o mesário que vai verificar 
e achar o nome na lista de 
presença. O eleitor se possí-
vel deve levar caneta própria 
para assinar e depois da 
verificação poderá ir a urna 
votar. As mãos devem ser 
hifenizadas na entra e na 
saída do local.

Divulgação

MANIFESTAÇÃO

Aglomeração pode 
ser boca de urna
No dia da eleição, es-

tão proibidas aglomerações, 
até o término do horário de 
votação entre as 7 e às 17 
horas, de pessoas usando 
as mesmas roupas e instru-
mentos de propaganda, pois 
isso caracteriza manifestação 
coletiva. A vedação de ves-
tuário padronizado se aplica 
também aos servidores da 
Justiça Eleitoral, aos mesá-
rios e aos escrutinadores, no 
recinto das seções eleitorais 
e juntas apuradoras.

Arregimentar eleitores ou 
fazer propaganda de boca 
de urna no dia da votação é 
crime. A regra, prevista no ar-
tigo 39, §5º, da Lei das Elei-
ções, estabelece penas de 
detenção e multa para quem 
praticar a conduta. Também 
constituem crimes, no dia da 
eleição, o uso de alto-falantes 
e amplificadores de som ou 
a promoção de comício ou 
carreata, bem como a divul-
gação de qualquer espécie 
de propaganda de partidos 

políticos ou de seus candida-
tos. O eleitor que for flagrado 
praticando tais crimes está 
sujeito às mesmas punições.

Os fiscais partidários, nos 
trabalhos de votação, somente 
podem usar crachás em que 
constem o nome e a sigla da 
legenda ou coligação a que 
sirvam, sendo-lhes também 
vedada a padronização do 
vestuário.

Permitido - a lei permite 
a manifestação individual e 
silenciosa da preferência do 
eleitor por partido político, co-
ligação ou candidato, revelada 
exclusivamente pelo uso de 
bandeiras, broches, dísticos 
e adesivos.

Da REDAÇÃO

Arregimentar eleitores 
ou fazer propaganda 

de boca de urna no dia 
da votação é crime

“

”
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O universo tem fi m, mas 
qual seria exatamente 

sua forma?
Desde o início da humanidade, muitos olhavam 
para o céu admirando-o como uma abóboda divi-
na que dizia até onde seria permitido os “mortais” 
enxergarem.  Passaram-se assim milhares de 
anos até que Galileu Galilei apontou seu primeiro 
telescópio para o céu em 1610, e assim desco-
briu que o céu tinha uma profundidade jamais 
estudada, fundando assim a conhecida astrono-
mia moderna. Desde o século XVII, o conceito 
de universo foi expandido até percebermos que a 
Via Láctea é apenas uma entre outras bilhões de 
galáxias existentes.  
Desde então, telescópios cada vez maiores têm 
mostrado que o universo observável abrange uma 
extensão incompreensível de 92 bilhões de anos-
-luz e contém talvez 2 trilhões de galáxias. E ainda 
assim, os astrônomos ainda se perguntam quan-
to mais universo existe lá fora, além do que eles 
observam. Construir telescópios maiores não aju-
dará mais a estender o cosmos, e segundo entre-
vista feita com o astrônomo vencedor do Prêmio 
Nobel John Mather pelo Discovery Magazine: “Os 
telescópios apenas captam o observável. Você 
não pode ver mais no tempo do que a idade do 
universo, Portanto, somos totalmente limitados. 
Já vimos tanto quanto você poderia imaginar.”

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

Na borda do universo observável, vemos o brilho resi-
dual do Big Bang, que é conhecida como radiação cós-
mica de fundo em micro-ondas (CMB). Mas esta não 
seria uma borda fixa do universo pois segundo Edwin 
Hubble, nosso universo está em constante expansão, e 
a probabilidade de descobrir o quanto vai se expandir, 
podemos nunca descobrir. Desde o matemático grego 
Eratóstenes que considerava nosso planeta como limite 
universal do homem e assim calculou o tamanho da 
Terra usando trigonometria simples, os cientistas atual-
mente buscam incansavelmente determinar o tamanho 
real do universo de muitas formas. Em teoria, nosso 
universo pode ter uma das três formas possíveis, cada 
uma dependente da própria curvatura do espaço: em 
forma de sela (curvatura negativa), esférica (curvatura 
positiva) ou plana (sem curvatura).
Poucos defendem um universo em forma de sela, mas 
um cosmos esférico faz sentido para nós, terráqueos. 
Um universo esférico permitiria que você navegasse no 
cosmos em qualquer direção e terminasse de volta ao 
ponto de partida, assim como facilitou as navegações 
portuguesas pioneiras do século XV. Esse modelo foi 
chamado por Einstein de: “universo finito, mas ilimita-
do”. A partir da década de 1980, uma série de obser-
vatórios orbitais foram construídos para estudar o CMB 
e assim fizeram medições cada vez mais precisas, mos-
trando que o espaço não tem curvatura. É plano até os 
limites do que os astrônomos podem medir, e se for 
uma esfera, é tão grande que até mesmo todo o nosso 
universo observável não registra nenhuma curvatura.
Para a maioria dos astrônomos, um universo plano con-
corda tanto com a observação quanto com a teoria, en-
tão a ideia agora está no cerne da cosmologia moder-
na. Os astrônomos esperam que uma resposta possa 
de um modelo que poderia oferecer uma prova indireta 
de uma forma ou de outra. Que 2021 seja lançado o 
telescópio James Webb, e assim possamos avançar 
mais, e quem sabe definir um modelo mais próximo do 
real de nosso universo observável. 
A coluna Fronteiras da Astronomia é mais uma ação de 
divulgação científica do CARP (Clube de Astronomia Rio 
Preto), somos associados à AWB (Astronomers Without 
Boarders) e UBA (União Brasileira de Astronomia), além 
de termos o selo de qualidade da SAB (Sociedade As-
tronômica Brasileira). 

ONTEM

Polícias criam operação conjunta e 
drone fiscaliza locais de votação hoje

Policias Civil, Militar e Fe-
deral de Rio Preto vão tra-
balhar em conjunto neste 
domingo (15), inclusive, com 
uso de drone operado por 
uma equipe da PF treinada 
para coibir crimes eleitorais. A 
GCM (Guarda Civil Municipal) 
colocará nas ruas o efetivo de 
mais de 100 agentes.

“As denúncias de crimes 
eleitorais poderão ser feitas 
pelo 190 da Polícia Militar 
ou na Polícia Federal (17-

3122-6001). Estaremos com 
uma equipe de plantão para 
atender”, informou o delegado 
chefe da operação, Gustavo 
Andrade de Carvalho Gomes.

Durante todo o domingo, o 
drone irá sobrevoar os locais 
de votação. As câmera do 
aparelho é capaz de realizar 
zoom suficiente para identificar 
suspeitos, placas de veículos, 
entregas de santinhos e situ-
ações de compra de votos. As 
imagens são de alta nitidez.

Crimes eleitorais como o 
transporte de eleitores por 
cabos eleitorais e apoiadores 

Tatiana PIRES

de candidatos, além da boca 
de urna estão no radar dos 
órgãos de segurança.

A Polícia Militar escalou 
efetivo, inclusive os que atuam 
no serviço administrativo e os 
de folga, para atuar nos locais 
de votação. A nota da corpo-
ração informa que o objetivo é 
“prevenir que infrações penais 
ocorram, principalmente as 
eleitorais, e como forma de ga-
rantir que os eleitores possam 
exercer, com tranquilidade, o 
seu direito de voto”.

Além da presença de po-
liciais militares nos locais de 
votação, a PM também irá re-
forçar o policiamento ostensivo 
em toda a cidade como forma 
de coibir práticas abusivas que 
possam prejudicar o pleito 
eleitoral.

A GCM contará com efeti-
vos de mais de 100 agentes 
em 44 escolas. “Os agentes 
estarão nas escolas em que 
ocorrerá a votação de maneira 
fixa. Além disso, a Guarda tam-
bém vai fazer o patrulhamen-
to para combater possíveis 
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SEGURANÇA

Carreatas e corpo-a-corpo 
encerram campanhas na rua

Quase a chuva na manhã 
deste sábado (14) atrapalhou o 
encerramento das campanhas 
dos candidatos a prefeito de 
Rio Preto que agendaram car-
reatas. Quatro prefeituráveis 
percorreram as ruas e avenidas 
da cidade: de forma simultânea 
e em locais distintos são eles: 
o candidato à reeleição Edinho 
Araújo da coligação “Rio Preto 
Muito Mais”, Casale da coliga-
ção “Rio Preto Pela Verdade” 
faz sua carreata final, Paulo 
Bassan do PRTB  e a candidata 
coronel Helena da coligação 
“Mudança com Segurança”.

Os candidatos Carlos Ale-
xandre do PC do B, por conta 
das chuvas trocou a agenda do 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Carreata do candidato a prefeito Casale
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Calçadão por conversas virtuais 
com colaboradores e eleitores, 
o mesmo aconteceu com a can-
didata Celi Regina do PT.

Por sua vez Rogério Vinicius 
do DC (Democracia Cristã), 
mesmo com chuva não des-
marcou o último corpo-a-corpo 
com os eleitores na manhã 
deste sábado.

