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Rio Preto 
sempre 

teve bons 
prefeitos

Hospital Municipal atinge 45% das obras
ZONA NORTE

Hospital Municipal da zona norte tem 45% das obras concluídas

DivulgaçãoDivulgação

Apas confirma 
crescimento de 
vendas online 

este ano

Ibilce tem 3 docentes entre 
os mais influentes do mundo

Três pesquisadores da Unesp/
Ibilce de Rio Preto foram citados 
no ranking mundial de cientistas, 
realizado pela Universidade de 
Stanford (EUA). O estudo analisa 
o impacto da ciência entre pes-
quisadores por meio da técnica 
de citação. Em meio a 100 mil 
cientistas, apareceram: a pro-

fessora Lilian Casatti, do Depar-
tamento de Zoologia e Botânica, 
Ronivaldo Rodrigues da Silva, que 
desenvolve pós-doutoramento em 
Microbiologia, e o cientista com-
putacional Rodrigo Capobianco 
Guido, docente do Departamento 
de Ciências de Computação e 
Estatística.                   Pág.A7

Prefeito participa 
de abertura de 

exposição em praça
O prefeito Edinho Araújo par-

ticipou na manhã deste sábado, 
dia 28, da abertura da exposi-
ção “Arte de Coração”. A ação 
faz parte das comemorações 
dos 100 anos de fundação da 
Acirp, Associação Comercial de 
Rio Preto.                 Pág.A7

O Hospital Municipal que está 
sendo construído da Zona Norte 
está com 45% das obras conclu-
ídas. A expectativa de conclusão 
é agosto de 2021. O Hospital 
contará com diversos leitos, dos 
quais 60 de enfermaria, 12 UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva) 

e 12 leitos- semintensivo. O 
hospital contará ainda com sala 
de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas. Segundo o secretá-
rio Aldenis Borim, a prefeittura 
já faz análise de preços para 
compra dos equipamentos.                  
                                Pág.A3

Reeleito em Bálsamo quer 
distrito para atrair empresas

O atual prefeito de Bálsamo, 
Carlos Eduardo Lourenço (MDB), 
mais conhecido com Du Louren-
ço, foi reeleito para o cargo por 
mais quatro anos. Ele recebeu 
3.727 votos, o equivalente a 
62,86% dos votos válidos. “Ouvi 
muito da população sobre a falta 

de empregos. Por isso, compra-
mos uma área de três hectares, 
onde nós teremos um novo distrito 
industrial. Lá terá capacidade para 
que 20 a 25 empresas se instalem 
e a expectativa é de que elas ge-
rem em torno de mil oportunidade 
de trabalho”, afirmou.     Pág.A3

Índices de criminalidade caem 
até 35% este ano, aponta SSP

O número de roubos em 
geral (roubos outros, de veí-
culos, carga e bancos) apre-
sentou queda de 30.1%, entre 

janeiro e outubro deste ano, 
com 479 registros, enquanto 
no mesmo período do ano pas-
sado, foram registradas 686 

Centro atende 
68 pacientes 
com sequelas 

da Covid
Desde que passou a ofe-

recer tratamento de reabi-
litação para pacientes com 
sequelas da Covid-19 no 
início do mês de setembro, o 
Instituto Lucy Montoro em Rio 
Preto já atendeu 68 pessoas 
na região.               Pág.A4

Começa campanha  
de testes para 
detectar HIV

Paciente com sequela da Covid é atendido no Lucy Montoro

ocorrências deste tipo de crime.
Entre as modalidades de assalto, 
os roubos de veículo, passaram 
de 51 para 41.          Pág.A5

Autorização para GCM fazer 
hora extra será votada

Projeto de lei complementar de 
autoria do presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
que propõe alterar legislação que 
regra a carreira dos Guardas Civis 
Municipais de Rio Preto (GCMs) 
terá seu mérito votado na próxi-

ma terça-feira (1º de dezembro).
A proposta altera o § 2° do ar-
tigo 12, da Lei Complementar 
nº 331, de 30 de dezembro de 
2010 – com a alteração os GCMs 
ficam permitidos a realizar horas 
extras.                          Pág.A3

