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MAUS-TRATOS Mais um flagrante de maus-tratos a animais registrado em Rio Preto 
na última sexta-feira; cães foram resgatados e levados para atendimento veterinário.      Pág.A5

Jacaré joga hoje 
contra Botafogo 
a partir das 15h
O Rio Preto recebe o Bota-

fogo de Ribeirão Preto neste 
domingo (22), às 15h, pela 
Copa Paulista. O Jacaré tenta 
embalar na competição em seu 
último jogo em casa na primeira 
fase depois de ter vencido o 
Marília por dois a um na última 
quarta-feira (18).        Pág.A9

Leão entra em campo às 19h

Vitória garante 
classificação hoje 

ao Mirassol
O Mirassol realiza sua úl-

tima partida em casa neste 
domingo (22), às 19h, pela 
primeira fase da série D do 
Campeonato Brasileiro contra 
a Cabofriense. Uma vitória ga-
rante o Leão na próxima fase 
da competição, independente 
de qualquer resultado. Pág.A9

Mais duas festas 
clandestinas com 

jovens são fechadas
A Guarda Civil Municipal 

(GCM) e a Vara da Infância e 
Juventude interditaram duas 
festas clandestinas entre a 
noite de sexta-feira (20) e 
a madrugada deste sábado 
(21), na região de Rio Preto.
O primeiro flagrante foi em 
uma chácara localizada às 
margens da rodovia Décio 
Custódio da Silva.   Pág.A4Festa clandestina com música eletrônica com mais de 400 jovens

O Seade (Sistema Estadual 
de Análise de Dados e Estatís-
ticas) divulgou estudo sobre a 
expectativa de vida no Estado 
de São Paulo. A região de São 
José do Rio Preto apresentou 
a terceira maior média, com 
uma expectativa de 76,8 anos. 
Na pesquisa realizada pelo 
Seade em 2015, Rio Preto 
aparecia com uma expectativa 
de 76,1 anos, sendo a maior 
do Estado na época.  Pág.A5

Jovem com 
moto em 

fuga atropela 
policial

Um jovem de 21 anos 
foi preso após atropelar um 
policial militar durante uma 
perseguição, na noite des-
ta sexta-feira (2), no bairro 
Amizade, em Rio Preto. Ele 
não tinha Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH).
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, a Polícia Militar realizava 
patrulhamento pelo bairro 
quando viu o rapaz.    Pág.A4

Pedidos de seguro-desemprego 
têm alta de 6,8% em outubro

O número de pedidos de se-
guro-desemprego em Rio Preto 
aumentou em 6,8% no mês de 
outubro. De acordo com os dados 
do Ministério da Economia, foram 

1.734 requerimentos no período 
contra 1.623 no mês passado. 
Esse é o segundo aumento se-
guido desde a queda no número 
de pedidos no mês de agosto.

“É difícil não associar esse aumento 
a pandemia, já que muitas empresas 
ainda estão em processo de recu-
peração”, comentou o economista 
José Mauro da Silva.            Pág.A7

Mercado de 
sanitização fatura 

até 70% mais
A tentativa de diminuir os 

riscos de contaminação pelo 
coronavirus está impulsionan-
do o mercado de sanitização. 
Empresas do ramo multipli-
caram os atendimentos, e a 
procura fez crescer 70% no 
faturamento.           Pág.A7Mercado de sanitização cresce

Mulheres são apenas 16% dos 
vereadores eleitos na região
A representação feminina 

nas Câmaras  da região ele-
geu apenas 27 mulheres como 
vereadoras, número este que 
representa 16,36% do total 
de 165 vereadores eleitos em 
17 municípios pesquisados.
Em Rio Preto houve uma redução 

do número de mulheres na Câ-
mara, de três da atual legislatura 
para duas na próxima; nenhuma 
nova mulher foi eleita na cidade.
Quatro Câmaras da região não te-
rão nenhuma mulher vereadora são 
elas: Potirendaba, Monte Aprazível, 
Ipiguá e Orindiúva.          Pág.A3
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ARTIGO

Os dias mais intensos - Uma 
história pessoal de Sergio Moro

Muito se especula sobre 
a vida pessoal do ex-ministro 
Sergio Moro, um dos principais 
personagens da história recente 
do Brasil e responsável pela 
maior operação anticorrupção 
do país. Com um estilo reser-
vado e discreto, Moro se tornou 
uma figura pública que causa 
alvoroço por onde passa. Com 
um olhar privilegiado de quem 
acompanhou de perto os prin-
cipais momentos da carreira do 
ex-magistrado, Rosangela Moro 
compartilha diálogos, percep-
ções e as mudanças na rotina 
da família em períodos em que 
o marido esteve no comando 
da Lava Jato e foi ministro da 
justiça do governo Bolsonaro.

O casal se conheceu na 
década de 1990 na Faculdade 
de Direito de Curitiba, quando 

Rosangela era graduanda e 
Sergio Moro um jovem professor 
recém-contratado para assumir 
a cadeira de Direito Constitu-
cional. A autora narra no livro 
o início da vida do casal em 
Cascavel, interior do Paraná, 
para onde se mudou quando 
Moro assumiu o posto de juiz 
federal. Desde então, tentando 
equilibrar os papéis de mãe de 
dois filhos, advogada dedicada 
à prestação de serviços para as 
Apaes e de esposa, Rosangela 
acompanha a rotina da família 
se modificar a cada dia. Em 
2007, após o juiz dar ordem de 
prisão a um traficante de drogas 
e à sua esposa, a Polícia Federal 
precisou designar uma equipe 
de escolta para os Moro. Esse 
foi o primeiro grande desafio 
da família.

Em Os dias mais intensos, 
Rosangela resgata alguns mo-

Rosangela MORO mentos marcantes da Operação 
Lava Jato como o dia em que 
Lula foi preso e o áudio do te-
lefonema entre o ex-presidente 
e a então presidenta Dilma re-
percutiu país afora. No capítulo 
‘Tchau querida’, ela revela que 
Moro estava jogando basquete 
com os filhos enquanto o Brasil 
parava na frente da televisão. 
“Sergio Moro é assim: quando 
ultrapassa o momento reflexivo 
para tomar uma decisão, ele vira 
a página e espera pelo próximo 
capítulo, sabendo de todas as 
consequências que suas esco-
lhas podem surtir. Eu nunca o 
vi remoendo decisões ou pen-
sando, a posteriori, se poderia 
ter agido de outra maneira”, ela 
conta no livro.

Sobre a passagem de Moro 
ao ministério da justiça, Rosan-
gela cita a esperança sentida no 
início do mandato de Jair Bolso-

naro, a quem se refere como 
um “outsider, que se propunha 
a mudar os rumos do país”, mas 
revela que depois das ‘frituras’ 
de Sergio no governo começou 
a ver o cenário com outros 
olhos. “Meu marido sentia que 
suas pautas eram órfãs do Go-
verno, o que confessava a mim, 
e seguiu em frente até o limite 
do que, para ele, seria aceitável. 
Se fosse subordinado à vontade 
de alguém, ele não teria conde-
nado pessoas poderosas como 
fez. Eu não sei dizer o motivo 
de o Planalto não encampar o 
que Moro defendia: se era para 
evitar o protagonismo dele na 
agenda anticorrupção ou se era 
porque não queria que a pauta 
avançasse. O Governo se aliou 
a pessoas que não têm um 
currículo exemplar e a pauta 
anticorrupção poderia não ser 
mais interessante para eles”, 

ela conta.
No livro, Rosangela também 

critica a posição do governo 
com relação à pandemia, afir-
mando tratar-se de uma atitude 
negacionista com relação à 
gravidade do problema com 
a qual não concorda e reflete 
sobre as ofensas intensificadas 
que a família passou a sofrer 
após a saída do marido do 
ministério. De acordo com ela, 
“antilavajatistas somam-se aos 
bolsonaristas para criticar a 
todos nós, como se o culpado 
de um assassinato fosse quem 
descobre o cadáver, e não o seu 
assassino”.

Sobre a autora

Nascida em 28 de maio de 
1974, Rosangela Wolff Moro é 
filha de uma professora e de 
um mestre de obras que não 

pouparam esforços para a edu-
cação dos filhos em excelentes 
escolas em Curitiba. Cursou a 
Faculdade de Direito de Curiti-
ba, especializando-se em direito 
publico, ramo no qual atua 
até hoje. Casada com Sergio 
Moro, acompanhou-o em sua 
trajetória de magistrado pelo 
interior do Paraná e de Santa 
Catarina até 2003, quando 
fixou novamente residência em 
Curitiba. Identificou-se com o 
movimento das APAEs e com 
as associações de pessoas com 
doenças raras e vem prestando 
serviços jurídicos para esse seg-
mento. Publicou dois livros: Re-
gime Jurídico das Organizacões 
da Sociedade Civil, de 2014, 
e Doenças Raras: Entender, 
Acolher e Atender, de 2020. 
Fez pós-graduação em Direito 
Tributário na Universidade de 
Joinville. Tem dois filhos.

Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 201 - novembro de 2020facebook.com/hrecreio

Dia da Consciência Negra

Boneca Abayomi
Para acalentar seus filhos durante as terrí-
veis viagens a bordo dos tumbeiros – navio 
de pequeno porte que realizava o transporte 
de escravos entre África e Brasil – as mães 
africanas rasgavam retalhos de suas saias 
e a partir deles criavam pequenas bonecas, 
feitas de tranças ou nós, que serviam como 
amuleto de proteção. As bonecas, símbo-
lo de resistência, ficaram conhecidas como 
Abayomi, termo que significa ‘Encontro 
precioso’, em Iorubá. Sem costura alguma 
(apenas nós ou tranças), as bonecas não 
possuem demarcação de olho, nariz nem 
boca, isso para favorecer o reconhecimento 
das múltiplas etnias africanas.

Qumbe - doce de coco africano
Ingredientes:
- 2 xícaras (chá) de coco ralado seco e sem açúcar;
- 1/2 xícara (chá) de leite de coco;
- 1 e 1/2 xícaras de açúcar refinado;
- 1/2 xícara de leite;
- 1/4 xícara (chá) de farinha de trigo e
- Coco ralado para envolver os docinhos

Modo de preparo:
1) Hidrate o coco com o leite de coco e reserve;
2) Em uma panela coloque o açúcar e leve ao fogo 
até ficar cor de caramelo. Adicione o coco hidrata-
do, o leite e a farinha de trigo;
3) Cozinhe por mais uns 5 minutos;
4) Deixe esfriar completamente;
5) Pegue pequenas porções, faça bolinhas e passe 
no coco ralado.