Carlos Arnaldo da coliga-
ção “Rio Preto Pode Mais” e o 
candidato Filipe Marchesoni do 
Novo adiaram um pouco mas 
fizeram suas atividades assim 
que a chuva parou – o primeiro 
foi para o Calçadão e o segun-
do fez panfletaço na Represa 
Municipal.

À tarde o candidato do Psol 
a prefeito Marco Rillo finalizou 
sua campanha também com 
uma carreata.

crimes eleitorais e também a 
faremos a escolta das urnas 
até os cartórios eleitorais para 
a apuração dos votos”, afirmou 
o coordenador da GCM, Vitor 
Cornachione.

O delegado assistente da 
Seccional, Alexandre Arid, 
informou que a Polícia Civil 
realiza a fiscalização eleitoral 
de forma subsidiária à atuação 
da Polícia Federal. “Nos muni-
cípios em que não haja sede 
da Polícia Federal, é a Polícia 
Civil que atua na área eleitoral. 
Todos os policiais civis estão 
de prontidão. As Delegacia de 
Polícia de todos os municípios 
permanecerão de portas aber-
tas no dia das eleições, além 
de haver uma equipe de apoio 
para qualquer eventualidade”, 
informou, acrescentando que 
estarão funcionando, ininter-
ruptamente, as Centrais de 
Flagrante do Núcleos Munici-
pais e a Central de Flagrantes 
de Rio Preto. As investigações 
de suspeitos e dos fatos de-
nunciados serão, posterior-
mente, apurados pela PF.

Carreata da candidata a prefeita Coronel Helena

Carreata do candidato a prefeito Edinho

Justiça paulista terá 51 seções 
em presídios para votação

A Justiça Eleitoral paulista 
instalará 51 seções em es-
tabelecimentos prisionais e 
unidades de internação para 
que 2.642 eleitores votem nas 
Eleições 2020. Desse total, 
2.249 são presos provisórios 
que votarão em 37 seções em 
28 cidades do Estado e 393 
correspondem a menores infra-
tores que utilizarão 14 seções 
em 6 municípios.

A Constituição Federal prevê 
o direito ao voto para o preso 
sem sentença final, pois so-
mente a condenação criminal 
definitiva (trânsito em julgado) 
suspende os seus direitos po-

líticos (CF, art. 15, inciso III). 
Adolescentes infratores são os 
internados maiores de dezes-
seis e menores de vinte e um 
anos, submetidos à medida 
socioeducativa de internação 
ou à internação provisória, nos 
termos da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente.

O voto do preso provisório e 
dos adolescentes em unidades 
de internação está instruído pela 
Resolução TSE 23.611/2019.

Os municípios que terão 
seções em estabelecimentos 
prisionais são: Andradina, Ava-
ré, Caraguatatuba, Cerqueira 
César, Diadema, Franca, Gua-

rulhos, Itapecerica da Serra, 
Itatinga, Itirapina, Jaú, Mauá, 
Mogi das Cruzes, Mogi Gua-
çu, Osasco, Ourinhos, Pirajuí, 
Potim, Santo André, São José 
dos Campos, São José do Rio 
Preto, São Paulo, São Vicente, 
Sorocaba, Suzano, Taubaté, 
Tremembé e Votorantim,

As seções nas unidades de 
internação, por sua vez, serão 
instaladas nos seguintes muni-
cípios: Bauru, Cerqueira César, 
Guarulhos, Iaras, São Paulo e 
Sorocaba,

Na capital, terão seções 
de voto o Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Pinheiros 
(I, II, III e IV) e o CDP da Vila 
Independência. Também serão 

instaladas urnas nas Unidades 
de Internação de Itaquera e Vila 
Maria, na Fundação Casa da 
Vila Leopoldina e no Internato 
Pirituba.

O Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo assinou convênio 
de cooperação com a Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(SAP) e com a Fundação Casa 
para viabilizar a votação nesses 
locais.

O voto do preso provisório e 
dos adolescentes em unidades 
de internação foi implantado 
no Estado de São Paulo nas 
eleições de 2010. Naquele 
ano foram 4.451 eleitores. No 
último pleito, em 2018, 4.490 
eleitores estavam aptos a votar.

Da REDAÇÃO
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Mulher faz depósitos 
para ter empréstimo 
e perde R$ 3,4 mil

Uma mulher de 36 anos 
procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto para denunciar que 
foi vítima de estelionato ao 
tentar fazer um empréstimo. 
Ela perdeu R$ 3,4 mil.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a dona de 
casa contou aos policiais 
que, no último dia 6, assi-
nou um contrato com uma 
financeira que tem a sede 
localizada no Centro de Ri-
beirão Pires.

Inicialmente, a financeira 
teria exigido uma taxa de 
adesão de R$ 400. No dia 
12 de novembro, a empresa 
solicitou o pagamento de um 
seguro no valor de R$ 3 mil. 
Deste valor, R$ 1 mil foram 
creditados em nome de uma 
mulher numa conta em uma 
agência bancária que fica 

em Ribeirão das Neves (MG). 
Os outros R$ 2 mil foram 
creditados na conta de um 
homem, cuja agência está lo-
calizada em Contagem (MG).

Ainda segundo o relato 
da vítima, após efetuar os 
pagamentos a empresa te-
ria enviado uma mensagem 
pedindo que a situação fosse 
regularizada e solicitava o 
pagamento de IOF (Imposto 
Operacional Financeiro) no 
valor de R$ 2.899.

Os golpistas ainda disse-
ram à vítima que se os R$ 3 
mil não fossem pagos, o CPF 
dela seria bloqueado e seria 
expedido mandado judicial 
de prisão, que seria cumprido 
pela Polícia Federal. Neste 
momento, ela percebeu que 
havia caído num golpe.

Registrado como estelio-
nato, o caso será encami-
nhado ao 3º Distrito Policial.

Tatiana PIRES

ESTELIONATO

Homem ferido apedreja 
caminhão após motorista 

se recusar chamar PM

Um vendedor de 27 anos 
procurou a Polícia Civil de 
Rio Preto, nesta sexta-feira 
(13), para denunciar que um 
homem danificou o vidro do 
caminhão que pertence à 
empresa, na qual ele trabalha. 
O caso aconteceu no Jardim 
Paraíso, em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima contou 
que deixa o veículo estaciona-
do próximo à sua casa e, no 
momento, em que se dirigia 
ao caminhão, um homem fe-
rido nos joelhos se aproximou, 

disse que havia sido assaltado 
e pediu para o vendedor acio-
nar a Polícia Militar.

Entretanto, a vítima não 
acreditou no que o desconhe-
cido falou e entrou no veículo. 
O homem, então, pegou uma 
pedra grande e arremessou 
contra do caminhão, dizendo 
“agora, você chama a polícia”.

A pedra acertou o vidro do 
lado esquerdo do caminhão e 
os estilhaços feriram o rosto 
da vítima e o seu braço es-
querdo. Registrado como dano 
e lesão corporal, o caso será 
encaminhado para 4º Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

CONFUSÃO

Adolescentes invadem 
restaurante para 

tomar refrigerante

Dois adolescentes de 14 
anos foram apreendidos pela 
Polícia Militar na madrugada 
deste sábado (14) após 
serem flagrados furtando 
um restaurante no bairro 
Parque Residencial Fraterni-
dade, em Rio Preto. À Polícia 
Militar eles disseram que 
invadiram o local para tomar 
guaraná.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, para entrar no 
estabelecimento comercial, 
os adolescentes danificaram 
o vidro do banheiro do fundo. 

Aos policiais, os menores 
disseram que tomaram oito 
refrigerantes.

À PM, um dos adoles-
centes contou, que anterior-
mente, os dois tinham furta-
do uma caixa do restaurante 
e o equipamento estaria na 
casa dele. Os policiais, en-
tão, foram até a residência 
e o menor a entregou.

Conduzidos à Central de 
Flagrantes, os adolescentes 
foram ouvidos e liberados às 
mães diante da assinatura 
do termo de compromisso 
de comparecimento em juízo 
quando solicitado.

Tatiana PIRES

APÓS FURTO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

TRÂNSITO

Avó e neto são 
atropelados no bairro 

Santo Antônio
Uma mulher de 57 anos e 

o neto dela, de 3 anos, foram 
atropelados nesta sexta-feira 
(13), no bairro Santo Antônio, 
em Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o motorista, téc-
nico em telefonia de 35 
anos, relatou à Polícia Militar 
que trafegava em seu veícu-
lo, Volkswagen Space Fox, 
pela avenida Fulvio de Cesa-
re, sentido Centro - bairro, 
“quando de repente a mulher 
e a criança entraram na fren-
te de seu carro”.

As vítimas foram socorri-
das pelo Resgate e encami-
nhadas à UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Norte. 
A criança sofreu cortes nas 
costas com perda de pele do 
lado esquerdo e em razão de 
ter batido a cabeça foi trans-
ferida para o HCM (Hospital 
da Criança e Maternidade). Já 
a mulher sofreu traumatismo 
no membro superior esquer-
do com fratura e luxação no 
úmero, além de craniano leve.