ONG oferece 
atendimento a crianças 

durante a pandemia

Lilian, docente do Ibilce Prefeito Edinho
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Tom Veiga, interprete do personagem, 
falece em novembro no Rio

 Durante mais de vinte anos, o rosto de Tom Veiga – ou mesmo seu nome – não era conhecida do 
público. O intérprete e produtor preservava sua identidade como forma de manter um encanto em torno do 
papagaio mais famoso do Brasil, o Louro José. Ao lado de Ana Maria Braga desde 1996, passando pela 
Record e se consolidando na Globo, Veiga tornou-se uma das peças fundamentais do Mais Você. 
 Criado para seduzir o público infantil, para que as crianças continuassem assistindo o programa (já 
que o Note e Anote era exibido após um programa para crianças) Louro José tornou-se querido também 
dos adultos. O humor ácido e as tiradas rápidas eram a face conhecida de um Tom tímido e brincalhão.  E é 
assim que devemos lembrar de Tom Veiga e Louro José. Com alegria que eles sempre proporcionaram em 
vida. Nossa coluna de hoje é dedicada a este incrível personagem, e a este fantástico artista, que por mais 
de vinte anos levou diversão e alegria para várias gerações.

Fotos: Divulgação

O último voo de Louro José

O que uma tomada disse pra 
outra?
R. Eu vou ali e já volts.

Por que a vaca entrou no rio?
R. Porque ela viu um peixe-boi.

Por que o pinheiro não se per-
de nunca?
R. Porque ele tem um mapinha.

Qual a mistura da girafa com 
pitbull?
R. Um cão de guarda que cuida 
de sobrado.

Por que o astronauta não pou-
sou na lua?
R. Porque a lua estava cheia.

Vamos curtir agora as me-
lhores piadinhas e charadas 
do Louro José:

Na escola
A professora pergunta para os 
alunos:
– Quem é que quer ir par ao 
céu? Todos levantam a mão, 
menos o Joãozinho. Ele diz:
– Querer eu quero, mas a mi-
nha mãe falou que depois da 
aula era para eu ir direto para 
casa!

Na padaria
Joãozinho chega na padaria e 
pergunta:
- Moço, tem pão?
O padeiro responde:
- Só tem pão dormido.
E Joãozinho responde:
- Ah, então acorda cinco aí pra 
mim.

Conversando com a mamãe
O menino fala para sua mãe: 
-Você sabia que vermelho é a 
cor do amor?
- Sabia meu filho, por quê?
- Olha meu boletim

ARTIGO

Conheça os riscos da sua empresa não se adequar 
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) está 
em vigor desde 18 de setembro 
com o objetivo de trazer mais 
segurança em relação ao trata-
mento dos dados pessoais dos 
titulares. Apesar de as punições 
administrativas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais (ANPD) começarem 
a ser aplicadas somente em 
agosto de 2021, o importante 
é a empresa não deixar para 
a última hora para se adequar 
totalmente à lei, sob pena de 
sofrer outras sanções e de ficar 
exposta de uma forma negativa 
no que tange a sua reputação. 
E hoje, o nível de reputação da 
empresa é o que a torna mais 
valiosa. Imagine uma organiza-

ção que demorou anos para se 
consolidar ser destruída por uma 
mancha na sua reputação. Além 
disso, não estar em conformida-
de com a LGPD ou caminhando 
para esse sentido, aumenta-se 
o risco de ser acionado judi-
cialmente, além de possíveis 
autuações por órgãos, como 
Programa de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon), Secre-
taria Nacional do Consumidor 
(Senacon), entre outros.

Para atender a LGPD, as 
empresas precisam desenvol-
ver procedimentos especiais de 
compliance, adequando todos 
os seus setores com relação à 
segurança da informação. É im-
portante editar políticas internas 
de privacidade e de proteção 
de dados - como políticas de 
senhas, uso de e-mail e clean 

Helen MESQUITA desk, planos de recuperação, 
planos de incidentes de seguran-
ça da informação e políticas de 
confidencialidade, entre outras. 
Pegando um exemplo do dia a 
dia, num processo de seleção, 
que envolve a área de RH, o 
tratamento dos dados começa 
desde a pré-seleção dos candi-
datos, quando a empresa tem 
acesso aos dados pelo currículo. 
Para isso, é preciso ter uma 
equipe treinada para adequar 
o tratamento desses dados às 
bases legais da LGPD.