As tranças de Bintou
Este livro conta a história de Bintou, uma 
menina negra que não se contenta com 
seus ‘birotes’ no cabelo e sonha usar tran-
ças como sua irmã mais velha. A história 
é contada a partir de um contexto cultural 
específico, um momento universal - a passa-
gem da infância para a adolescência.
Autora: Diouf, Sylviane A.
Editora: Cosac & Naify 
Idade recomendada 08 a 11 anos

 O dia 20 de novembro é o dia da Consciência Negra. O feria-
do é facultativo, mas a relevância da data é enorme: nesse dia, nos 
lembramos da luta da população negra ao longo dos séculos por 
igualdade de direitos e oportunidades na sociedade. Para apoiar os 
professores com conteúdos e discussões que podem render não 
apenas em novembro, mas durante o ano inteiro, o canal Heróis 
da Educação (www.youtube.com/heroisdaeducacao). Tem culinária 
africana, artesanato e contação de história! Confira o especial que 
separamos para você!
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Fim de carreira…
No final da atual legislatura acaba um ciclo de oito mandatos 

do vereador Gérson Furquim (Podemos, foto), atualmente o mais 
antigo na Câmara. Furquim sempre foi um vereador enigmático, 
de falar pouco, avesso a dar entrevista à imprensa, porém, o seu 
forte mesmo é atuar nos bastidores com o objetivo de orientar 
vereadores novatos ou aqueles menos esclarecidos durante as 
votações dos projetos. Depois da derrota no último domingo, 
quando obteve votação irrisória, Furquim não atende o celular 
e nem responde perguntas feitas pelo aplicativo do WhatsApp. 
Diante do seu silêncio, não dá para prever se ele pretende ou não 
encerrar a sua longínqua carreira política na Câmara. Agora, pelo 
último desempenho, talvez chegou o momento de dizer adeus 
ao Legislativo, afinal, os correligionários vão envelhecendo e o 
político que não renovar o quadro está fadado ao fracasso nas 
urnas. Voto não é uma fonte d’água, mas, se o curral eleitoral 
não for convencido com propostas inovadoras, também seca…

Emplacar
O presidente do DC, Adil-

son Feliciano, lamentou o 
fraco desempenho do can-
didato a prefeito Rogério Vi-
nicius, nas últimas eleições. 
O candidato obteve 0,73% 
dos votos válidos, 1.487. 
Feliciano disse que, sem 
recurso financeiro e tempo 
no horário gratuito na tele-
visão, fica difícil concorrer 
no processo eleitoral. “Foi 
a realidade dos fatos”, diz. 
Como coordenador do DC 
na região, o morubixaba diz 
que agora vai se empenhar 
para emplacar uma dupla 
afim de disputar as eleições 
para deputados federal e 
estadual, em 2022.

Prevaricação
Projeto da deputada federal Chris Tonietto (PSL-RJ) determina 

que o funcionário público que não comunicar às autoridades crime 
de ação pública de que tomou conhecimento no trabalho poderá 
ser punido por prevaricação, cuja pena é de detenção de 3 meses 
a 1 ano e multa. A pena prevista no Código Penal, a prevaricação 
ocorre quando o funcionário público, para satisfazer interesse 
próprio, atrasa ou deixa de praticar ato de sua responsabilidade. 
Ou ainda quando pratica ato de forma contrária ao que diz a 
lei. Atualmente, a omissão de comunicação de crime de ação 
pública é considerada contravenção penal, punível apenas com 
multa. Os crimes de ação pública são aqueles que não exigem 
autorização da vítima para ser levados à Justiça, como violência 
contra menor de idade. “A alteração proposta constitui poderoso 
instrumento para uma repressão mais eficaz” disse a parlamentar.

Diálogo
O presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), diz que o 
resultado das eleições mu-
nicipais no primeiro turno, 
realizado no último domingo, 
mostra o crescimento de 
ambiente de maior diálogo 
e equilíbrio, onde se res-
peitem as divergências de 
forma mais clara. “Mostra 
o fortalecimento de partidos 
no espectro mais liberal na 
economia e melhor diálogo 
da sociedade em outros 
temas, sem radicalização”, 
diz. Observou influência me-
nor das redes sociais que, 
segundo ele, graças ação do 
Parlamento e do STF.

Drogas ilícitas
Projeto exige exame to-

xicológico de larga janela 
de detecção à lista de do-
cumentos necessários ao 
registro de candidatura a 
cargos eletivos. A testa-
gem positiva para o uso de 
drogas levará à recusa por 
inelegibilidade. O texto é de 
Carla Zambelli (PSL-SP): “A 
atividade política deve ser 
encarada sob a lente rigoro-
sa da compreensão técnica 
e temática das matérias 
submetidas à deliberação 
dos órgãos internos, a exigir 
do político eleito dedicação 
e esforço intelectual, que 
seria prejudicado pelo uso 
de drogas ilícitas”.

Cláusula
Os partidos que não me-

lhorarem seus desempe-
nhos nas eleições em 2022, 
começam a enfrentar sério 
risco de cair no ostracismo. 
A cláusula de barreira é 
um dispositivo que restringe 
ou impede a atuação par-
lamentar de determinado 
partido que não atinge um 
percentual de votos. No sis-
tema proporcional, a cláusula 
obriga que qualquer partido 
atinja um mínimo de votação 
para obter representação 
parlamentar. Isso pode ser 
no âmbito nacional ou mais 
restrito nos estados ou muni-
cípios. O Novo, por exemplo, 
já está no limite!

Base
O povo está cada vez 

mais atento em relação ao 
resultado da eleição pro-
porcional, a que possibilitou 
eleger vereadores para as 
câmaras no último domingo. 
A pergunta mais insistente é 
se o prefeito reeleito Edinho 
Araújo (MDB) terá ou não 
base suficiente na Casa 
para aprovar seus projetos. 
Sem sombra de dúvida, terá 
entre 14 a 16 vereadores. 
João Paulo Rillo (PSOL) é o 
que vai fazer o contraponto, 
agora, não significa oposição 
sistemática. Renato Pupo 
(PSDB) também deverá dar 
algumas cutucadas, como 
sempre fez.

Amplia
A cláusula de barreira 

impediu que os partidos 
fizessem coligações para 
disputar as últimas eleições 
municipais, no sistema pro-
porcional. Para as eleições 
de 2022, a cláusula se 
estende às disputas para 
deputado estadual e fede-
ral. Ou seja, cada partido 
terá de disputar as eleições 
individualmente. Os partidos 
que já estão enfrentando 
dificuldades, se não alavan-
car seus desempenhos em 
2022, podem desaparecer 
do mapa eleitoral. O parti-
do Novo, portanto, se não 
eleger deputados, não terá 
tempo para envelhecer.

Mulheres são apenas 16,3% 
de vereadores na região

A representação femini-
na nas Câmaras  da região 
elegeu apenas 27 mulhe-
res como vereadoras, nú-
mero este que representa 
16,36% do total de 165 
vereadores eleitos em 17 
municípios pesquisados.

Em Rio Preto houve uma 
redução do número de mu-
lheres na Câmara, de três 
da atual legislatura para 
duas na próxima; nenhuma 
nova mulher foi eleita na 
cidade.

Quatro Câmaras da re-
gião não terão nenhuma 
mulher vereadora são elas: 
Potirendaba, Monte Aprazí-
vel, Ipiguá e Orindiúva.

Executivo - dos 17 
municípios apenas qua-
tro mulheres foram eleitas 
prefeitas: Gi Franzotti (Po-
tirendaba), Mireli Martins 
(Orindiúva), Dra. Tania Tole-
do Yugar (Nova Granada) e 

Célia Matos (Mirassolândia).
Apesar de ter uma mulher 

como prefeita, Potirendaba 
não terá representantes fe-
mininas na Câmara nos pró-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO
Câmara troca servidores e adia 

sessão para quinta-feira
O sistema interno de infor-

mática da Câmara Municipal de 
Rio Preto vai ficar fora do ar no 
inicio da próxima semana para 
passar por troca dos servidores.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), por conta desta 
mudança o sistema de proto-
colo da Casa ficar fora do ar 
até a próxima quarta-feira (25).

Por conta disso a sessão 
ordinária será vai acontecer 
apenas na próxima quinta-feira 
(26) e não no dia habitual as 
terças-feiras.

Por conta da alteração na 
data a ordem do dia da 41ª 
sessão com os projetos que 
farão parte da pauta de votação 
deve ser divulgada apenas na 
véspera.

Sérgio SAMPAIO

Executivo veta mais prazo para 
motorista de aplicativo trocar veículo

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou integralmente 
o projeto de lei que dava 
mais prazo para os mo-
toristas de aplicativos de 
mobilidade urbana fazerem 
a troca de seus veículos 
conforma determina a le-
gislação municipal. 

O projeto aprovado no 
mês passado na Câmara de 
Rio Preto de autoria do ve-
reador José Carlos Marinho 
(Patriota) altera o artigo 9º 
da Lei 13.204, e ampliou 
de 10 para 20 anos o prazo 
de uso do veículo.

Esse é o prazo máximo 

de fabricação dos veículos 
que podem ser usados para 
a prestação deste serviço na 
cidade.

a mudanças feitas em ou-
tras leis no mesmo sentido 
de outros meios de transpor-
te de passageiros na cidade.  

Em um trecho da justi-
ficativa eles colocam que 
“moto-táxis e táxis o prazo 
de 10 e 8 anos, respecti-
vamente, de ano de fabri-
cação”.

Por sua vez o veto vem 
embasado em parecer da 
Secretaria de Trânsito que 
salienta que a alteração 
proposta pelo projeto eleva-
ria o risco à segurança dos 
usuários, tendo em vista o 
enorme desgaste que os 
veículos sofrem no desem-
penho de suas atividades.

Sérgio SAMPAIO

Em sua justificativa a 
prefeitura salienta que a 
ampliação do prazo é des-
proporcional se comparado 

Divulgação

TRANSPORTE

17 CIDADES

Projeto vetado é do vereador José Carlos Marinho

ximos quatro anos. “Eu sinto 
muito por isso. Faz muita 
falta ter mais mulheres po-
líticas. Geralmente são elas 
que têm que levar os filhos 

Gi Franzotti, uma das quatro prefeitas eleitas na região

no médico ou na escola, e 
com isso acabam ficando sa-
bendo muito mais sobre os 
reais problemas da cidade”, 
lamentou Gi Franzotti.

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Homens também são 84% na média nacional

No último domingo (15) 
foram eleitos 57.608 vere-
adores. Apesar do número 
de candidatos negros eleitos 
ter aumentado, com 3.569 
(6,16%), ainda é muito inferior 
aos 31.053 (53,56%) brancos 
eleitos. O número vereadores 
eleitos que se declararam da 
cor parda é de 22.363. Tam-
bém foram eleitos vereadores 
que se declararam da cor ama-
rela (233) e indígenas (182).  

Outro ponto de desigualda-
de está no gênero. Oitenta e 
quatro por cento dos vereado-

res eleitos são homens e 16% 
são mulheres.

Quando o assunto é escola-
ridade, o número de vereadores 
eleitos com ensino médio com-
pleto é maioria, com 21.678. 
Em seguida, aparecem aqueles 
com ensino superior completo, 
17.716. Na outra ponta da 
estatística, 1.083 vereadores 
eleitos declararam que apenas 
“leem e escrevem”.