O veículo teve danos no 
capô, para-brisa e para-cho-
que. Registrado como atrope-
lamento, o caso será encami-
nhado para o Distrito Policial.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Estudante e pedreiro 
são baleados no 

Residencial Amizade

Um estudante de 19 anos 
e um servente de pedreiro 
de 24 anos foram baleados 
na madrugada deste sábado 
(14), no Residencial Amizade, 
em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, as vítimas es-
tavam na rua em que moram 
conversando quando, aproxi-
madamente, cinco indivíduos 
chegaram e um deles sacou 
uma arma e atirou contra os 
jovens. Eles disseram à PM 
que não conheciam nenhuma 
das pessoas que se aproxi-
mou.

Ainda segundo o registro 
policial, as vítimas correram 

afim de evitar serem alveja-
das, porém, cada uma delas 
ficou ferida com um tiro. No 
mais jovem, o tiro acertou o 
pé direito e o mais velho na 
parte superior da perna direita. 
Eles conseguiram se abrigar na 
casa do servente de pedreiro. 
O bando fugiu, em seguida.

Uma equipe do Resgate 
socorreu o servente de pedrei-
ro, encaminhando-o para o 
Hospital de Base e o estudante 
foi levado para a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Norte.

Além da Polícia Militar, 
compareceram ao local do cri-
me, policiais civis da Central de 
Flagrantes e peritos do IC (Ins-
tituto de Criminalística), que 
deram inicio à investigação.

Tatiana PIRES

ATIRADOR FUGIU
Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

SP-310

Técnica de enfermagem 
flagrada dirigindo 
bêbada na rodovia

Uma técnica em enferma-
gem de 20 anos foi presa ao 
ser flagrada dirigindo bêbada 
na SP-310, durante a madru-
gada deste sábado, na rodovia 
Washington Luis (SP-310), 
trecho de Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, poli-
ciais rodoviários faziam pa-
trulhamento pela rodovia, 
quando avistaram um carro e 
uma moto parados no acos-
tamento, quilômetro 435 
mais 500 metros, e fizeram a 
abordagem.

A motorista do carro disse 
aos policiais que estava no 
local apenas conversando com 
o amigo, condutor da moto. Os 
policiais notaram que a jovem 

estava descalça e apresentava 
forte odor etílico.

Ela admitiu à PM que havia 
ingerido três garrafas de Skol 
Beats e não portava a CNH 
(Carteira Nacional de Habilita-
ção). Em pesquisa, os policiais 
constataram que a CNH dela é 
provisória. A técnica em enfer-
magem aceitou fazer o teste do 
bafômetro, que apontou 0,39 
miligramas de álcool por litro 
de ar expelido.

Encaminhada a Central de 
Flagrantes, a motorista con-
cordou em fazer a coleta de 
amostra de sangue para exame 
de dosagem alcóolica. Ela foi 
ouvida e liberada.

Registrado como embria-
guez ao volante, o caso será 
encaminhado ao 7º Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

60 ANOS Motorista embriagado 
bate em carro 
estacionado

Um motorista de 60 anos 
bateu o veículo que dirigia em 
outro que estava estacionado 
no bairro Rio das Flores, em 
Rio Preto. O acidente acon-
teceu no final da noite desta 
sexta-feira (13) e não houve 
feridos.

A Polícia Militar foi aciona-
da e ao chegar ao local cons-
tatou que o idoso transitava 
pela rua Jamil Kfouri, quando 
bateu na traseira de um Hyun-
dai I30, estacionado na via.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o motorista aparentava sinais 
de embriaguez tais como odor 
etílico, fala pastosa e olhos 
avermelhados.

Encaminhado à Central 
de Flagrantes, o motorista 
autorizou a coleta de sangue 
para posterior exame de do-
sagem alcoólica. Em segui-
da, foi liberado. Registrado 
como embriaguez ao volante 
e abalroamento, o caso será 
encaminhado ao 6º Distrito 
Policial.

Tatiana PIRES

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS
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Divulgação

A DEFESA DO CONSUMIDOR 
E AS ELEIÇÕES 2020

PROCON-SP 
NOTIFICA 
INSTAGRAM 
PARA BLOQUEAR 
PERFIS FALSOS

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

LUDMILA  - A LOJA, 
AO ACEITAR TROCAR 
O PRODUTO, PODE 
DETERMINAR DIAS 
ESPECÍFICOS?   

SOS -   Quando o fornecedor 

admite a possibilidade 
de troca (substituição) do 
produto não viciado, ele 
pode convencionar com o 
consumidor as condições para 
esse � m sem que signi� que 
ofensa ao CDC.

LUDMILA DE  ASSUNÇÃO  - 
CABELEIREIRAO Procon-SP noti� cou 

o Instagram para que 
providencie o bloqueio imediato 
de todos os per� s falsos que utilizam 
indevidamente seu nome e sua 
marca e adote medidas de segurança 
que impeçam a criação de novas 
contas falsas. A rede social tem 24 
horas para responder.
Dez per� s falsos do Procon-SP já 
foram identi� cados, os fraudadores 
pedem os dados pessoais dos 
seguidores e aplicam golpes pelo 
Whatsapp.
Os nossos per� s o� ciais são: 
@proconsp (facebook e instagram) 
e @proconspo� cial (twitter); e o 
site é o www.procon.sp.gov.br
Apesar de o Procon-SP ter feito 
a denúncia por meio da própria 
plataforma, novos per� s falsos 
continuam sendo criados e os já 
existentes não foram bloqueados 
pelo Instagram. O Procon-SP está 
monitorando as redes sociais e já 
acionou a Polícia Civil do Estado 
de São Paulo.

Os per� s falsos identi� cados são:
instagram.com/ouvidorias_procon/
instagram.com/suport_
proconsp_4/
instagram.com/procon_sp.ofc/
instagram.com/suporte_procon_
ofc/?igshid=d4dh9t5up0xq
instagram.com/suporte.
procon2020/?igshid=e61eih8ul3tj
instagram.com/proconsp_suport/
instagram.com/suport_proconsp/
instagram.com/proconsp9/
instagram.com/
proconmaranhaosuport/
instagram.com/sac_proconsp/

Cuidados ao acessar 
as redes sociais

•Nunca envie seus dados 
pessoais;
•Faça uma veri� cação em 
um buscador (Google, por 
exemplo) sobre informações 
o� ciais da empresa ou 
instituição;
•Avalie a atividade do per� l, 
considerando que a página 
o� cial do Procon-SP posta 
vários conteúdos especí� cos 
sobre defesa do consumidor;
•Veri� que a data da criação 
do per� l – as contas do 
Procon-SP foram criadas em: 
facebook e twitter são de 2012 
e instagram, de 2019;
•Cheque a quantidade de 
seguidores do per� l: no 
facebook, o Procon-SP tem 
249 mil; no twitter, 56 mil e 
no instagram 49 mil.
O consumidor deve denunciar 
os per� s falsos à instituição ou 
empresa que teve o nome usado 
e também ao Instagram (ou 
outra rede social, se for o caso). 
No Procon-SP, as denúncias 
podem ser feitas por meio 
do site https://www.procon.
sp.gov.br/ ou do app Procon.SP

Fraudadores usam a 
marca e o nome Procon-
SP para aplicar golpes 

nos consumidores

As eleições 
municipais de 
2020 ocorrem 
neste domingo, 

15 de novembro, 
nelas escolheremos os 
vereadores e prefeitos 
responsáveis por elaborar, 
implementar e avaliar 
as políticas públicas 
dos municípios pelos 
próximos 4 anos.
No Brasil, defender o 
consumidor é um dever 
dos gestores públicos. 
Nós, consumidores 
cidadãos, somos o 
verdadeiro motor 
da economia e do 
desenvolvimento 
do País, mas ainda 
enfrentamos problemas 
básicos de desrespeito 
aos nossos direitos, 
todos os dias. Para 
fortalecer a democracia é 
necessário que tenhamos 
relações de consumo 
mais equilibradas e o 
compromisso e ação dos 
gestores municipais é 
fundamental.
Em 1990, com a 
publicação do CDC 
(Código de Defesa 
do Consumidor), nós 
brasileiros conquistamos 
o direito fundamental de 
sermos defendidos pelo 
Estado contra ilegalidades 
e abusos praticados no 
mercado de consumo. 
Passados 30 anos da 
criação do CDC, hoje 
somos consumidores 
muito mais conscientes 
dos nossos direitos e mais 
exigentes. E esperamos 

um mercado de consumo 
forte e desenvolvido a 
partir do respeito aos 
nossos interesses e 
direitos básicos.
A agenda de direitos 
do consumidor precisa 
ganhar atenção especial 
dos gestores municipais. 
Ainda que a maioria 
das leis sobre esse tema 
sejam criadas em âmbito 
federal ou estadual, é na 
administração municipal 
que os consumidores 
podem encontrar serviços 
de defesa e fi scalização 
desses direitos, como os 
Procons e as Vigilâncias 
Sanitárias.
Por isso, uma demanda 
urgente dos consumidores 
é pela preservação e 
fortalecimento dos órgãos 
públicos municipais de 
defesa do consumidor. 
Atualmente, milhões de 
brasileiros habitam áreas 
que não contam com 
serviços de defesa do 
consumidor.
 Em um país com 5.570 
municípios, há apenas 
cerca de 900 Procons 
dentre órgãos estaduais e 
municipais. Além disso, 
muitos municípios não 
investem adequadamente 
nesses órgãos. Ainda que 
o munícipe conte com 
um serviço público de 
defesa do consumidor, 
como determina a 
Constituição Federal, 
os prefeitos precisam 
garantir que esses órgãos 
não sejam utilizados para 
fi ns meramente políticos 
ou ocupados por pessoas 
com confl ito de interesses.
Além disso, diversos 
serviços que fazem 