A empresa também preci-
sa focar em treinamento de 
colaboradores a partir de uma 
estratégia top down – abordagem 
de cima para baixo, ou seja, 
o CEO e os gestores precisam 
entender a necessidade dessa 
lei para que toda a organização 

consiga abrir a mente por meio 
de treinamentos.

Também é preciso prepa-
rar-se para fornecer qualquer 
informação sobre o tratamento 
de dados pessoais ao titular, 
quando for o caso. Ou seja, caso 
um cliente do e-commerce, por 
exemplo, solicite informações 
sobre quais dados pessoais dele 
estão sendo tratados, para qual 
finalidade e com quem foi com-
partilhado (direito de acesso), a 
empresa terá até 15 dias para 
informá-lo, sob pena de ser acio-
nada inclusive judicialmente.

Noutro aspecto, importante 
ressaltar que ajustes no site da 
empresa devem ser feitos, cita-
-se como exemplo a elaboração 
e disponibilização da política de 
cookies e aviso de privacidade.

Hoje, a empresa que co-

meçar a cultivar essa cultura 
da LGPD vai ganhar vantagem 
competitiva e terá cada vez mais 
credibilidade com seus clientes 
em relação aos dados pessoais.

Como funciona na prática
Pela lei, o dado pessoal é 

toda a informação que identi-
fique a pessoa, como o acesso 
ao seu nome, CPF ou RG. Ou 
que a torne identificável como, 
por exemplo, o acesso à placa 
do seu carro ou seu e-mail, que 
somado a outra informação 
pode chegar até você.

A lei traz dez bases legais 
para o tratamento de dados 
pessoais, que abrange desde a 
coleta até o descarte da sua in-
formação. Por exemplo: você vai 
ao banco para fazer um contrato 
de financiamento imobiliário. O 

banco vai colher suas informa-
ções e elaborar um contrato de 
acordo com a base legal ade-
quada, que envolve a execução 
do contrato. Nesse contexto e 
via de regra, se o crédito não 
for aprovado, as informações do 
cliente deverão ser descartadas. 
A partir dali se o banco for usar 
suas informações novamente 
terá de utilizar outra base legal, 
como o seu consentimento, por 
exemplo.

*Helen Mesquita é advo-
gada, LLM em Direito Em-
presarial pela Fundação Ge-
túlio Vargas, especialista 
em privacidade e proteção 
de dados pessoais, membro 
da Associação Nacional de 
Advogados(as) do Direito Di-
gital (ANADD) e Co- founder 
LGPDlearning.
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Bons prefeitos
Desde a década de 1960, Rio Preto sempre teve bons pre-

feitos: Adail Vetorazzo (duas vezes), Wilson Romano Calil, Mané 
Antunes (duas vezes), Toninho Figueiredo, Liberato Caboclo, 
Valdomiro Lopes (dois mandatos) e Edinho Araújo (vai assumir o 
seu quarto mandato no dia 1° de janeiro). Edinho Araújo (MDB) 
já é o prefeito com mais tempo no cargo e quando terminar o 
seu quarto mandato, completará 16 anos comandando o mu-
nicípio. Antes era Mané Antunes, com 10 anos. Ainda não dá 
para prever, no entanto, o próximo mandato deverá ser o seu 
último dele frente à Prefeitura. Diante do bom desempenho dos 
prefeitos neste longínquo período, Edinho também terá a tarefa 
de tentar fazer o seu sucessor. Na sua equipe tem bons nomes! 
Analisando o quadro de candidatos que disputou as últimas 
eleições – com raríssima exceção – não é nada promissor. O 
eleitor sempre tem de prestar atenção no comportamento do 
candidato: o que joga sujo, mente, faz denuncismo vazio para 
ganhar as eleições a qualquer preço, foge dele, porque se chegar 
ao poder, a ganância prevalecerá. Lembre-se, Sérgio Cabral se 
elegeu governador do Rio falando grosso de que não aceitava 
corrupção e foi o maior corrupto da história daquele estado! Na 
foto, saudosos prefeitos Mané e Toninho.