Profissão
A maioria dos vereado-

res eleitos declarou ter como 
profissão o próprio trabalho 
na Câmara Municipal. Foram 
12.403 eleitos (21,39%) que 

declararam “vereador” como 
profissão. Outras profissões 
bastante citadas foram servidor 
público municipal (12,08%), 
agricultor (9,20%), empre-
sário (6,10%) e comerciante 
(4,88%).

Das dezenas de profissões 
declaradas pelos vereadores 
eleitos, muitas foram citadas 
por apenas uma pessoa. Den-
tre elas, coreógrafo e bailarino, 
carvoeiro, comissário de bordo, 
ourives e, curiosamente, minis-
tro de estado.

Partidos
O MDB foi o campeão de 

eleições para vereador. O par-
tido emplacou 7.325 candida-
tos nas câmaras municipais, 
12,63% do total. Outros par-
tidos com grande número de 
vereadores foram PP (6.342 / 
10,94%), PSD (5678 / 9,79%), 
PSDB (4371 / 7,54%) e DEM 
(4338 / 7,48%).

O PT, um dos partidos mais 
tradicionais do país, elegeu 
2.660 vereadores (4,59%). Já 
o PSL emplacou 1.203 verea-
dores (2,07%).

Os partidos que elegeram 
menos vereadores foram o 
PSOL (88 / 0,15%), PMB (46 / 
0,08%) e Novo (29 / 0,05%).

Agência BRASIL

Divulgação

Troca de servidores da Câmara de Rio Preto suspende serviços e adia sessão
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GCM e Vara da Infância fecham mais 
duas festas clandestinas com jovens

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) e a Vara da Infância e 
Juventude interditaram duas 
festas clandestinas entre a 
noite de sexta-feira (20) e 
a madrugada deste sábado 
(21), na região de Rio Preto.

O primeiro flagrante foi 
em uma chácara localizada 
às margens da rodovia Décio 
Custódio da Silva, entre Rio 
Preto e Ipiguá. No local, havia 
aproximadamente 100 pesso-
as. Elas estavam aglomeradas 
e não faziam uso de máscara 
de proteção. Também havia 
menores de 18 anos.

O evento cobrava ingres-
so para entrar, tinha DJ e 
até seguranças na portaria. 

Pulseiras de controle foram 
apreendidas.

O segundo evento flagrado 
pelos agentes da GCM e da 
Vara da Infância e Juventude 
foi em uma chácara que fica 
em Engenheiro Schmitt, distrito 
de Rio Preto. Aproximadamente 
400 pessoas participavam da 
festa de música eletrônica.

Elas também não usavam 
máscara de proteção e desres-
peitavam as regras de distan-
ciamento impostas em razão 
da pandemia da Covid-19. Os 
agentes também flagraram a 
presença de menores de 18 
anos no local.

Os eventos foram paralisa-
dos e os organizadores condu-
zidos para a Central de Flagran-
tes. Eles devem responder por 
infração de medida sanitária.

Vinicius LOPES
redacao@dhoje.com.br Flagrante de 

festa
clandestina 
com 
centenas de 
jovens sem 
máscara e 
aglomerados

Divulgação

Jovem sem CNH 
em fuga de moto 
atropela policial

Um jovem de 21 anos 
foi preso após atropelar um 
policial militar durante uma 
perseguição, na noite desta 
sexta-feira (2), no bairro 
Amizade, em Rio Preto. Ele 
não tinha Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a 
Polícia Militar realizava patru-
lhamento pelo bairro quando 
viu o rapaz dirigindo uma mo-
tocicleta de maneira suspeita.

Foi dada ordem de para-
da, mas ele não obedeceu 
e fugiu. Em um determinado 
momento da perseguição, os 
policiais pararam a viatura 
no meio de uma rua, com 
o objetivo de interdita-la, e 

desceram do veículo. Mesmo 
assim, o jovem não parou e 
atropelou um dos PMs.

O rapaz só foi capturado 
após cair da moto. A polícia 
precisou usar força física e 
algemas para prende-lo. Ele 
não tinha licença para dirigir. 
O policial atropelado sofreu 
escoriações, recebeu atendeu 
médico e passa bem.

O jovem foi levado à Cen-
tral de Flagrantes, onde foi 
determinado a prisão em 
flagrante por lesão corporal 
culposa na direção de veículo, 
dirigir sem habilitação e fugir 
do local de acidente.

Uma fiança no valor de R$ 
700,00 foi estipulada e paga 
pelo jovem, que vai responder 
pelos crimes em liberdade. O 
caso será investigado.

Vinicius LOPES

PERSEGUIÇÃO

Jovem foi encaminhado à Central de Flagrantes, pagou 
fiança e foi solto

Arquivo DHOJE

Flagrante de tráfico 
de drogas no Santo 

Antonio tem um preso

A Polícia Militar prendeu 
um jovem de 22 anos por 
tráfico de drogas nesta sex-
ta-feira (20), no bairro Santo 
Antônio, em Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, os 
policiais realizavam patru-
lhamento pelo bairro quando 
viram o suspeito, que fugiu 
ao perceber a presença da 
viatura. O rapaz segurava 
uma sacola plástica, que foi 
abandonada na fuga.

Ao ser abordado, a PM 
encontrou no bolso da calça 
do rapaz quatro porções de 
maconha, embaladas em 
plástico filme, prontas para 
a venda e R$ 39,00 em di-
nheiro. Dentro da sacola, os 
policiais localizaram outras 
41 porções do mesmo en-
torpecente.

O jovem assumiu que a 
droga encontrada com ele 
era para uso próprio, mas 
que desconhecia o entorpe-
cente que estava na sacola. 
Ele também disse aos poli-
ciais que era morador de rua 
e que não estava traficando.

Ao ser dado voz de pri-
são, o rapaz tentou agredir 
os policiais, sendo neces-
sário o uso da força par 
algema-lo. Por causa de 
escoriações ocasionadas 
na ação, o suspeito foi en-
caminhado para Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
Norte.

Depois do atendimento, 
o suspeito foi levado para a 
Central de Flagrantes, onde 
prestou depoimento. Ele foi 
transferido para o cárcere 
da Divisão Especializada 
de Investigações Criminais 
(Deic) de Rio Preto.

Vinicius LOPES

CASA CAIU

NO CENTRO

PM prende acusado de furto a farmácia
Um homem de 30 anos foi 

preso após furtar uma farmá-
cia que fica na área central de 
Rio Preto. O crime foi na ma-
drugada de sexta-feira (20).

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a Polícia Militar foi até o esta-
belecimento e constatou que 
o forro e o telhado do imóvel 
haviam sido danificados. O 
proprietário da farmácia tam-
bém mostrou imagens das 
câmeras de segurança.

Com base no que foi re-
gistrado pelas câmeras, os 
policiais saíram em diligên-
cias pela região onde está 
localizado o estabelecimento 

Vinicius LOPES

NA CONTRAMÃO

Entregador embriagado provoca 
acidente em alça de acesso

Vinicius LOPES

Um entregador de 33 
anos provocou um aci-
dente de trânsito na alça 
de acesso da rodovia 
Washington Luís para a 
região Norte de Rio Preto, 
na manhã desta sexta-fei-
ra (20).

Segundo informações 
da Polícia Militar Rodovi-
ária, o entregador seguia 
de moto pela via, quando 
invadiu a faixa de rola-
mento contrária e bateu 
de frente um carro. Nin-

guém ficou ferido.
Em contato com o mo-

tociclista, os policiais ro-
doviários notaram que 
ele apresentava sinais de 
embriaguez e fizeram o 
teste do etilômetro, que 
apontou 1,25 miligramas 
de álcool por litro de ar 
expelido. O motorista do 
carro também fez o teste 
do bafômetro, que deu 
resultado negativo.

O entregador foi enca-
minhado para a Central de 
Flagrantes, onde ficou à 
disposição da Justiça.

EM RIO PRETO

Briga por cachaça 
termina com homem 

esfaqueado

Um homem de 51 anos 
foi esfaqueado após negar 
dar cachaça para o outro, na 
sexta-feira (20), em Rio Preto. 
O caso aconteceu próximo ao 
Terminal Rodoviário.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocor-
rência, a Polícia Militar foi 
acionada via Copom para 
atender uma ocorrência de 
lesão corporal.

Quando os policiais che-
garam no local se depararam 
com a vítima sendo socorrida 

por uma Unidade do Resga-
te para o Hospital de Base. 
Ela tinha um ferimento nas 
costas.

O homem disse aos poli-
ciais que pela manhã negou 
cachaça ao agressor, que foi 
embora. Pouco tempo de-
pois, o suspeito retornou ao 
local e, após uma discussão, 
desferiu um golpe de faca 
contra a vítima, acertando 
as costas.

O agressor fugiu após a 
briga. A Polícia Militar faz 
buscas para encontra-lo. O 
caso será investigado.

Vinicius LOPES

NO TERMINAL

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Arquivo DHOJE

Vítima foi atendida pela unidade de Resgate e levada ao HB

e encontraram o suspeito na 
Praça Cívica. Ele tinha uma 
bolsinha onde guardava um 
celular, um desodorante com 
a etiqueta da farmácia e R$ 
17,00 em dinheiro.

Ao ser questionado, o sus-
peito, que atende pelo nome 
social de Karol, confessou o 
furto alegando que precisava 
do dinheiro para o consumo 
de drogas. O dono da farmácia 
reconheceu os pertences que 
haviam sido furtados.

O homem foi encaminhado 
para a Central de Flagrantes, 
onde permaneceu à disposição 
da Justiça. Ele vai responder 
pode furto qualificado. Todos 
os pertences foram devolvidos 
ao dono da farmácia.

Arquivo DHOJE
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Expectativa de vida na região 
é terceira maior no Estado

O Seade (Sistema Esta-
dual de Análise de Dados 
e Estatísticas) divulgou 
estudo sobre a expectativa 
de vida no Estado de São 
Paulo. A região de São José 
do Rio Preto apresentou a 
terceira maior média, com 
uma expectativa de 76,8 
anos. 

O sociólogo e professor 
da Unesp de Rio Preto, 
Fábio Fernandes Villela, 
afirma que a valorização de 
pessoas idosas contribuiu 
para a melhora da expec-
tativa de vida na região. 
“Eu acredito que o principal 
fator que influencia neste 
dado seja o desenvolvimen-
to de serviços socioassis-
tenciais de proteção social 
no território dos municípios, 
em unidades governamen-
tais ou não-governamen-
tais. No caso da nossa 
região, posso destacar a 
valorização das pessoas 
idosas, contribuindo para a 
melhoria dos níveis de saú-
de físico-mental e social”, 
comentou.