parte da rotina dos 
consumidores, como 
o transporte público, 
a coleta de lixo, o 
saneamento básico, a 
segurança alimentar, 
as estruturas de 
telecomunicação, entre 
outros, estão diretamente 
ligados à administração 
municipal. Por isso, é 
fundamental que os 
candidatos nas eleições 
de 2020 se comprometam 
com a defesa dos 
consumidores.
O fortalecimento do 
Procon nos municípios   
será de extrema 
importância, não só para 
a difusão de um dos 
temas mais relevantes 
da atualidade, como 
também para estabelecer 
um intercâmbio de 
informações entre órgãos 
ofi ciais, e aprimorar o 
atendimento ao cidadão 
por intermédio dos 
serviços de orientação 
e atendimento 
prestados pelo Procon, 
constituindo-se assim, em 
um importante veículo de 
valorização e respeito à 
cidadania.
Implantar o Procon em 
sua cidade demonstra 
a qualidade da gestão 
e a preocupação em 
prestar bons serviços 
aos cidadãos, é o que 
esperados dos dirigentes 
eleitos.
Portanto, recomendamos 
o voto em candidatos a 
prefeitos e vereadores que 
defendem uma plataforma 
ou programa de governo 
que vise o fortalecimento 
e a defesa do consumidor 
em seus municípios.

GUSTAVO  - QUANDO UM 
PRODUTO VAI PARA A 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
QUANTO TEMPO A LOJA 
TEM PARA SOLUCIONAR O 
PROBLEMA?  

SOS -   O prazo de que dispõe 
a assistência técnica (que 
apresenta o fabricante) é de 30 
dias conforme prescrito no art. 
18 do CDC .

GUSTAVO  - AO TROCAR 
UM PRODUTO APRESENTA 

DEFEITO, QUAL PASSA 
A SER O PRAZO DE 
GARANTIA: A DATA DA 
COMPRA OU A DATA 
QUE O PRODUTO FOI 
SUBSTITUÍDO?  

SOS -   A garantia legal inicia-
se com a entrega efetiva 
do produto. Logo havendo 
substituição, novo prazo 
deverá ser observado. Quanto 
a garantia contratual, vale 
o que for assegurado no 
contrato.

GUSTAVO HENRIQUE DE 
CARVALHO – PROFESSOR

SUELEM - O CONSUMIDOR 
COMPRA UM PRODUTO 
IMPORTADO E AO 
APRESENTAR DEFEITO É 
INFORMADO PELA LOJA 
QUE NÃO HÁ ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NO BRASIL. QUAL 
O DIREITO DO CONSUMIDOR 
NESSE CASO?  

SOS -   O importador 
e o comerciante são 
solidariamente responsáveis 
pela colocação do produto no 
mercado de consumo.
SUELEM  - EM 
CASO DE COMPRAS 
REALIZADAS FORA DO 
ESTABELECIMENTO 
(INTERNET, TELEFONE), 
QUAL O PRAZO DE TROCA? 

E QUAL O PRAZO PARA 
DESISTIR DA COMPRA? 

SOS -   Compras realizadas 
fora do estabelecimento 
do fornecedor permitem o 
direito ao arrependimento. O 
prazo para sua manifestação 
é de sete (7) dias, a contar 
da assinatura do contrato ou 
do ato de recebimento do 
produto (art. 49 do CDC). Na 
hipótese de vício do produto, 
obedecem-se aos prazos da 
lei para as alternativas de 
substituição, de devolução 
da quantia ou abatimento de 
preço, vale dizer, os 30 dias. 
Havendo garantia contratual 
(complementar), o prazo será 
aquele indicado no contrato.

SUELEM REGINA DO AMARAL - 
CARTAZISTA
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

BIG BROTHER BRASIL  - Com a aproximação de 2021, co-
meçam as especulações de quem serão os famosos que 
vão integrar os participantes do BBB21. Luana Piovani e 
Livia Andrade foram um dos nomes citados. Nesta sema-
na, foi a vez de Sasha Meneghel. Uma publicação no Twit-
ter diz que a modelo estaria sendo sondada pelo diretor 
Boninho.

PROCESSO TRABALHISTA  - O ator Tarcísio Meira é con-
denado pela justiça a pagar funcionário que entrou com 
o pedido de vínculo empregatício da empresa do famoso, 
onde trabalhou entre 2003 e 2016. Segundo informações 
do site Notícias da TV, o funcionário teria feito um acordo 
quando saiu da empresa e recebeu R$ 250 mil por não ter 
carteira assinada. Apesar disso, a dono da empresa per-
deu a processo e foi condenada a ressarcir o funcionário.

FAMOSA - A atriz Regiane Alves participou do programa 
Boas-vindas, do GNT, e relembrou as difi culdades que 
teve para engravidar do primeiro fi lho. Hoje João Gabriel 
tem 6 anos. Para alcançar a maternidade, ela contou que 
chegou a fazer tratamento e mostrou a sua solidariedade 
a mulheres que passam por situação parecida.

EMPREENDEDORES -  Os empresários Leandro e Leo-
nardo Arroyo Martins da Picanha Belvedere

FESTA DA VIRADA   -  A Réveillon Celebration 2021 tem 
confi rmada a participação da dupla sertaneja Zé Neto & 
Cristiano. Por conta da pandemia, o evento ocorrerá com 
vagas limitadas e seguirá todos os protocolos exigidos 
pelas autoridades sanitárias e de saúde.

Divulgação

REDES SOCIAIS - Zilu Camargo chamou a atenção de in-
ternauta com a publicação de um foto nas redes sociais. 
Na imagem registrada em Miami, a empresária foi clicada 
ao lado de um automóvel da marca italiana Ferrari.CASAL APAIXONADO  - A médica e diretora do Hospital 

de Base, Amália Tieco e o marido Anwar Sabbag

TV  - No ar desde 2017, o quadro “Quem quer ser um mi-
lionário”, do Caldeirão do Huck, é motivo de crítica, já que 
o prêmio máximo de R$ 1 milhão ainda não foi alcançado 
pelos participantes. Por conta disso, parte do público acu-
sa o programa de farsa.

FILHA DE FAMOSA   - “Bom dia!”. Esta foi a mensagem 
que Sasha Meneghel escreveu em um foto publicada nas 
suas redes sociais. A imagem da modelo despertou a aten-
ção dos internautas por conta da espontaneidade. A fi lha 
de Xuxa posou com o que chamamos de “roupa de fi car 
em casa”, uma regata bem à vontade e até com furinhos.

Divulgação

ADMIRAÇÃO  - Emocionada, a apresentadora Ana Furta-
do faz elogios a postura de Ana Maria Braga. Na segunda-
-feira, após a morte de Tom Veiga, Ana Maria fez questão 
de apresentar o programa “Mais Você”, mesmo diante da 
perda e da emoção. Ana Furtado achou a atitude da colega 
admirável e elogiou a força dela.

BELA FLOR

Empresa expande e abre 68 vagas 
para contratação em Rio Preto

Além das vagas para vendedores, há também oito oportunidades para auxiliares de expedição, com 
salário de R$ 1.461,00 e vale transportes. Interessados nas vagas oferecidas pela Bela Flor devem 

enviar os currículos para katia@belaflor.com.br 

A empresa Bela Flor, es-
pecialista no segmento de 
importação e exportação de 
flores permanentes, deco-
ração de natal e objetos de 
decoração (home decor), 
abriu seleção para contratar 
68 vagas de emprego em Rio 
Preto. Os cargos são para 
vendedores em home-office e 
auxiliares de expedição. 

Para as vendas online, es-
tão sendo ofertadas 60 vagas. 
De acordo com o proprietário 
da Bela Flor, Francisco Bar-
bosa da Silva, o objetivo é 
expandir a área de atuação da 
empresa para outras regiões 
do Brasil. 

“Cada vendedor vai ter em 
média duas mesorregiões, 
com cerca de 90 cidades para 
que ele possa operar, sendo 
uma parte na região Norte/
Nordeste e uma na região 
Sul/Sudeste/Centro Oeste. 
Nós queremos ter o nosso 
produto em pelo menos uma 
loja de cada cidade brasileira”, 

afirmou.
O vendedor poderá atuar 

diretamente da própria casa 
como prestador de serviço 
(pessoa jurídica). A estimativa 
salarial é de R$ 1.700,00 a 
R$ 9.000,00 (comissionado). 
A previsão é de que após a 
realização das entrevistas e 
de um treinamento oferecido 
pela empresa, os vendedores 
comecem a trabalhar a partir 
do início do mês de janeiro.

“Além de trabalhar em 
home-office, eles poderão 
fazer o serviço em seu próprio 
tempo. Optamos por priorizar 

rio-pretenses neste primeiro 
momento para que ela possa 
participar semanalmente das 
nossas reuniões para que ela 
possa expor as dificuldades 
que teve vendendo nosso 
produto e trocar experiências 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Proprietário da Bela Flor, Francisco Barbosa da Silva

Cada vendedor 
vai ter em média 

duas mesorregiões, 
com cerca de 90 
cidades para que 
ele possa operar

“

”

Fotos- Guilherme BATISTA

Alunos que concluíram 
ou irão concluir neste ano 
o Ensino Médio poderão 
prestar o Vestibular 2021 
da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp). O exame 
oferece 7.630 vagas em 23 
cidades.  As inscrições estão 
abertas até o próximo 27 de 
novembro.