Nada de picareta
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, disse que o 
partido vai concorrer para 
fazer o sucessor de Edinho 
Araújo em 2024. “Isso deve 
acontecer, mas ainda está 
distante”, diz, acrescentan-
do que o partido tem bons 
nomes e no futuro poderá 
surgir novas lideranças no 
quadro emedebista. “Agora, 
tem de ser um nome de 
boa aceitação, com critério, 
experiência para administrar 
e que leve Rio Preto muito 
a sério”, pontuou. Antes, 
diz que Edinho vai fazer 
uma grande administração 
para elevar cada vez mais a 
cidade no cenário nacional.

Nem morto
Projeto do deputado Roberto de Lucena (Pode-SP) impede o 

uso, em ruas, avenidas, praças e viadutos, do nome de pessoas 
ou de instituições condenadas por crimes relacionados à corrup-
ção e ao abuso de poder econômico ou político. Segundo o texto, 
a proibição se aplica mesmo ao nome de pessoas que vierem 
a morrer durante o julgamento. A denominação de logradouros 
(espaços públicos como ruas, avenidas, praças, passeios) é 
uma das atribuições do Poder Legislativo, que geralmente dá a 
esses locais nomes de pessoas já falecidas e que tiveram algu-
ma importância histórica ou atuação importante na comunidade 
como uma espécie de homenagem póstuma. O autor do projeto 
entende que, como os nomes dados às ruas, de certa forma, 
ajudam a contar a história da localidade, dando destaque aos 
personagens que marcaram positivamente sua evolução social, 
é essencial definir critérios para a escolha dos nomes, evitando 
homenagens a pessoas que não deveriam servir de exemplo para 
a comunidade e para as futuras gerações.

Frio
Se fizer uma comparação 

entre as últimas legisla-
turas da Câmara com as 
das décadas de 80 e 90, 
a disparidade é gritante. 
Naquele longínquo período, 
a maioria dos vereadores 
comparecia todos os dias 
para dar expediente nos 
seus gabinetes. Exemplo: 
saudoso José Barbar Cury, 
Eduardo Feitosa, Laerte 
Teixeira da Costa, Dourival 
Lemes, Gilberto Barbosa, 
Marco Rillo, saudoso Alcides 
Zanirato entre outros. Hoje, 
poucos dão expediente para 
atender o público, trabalho 
feito pelos assessores. O 
Legislativo ficou frio…

Distorção
Projeto do deputado Mau-

ro Nazif (PSB-RO) concede 
isenção de IPI e de IOF na 
compra de motocicletas de 
até 250 cilindradas por mo-
tociclistas profissionais que 
atuem em serviços de mo-
totáxi, motofrete ou entrega 
de mercadorias. A proposta 
altera a lei que já assegura 
as isenções na aquisição de 
veículos por taxistas e pessoas 
com deficiência. “A diferença 
do tratamento tributário exis-
tente entre o táxi e o mototáxi, 
é resultado de um processo 
histórico e chegou o momen-
to do Congresso corrigir essa 
distorção”, diz.

Brigada
O plenário da Câmara vai 

analisar nove projetos na ses-
são terça-feira, sendo oito dos 
próprios vereadores e um do 
Executivo. Proposta de Celso 
Peixão (MDB), que será vota-
do em primeiro turno, obriga 
a criação de uma Brigada de 
Proteção Contra Incêndios 
Florestais. O objetivo, segundo 
o emedebista, é combater o 
mais rápido possível incêndio 
para evitar o que ocorreu 
recentemente na área do 
extinto IPA. Os bombeiros, 
devido ao elevado número 
de ocorrências, às vezes, não 
estão disponíveis para agir 
com rapidez.  