Na pesquisa realizada 
pelo Seade em 2015, Rio 
Preto aparecia com uma 
expectativa de 76,1 anos, 
sendo a maior do Estado na 
época. Cinco anos depois, 
a região foi superada por 
Ribeirão Preto (77 anos) 

e Campinas (76,9). Já as 
menores expectativas apa-
recem na Região Metropo-
litana da Baixada Santista 
(74,7) e nas regiões de 
Itapeva (74,8) e Registro 
(75,4). Já na região Me-
tropolitana de São Paulo o 
índice ficou entre 76 e 76,5 
anos.

“Devido à capilaridade 
da rede de serviços socio-
assistenciais de proteção 
social nos municípios de 
pequeno e médio porte, as 
políticas públicas realmente 
chegam à população idosa. 
Municípios de grande porte, 
devido ao seu gigantismo, 
eu acredito que tenham 
maior dificuldade de imple-
mentar ações dirigidas às 
pessoas idosas”, explicou 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Expectativa de vida na região é a 3ª maior do estado, diz levantamento do Seade

Arquivo DHOJE

SEADE

Acredito que o 
principal fator 
que influencia 

neste dado seja o 
desenvolvimento 

de serviços 
socioassistenciais

“

”

o sociólogo.
Na Unesp de Rio Preto 

são realizadas atividades 
voltadas para os idosos por 
meio da Unati (Universidade 
Aberta à Terceira Idade). “A 
Unati possibilita às pessoas 

idosas o acesso à Universi-
dade, como meio de am-
pliação do espaço cultural, 
educação continuada, para 
o oferecimento de cursos 
e atividades que propiciam 
atualização de conhecimen-

tos”, comentou Fábio.
Uma das atividades de-

senvolvida pelo sociólogo na 
Unati é o “Coral percussivo 
banduka”, que trabalha com 
música e tecnologias para 
incluir o idoso na era digital

 Nas últimas cinco dé-
cadas, houve aumento de 
17,7 anos e, entre 2000 
e 2019, o incremento foi 
de 4,8 anos, confirmando 
a tendência ascendente da 
expectativa de vida paulista.

SEIS CÃES NATAL SOLIDÁRIO

Morador é novamente flagrado em 
caso de maus-tratos a animais

Os animais 
pertenciam a um 
morador do bairro 

Jardim Ouro 
Verde

A Diretoria de Bem-Estar 
Animal (Dibea), em parceria 
com as Polícias Ambiental 
e Militar, resgatou seis cães 
que se encontravam em 
situação de maus-tratos. 
Os cães estavam em uma 
chácara na Vila Azul em Rio 
Preto, vivendo em condições 
impróprias, com sujeira e 
cordas curtas. O flagrante 
foi sexta-feira.

Segundo informações da 
Dibea, os animais perten-
ciam a um morador do bairro 
Jardim Ouro Verde, que já 
havia sido multado pela Po-

lícia Ambiental por manter 
39 cães na residência em 
condições de maus-tratos.

Em outubro, a Dibea 
conseguiu resgatar 33 cães, 
mas outros seis foram reti-
rados pelo morador antes 

da chegada da Diretoria. 
Os seis cães serão enca-
minhados a um centro de 
tratamento veterinário para 
serem avaliados. Após, as 
avaliações clínicas os ani-
mais serão castrados e 
encaminhados a uma ONG 
para adoção.

Outro caso foi registrado 
na quarta-feira (18), quando 
doze cães foram resgatados 
em situação deplorável no 
bairro Nova Esperança em 
Rio Preto.

Os 33 cães ainda estão 
sendo tratados. O tutor dos 
animais foi encaminhado à 
delegacia.

Da REPORTAGEM

Escola lança campanha e arrecada 
brinquedos para doar à AMICC

A Escola MicroPro Desenvol-
vimento Profissional e Compor-
tamental de Rio Preto lançou  
a Campanha “MicroPro e você 
decorando com sorrisos”, de 10 
de novembro até 12 de dezem-
bro onde moradores da cidade 
poderão doar brinquedos novos 
e usados em bom estado de 
conservação.

A ideia da direção da escola 
que oferece cursos profissio-
nalizantes para jovens a partir 
dos 13 anos e adultos de todas 
as idades é conseguir, durante 
o mês da campanha brinque-
dos para crianças de idades 
variadas.

As arrecadações serão en-

tregues à AMICC Associação 
dos Amigos da Criança com 
Câncer ou Cardiopatia de Rio 
Preto, para fazer o natal de 
crianças carentes mais fe-
liz. Isso porque na AMICC há 
crianças de todas as idades 
e, muitas vezes, os menores 
ganham brinquedos, enquanto 
os maiores não têm nada.

A MicroPro fica localizada 
na avenida Bady Bassitt, 2769 
Centro de Rio Preto e quem 
tiver brinquedos em bom estado 
pode se dirigir até o ponto de 
coleta  das 9h às 19h de segun-
da a sexta-feira, aos sábados 
das 9h às 13h e deixar na caixa 
que estará disponível na escola, 
o telefone para mais informa-
ções é (17) 3513-7070.

Dani Tieli Ricco, sócia pro-
prietária da MicroPro que possui 
4 unidades, em Rio Preto, Ara-
çatuba, Catanduva e Ribeirão 
Preto, falou sobre a campanha e 
a importância em ajudar o próxi-
mo. “Somos educadores. Nosso 
trabalho consiste em ajudar a 
transformar vidas, sonhos em 
realidade”, afirma.

Ainda de acordo com Dani, 
as ações sociais são o ponto 
forte da relação com a comu-
nidade. Quatro vezes ao ano a 
escola desenvolve campanhas 
relacionadas a arrecadação de 
produtos de higiene para asilos, 
leite para o Hospital do Amor, 
bolsas de estudo gratuitas para 
população carente e brinquedos 
na época de Natal.

Janaína PEREIRA

Policiais recolhem animais em mais uma ação contra maus-tratos em Rio Preto

Divulgação

Divulgação

Escola lança campanha para arrecadar brinquedos no Natal
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RECLAME AQUI 

Divulgação

BLACK FRIDAY: ALERTA 
SOBRE AÇÕES PREVENTIVAS 

AO REALIZAR COMPRAS

A PUBLICIDADE 
ENGANOSA E 
O CÓDIGO DE 
DEFESA DO 
CONSUMIDOR

MONITORAÇÃO E PESQUISA DE PREÇOS SÃO DICAS QUE OS 
CONSUMIDORES DEVEM PÔR EM PRÁTICA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

VITOR  - UM CINEMA, ESTEJA 
OU NÃO SITUADO EM 
SHOPPINGS, PODE EXIGIR 
EXCLUSIVIDADE DOS SEUS 
PRODUTO, EXIGIDO QUE 
OS FREQUENTADORES 
COMPREM 
EXCLUSIVAMENTE NAS SUAS 
DEPENDÊNCIAS?   

SOS -   A “liberdade e 
escolha” é um dos elementos 
fundamentais para que 
o consumidor esteja 
inserido no mercado de 
consumo. Os comerciantes 
e os fornecedores de modo 
geral não podem infringir 
quaisquer práticas abusivas 
ou coercitivas, mesmo porque 
o consumidor “não deve ser 

obrigado a nada”. Todas as 
relações de consumo devem 
ser transparentes, sem ofensa 
ou prejuízo ao princípio 
constitucional da liberdade. 
No caso dos cinemas, 
observamos constantemente 
que os seus proprietários 
(principalmente daqueles 
situados em Shoppings) 
tentam impor (a preços 
absurdos) a exclusividade, 
o consumo de produtos 
vendidos por ela em suas 
dependências, fere a liberdade 
de escolha do consumidor, 
podendo lhe causar danos 
de difícil reparação. Além do 
art. 6º, II, do CDC o assunto é 
tutelado também no art. 5º, 
XXXII, da Constituição Federal.

VITOR ANTONIO DE SOUZA - 
Publicitário

Quando houver 
mais de uma 

interpretação para o 
anúncio, basta que um 
deles seja enganoso que 
a publicidade será tida 
como enganosa.
Presume-se a culpa do 
fornecedor por veicular 
a publicidade enganosa. 
Somente se exonerará 
da culpa se demonstrar 
o caso fortuito, fatos 
alheios à sua vontade, 
uma situação externa, 
imprevisível ou 
irresistível entre outros.
Têm-se como 
impedimentos a 
publicidade enganosa, 
inserida no art. 37, § 1º 
do CDC, afrontando o 
princípio da veracidade, 
princípio este, adiante 
estudado.
Adentrando na 
problemática 
da publicidade 
enganosa, inserimos 
a enganosa por 
omissão, denominada 
publicidade-oferta, 
gerando indagações 
sobre suas características 
ou quais outros dados 
inerentes a ele. O CDC 
� xa no art. 37, § 3º, 
pois aqui a publicidade 
de um produto será 
omissiva quanto aos 
requisitos do art. 30 e 31 
do CDC.
Assim, uma publicidade 
pode ser totalmente 
correta e mesmo assim 
ser enganosa, quando 
se omite algum dado 
essencial, característica 
marcante do produto/
serviço. O que fora 
anunciado é verdadeiro, 
mas por faltar o dado 
essencial, torna-se 
enganosa por omissão.
Já a comissiva, trata-se 
do uso do veículo de 
comunicação com 
apelos fantasiosos, 
portanto, falsos, mas 
su� cientemente capazes 
de induzir o consumidor 
a erro.

Divulgação

Há pouco 
menos de um 
mês para a 
realização da 

Black Friday - que, este 
ano, acontecerá em 27 de 
novembro -, O Instituto 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon) 
alerta para a importância 
de redobrar os cuidados, 
apostando em pesquisas, 
antes de realizar as 
tradicionais compras.
 Os cuidados são 
necessários, já que, em 
anos anteriores, houve 
várias reclamações de 
consumidores sobre 
realizações de promoções 
avantajadas e falsas, além 
de publicidades enganosas.
 O Procon orienta os 
consumidores alagoanos a 
pesquisas, desde já, sobre 
o produto ou serviço 
desejado, observando, 
por exemplo, suas 
características e funções. 
Também é importante 
verifi car qual o preço 
está sendo praticado hoje 
no mercado. Uma dica, 
nesse sentido, pode ser 
um print com os valores 
que estão sendo ofertados 
por determinado 
estabelecimento para, 
assim, utilizar como 
comprovação de 
questionamento futuros, 
caso seja necessário. 