Responsável pelo exame, 
a Fundação Vunesp fez uma 
compilação das dúvidas mais 
frequentes dos vestibulandos 
para apoiar os candidatos 
que estão em fase de pre-
paração para as provas da 
primeira fase, que ocorrem 
em 30 de janeiro (Biológi-
cas) e 31 de janeiro (Exatas, 
Humanidades e treineiros) 
de 2021.

O Manual do Candidato, 
com todas as informações 
sobre a seleção, está dispo-
nível para consulta no site da 
Vunesp, por meio do qual os 
candidatos também se ca-
dastram para realizar o vesti-
bular. Para obter informações 
sobre todos os cursos da Uni-
versidade, acesse o Guia de 
Profissões da Unesp em www.
unesp.br/guiadeprofissoes.

No caso de dúvidas, a 
Vunesp mantém para os can-
didatos o “Disque Vunesp”  
no telefone (11) 3874-6300 
(em dias úteis, das 8h às 
18h) e o “Fale Conosco” no 
site da Vunesp: https://www.
vunesp.com.br/faleconosco.

Vestibular da Unesp 
recebe inscrições 

até 27 de novembro
Da REDAÇÃO

EDUCAÇÃO

com os demais vendedores”, 
comentou Francisco.

Além das vagas para ven-
dedores, há também oito opor-
tunidades para auxiliares de 
expedição, com salário de R$ 
1.461,00 e vale transportes. 

Interessados nas vagas ofereci-
das pela Bela Flor devem enviar 
os currículos para katia@bela-
flor.com.br ou entrar em conta-
to pelo WhatsApp nos seguintes 
números: (17) 99785-3978 ou 
(17) 99743-1939.
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Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 200 - novembro de 2020facebook.com/hrecreio

Coluna Hora do Recreio completa 
200 edições divertindo e ensinando!

Curta nossa página no Facebook: Facebook.com/hrecreio

 Hoje é dia de festa! A coluna Hora do Recreio está completando 200 edições! Ela surgiu em 2016, em um 
mundo era bem diferente. Hoje estamos cada vez mais conectados, compartilhando fotos, vídeos e informações. 
 Nossa coluna é um espaço aberto onde podemos falar sobre qualquer assunto, sempre com o desejo de ser 
uma boa opção para crianças, desepertando a  criatividade, imaginação e o desejo de aprender através de livros, 
filmes, artesanatos, jogos, brinquedos e dobraduras.  A coluna Hora do Recreio possui inúmeros leitores (crianças 
e adultos), e está presente nas escolas de toda a região, onde professores compartilham ideias e crianças fazem a 
leitura de charadas, piadinhas e reportagens. 
 Vamos relembrar algumas edições com conteúdos super divertidos!

BARES E RESTAURANTES

Faturamento local anima e quem tem 
delivery está melhor, diz economista

O setor de restaurantes 
enfrenta dificuldades mas está 
tendo uma boa recuperação 
no faturamento na reabertura 
após impactos da pandemia 
de Covid-19. Segundo dados 
do Sinhores (Sindicato de 
Bares e Restaurantes de Rio 
Preto) ao todo estão cadas-
trados cerca de 1350 estabe-
lecimentos.

O Presidente do Sindicato 
Sinhores, Paulo Silva afirma 
que em Rio Preto a retomada 
aparentemente está boa. “As 
pessoas estão saindo de casa 
e voltando a frequentar os 
bares e restaurantes e isso é 
muito bom para nós”, afirma.

Ainda de acordo com Pau-
lo, claro que a pandemia 
trouxe prejuízos e muitos co-
merciantes fecharam porque 
não conseguiram manter um 

faturamento mínimo quan-
do houve o lockdown. Citou 
perdas como Bambina e Zero 
Grau, mas acredita que Rio 
Preto teve um desempenho 
melhor que outros municípios.

Delivery - Aqueles que se 
adaptaram ao delivery estão 
em melhor situação, com 50% 
a 70% do ritmo de vendas de 
2019 já neste ano. Segundo 
o economista Wilson Melo, as 
entregas mantiveram vivas as 
esperanças de muitos restau-
rantes. “O delivery foi uma tá-
bua de salvação para a maioria 
dos restaurantes nesse tempo 
de pandemia,” afirma.

O comerciante Geraldo 
Nunes da Silveira, de 49 anos, 
tinha um restaurante na área 
central de Rio Preto há 9 anos, 
mas com a pandemia teve que 
fechar durante o período de 
mini-lockdown do comércio.

Gê, como é mais conheci-

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

do, além do restaurante tam-
bém tem um outro estabeleci-
mento só que noturno, o “Ca-
marote do Gê” que também foi 
afetado com o fechamento. O 
comerciante após a retomada 
não conseguiu manter os dois 
estabelecimentos, e o res-
taurante foi vendido em maio 
desse ano.

Foi então que Geraldo, se 
adaptou com o outro estabe-
lecimento que só atendia a 
noite, e passou a fazer marmi-
tex e atender delivery durante 
o dia. “A venda de marmitex 
foi a minha salvação”, afirma 
Geraldo.

Contra-mão -  Ao contrário 
de Rio Preto, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) estima 
que de 1 milhão de estabele-
cimentos existentes no país 
antes da pandemia, 30% 
fecharam as portas de vez. O 

nível de vendas do setor atual-
mente está 40% abaixo do que 
foi observado em setembro e 
outubro de 2019.

A estimativa da Associação 
Nacional dos Restaurantes 
(ANR) é que o setor de restau-
rantes no Brasil só vai recupe-
rar o nível de vendas que tinha 
em 2019, lá para 2022.

O ritmo de recuperação 
varia de acordo com o tipo do 
restaurante, a sua localização 
e o público-alvo, é o que diz o 
estudo divulgado pela Abrasel.

Restaurantes que tem 
como público as classes A e 
B enfrentam mais dificulda-
des, apresentando quedas 
de 65% a 70% em vendas, 
quando comparados com o 
período anterior a pandemia. 
De outro lado, restaurantes 
voltados para classes C e D 
se recuperam de forma mais 
rápida, chegando a até 80% 
das vendas do ano passado.

Bares e restaurantes começam retomar faturamento 
após reabertura e delivery ajuda

Divulgação
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Diretor do Olímpia FC, Niquinha morre em decorrência da Covid-19

O presidente da Câmara dos 
Vereadores de Olímpia, Antônio 
Delomodarme, mais conhecido 
Niquinha, faleceu na noite desta 
sexta-feira (13). A informação 
confirmada pela filha do vereador 
em um post nas redes sociais.

Niquinha foi diagnosticado 
com Covid-19 durante o mês de 
agosto e ficou um bom tempo 
internado. Ele chegou a ter alta, 
mas passou mal novamente e 
teve que voltar a ser internado. 
Com complicações no rim e pul-
mões pela doença, ele acabou 
não resistindo.

Niquinha era servidor públi-
co aposentado e foi vereador 
também no período de 2005 a 
2008.. Ele tentava a reeleição 
como vereador nas eleições 
deste ano.

Além de sua atuação na polí-
tica, Niquinha era ex-presidente 
do Olímpia, clube de futebol na 

cidade que comandou por dois 
mandatos. Atualmente ele ocu-
pava o cargo de diretor executivo 
do Galo Azul. Durante a realização 
da série A3 deste ano, um fato 
envolvendo Niquinha chamou a 
atenção do país. O Olímpia estava 
perdendo por dois a zero contra 
o Primavera, quando Niquinha 

Vinicius LIMA

O Mirassol venceu a pri-
meira partida fora de casa 
neste sábado (14) pela série 
D do Campeonato Brasileiro. 
Jogando no Paraná, o Leão 
bateu o Toledo por quatro 
a zero e segue na terceira 
posição do grupo, agora com 
uma vantagem de quatro pon-
tos para o Cascavel, quinto 
colocado.

Precisando da vitória, o 
Mirassol começou no ataque 
e finalizou pela primeira vez 
logo aos quatro minutos com 
Danilo Boza chutando de fora 
da área nas mãos do goleiro. 
O Leão ainda chegou a man-
dar duas bolas no travessão, 
com Minho e Luiz Henrique. 
O gol só saiu aos 48 minutos, 
com Cássio Gabriel cobrando 
escanteio e Danilo Boza mar-
cando de cabeça.

No segundo tempo, o Leão 
seguiu dominando a partida, 
enquanto o Toledo não ofe-
recia nenhum perigo. Aos 16 
minutos, Lucas Silva fez boa 
jogada e cruzou para Cássio 
Gabriel ampliar a vantagem. 
Nove minutos depois, após 
bate e rebate na área, a bola 
sobrou para Vinicius marcar 
de peito o terceiro gol. O úl-
timo gol foi de Fabricio, que 
recebeu bom passe de Lucas 
Silva dentro da pequena área 
e deu números finais ao jogo.

No próximo domingo (22), 
o Mirassol pode garantir vaga 
na próxima fase se vencer a 
Cabofriense. O Leão também 
pode conseguir a vaga se o 
Cascavel não vencer o Bangu 
na próxima rodada.