Agilizar
A Empresa Municipal de 

Urbanismo (Emurb) precisa 
agilizar a instalação de lixeiras 
no Calçadão. O fato de ter 
lixeira em locais com grande 
fluxo de pessoas, contribui 
para ajudar na conscientiza-
ção porque é uma forma de 
descartar o lixo em local ade-
quado. Agora, como os vân-
dalos não gostam de cidade 
limpa e organizada, as lixeiras 
precisam ser reforçadas para 
evitar os ataques, comuns, 
não só no Calçadão, mas em 
qualquer ponto da cidade. Os 
pontos de ônibus, por exem-
plo, são provas do que esse 
tipo de gente é capaz.

Pé da orelha  
Apesar de os vereadores 

declararem que ainda está 
cedo para começar as tratati-
vas com o objetivo de disputar 
o cargo de presidente para 
comandar a Câmara nos dois 
primeiros anos da próxima 
legislatura, pode ter a convic-
ção de que as conversas, ao 
pé da orelha, já se iniciaram. 
Fábio Marcondes (PL), Paulo 
Pauléra (PP), Jorge Menezes 
(PSD), Jean Charles e Celso 
Peixão, do MDB, Karina Ca-
roline (Republicanos), Pedro 
Roberto (Patriota) e Renato 
Pupo (PSDB) almejam o car-
go. Para ser presidente, são 
necessários nove votos.

DEPRESSÃO

Autorização para GCM fazer 
hora extra será votada

Projeto de lei complementar 
de autoria do presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), que propõe alterar 
legislação que regra a carreira 
dos Guardas Civis Municipais de 
Rio Preto (GCMs) terá seu méri-
to votado na próxima terça-feira 
(1º de dezembro).

A proposta altera o § 2° do 
artigo 12, da Lei Complementar 
nº 331, de 30 de dezembro 
de 2010 – com a alteração 
os GCMs ficam permitidos a 
realizar horas extras.

Segundo Pauléra, existe 
uma demanda grande por parte 
da população no que diz respei-
to à intensificação do trabalho 
da Guarda  no que diz respeito 
a rondas e patrulhamento, 
aumentando a possibilidade 
de eles estarem nas ruas para 
dar mais segurança ao rio-pre-
tense.

E o segundo motivo é poder 
melhorar a questão financeira 
dos próprios GCMs que passa-
rão a poder fazer horas extras. 
“Já existe este tipo de lei au-
torizando as horas extras para 
os Guardas em outros lugares 
com essa prerrogativa”, salien-
tou o vereador.

Outros projetos na pauta - 
Na mesma sessão outros dois 
projetos agora de lei também 
de autoria do presidente da 
Câmara devem ser votados 
ambos também pelo mérito: o 
primeiro dispõe sobre a criação 
de Unidades de Urgência em 
Fisioterapia nas UPAs (Unida-
des de Pronto Atendimento) 
para atender pacientes com 
quadro agudo de dor ou afec-
ção respiratória, solucionáveis 
predominantemente por meio 
de terapias manuais. E outro 
que propõe o tombamento da 
Orquestra Sinfônica de São 
José do Rio Preto

Sérgio SAMPAIO

Hospital municipal 
atinge 45% das obras

O Hospital Municipal que 
está sendo construído da Zona 
Norte está com 45% das obras 
concluídas. A expectativa de 
conclusão é agosto de 2021 e 
paralelamente a Secretaria de 
Saúde está fazendo o levanta-
mento dos equipamentos que 
serão necessários para o aten-
dimento da população.

Segundo Aldenis Borin, 
secretário municipal de Saúde, 
após a realização deste levan-
tamento que é extremamente 
complexo, pois eles estão 
pegando a planta do hospital 
para fazer a relação do que será 
usado: na enfermaria, sala de 
cirurgia, UTI e recepção. Após 
a conclusão da relação será 
aberto um processo licitatório.

O Hospital contará com 82 
leitos, dos quais 60 de enfer-
maria, 12 UTIs (Unidades de Te-
rapia Intensiva) e 12 leitos- se-
mintensivo. O hospital contará 
ainda com sala de esterilização 
e cinco salas cirúrgicas.