Outra orientação: antes 
de realizar alguma compra, 
seja ela em lojas físicas 
ou virtuais, é importante 
verifi car os procedimentos 

para trocas e reclamações, 
ou seja, fi car atento à 
política de troca. Caso 
o direito de troca seja 
acertado previamente 
com o fornecedor, o 
consumidor deve exigir 
o registro por escrito, na 
etiqueta ou em nota fi scal.
 Nas compras pela 
internet, o contrato deve 
ser disponibilizado antes 
de fi nalizar a transação 
e o consumidor deve 
imprimir ou salvar em seu 
computador a página do 
site com os dados.
  “Pesquise, avalie, busque. 
Se for uma compra virtual, 
opte por sites confi áveis 
e de credibilidade, se for 
numa compra presencial, 
procure diversas lojas, 
não se deixe levar por 
promoções avantajadas 
demais, desconfi e”, orienta 
o diretor-presidente do 
Procon, Daniel Sampaio.
Daniel também conta que, 
geralmente no período de 
Black Friday, o Instituto 
recebe várias denúncias, 
o que demonstra que 
os consumidores estão 
cada vez mais atentos, 
e, quando verifi cam 
as irregularidades, eles 
acionam, sendo de 
tamanha importância para 
coibir os abusos e evitar 
que os cidadãos caiam em 
propagandas enganosas. 
E que, só com a interação 
dos consumidores e 
a conscientização dos 
fornecedores, todos irão 
adquirir produtos com 
valores que cabem no 
bolso e seguros. 
Sampaio também reforça 
que o órgão está à 
disposição para receber 

e averiguar denúncias 
no dia em que o evento 
acontecer. O consumidor 
que encontrar alguma 
irregularidade, poderá 
fazer sua denúncia, 
reclamação ou sugestão 
por meio do 151 e pelas 
redes sociais –  Instagram, 
Facebook e WhatsApp: 9 
8876-8297, enviando fotos 
ou vídeos que comprovem 
a infração ao Código de 
Defesa do Consumidor – 
CDC.
 
Mercadoria devolvida
 
Em compras fora 
do estabelecimento 
comercial, existem suas 
peculiaridades, já que 
os consumidores têm o 
direito do arrependimento 
que são de sete dias, 
independentemente de 
defeitos ou vícios, já que 
nas compras virtuais 
eles não têm acesso aos 
produtos. Daí o CDC dá 
ao cliente o direito receber 
seu dinheiro de volta 
quando a compra não 
ocorrer em lojas físicas.
Já em compras feitas 
dentro das lojas físicas, 
os produtos que 
apresentarem defeitos 
e os fornecedores/
vendedores ou fabricantes 
não encontrarem soluções 
dentro de 30 dias; os 
consumidores poderão 
escolher entre três 
opções: exigir sua troca 
por outro produto em 
perfeitas condições de 
uso, devolução integral da 
quantia paga, devidamente 
atualizada, ou o 
abatimento proporcional 
do preço.

LARA  - O CONSUMIDOR 
COMPRA UM PRODUTO NO 
ESTABELECIMENTO E AO 
VOLTAR PARA EFETUAR A 
TROCA, O PRODUTO ESTÁ 
EM PROMOÇÃO, OU SEJA, 
ESTÁ COM UM PREÇO MAIS 
BAIXO. QUAL O VALOR QUE 
VALERÁ PARA A TROCA? O 
DO DIA A COMPRA OU O DO 
DIA DA TROCA?    

SOS -   A troca por outro 
produto da mesma espécie, 
marca modelo não altera 
o valor. Entretanto, se isto 
não for possível, prevalece o 
preço pago no ato da compra 
para � ns de restituição do 
valor pago ou substituição 
por outro produto de 
espécie, marca ou modelos 
diversos.

LARA CRISTINA DA SILVEIRA – 
Cabelereira

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

FAMOSOS  - Vidente dos famosos teve uma previsão. Se-
gundo ela, o cantor Gusttavo Lima e a modelo Andressa 
Suita podem reatar o casamento e ainda anunciar uma 
possível gravidez. O casal anunciou a separação no co-
meço de outubro deste ano.

RECORDAÇÃO - Natasha Dantas, esposa do jornalista 
e apresentador William Bonner, compartilhou em suas 
redes sociais uma foto tirada com o marido no seu ca-
samento. As imagens mostram momentos da celebração 
com amigos. Ela ainda aproveitou para comemorar os 
dois anos de união.

COMEMORAÇÃO - Cida Caran comemorou 38 anos de 
colunismo social no mês de outubro. Ela atuou em vá-
rios veículos de comunicação como colunista: Jornal Dia 
e Noite, Folha de Rio Preto, Bom dia, Diário da Região, 
Folha Norte- Folha de São Paulo. Além disso, ela sempre 
fala com carinho da sua atuação da televisão, como no 
SBT Interior.

BELEZA   -  Na tarde deste sábado, Flávia Alessandra 
deu o que falar nas redes sociais ao postar uma foto en-
cantadora em seu perfi l do Instagram. No registro, a atriz 
surgiu renovando seu bronzeado, ostentando sua boa 
forma em um biquíni rosa e, como sempre, colecionando 
elogios de fãs e amigos. Recentemente, Flávia Alessan-
dra colecionou elogios de fãs e amigos, ao postar uma 
sequências de fotos em seu perfi l do Instagram.

Arquivo PESSOAL

ANIVERSÁRIO - Carla Perez completou 43 anos de idade 
no último dia 16, e a loira aproveitou o momento para 
agradecer e celebrar a data ao lado da família. A loira 
compartilhou em seu Instagram, fotos ao lado do mari-
dão, Xanddy, da fi lha Camilly Vitória, do fi lho Victor Ale-
xandre, do genro e da nora. “No dia de hoje só quero 
agradecer! #GRATIDÃO A Deus por mais um ano de vida, 
por todos os sonhos até aqui realizados, oportunidades 
e por todas as pessoas colocadas em minha vida! Tu és 
fi el, Senhor! #NuncaFoiSorteSempreFoiDeus. #4ponto3 
PS.: Obrigada a todos pelas lindas mensagens! Estou 
muito emotiva, não vale fi car me fazendo chorar!”, escre-
veu a apresentadora e ex-dançarina do É o Tchan.

CASAL APAIXONADO  - Jessica Canhedo fi cou noiva de 
Joao Vitor Ferreira de Souza. O casal está feliz da vida e 
ansiosos para o casamento 

Divulgação

FAMÍLIA FAMOSA  - O apresentador Rodrigo Hilbert já ga-
nhou fama de homem perfeito nas redes sociais. Marido, 
pai, apresentador e cozinheiro, ele surpreendeu ao admi-
tir que tem falhas. “Eu faço coisa em casa, divido as tare-
fas, mas ainda saio devendo muito para a Fernanda. Ela 
está há um ano sem dormir direito uma noite inteira com 
a Maria [fi lha de um ano do casal]. Fico sofrendo, tentan-
do tirar esse peso dela. Sou supernormal, nada a mais 
do que ninguém”, disse, em entrevista à coluna de Pa-
tricia Kogut no jornal O Globo. Hilbert afi rmou ainda que 
se considera uma pessoa “normal”. “Sou supernormal, 
nada a mais do que ninguém. A Maria parece que ainda 
não saiu de dentro da Fernanda. Fica colada nela. Tem 
ciúme do pai, e o pai fi ca nervoso (risos). Ela só mama no 
peito até hoje. Colocamos uma cama grande no chão do 
quarto e fi camos ali. Maria ama”, contou o ator.

GENTE CHIQUE   - A colunista social Cida Caran e o apre-
sentador global, Luciano Huck

Pedidos de seguro-desemprego crescem 
6,8% em outubro e somam 1,7 mil 

O número de pedidos de 
seguro-desemprego em Rio 
Preto aumentou em 6,8% 
no mês de outubro. De 
acordo com os dados do 
Ministério da Economia, fo-
ram 1.734 requerimentos 
no período contra 1.623 
no mês passado. Esse é o 
segundo aumento seguido 
desde a queda no núme-
ro de pedidos no mês de 
agosto.

“É difícil não associar 
esse aumento a pandemia, 
já que muitas empresas 
ainda estão em processo 
de recuperação. A econo-
mia possui uma questão 
de sazonalidade, já que po-
dem ocorrer variações sem 
uma explicação específica. 
O aumento que tivemos 
neste mês de outubro não 
significa que necessaria-

mente ocorrerá isso nova-
mente no ano que vem”, 
comentou o economista 
José Mauro da Silva.

Em comparação com o 
mês de outubro de 2019, 
foi possível notar uma que-
da. Foram 2.236 pedidos 
no ano passado, tendo 
uma diminuição de 22,4% 
em 2020. No acumulado 
do ano são 21.188 reque-
rimentos.

Em âmbito nacional, 
foram requeridos 460.271 
benefícios em outubro, 
uma queda de 16,9% em 
relação no passado. Apesar 
da queda em outubro, os 
pedidos de seguro-desem-
prego continuam em alta 
no acumulado do ano, ten-
do somado 5.912.022, de 
2 janeiro a 31 de outubro 
de 2020. O total repre-
senta aumento de 3,6% 
em relação ao acumulado 
no mesmo período do ano 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ECONOMIA

Pedidos de seguro-desemprego voltaram a crescer pelo segundo mês consecutivo em Rio Preto

Arquivo PESSOAL

Mercado de sanitização fatura até 70% mais
A tentativa de diminuir 

os riscos de contamina-
ção pelo coronavirus está 
impulsionando o mercado 
de sanitização. Empresas 
do ramo multiplicaram os 
atendimentos, e a procura 
fez crescer 70% no fatu-
ramento. A sanitização no 
mercado é feita de várias 
formas, como a aplicação 
de produtos químicos, oxi 
sanitização.

Márcio de Freitas Men-
des proprietário da empresa 
Limper Line, que atende há 
18 anos em Rio Preto, conta 
que no início da pandemia 
desenvolveram o sistema 
de sanitização onde utiliza 

equipamentos adequados 
e produtos com laudos da 
Unicamp contra o corona-
vírus, e um residual de até 
14 dias de proteção. “Esse 
residual fica uma névoa na 
superfície e fica uma prote-
ção,” afirma.

Márcio destaca que o 
serviço cresceu bastante e 
a empresa tem um setor 
que ministra cursos de sa-
nitização de ambiente, que 
já foram vendidos mais de 
560 no Brasil e na América 
Latina. “Em Primavera do 
Leste  o faturamento au-
mentou em 500% e em Rio 
Preto aumentou cerca de 70 
% a 80% a procura,” conclui.

A oxi-sanitização é um 
processo realizado por equi-

Janaína PEREIRA

FAMOSA  - A atriz Gloria Pires foi clicada junto com a 
fi lha Ana, aproveitando o sol. Na publicação Gloria escre-
veu: “Renovando as energias”.

Arquivo DHOJE

NA PANDEMIA

pamento que transforma a 
molécula de oxigênio em 
ozônio e passou a ser uma 
opção de higienização in-
teressante para todos os 
ambientes seja em móvel, 
estofados e sofás, carros, 
residências e empresas. A 
tecnologia proporciona a 
higienização de ambientes, 
remove o cheiro de mofo e 
é efetivo para pessoas alérgi-
cas. Este procedimento não 
tem cheiro e nem prejudica 
o móvel ou tecido. O Oxi vem 
de Ozônio e a Sanitização 
vem do sinônimo de Higie-
nização.