Leão desencanta 
e vence a primeira 

fora de casa
Vinicius LIMA

demitiu o treinador Alexandre 
Ferreira no intervalo da partida. 
No segundo tempo, o Olímpia 
marcou dois gols e conseguiu o 
empate.

O enterro aconteceu neste sá-
bado (14). O prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha, decretou luto 
oficial de três dias.

Divulgação
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 EDITAL n° 2871/2020

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: GERALDO PASCUTTI, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: GERALDO PASCUTTI, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 204543000
NOT. Nº: 201896
END: R. ROBERTO MUNIA, 236, QD 28, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. CONCEIÇÃO
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CORR: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CAD Nº: 225771000
NOT. Nº: 201818
END: R. CLAUDIO MANUEL DA COSTA, 201, QD 146, 
LOTE 16, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: ABLA RAHD CASSELLI, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: ABLA RAHD CASSELLI, ESPÓLIO
CAD Nº: 200799000
NOT. Nº: 201752
END: R. PRESCILIANO PINTO, QD 121, LOTE D P/, BAIR-
RO: BOA VISTA
NOME: SETPAR S/A ESCRITÓRIO DE SJRIO PRETO
COMP: ALESSANDRA DE SOUZA BRITO
CORR: ALESSANDRA DE SOUZA BRITO
CAD Nº: 600414000
NOT. Nº: 201731
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 230, BAIRRO: 
CHAC. RESC. PQ DO SABIÁ
NOME: CARLOS DE MARQUI
COMP: ROSIMEIRE PERPETUA MARCILHO PRADO
CORR: CARLOS DE MARQUI
CAD Nº: 238473000
NOT. Nº: 201690
END: R. ELVIRA CELESTINO CÂNDIDO, QD 13, LOTE 389, 
BAIRRO: PQ DAS AROEIRAS
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 255113000
NOT. Nº: 201686
END: R. EDUARDO ALCANTARA, QD I, LOTE 22, BAIRRO: 
RES. DAS AMERICAS
NOME: ECCO SPOTTI ESGENHARIA LTDA
COMP: VALDECIR TEIXEIRA DE LIMA
CORR: VALDECIR TEIXEIRA DE LIMA
CAD Nº: 430031000
NOT. Nº: 201802
END: R. ADELCI MALHEIROS DA SILVA (DEL), QD 3, LOTE 
7, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: RENATO AUGUSTO FORTUNATO
COMP: 
CORR: RENATO AUGUSTO FORTUNATO
CAD Nº: 228345000
NOT. Nº: 201711
END: R. ANDRÉ AGUILAR, 661, QD 182, LOTE 35, BAIR-
RO: JD ANTUNES
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: LUCAS MATIAS
CORR: LUCAS MATIAS
CAD Nº: 257820000
NOT. Nº: 201630
END: R. JOÃO PEDRO GASPARO, QD 12, LOTE 13, BAIR-
RO: LOT SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: JOSEFINO CHAVES NETO
CORR: JOSEFINO CHAVES NETO
CAD Nº: 430368000
NOT. Nº: 201081
END: R. ELVIO LUIS GUINDANI, QD 15, LOTE 21, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA
NOME: JOSE CARLOS BATISTA
COMP: 
CORR: JOSE CARLOS BATISTA
CAD Nº: 310420079
NOT. Nº: 201601
END: R. MARIA FRANCISCA PINTO, QD 04, LOTE 12, 

BAIRRO: VILA CLEMENTINA
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: RODRIGO APARECIDO DA SILVA FERREIRA
CORR: RODRIGO APARECIDO DA SILVA FERREIRA
CAD Nº: 257929000
NOT. Nº: 201640
END: R. JOÃO PEDRO GÁSPARO, QD 16, LOTE 20, BAIR-
RO: LOT SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: CONSTRUMAM CONSTRUTORA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUMAM CONSTRUTORA LTDA
CAD Nº: 410510000
NOT. Nº: 201756
END: AV. BRASILUSA, 1149, QD 08, LOTE 11, BAIRRO: PQ. 
ESTORIL
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: ROBERTO DE JESUS BARBOSA
CORR: ROBERTO DE JESUS BARBOSA
CAD Nº: 258646000
NOT. Nº: 201766
END: R. APARECIDA FERNANDES DUARTE, QD 5, LOTE 
17, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: ORIVAL PEREIRA DA SILVA
CORR: ORIVAL PEREIRA DA SILVA
CAD Nº: 258639000
NOT. Nº: 201769
END: R. LAISSA CRISTINA FRENEDA, QD 5, LOTE 10, 
BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: CESALTINO DUARTE ZAGUINI
COMP: 
CORR: CESALTINO DUARTE ZAGUINI
CAD Nº: 339795000
NOT. Nº: 201852
END: R. AMÉLIA SANCHES ROSA, QD 7, LOTE 17, BAIR-
RO: LOT. VILLA CASSINI
NOME: BIRICON CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
CORR: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
CAD Nº: 326331000
NOT. Nº: 201853
END: R. IDALINA CAMILO, QD B, LOTE 01, BAIRRO: RESI-
DENCIAL SANTA FILOMENA
NOME: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
COMP: 
CORR: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
CAD Nº: 326333000
NOT. Nº: 201854
END: R. IDALINA CAMILO, QD B, LOTE 02-03, BAIRRO: 
RES. SANTA FILOMENA
NOME: REGIANE APARECIDA MONTENEGRO
COMP: 
CORR: REGIANE APARECIDA MONTENEGRO
CAD Nº: 326344000
NOT. Nº: 201856
END: R. MANOEL DURAN, QD B, LOTE 14, BAIRRO: RESI-
DENCIAL SANTA FILOMENA
NOME: PAULO GRYZB, ESPÓLIO DE
COMP: SYLVIO CALABREZZI, ESPÓLIO DE
CORR: SYLVIO CALABREZZI, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 409468000
NOT. Nº: 201863
END: R. ANTONIO FREDERICO GERMANO, QD 05-C, 
LOTE D, BAIRRO: JD. VITORIA RÉGIA
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2872/2020

  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: GERALDO PASCUTTI, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: GERALDO PASCUTTI, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 204543000
NOT. Nº: 201896
END: R. ROBERTO MUNIA, 236, QD 28, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. CONCEIÇÃO

NOME: ABLA RAHD CASSELI, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: ABLA RAHD CASSELI, ESPÓLIO
CAD Nº: 200799000
NOT. Nº: 201752
END: R. PRESCILIANO PINTO, QD 121, LOTE D P/, BAIR-
RO: BOA VISTA
NOME: ALLUC IMÓVEIS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104683007
NOT. Nº: 201879
END: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE 
OLIVEIRA, QD AA P/, LOTE , BAIRRO: JD. PINHEIROS
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104257000
NOT. Nº: 201888
END: R. CORONEL SPÍNOLA CASTRO, 4815, QD , LOTE 
02-A, BAIRRO: VILA REDENTORA
NOME: JOSE PASCOAL COSTANTINI
COMP: 
CORR: UNICOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA
CAD Nº: 302328000
NOT. Nº: 201892
END: AV. HORTENCIAS, 524, QD I, LOTE 05-06-07-14-15-
16, BAIRRO: JD. DOS SEIXAS
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2873/2020

  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: MARELLA VEICULOS LTDA
COMP: 
CORR: MARELA VEICULOS LTDA
CAD Nº: 104680000
NOT. Nº: 201870
END: AV. BADY BASSIT, 5055, QD , LOTE 32P/, BAIRRO: 
VILA IMPERIAL
NOME: JOSE ROBERTO ARNAL MARTINS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 403271000
NOT. Nº: 201867
END: R. MINAS GERAIS, 352, QD , LOTE , BAIRRO: VILA 
BOM JESUS
NOME: CESALTINO DUARTE ZAGUINI
COMP: 
CORR: CESALTINO DUARTE ZAGUINI
CAD Nº: 339795000
NOT. Nº: 201852
END: R. AMÉLIA SANCHES ROSA, QD 7, LOTE 17, BAIR-
RO: LOT. VILLA CASSINI
NOME: BIRICON CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
CORR: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
CAD Nº: 326331000
NOT. Nº: 201853
END: R. IDALINA CAMILO, QD B, LOTE 01, BAIRRO: RES. 
SANTA FILOMENA
NOME: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
COMP: 
CORR: LUIZ PAULO FURLAN POLETO
CAD Nº: 326333000
NOT. Nº: 201854
END: R. IDALINA CAMILO, QD B, LOTE 02-03, BAIRRO: 
RES. SANTA FILOMENA
NOME: REGIANE APARECIDA MONTENEGRO
COMP: 
CORR: REGIANE APARECIDA MONTENEGRO
CAD Nº: 326344000
NOT. Nº: 201856
END: R. MANOEL DURAN, QD B, LOTE 14, BAIRRO: RES. 
SANTA FILOMENA
NOME: PAULO GRYZB, ESPÓLIO DE
COMP: SYLVIO CALABREZZI, ESPÓLIO DE
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CORR: SYLVIO CALABREZZI, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 409468000
NOT. Nº: 201863
END: R. ANTONIO FREDERICO GERMANO, QD 05-C, 
LOTE D, BAIRRO: JD. VITÓRIA RÉGIA
NOME: HELENA PIRES SILVA
COMP: 
CORR: HELENA SILVA
CAD Nº: 307825000
NOT. Nº: 201866
END: R. PARTICULAR, QD 2, LOTE J, BAIRRO: LOT. JAY-
ME ROSÁRIO
NOME: AYDE HENRIQUETA OLIVIERI GIOVINAZZO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 408349059
NOT. Nº: 201873
END: R. DR. LAURO CESAR PEREIRA RIBEIRO, 1031, QD 
01, LOTE 01, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MAN-
ÇOR DAUD
NOME: JOSE RUGGIERO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105499010
NOT. Nº: 201883
END: R. DR. RAUL SILVA, 3266, QD 12, LOTE 08, BAIRRO: 
JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
NOME: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL
COMP: 
CORR: CATRICALA E CIA LTDA
CAD Nº: 404672000
NOT. Nº: 201909
END: R. ESPANHA, 399, QD 33, LOTE 01 AO 05-10-17 AO 
24, BAIRRO: VILA SINIBALDI
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2874/2020