Atendimento – a expecta-
tiva é de que sejam realizadas 
entre 400 e 500 cirurgias por 
mês, de média complexidade 
como: ortopedia, otorrinolarin-
gologia, oftalmologia, ginecolo-
gia e cirurgias gerais.

Custeio – para equipar 
e mobiliar o hospital Aldenis 
salienta que serão necessários 
cerca de R$ 10 milhões. “Va-
mos procurar verbas em todos 

os lugares Ministério da Saúde, 
Governo do Estado, vamos ten-
tar onde for possível”, salientou 
o secretário.

Obras em andamento - De 
forma simultânea estão sendo 
feitas diversos serviços dentre 
eles: a execução das instala-
ções elétricas, hidro-sanitárias, 
rede de gases medicinais e de 
estrutura metálica da cobertura.  
Além da execução: de divisórias 
de gesso acartonado, da pavi-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

BÁLSAMO

Du Lourenço quer novo distrito industrial
O atual prefeito de Bálsa-

mo, Carlos Eduardo Lourenço 
(MDB), mais conhecido com 
Du Lourenço, foi reeleito para 
o cargo por mais quatro anos. 
Ele recebeu 3.727 votos, o 
equivalente a 62,86% dos votos 
válidos, e se elegeu com sua 
vice Mônica Beatriz C. Garcia 
(SOLIDARIEDADE). Na campa-
nha, ele superou o candidato 
Paulo Carteiro (PSDB), que teve 
37,14% dos votos.

Du Lourenço tem 37 anos e 
é formado em direito. Esta foi a 
terceira vez que ele disputou a 
eleição para prefeito. Na primei-
ra ele perdeu para Cátia Lorijola. 
Na segunda, em 2016, se ele-
geu para prefeito de Bálsamo.

Durante a campanha eleito-
ral, Lourenço foi diagnosticado 
com Covid-19. “O tempo de 
campanha já era curto e eu ain-
da precisei me afastar quando 
peguei a doença. Foi um mo-

mento muito difícil, mas no final 
deu tudo certo”, afirmou.

Ele também falou sobre os 
projetos para o segundo man-
dato. “Ouvi muito da população 
sobre a falta de empregos. Por 
isso, compramos uma área de 
três hectares, onde nós teremos 
um novo distrito industrial. Lá 
terá capacidade para que 20 
a 25 empresas se instalem e a 
expectativa é de que elas gerem 
em torno de mil oportunidade de 
trabalho”, afirmou.

Lourenço ainda falou sobre a 
questão da moradia no municí-
pio. “Em breve nós entregaremos 
120 casas, mas ainda temos 
intenção de comprar mais um 
terreno para fazer casas para 
famílias de baixa renda. Acredito 
que por conta da pandemia a 
arrecadação do município seja 
um pouco prejudicada, mas 
tenho esperança de fazer uma 
administração ainda melhor do 
que no meu primeiro mandato”, 
comentou.

Vinicius LIMA

NA TERÇA

NA ZONA NORTE

Du Lourenço após a vitória nas eleições deste ano

mentação, guias e sarjetas, do 
telhado metálico.

Outros pontos que estão 
sendo executados são: a im-
permeabilização de lajes, o 
assentamento de pisos tipo por-
celanato, fechamento de gradil, 
plantio de gramado e realização 
do sistema de captação de água 
pluvial.

A construção total da obra 
será de 4.631,85 m2 em uma 
área de 19.831,49 m2, o 
prédio está sendo construído é 

térreo, com a possibilidade de 
ampliação.

Obra - O valor estimado da 
obra é de R$ 23.145.470,02 – 
a mesma está sendo executada 
pela empresa Constroeste – que 
esta construindo a mesma 
em troca da alienação de um 
terreno de 145.665,37m² no 
Distrito Industrial pertencente 
a prefeitura que foi repassado 
para a empresa em troca da 
construção total do hospital.