Para realizar a oxi sani-
tização e ter êxito na elimi-
nação de microrganismos, 
sempre deve ser levado em 

conta o tamanho do ambien-
te tratado e o equipamento 
gerador de ozônio que será 
utilizado. Em uma residência 
comum segundo Márcio o 
serviço de sanitização custa 
em torno de R$149,00 e 
se for empresa, indústria, a 
cobrança geralmente é feita 
por metro quadrado que se-
ria de R$0,70 até R$2,00 o 
metro quadrado.

A dona de casa Maria 
Aparecida Viana, 57 anos, 
moradora do bairro Vila Ma-
ceno em Rio Preto, disse que 
já contratou o serviço depois 
que a filha e a neta pegaram 
o coronavírus.  “Eu gostei 
muito do serviço e me sinto 
segura de alguma forma,” 
afirma.

Sanitização em residência foi um dos serviços que mais 
cresceram na pandemia

passado.

Redução no 13° - Uma 
das expectativas para a 
retomada econômica é o 
pagamento de 13° neste 
fim de ano. Segundo a 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismos, o benefício 
pago a trabalhadores com 
carteira assinada e a apo-
sentados e pensionistas 
do INSS deve injetar R$ 
208 bilhões na economia. 
No entanto, o valor é 5,4% 
do que montante pago em 
2019.

“Muitos trabalhadores ti-
veram o contrato suspenso 
nesse período da pandemia 
e consequentemente isso 
pode afetar o valor recebido 
no 13°. Com menos dinhei-
ro circulando, a tendência 
é de que as vendas sejam 
menores neste ano”, afir-
mou o economista.



O Annecy Café Bar acaba 
de inaugurar no bairro Bom 
Jesus, numa esquina a 500 
metros da Avenida Alberto 
Andaló, em São José do Rio 
Preto. Seu diferencial é o ha-
ppy hour com diversos tipos 
de Gin. 
Trata-se de um point com 
menu diversificado com 
porções, burguers e cafés 
durante o dia e drinks com 
Gin e chope Brahma a partir 
das 17 horas. “Nosso happy 
hour inclui promoção de Gin 
e o chope Brahma”, antecipa 
Tiago Rafael Oliveira, o chef 
proprietário da casa, nosso 
entrevistado nesta edição. 
O Annecy já é sucesso com 
um público animado em bus-
ca de novidades para a che-
gada do verão, que vem com 
o tórrido calor rio-pretense. 
O espaço com lounge ao ar 
livre é um convite para quem 
aprecia happy hour. Os drinks 
com Gin são os preferidos da 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Annecy Café Bar: 
novidade no happy hour

CONVERSA COM O CHEF

drinks ou chope gelado, 
qual é a pedida no Annecy?
Tiago Rafael Oliveira - 
Nosso maior atrativo é o gin, 
temos o Gin de lavanda que 
nos surpreendeu, e é o drink 
mais pedido da casa, é um 
sucesso, todos amam.  Temos 
outros 22 sabores diferentes 
de GIN, o happy gin que tem 
a bebida a R$ 9,90 começa 
às 17 e vai até as 20 horas, 
todos os dias e domingo é 
a noite toda das 17 as 22 
horas. 

Comer, Beber e afins em 
Rio Preto - Rio Preto lhe 
inspirou de que forma? 
Tiago - Rio preto me inspirou 
por ser uma cidade muito 
receptiva, um lugar perfeito.  

Comer, Beber e afins - Café 
Bar é um modelo em as-
censão?  
Tiago - Nós não vemos 
muitos cafés bar por aí. É um 
mercado que tende a voltar 

turma pelo preço e pelo sa-
bor. O drink exclusivo da casa 
é Gin Tônica de Lavanda, o 
mais pedido. Durante o happy 
hour, que vai das 17h00 às 
20 horas, os drinks (com Gin) 
custam R$9,90 e o chope 
Brahma custa R$6,90. Aos 
domingos o happy vai até 22 
horas. 
Para acompanhar o happy 

Tiago Rafael 
de Oliveira 
Aos 26 anos, Tiago Rafael 
Oliveira já é pai e dono do 
próprio negócio. Sua voca-
ção para gastronomia ele 
descobriu com a família, no 
interior do Paraná, mas foi em 
Curitiba, onde trabalhou na 
rede Madero, que obteve ins-
piração para empreender. Lá 
foram 4 anos como subchefe 
até a transferência para Rio 
Preto para a inauguração do 
Madero Iguatemi. Sua deci-
são de migrar para o próprio 
negócio ele atribui à paixão 
pela cidade: “Rio Preto é um 
lugar perfeito, clima quente, a 
gente se apaixonou e decidiu 
ficar”. Ele abriu o Annecy Café 
Bar junto com a esposa, Aline 
Oliveira e nos conta como foi 
se lançar nesse desafio. 

Comer, Beber e afins - Bons 

RODÍZIO PRIME
 
A Castella Steak house 
está atendendo no bairro 
Redentora. A proposta é 
servir rodízio de carnes 
nobres. A casa fica onde 
era a Bambina, na Rua 
Raul Silva, 281. 

hour o Annecy tem menu 
com tábua de churrasco, de 
frios, picanha acebolada, 
linguiça de pernil e queijo co-
alho. Os preços são suaves: 
vão de R$13,90 a R$98,90. 
Ainda não conhece? O 
Annecy Café Bar fica na 
Rua Santo André, 456. Para 
reservas e informações ligue 
(17) 98100-2182. 

Divulgação
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com tudo pós-pandemia. 
Acredito no meu negócio, 
claro que com a pandemia 
o setor de cafés e bares foi 
muito prejudicado, agora 
temos muitas limitações, mas 
estamos muito satisfeitos 
com nosso desempenho e 
aceitação. 

Comer, Beber e afins - 
Como a gastronomia surgiu 
como profissão?
Tiago - Eu sempre gostei de 
cozinhar, talvez por minha 
mãe ser confeiteira e cozinhar 
divinamente bem, porém 
foi trabalhando na cozinha 
de outros restaurantes que 
acabei ganhando conheci-
mento, comecei como auxiliar 
de cozinha e em alguns anos 
era chef.

Comer, Beber e afins - 
Como você define o público 
de Rio Preto? 
Tiago - Fiel e exigente, por 
isso estamos em busca de 
manter o padrão de qualidade 
no ambiente, nas comidas, 
bebidas e também no atendi-
mento. 

Comer, Beber e afins - 
Empreender na pandemia: 
um risco, um desafio, um 
temor? O que mais vocês 
tiveram que administrar? 
Tiago - A pandemia foi parte 
mais difícil de todas, o projeto 
já estava pronto para abrir em 
maio, a gente não pôde abrir, 
vimos nosso investimento 
parado por meses, só geran-
do gastos sem nem mesmo 
termos abertos, foi difícil. 
Abrimos no ifood mas as ven-
das eram poucas, esperamos 
tudo abrir novamente, para 
dar start, treinar os funcio-
nários e então poder abrir. 
Ainda temos um certo receio 
de administrar um negócio 
no meio da pandemia, mas 
empreender é isso, é um pulo 
no escuro. 

O Gin é a 
dica para quem 

curte drinks

Os burgers 
são destaque 

no menu

Têm caipirinhas
 diversas no 

cardápio

GRANDES REDES 
CHEGANDO
 
A rede de postos Monte 
Carlo terá restaurantes 
Frango Assado e Pizza 
Hut em suas unidades 
nas rodovias. A novidade 
será nos postos de São 
José do Rio Preto e Ri-
beirão Preto. Inauguração 
em 2021. 

NA ANDALÓ
 
Já conhece o hambúrguer 
O Burguês? Especializado 
em burgers premium, a 
novidade fica na Avenida 
Alberto Andaló, 3433. 
Na próxima edição 
contamos mais. 

O Annecy tem happy 
hour no domingo

 até 22 horas
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EDITAL n° 2905/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE MATERIAIS 

DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 

cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: MARIA ISILDA CACERES CASTRO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202268000
MULTA Nº: 52156
END: R. IPIRANGA, 2614, QD 01, LOTE F/EP, BAIRRO: 
VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2906/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚ-
BLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: RACHEL MOREIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 227183000
MULTA Nº: 52159
END: R. EÇA DE QUEIROS, 351, QD 117, LOTE 15, BAIR-
RO: SOLO SAGRADO I
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

EDITAL n° 2907/2020

  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: CARLOS ROBERTO PEREIRA PORTERO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 302588000
NOT. Nº: 202011
END: AV. FERNANDO COSTA - DR, 246, QD, LOTE, BAIR-
RO: VILA MACENO

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
              

EDITAL n°2908/2020

 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presen-
te Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por ter 
executado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORI-
ZAÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente.
NOME: JIREH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRE-

LI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 101350000
MULTA Nº: 52101
END: R. CORONEL SPINOLA CASTRO, 3128, QD 70, LOTE 
DP/ - EP/, BAIRRO: CENTRO

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Leo ROVERONI

Rio Preto recebe hoje o Botafogo e 
quer embalar a segunda vitória

O Rio Preto recebe 
o Botafogo de Ribeirão 
Preto neste domingo 
(22), às 15h, pela Copa 
Paulista. O Jacaré tenta 
embalar na competição 
em seu último jogo em 
casa na primeira fase 
depois de ter vencido o 
Marília por dois a um na 
última quarta-feira (18).

Para o duelo, o Rio 
Preto terá desfalques 
importantes no meio-
-campo. Os meias Moi-
sés e Gabriel Tota foram 
expulsos no jogo contra 
o Marília. O primeiro 
cometeu duas faltas 
duras e acabou levando 
dois amarelos. Já Tota 
levou vermelho por ter 
“desferido um soco na 
nuca do adversário fora 
da disputa de bola”, se-

gundo a súmula.
O volante Murilo tam-

bém será mais uma bai-
xa para o jogo de domin-
go (22). Ele recebeu o 
terceiro cartão amarelo 
na última partida e terá 
que cumprir suspensão. 
Alysson, Anderson Avile 
e Billy poderão ser os 
substitutos no meio-
-campo.

No primeiro turno, 
o esmeraldino acabou 
sendo goleado por seis a 
um jogando em Ribeirão 
Preto. O Pantera vem de 
empate na última roda-
da contra o Novorizonti-
no e soma oito pontos 
na tabela. Com foco na 
série B do Campeonato 
Brasileiro, o Botafogo 
utiliza na Copa Paulista 
jogadores não aproveita-
dos da equipe principal 
com outros atletas da 
base.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A PARTIR DAS 15H

Rio Preto recebe hoje o Botafogo, de Ribeirão Preto, a partir das 15h em casa

Leão joga contra o Cabofriense pelo 
Campeonato Brasileiro Serie D

O Mirassol realiza sua úl-
tima partida em casa neste 
domingo (22), às 19h, pela 
primeira fase da série D do 
Campeonato Brasileiro contra 
a Cabofriense. Uma vitória ga-
rante o Leão na próxima fase 
da competição, independente 
de qualquer resultado. A equi-
pe também pode garantir a 
classificação com um empate, 
caso o Cascavel não vença o 
Bangu em jogo que será dis-
putado no mesmo dia.