  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 ROBERTO ARNAL MARTINS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 403271000
NOT. Nº: 201867
END: R. MINAS GERAIS, 352, QD , LOTE , BAIRRO: VILA 
BOM JESUS
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: DORALICE NOGUEIRA, ESPÓLIO DE
CORR: DORALICE NOGUEIRA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 234578000
NOT. Nº: 201835
END: R. ITALINA FABRETTI OGER, 1279, QD 73, LOTE 03, 
BAIRRO: JD SANTO ANTONIO I
NOME: JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 406624000
NOT. Nº: 201746
END: R. JOSÉ DINIZ, 368, QD 17, LOTE 19, BAIRRO: VILA 
DINIZ
NOME: BENUS MORALES FERNANDES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: BENUS MORALES FERNANDES, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 214490000
NOT. Nº: 201787
END: R. FERNANDOPOLIS, 3478, QD 41, LOTE 06, BAIR-
RO: ELDORADO (1ª PARTE)
NOME: EUNICE RODRIGUES GUILHERME
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 500109000
NOT. Nº: 201786
END: R. SÃO SEBASTIAO, 173, QD , LOTE , BAIRRO: 
GONZAGA DE CAMPOS
NOME: LETICIA TOLENTINO BILAC ELIAS FARINA
COMP: 
CORR: LETICIA TOLENTINO BILAC ELIAS FARINA
CAD Nº: 211153000
NOT. Nº: 201809
END: R. MIGUEL GRISI, 611, QD 15, LOTE 12, BAIRRO: 
JD. MUGNAINI
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA
CORR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CAD Nº: 227382000
NOT. Nº: 201816
END: R. AVELINO ANTONIO RIBEIRO, 131, QD 161, LOTE 
32, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: HELENA PIRES SILVA
COMP: 
CORR: HELENA PIRES SILVA
CAD Nº: 307825000
NOT. Nº: 201866
END: R. PARTICULAR, QD 2, LOTE J, BAIRRO: LOT. JAY-
ME ROSÁRIO
NOME: AYDE HENRIQUETA OLIVEIRA GIOVINAZZO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 408349059
NOT. Nº: 201873
END: R. DR. LAURO CESAR PEREIRA RIBEIRO, 1031, QD 
01, LOTE 01, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MAN-
ÇOR DAUD
NOME: JOSE RUGGIERO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105499010
NOT. Nº: 201883
END: R. DR. RAUL SILVA, 3266, QD 12,. LOTE 08, BAIR-
RO: JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO
COMP: 

CORR: 
CAD Nº: 104257000
NOT. Nº: 201888
END: R. CORONEL SPÍNOLA CASTRO, 4815, QD , LOTE 
02-A, BAIRRO: VILA REDENTORA
NOME: LAURIANO TEBAR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104134000
NOT. Nº: 201906
END: R. CORONEL SPÍNOLA CASTRO, 4794, QD , LOTE 
32P/, BAIRRO: VILA REDENTORA
NOME: RUI PAGLIONI
COMP: 
CORR: RUI PAGLIONI
CAD Nº: 211517000
NOT. Nº: 201922
END: R. JOÃO BENEDICTO SCARDOVA, 3323, QD 15, 
LOTE 05P/, BAIRRO: ELDORADO (3ª PARTE)
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2875/2020

  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: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CORR: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CAD Nº: 225771000
NOT. Nº: 201818
END: R. CLAUDIO MANUEL DA COSTA, 201, QD 146, 
LOTE 16, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: LETICIA SARTORI AIZIQUE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 270422000
NOT. Nº: 201810
END: R. MIGUEL ADVINCULA JOAZEIRO, 369, QD 49, 
LOTE 02, BAIRRO: PQ RES DIGNIDADE
NOME: RENATO AUGUSTO FORTUNATO
COMP: 
CORR: RENATO AUGUSTO FORTUNATO
CAD Nº: 228345000
NOT. Nº: 201711
END: R. ANDRE AGUILAR, 661, QD 182, LOTE 35, BAIR-
RO: JD ANTUNES
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: LUCAS MATIAS
CORR: LUCAS MATIAS
CAD Nº: 257820000
NOT. Nº: 201630
END: R. JOAO PEDRO GASPARO, QD 12, LOTE 13, BAIR-
RO: LOT SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: JOSE CARLOS BATISTA
COMP: 
CORR: JOSE CARLOS BATISTA
CAD Nº: 310420079
NOT. Nº: 201601
END: R. MARIA FRANCISCA PINTO, QD 04, LOTE 12, 
BAIRRO: VILA CLEMENTINA
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: RODRIGO APARECIDO DA SILVA FERREIRA
CORR: RODRIGO APARECIDO DA SILVA FERREIRA
CAD Nº: 257929000
NOT. Nº: 201640
END: R. JOÃO PEDRO GASPARO, QD 16, LOTE 20, BAIR-
RO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: LETICIA TOLENTINO BILAC ELIAS FARINA
COMP: 
CORR: LETICIA TOLENTINO BILAC ELIAS FARINA
CAD Nº: 211153000
NOT. Nº: 201809
END: R. MIGUEL GRISI, 611, QD 15, LOTE 12, BAIRRO: 
JD. MUGNAINI
NOME: MUNICIPIO DE SÃO MJOSÉ DO RIO PRETO
COMP: WALDOMIRO JOSÉ DA SILVA
CORR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
CAD Nº: 227382000
NOT. Nº: 201816
END: R. AVELINO ANTONIO RIBEIRO, 131, QD 161, LOTE 
32, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: ALLUC IMÓVEIS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104683007
NOT. Nº: 201879
END: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLI-
VEIRA, QD AA P/, LOTE , BAIRRO: JD. PINHEIROS
NOME: LAURIANO TEBAR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104134000
NOT. Nº: 201906
END: R. CORONEL SPINOLA DE CASTRO, 4794, QD , 
LOTE 32P/, BAIRRO: VILA REDENTORA
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2876/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para CONSTRUÇÃO 
DE MURETA (altura de 30cm) - MULTA DE 1 UFM POR 
METRO LINEAR, no prazo de 30 dias, a contar desta publi-
cação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na 
forma da legislação vigente. 
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: JOSE CUSTODIO PEREIRA, ESPÓLIO

CORR: JOSE CUSTODIO PEREIRA, ESPÓLIO
CAD Nº: 248405000
NOT. Nº: 201784
END: R. AURINO FERREIRA DO NASCIMENTO (TIGRAO), 
QD 09, LOTE 17, BAIRRO: JD BIANCO
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
         CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                      
          Inspetor Fiscal de Posturas                                            

EDITAL n° 2877/2019

  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: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: JOSE CUSTODIO PEREIRA, ESPÓLIO
CORR: JOSE CUSTODIO PEREIRA, ESPÓLIO
CAD Nº: 248405000
NOT. Nº: 201784
END: R. AURIANO FERREIRA DO NASCIMENTO (TI-
GRAO), QD 09, LOTE 17, BAIRRO: JD BIANCO
NOME: CARLOS DE MARQUI
COMP: ROSIMEIRE PERPETUA MARCILHO PRADO
CORR: CARLOS DE MARQUI
CAD Nº: 238473000
NOT. Nº: 201690
END: R. ELVIRA CELESTINO CANDIDO, QD 13, LOTE 389, 
BAIRRO: PQ DAS AROEIRAS
NOME: EUNICE RODRIGUES GUILHERME
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 500109000
NOT. Nº: 201786
END: R. SÃO SEBASTIAO, 173, QD , LOTE , BAIRRO: 
GONZAGA DE CAMPOS
NOME: VM PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: AUTOMOTIVE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
CAD Nº: 519038000
NOT. Nº: 201916
END: AV. LÉCIO ANAWATE, 250, QD I, LOTE 15 A 40, 
BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2878/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO EM LOTE VAGO, 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: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 255113000
NOT. Nº: 201686
END: R. EDUARDO ALCANTARA, QD I, LOTE 22, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO     
Inspetor Fiscal de Posturas                        

EDITAL  n° 2879/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
LIXOS E DETRITOS NO LOTE VAGO, no prazo de 24 ho-
ras a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 
sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: FUAD GATTAZ, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR:   
CAD Nº: 301358036
NOT Nº: 201803
END: R. ABÍLIO JORGE CURY, QD , LOTE , BAIRRO: JD. 
ALTO ALEGRE
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2880/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS EM LOTE VAGO, 
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: FUAD GATTAZ, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 301358036
NOT. Nº: 201803
END: R. ABÍLIO JORGE CURY, QD , LOTE , BAIRRO: JD 
ALTO ALEGRE
NOME: RUI PAGLIONI
COMP: 
CORR: RUI PAGLIONI
CAD Nº: 211517000
NOT. Nº: 201922
END: R. JOÃO BENEDICTO SCARDOVA, 3323, QD 15, 
LOTE 05P/, BAIRRO: ELDORADO (3ª PARTE)