“A equipe da Cabofriense 
joga em com uma transição 
muito rápida. Costuma es-
perar os adversários quando 
joga fora de casa e contar 
com um erro para uma saída 
rápida. Acho que vai ser um 
jogo importante, que vale a 
classificação e o Mirassol não 
vai fugir da sua característica. 
Temos o melhor ataque da 
competição e temos que usar 

isso para vencer”, comentou 
o técnico Eduardo Baptista.

No primeiro turno, o Leão 
acabou sendo derrotado pela 
Cabofriense por três a um. O 
treinador acredita que dessa 
vez, o resultado pode ser 
diferente. “Tem bastante dife-
rença nas equipes em relação 
aquele jogo, tanto em atletas 
quanto em amadurecimento. 
Esse jogo foi apenas o nosso 
segundo e agora é diferente, 
pois jogaremos no nosso 
campo, onde estamos acos-
tumados”, afirmou.

“Esse jogo é como uma fi-
nal para nós. Sabemos que só 
dependemos de nós para nos 
classificarmos para a próxima 
fase, que é o objetivo desde o 
início do campeonato. Esse é 
o nosso último jogo em casa, 
por isso vamos dar o nosso 
máximo para vencermos e 
garantir nossa vaga. Mas 
acredito que será uma partida 
muito difícil contra uma equi-

Vinicius LIMA

Muller Merlotto SILVA

Rio Preto x Botafogo
Copa Paulista

Dia: 22/11

Horário: 15h

Local: Estádio Anísio 
Haddad – São José 
do Rio Preto

Transmissão: 
MyCujoo

Ficha técnica

MIRASSOL

pe muito qualificada”, afirmou 
o jogador Igor Henrique.

Durante a semana, o Mi-
rassol apresentou o centroa-
vante Pedro, que disputou a 
série A3 pelo Noroeste. Ele 
já deve ficar à disposição do 
técnico para o confronto de 
domingo (22).

Mirassol x Cabofrien-
se
Série D do Campeo-
nato Brasileiro
Dia: 22/11
Horário: 19h
Local: Estádio José 
Maria de Campos 
Maia – Mirassol
Transmissão: 
]MyCujoo

Ficha técnica

Mirassol entra em campo hoje às 19h contra o Cabofriense

EDITAIS 



Jornal
São José do Rio Preto, domingo

22 de novembro de 2020

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2891/2020
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 14/10/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue
PROP: MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
COMP: 
CORR: MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
CAD: 342968000
TAXA REF: 51957
END: R. BENEDICTO RODOSCHI DE PAULA, 667, QD 11, 
LOTE 26, BAIRRO: RES. VILA MADALENA
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2892/2020

  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: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: ADRIANA MOISES DO AMARAL TOLOI
CORR: ADRIANA MOISES DO AMARAL TOLOI
CAD Nº: 254660000
MULTA Nº: 52086
END: R. EUCLIDES MARTINS, QD 02, LOTE 17, BAIRRO: 
RES. CAETANO II
NOME: JOÃO ROMEIRO VENDRAMINI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 402899000
MULTA Nº: 52095
END: R. INDEPENDENCIA, 4126, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA SANTO ANTONIO
NOME: GISELE MARTINS ALMEIDA NEIVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104125000
MULTA Nº: 52113
END: R. CORONEL SPÍNOLA DE CASTRO, 4676, BAIRRO: 
VILA REDENTORA
NOME: WILLIAN JOSÉ DA SILVA FERREIRA
COMP: 
CORR: WILLIAN JOSÉ DA SILVA FERREIRA
CAD Nº: 245166000
MULTA Nº: 52102
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, QD. 07, LT 21, BAIRRO: 
RES. CAETANO
NOME: ANDERSON ROGERIO CANO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 254654000
MULTA Nº: 52093
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 595, QD 02, LOTE 11, BAIR-
RO: RES. CAETANO II
NOME: AVELINO THOMAZ DE OLIVEIRA FILHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 254657000
MULTA Nº: 52092
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 565, QD 02, LOTE 14, BAIR-
RO: RES. CAETANO II
NOME: IVAN FERREIRA PESCADOR

COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 254656000
MULTA Nº: 52091
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 575, QD 02, LOTE 13, BAIR-
RO: RES. CAETANO II
NOME: JOSE LUIS DE SOUZA JUNIOR
COMP: 
CORR: JOSE LUIS DE SOUZA JUNIOR
CAD Nº: 245175000
MULTA Nº: 52089
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, QD 07, LOTE 30, BAIRRO: 
RES. CAETANO 
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2893/2020

  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: JESSE DE SOUZA REVORED
COMP: 
CORR: JESSE DE SOUZA REVORED
CAD Nº: 408186000
MULTA Nº: 52098
END: AL. COPACABANA, 360, QD 20, LOTE 05, BAIRRO: 
ROSEIRAL
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2894/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: MARCIO MECIAS DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: MARCIO MECIAS DE OLIVEIRA
CAD Nº: 902896000
MULTA Nº: 52104
END: R. LIBERA GALIZIA OREIO, QD 57, LOTE 15, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: BRUNO ANTONIETTO PIRES
COMP: 
CORR: BRUNO ANTONIETTO PIRES
CAD Nº: 901832000
MULTA Nº: 52110
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 10, LOTE 22, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: IGOR TRAICO TOSCO
COMP: 
CORR: IGOR TRAICO TOSCO
CAD Nº: 902020000
MULTA Nº: 52105
END: R. EDISON CARLOS PINTO, QD 18, LOTE 25, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: ARNALDO FERNANDO PONTEL
COMP: 
CORR: ARNALDO FERNANDO PONTEL
CAD Nº: 902008000
MULTA Nº: 52106
END: R. JOÃO JOSÉ DE FREITAS (CABO FREITAS) QD 
18, LOTE 13, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: ARNALDO FERNANDO PONTEL
COMP: 
CORR: ARNALDO FERNANDO PONTEL
CAD Nº: 902009000
MULTA Nº: 52107
END: R. JOÃO JOSÉ DE FREITAS (CABO FREITAS) QD 
18, LOTE 14, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2895/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente 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: JOEL PARACATU ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 319925000
NOT. Nº: 201925
END: R. JORGE ABIB, 1119, QD 15, LOTE 24, BAIRRO: 
CONJ. HAB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO I
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: LUCAS MATIAS
CORR: LUCAS MATIAS
CAD Nº: 257819000
NOT. Nº: 201631
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 
12, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: DIRCE MONTEIRO ZANUSSO
COMP: 
CORR: DIRCE MONTEIRO ZANUSSO
CAD Nº: 410450000
NOT. Nº: 202001
END: AV. BRASILUSA, 732, QD 03, LOTE 12 , BAIRRO: PQ. 
ESTORIL
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRI
COMP: EDNA ALVES DA SILVA
CORR: EDNA ALVES DA SILVA
CAD Nº: 266985000
NOT. Nº: 202032
END: R. SAMUEL ELIAS DOS SANTOS, QD 16, LOTE 5, 
BAIRRO: RES. MARIA CLARA
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ANDRE PERPETUO ANGELINI
CORR: ANDRE PERPETUO ANGELINI 
CAD Nº: 267716000
NOT. Nº: 201997
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 25, LOTE 34, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIÁRIOS SPE LTDA
COMP: RENAN JORGE DA SILVA SAHDO FILHO
CORR: RENAN JORGE DA SILVA SAHDO FILHO
CAD Nº: 267900000
NOT. Nº: 201993
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 31, LOTE 12, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SJRP
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202727000
NOT. Nº: 201983
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, 1335, QD 200, LOTE D P/, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2896/2020

  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 DO PASSEIO PÚBLI-
CO, 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: JOEL PARACATU ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 319925000
NOT. Nº: 201925
END: R. JORGE ABIB, 1119, QD 15, LOTE 24, BAIRRO: 
CONJ. HAB. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO I
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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 EDITAL n° 2897/2020

  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: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: MARINO DONIZETTE BARBOSA
CORR: MARINO DONIZETE BARBOSA
CAD Nº: 224080000
NOT. Nº: 201919
END: R. DR. MOACYR CABRAL, 925, QD 62, LOTE 20, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO
NOME: TOSHIYUKI OYAMA
COMP: 
CORR: TOSHIYUKI OYAMA
CAD Nº: 220495000
NOT. Nº: 201943
END: R. JOSÉ MINELLO, 170, QD B12, LOTE 03, BAIRRO: 
CONJ. HAB. JD. BELO HORIZONTE - CECAP
NOME: JOSE LUIS POLEZI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 204783000
NOT. Nº: 201903
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 1009, QD I, LOTE 
03/04/05, BAIRRO: VILA ZILDA
NOME: CARLOS ALBERTO SPINELLI
COMP: 
CORR: CARLOS ALBERTO SPINELLI
CAD Nº: 201042000
NOT. Nº: 201902
END: R. FLORIANO PEIXOTO, 2352, QD 08, LOTE AP/, 
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
NOME: FERNANDO MARTINS DE SOUZA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400128000 
NOT. Nº: 202014
END: R. TEIXEIRA DE FREITAS, 361,QD 01, LOTE, BAIR-
RO: VILA ERCÍLIA
NOME: ANTONIO ANTUNES JUNIOR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO ANTUNES JUNIOR
CAD Nº: 204392000
NOT. Nº: 202007
END: R. OSWALDO CRUZ, QD S/N, LOTE S/N, BAIRRO: 
VILA BOA ESPERANÇA
NOME: ITALO BOZZOLA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ITALO BOZZOLA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 302255000
NOT. Nº: 202003
END: R. DOS TREVOS, 380, QD C, LOTE 13-14-16-17, 
BAIRRO: JD. DOS SEIXAS
NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SJRP
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202727000
NOT. Nº: 201983
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, 1335, QD 200, LOTE D P/, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2898/2019

  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: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: MARINO DONIZETTE BARBOSA
CORR: MARINO DONIZETE BARBOSA
CAD Nº: 224080000
NOT. Nº: 201919
END: R. DR. MOACYR CABRAL, 925, QD 62, LOTE 20, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n° 2899/2020

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: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: LUCAS MATIAS
CORR: LUCAS MATIAS
CAD Nº: 257819000
NOT. Nº: 201631
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 
12, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266104000
NOT. Nº: 201948
END: R. JOSÉ ROBERTO BRESSER, QD 16, LOTE 01, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: DELZIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: DELZIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 308683000
NOT. Nº: 201897
END: R. ANTONIO BIANCO, 67, QD , LOTE , BAIRRO: VILA 
NOVAES