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
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EDITAL n° 2881/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO 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: BENUS MORALES FERNANDES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: BENUS MORALES FERNANDES, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 214490000
NOT. Nº: 201787
END: R. FERNANDÓPOLIS, 3478, QD 41, LOTE 06, BAIR-
RO: ELDORADO (1ª PARTE)
NOME: JOÃO UMBERTO FERRARI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 410711000
NOT. Nº: 201754
END: R. GONÇALO VELHO CABRAL, 26, QD 04, LOTE 13, 
BAIRRO: PQ. ESTORIL
NOME: IVO MODESTO DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA TEBAR S/S LTDA
CAD Nº: 211768058
NOT. Nº: 201910
END: R. CATANDUVA, 690, QD 25, LOTE 05, BAIRRO: JD. 
VETORASSO
NOME: VM PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: AUTOMOTIVE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
CAD Nº: 519038000
NOT. Nº: 201916
END: AV. LÉCIO ANAWATE, 250, QD I, LOTE 15 A 40, 
BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL N° 2882/2020

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 Vigen-
te. 
NOME: JOÃO UMBERTO FERRARI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 410711000
NOT. Nº: 201754
END: R. GONÇALO VELHO CABRAL, 26, QD 04, LOTE 13, 
BAIRRO: PQ. ESTORIL
São José Do Rio Preto, 13 De Novembro De 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal De Posturas

EDITAL n° 2883/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-
05-06) E 5745/94 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: ANTONIO ALVES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO ALVES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 209827000
NOT Nº: 201671
END: R. MOYSES MIGUEL HADDAD, 571, QD 66, LOTE 
20, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

EDITAL n° 2884/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
RAMPAS/DEGRAUS DO PASSEIO, no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-
05-06) E 5745/94 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: ANTONIO ALVES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO ALVES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 209827000
NOT Nº: 201671
END: R. MOYSES MIGUEL HADDAD, 571, QD 66, LOTE 
20, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL 
São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

 
EDITAL n° 2885/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JOSE IGNACIO FRIAS ARRIETA
COMP: 
CORR: JOSE IGNACIO FRIAS ARRIETA
CAD Nº: 200104707
NOT. Nº: 52059
END: R. JAMIL BARBAR CURY, 1250, QD 21, LOTE 26, 
BAIRRO: JD. TARRAF II

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2886/2020

  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: ROSANGELA APARECIDA GUIMARAES GOMES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 257105000
MULTA Nº: 52069
END: R. ROBERTO MUNIA, 191, QD 31, LOTE 06P/ - 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n°2887/2020

  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: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP:         
CORR: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 240314000
MULTA Nº: 52083
END: AV. COMENDADOR ARNALDO LUIZ MARTINELLI, 
QD 13, LOTE 01, BAIRRO:RES. NATO VETORASSO 

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2888/2020

 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: VALDEMIR ORTIZ AUGUSTINHO
COMP: 
CORR: VALDEMIR ORTIZ AUGUSTINHO
CAD Nº: 236115000
MULTA Nº: 52082
END: R. LUIZA CERAZI WAITEMAN, QD J, LOTE 14, BAIR-
RO: JD. ANTONIETA

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2889/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para REMOÇÃO DE 
RESTOS DE PODAS DE ÁRVORES DE ÁREA PÚBLICA, 
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: VALDEMIR ORTIZ AUGUSTINHO
COMP: 
CORR: VALDEMIR ORTIZ AUGUSTINHO
CAD Nº: 236115000
NOT. Nº: 201760
END: R. LUIZA CERAZI WAITEMAN, QD J, LOTE 14, BAIR-
RO: JD. ANTONIETA

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2890/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NA VIA PÚBLICA no período 
de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos da Lei 
nº 7176/98 (05) sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: RAFAEL HENRIQUE BONIFACIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 270445000
NOT. Nº: 201820
END: R. CIRILO ROSSI, 238, QD 49, LOTE 25, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                          

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1016458-35.2019.8.26.0576. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf, na forma da Lei, etc. Faz Saber a 
Ulisses Ricardo Lourencetti, Brasileiro, Casado, RG 413543791, CPF 316.039.998-25, que lhe foi proposta uma ação de 
Requerimento de Apreensão de Veículo - Obrigação de fazer por parte de Nrp Distribuidora Ltda Me, para recebimento de 
R$ 22.007,18 – abr/2019, objetivando rescisão do contrato de compra e venda com reserva de domínio firmado em 
01.10.18, com a reintegração do veículo Fiat/Palio Fire, ano/mod. 16/16, cor branca, placas GGk 8069, chassi 
9BD171227G7601331, Renavam 1097053420, na posse da autora, em razão do inadimplemento do réu, bem como o 
pagamento das multas (R$ 1.060,93) e o valor relativo a depreciação do veículo. Foi deferida a tutela de urgência 
determinando a apreensão do referido veículo (cumprida em 16.05.19 – fls. 88). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo de 30 apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de setembro de 2020 K-14e15/11
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Sindicato inicia 
entrega de boletins

O   Sindicato dos Frentistas iniciou a entrega do seu boletim informativo trazendo todos os 
detalhes das negociações deste ano e como foi fechada a convenção coletiva 2020.

Segundo Antônio Marco dos Santos, presidente do Sindicato dos Frentistas de Rio 
Preto, eles vão aproveitar a entrega do material para conversar com a categoria e explicar como 
foram as negociações deste ano atípico. 

O boletim vai trazer detalhados os novos pisos para a categoria que são os seguintes a partir 
de 01º de janeiro de 2021: piso do Frentista vai R$ 1.319,00 + R$ 395,75 (periculosidade) = 
R$ 1.714,70 – por sua vez o Frentista/Caixa Diurno piso com adicionais inclusos R$ 1.978,50 – 
Frentista Noturno (R$ 2.143,38), Frentista/Caixa Noturno (R$ 2.473,73) e Gerente (R$ 3.429,40). 

Cláusulas sociais – benefícios como Tíquete Alimentação, Cesta Básica e Seguro de Vida estão 
garantidos até fevereiro de 2022. 

Tíquete - O Tíquete passa a valer R$ 19,75 a partir de 1º de janeiro de 2020 por dia trabalhado. 
Além das informações sobre as negociações deste ano o boletim convoca a categoria para 

participar de assembleia já para a campanha salarial de 2021.
Santos salienta que a entrega será feita de forma continua – já que a base territorial e grande 

e o objetivo é chegar a todos os trabalhadores representados pelo sindicato.

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

QUÍMICOS CONVENÇÃO 2020

SINDALQUIM
Foi finalizada na semana pas-

sada as negociações deste ano 
do setor Químico com o fecha-

mento da Convenção Coletiva deste 
ano os trabalhadores tem garantido 
um reajuste de 4,77%.
Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do Sindalquim (Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Químicas 
e Farmacêuticas), a orientação que 
o sindicato está passando para as 
empresa que façam o reajuste de no 
mínimo 5% para valorizar seus fun-
cionários. Ele salienta que cerca de 
20 empresas sendo elas as que têm 
o maior número de trabalhadores já sinalizaram darão esse percentual. As demais estão 
orientadas para fazer o mesmo o setor tem cerca de 110 empresas.
No que diz respeito à PLR (Participação nos Lucros e Resultados) a expectativa é que as 
empresas apesar do ano ter sido difícil para todos por conta dos impactos da pandemia 
mantenham o valor aplicado até o ano passado. 
 “Estamos acreditando que as empresas vão participar o mesmo valor do ano passado”, 
salientou Alves Filho.
Cláusulas Sociais – as cláusulas sociais dos químicos têm validade por dois anos por conta 
disto as mesmas tem validade até 31 de outubro de 2021.
A categoria tem como data base o dia 1º de novembro.

Negociações do
setor de Mármore 

continuam emperradas

As negociações deste 
ano do setor de 
Mármore e Granito 

continuam emperradas por 
conta do setor patronal. 
Segundo Nelson 
Ioca, presidente do 
Siticom (Sindicato 
dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção 
e Mobiliário de Rio Preto 
e região) – as negociações 
que estavam avançadas 
onde uma contraproposta 
feita pelo patronal tinha sido aceita pelos sindicatos dos empregados – 
mas que infelizmente após isso o impasse voltou já que eles quiseram 
retirar outros itens da convenção da categoria.  
As tratativas devem ser retomadas somente após 18 de dezembro 
quando foi agendada a próxima reunião. 
Ioca salienta que caso não aconteça avanços até este limite iniciará as 
tratativas individualizadas com as empresas do setor. “A Convenção de 
2019 só foi assinada neste ano – não queremos que isso se repita na 
negociação de 2020” finalizou Ioca. 

Conselho Municipal de Saúde 

O MSU (Movimento Sindical Unificado) terá sua representação mais uma vez no Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) com a eleição nesta última quinta-feira (12) de Sanny Lima Braga, 
presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (titular) e Ilson Martins, diretor do 
Sindalquim (suplente).