NOME: ESBIER TONIOLI
COMP: 
CORR: ESBIER TONIOLI
CAD Nº: 205760000
NOT. Nº: 201894
END: R. CEDRAL, QD 03, LOTE 08, BAIRRO: JD. CONCEI-
ÇÃO
NOME: JOÃO TEODORO DA SILVA
COMP: 
CORR: JOÃO TEODORO DA SILVA
CAD Nº: 553179000
NOT. Nº: 201878
END: AV. JULIANO CÉSAR MARTIMIANO, QD , LOTE , 
BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: RACHEL MOREIRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 227183000
NOT. Nº: 201991
END: R. EÇA DE QUEIROS, 351, QD 117 , LOTE 15 , BAIR-
RO: SOLO SAGRADO I
NOME: MARIA ALICE APARECIDA DE SIQUEIRA BUISSA
COMP: RODRIGO MARQUES BARBOSA
CORR: RODRIGO MARQUES BARBOSA
CAD Nº: 246023000
NOT. Nº: 201688
END: R. ARZILIO ANTONIO DE ANDRADE, QD 32 , LOTE 
687, BAIRRO: PQ. DAS AROEIRAS II
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRI
COMP: EDNA ALVES DA SILVA
CORR: EDNA ALVES DA SILVA
CAD Nº: 266985000
NOT. Nº: 202032
END: R. SAMUEL ELIAS DOS SANTOS, QD 16, LOTE 5, 
BAIRRO: RES. MARIA CLARA
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ANDRE PERPETUO ANGELINI
CORR: ANDRE PERPETUO ANGELINI 
CAD Nº: 267716000
NOT. Nº: 201997
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 25, LOTE 34, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIÁRIOS SPE LTDA
COMP: RENAN JORGE DA SILVA SAHDO FILHO
CORR: RENAN JORGE DA SILVA SAHDO FILHO
CAD Nº: 267900000
NOT. Nº: 201993
END: R. HEDIS FIGUEIRA DA SILVA, QD 31, LOTE 12, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIÁ-
RIOS SPE LTDA
COMP: FELIPE MITSUYOSHI CHINEN
CORR: FELIPE MITSUYOSHI CHINEN
CAD Nº: 344920000
NOT. Nº: 201480
END: R. DIRCEU ANTUNES, QD 4, LOTE 27, BAIRRO: 
JARDIM LESTE
São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2900/2020

  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: TOSHIYUKI OYAMA
COMP: 
CORR: TOSHIYUKI OYAMA
CAD Nº: 220495000
NOT. Nº: 201943
END: R. JOSÉ MANELLI, 170, QD B12, LOTE 03, BAIRRO: 
CONJ. HAB. JD. BELO HORIZONTE - CECAP
NOME: JULIO AMERICO GONZALEZ
COMP: 
CORR: JULIO AMERICO GONZALEZ
CAD Nº: 222641000
NOT. Nº: 201920
END: R. JALES, 3871, QD 05, LOTE 42, BAIRRO: MINI-
DIST. IND. SOLO SAGRADO
NOME: DELZIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: DELZIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 308683000
NOT. Nº: 201897
END: R. ANTONIO BIANCO, 67, QD  , LOTE , BAIRRO: 
VILA NOVAES
NOME: JOÃO TEODORO DA SILVA
COMP: 
CORR: JOÃO TEODORO DA SILVA
CAD Nº: 553179000
NOT. Nº: 201878
END: AV. JULIANO CÉSAR MARTIMIANO, QD  , LOTE , 
BAIRRO: LOT. RES. DA LEALDADE
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIÁ-
RIOS SPE LTDA
COMP: FELIPE MITSUYOSHI CHINEN
CORR: FELIPE MITSUYOSHI CHINEN
CAD Nº: 344920000
NOT. Nº: 201480
END: R. DIRCEU ANTUNES, QD 4, LOTE 27, BAIRRO: 
JARDIM LESTE
NOME: FERNANDO MARTINS DE SOUZA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400128000 
NOT. Nº: 202014
END: R. TEIXEIRA DE FREITAS, 361,QD 01, LOTE, BAIR-
RO: VILA ERCÍLIA
NOME: ANTONIO ANTUNES JUNIOR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO ANTUNES JUNIOR
CAD Nº: 204392000
NOT. Nº: 202007
END: R. OSWALDO CRUZ, QD S/N, LOTE S/N, BAIRRO: 
VILA BOA ESPERANÇA

NOME: ITALO BOZZOLA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ITALO BOZZOLA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 302255000
NOT. Nº: 202003
END: R. DOS TREVOS, 380, QD C, LOTE 13-14-16-17, 
BAIRRO: JD. DOS SEIXAS

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2901/2020

  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: JOSE LUIS POLEZI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 204783000
NOT. Nº: 201903
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 1099, QDI, LOTE 
03/04/05, BAIRRO: VILA ZILDA
NOME: CARLOS ALBERTO SPINELLI
COMP: 
CORR: CARLOS ALBERTO SPINELLI
CAD Nº: 201042000
NOT. Nº: 201902
END: R. FLORIANO PEIXOTO, 2352, QD 08, LOTE AP/, 
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
NOME: ESBIER TONIOLI
COMP: 
CORR: ESBIER TONIOLI
CAD Nº: 205760000
NOT. Nº: 201894
END: R. CEDRAL, QD 03, LOTE 08, BAIRRO: JD. CONCEI-
ÇÃO

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2902/2020

  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 (remover lixo), 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: MARIA VIALE FIGUEIRA
COMP: 
CORR: ANA CAROLINA FIGUEIRA DOS REIS
CAD Nº: 202333000
NOT. Nº: 201901
END: R. IPIRANGA, 263, QD 174, LOTE D P/, BAIRRO: 
BOA VISTA

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2903/2020

  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 DO PASSEIO E VIA 
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: MANOEL ALVES FERRASOL
 COMP: 
 CORR:MANOEL ALVES FERRASOL  
 CAD Nº: 602202000
 NOT Nº: 201886
 END: AV. PRIMAVERA, QD A, LOTE 07, BAIRRO: 
ESTÂNCIA SÃO LUIZ I

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2904/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: MANOEL GOMES, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA TEBAR S/S LTDA.
CAD Nº: 401787000
MULTA Nº: 52123
END: AV. DA SAUDADE, 3624, QD 07, LOTE E, BAIRRO: 
VILA SANTA CRUZ
NOME: JOSÉ CARLOS FERRARI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404435000
MULTA Nº: 52157
END: R. CHAIM JOSÉ ELIAS, 240, QD 22, LOTE 12, BAIR-
RO: VILA SINIBALDI

São José do Rio Preto, 20 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                
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LUTA - Após cinco 
assembleias, credores 
aceitaram recuperação judicial 

O 
Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabrica-
ção do Álcool, Quími-

cas e Farmacêuticas) informa que de-
pois de diversas tratativas em relação 
à recuperação judicial do Grupo Mo-
reno um acordo com os credores foi 
feito no último dia 13 de novembro.

Segundo João Pedro Alves Filho, 
presidente do sindicato, após cinco 
assembleias para tentar uma con-
ciliação entre os credores o plano 

aprovado – a homologação deve 
acontecer em até 10 dias e após 
isso a empresa terá até 30 dias 
para pagar os 14 dias devidos 
aos trabalhadores do grupo re-
presentados pelo Sindalquim. 

O acordo vai benefi ciar cerca 
de 600 trabalhadores lotados nas 
unidades de CEMMA de Monte 
Aprazível e Coplasa de Planalto 
somente representados pelo sin-
dicato. 

“Nós acreditados que entre o 
dia 15 a 20 de dezembro os tra-
balhadores estejam recebendo” 
fi nalizou Alves Filho.

Salão de Beleza e Barbearia 
dos Motoristas

O Sindicato dos Motoristas de Rio Preto esta com 
se quadro completo de funcionários no seu Sa-

lão de Beleza e Barbearia para atender os rodoviários e 
seus dependentes.

Respeitando a Deliberação do Comitê de Enfrenta-
mento ao Coronavírus os departamentos estão funcio-
nando 10 horas diárias – horário de funcionamento de 
segunda a sexta-feira é das 8 às 18 horas.  E aos sába-
dos das 8 às 13 horas. 

O telefone do sindicato para agendamento é o 17 
2137-9700. 

Salão de Beleza 
dos Frentistas 
volta a atender

O Salão de Beleza dos 
frentistas tem horá-

rios alternados entre os pe-
ríodos da manhã e tarde de 
segunda a sexta-feira. 

O salão do sindicato aten-
de em dias alternados no 
período da manhã e da tarde 
ficou definido que as terças e 

quintas-feiras o atendimento 
é das 13 às 18 horas e as 
segundas, quartas e sextas-
-feiras o horário de funciona-
mento é das 8 às 13 horas.

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

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

Centro de Benefícios está 
funcionando a todo vapor

O  Centro de Benefícios do Sincomerciários (Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Rio Preto) está com 
todos seus departamentos funcionando a pleno vapor 

respeitando todas a recomendações da Saúde para preservar 
a segurança e saúde dos comerciários e seus familiares e dos 
funcionários da entidade contra a Covid-19.

Dentro do regramento atual do Plano São Paulo todos os 
setores estão podendo funcionar até 10 horas por dia.

Secretaria – funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 19 
horas e aos sábados das 8 às 13 horas;

Jurídico – de terça à sexta-feira das 8 às 18 horas;
Dentistas – o departamento Odontológico de segunda a sexta-

feira das 8 às 19 horas;
Salão de Beleza (Feminino e Masculino) – de terça à sexta-

feira das 8 às 19 horas e aos sábados das 8 às 18 horas;
Academia – Por conta da limitação de 10 horas por dia 

apenas a Academia continua com este horário limitado de 
funcionamento sendo dividido em 5 horas no período da manhã 
das 6 às 11 horas e 5 horas no período da tarde/noite das 16 às 

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

21 horas de segunda a sexta-feira. Por conta da baixa procura 
aos sábados o espaço não está mais funcionando mais neste 
dia da semana.  

Segundo Selma Ferrassoli, vice-presidente do sindicato, 
todos os cuidados e restrições para evitar a proliferação 
da Covid-19 continuam sendo tomadas e de preferência os 
comerciários devem fazer um primeiro contato por telefone 
onde poderão ser feitos os agendamento e dúvidas podem ser 
tiradas. O telefone de atendimento é o 17 3214-7171.

Trabalhadores da Construção tem farmácia própria no Siticom

Os trabalhadores associados do Siticom (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e 
Mobiliário) e seus dependentes continuam tendo a 

sua disposição a farmácia na sede do sindicato com medi-
camentos e produtos a preço de custo.
Cuidados – por conta da pandemia da Covid-19 – foi co-
locada a disposição álcool em gel para ser utilizado pelos 
associados e dependentes que foram a local.
A farmácia funcionar de segunda a sexta-feira das 8h00 às 
18h00 e aos sábados das 8h00 às 12h00. 
A farmácia criada pela diretoria do sindicato tem como 
objetivo ajudar na redução dos gastos do trabalhador que 
precisa de medicamentos ou produtos de higiene pessoal.
Este benefício fica na sede do Siticom Rua Tiradentes, 
2434, Boa Vista o telefone é o 17 3214-9325.

Recuperação judicial da Moreno é aprovada 
e trabalhadores vão receber atrasados