Guilherme BATISTA

Divulgação

Veto proíbe escola 
de fazer parcerias

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou parcialmente pro-
jeto de autoria da vereadora 
Karina Caroline (Republicanos) 
que dispõe sobre as ações pre-
ventivas de combate à depres-
são e ao suicídio de jovens a ser 
realizadas nas escolas públicas 
e privadas do município.

O veto parcial feito pelo 
executivo questiona o artigo 3º 
que autorizaria as escolas faze-
rem parcerias com instituições 
públicas, privadas e religiosas 
para a promoção de palestras, 
workshops, apresentações cul-
turais.

Na justificativa do veto par-
cial é colocado que “autorização 
que não cabe ao Legislativo 
proceder, já que tal se insere 
no assunto relativo ao feixe 
de competências concedidas 
constitucionalmente aos Pode-
res da República, cada qual na 

sua esfera de competência ou 
atribuições”. E em outro ponto 
salienta que a “invade matéria 
reservada ao Executivo quanto 
à gestão dos serviços públicos, 
sendo inconstitucional lei de 
iniciativa parlamentar”, destaca 
outro trecho da justificativa.

O veto parcial será votado 
na sessão da terça-feira (01 de 
dezembro) e para ser derrubado 
é necessário que a autora da 
proposta consiga nove votos 
contra o veto.

Sérgio SAMPAIO Sérgio SAMPAIO

Hospital Municipal tem 45% das obras concluídas e Saúde começa analisar 
equipamentos para compra
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

FAMA INTERNACIONAL   - A apresentadora e atriz Mia Ma-
mede já ganhou o título de “Miss Dubai” e trabalhou como 
modelo para a Tiffany, famosa joalheira. Com apenas 25 
anos, a capixaba já morou em sete países, fez musicais da 
Brodway e investe em projetos sociais.

TRECHO BÍBLICO  - Aquele que beber da água que eu lhe 
der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará 
nele uma fonte de água que salte para a vida eterna (João 
4:14).

NA PRAIA - Allana Cegarra passou o fi m de semana com a 
família em Ubatuba

EVENTO -  Jantar de 85 anos de aniversario do Rotary 
Club São José do Rio Preto

FAMOSOS    -  Luciano Szafi r diz que, da primeira vez que 
namorou Xuxa Meneghel, quando ele tinha 18 anos e ela 
23, eles não tinham “nada a ver” um com o outro, uma vez 
que ela era mais madura e experiente que ele. O ator conta 
que sofreu com o término, e eles voltaram a fi car juntos 20 
anos depois, quando tiveram Sasha.

Divulgação

BLOG CÉLIA VILLELA   - Jóca Malully está fazendo o 
maior sucesso como apresentador no SBT. Parceiro do 
programa Cida Caran, Jóca foi entrevistado por Luciana 
Salton, diretora executiva da Vinícola Salton na Enoteca 
Salton em São Paulo. Além desta entrevista, Cida Caran 
também entrevistou o prefeito reeleito de Rio Preto Edi-
nho Araújo.

Arquivo PESSOAL

SOLIDARIEDADE - A diretora do Hospital de Base, Amá-
lia Tieco, posa ao lado de amigos durante MC Dia Feliz, 
que teve a renda revertida para o HB 

Divulgação

Centro atende 68 pacientes da 
região com sequelas da Covid

Desde que passou a ofere-
cer tratamento de reabilitação 
para pacientes com sequelas 
da Covid-19 no início do mês 
de setembro, o Instituto Lucy 
Montoro em Rio Preto já aten-
deu 68 pessoas na região. A 
iniciativa faz parte de um es-
tudo ligado a diversas univer-
sidades do país como UFRS, 
UFRJ e USP.

A diretora do Lucy Montoro, 
Regina Chueire, falou sobre 
as primeiras conclusões que 
a instituição teve com os 
tratamentos. “As principais 
sequelas que estamos aten-
dendo são a redução da massa 
muscular, depressão e pro-
blemas com a memória. Sur-
preendentemente, problemas 
pulmonares estão aparecendo 
em poucos casos. Os pacien-
tes estão respondendo bem 
ao tratamento, principalmente 
os que têm acompanhamento 
com nutricionista, pois depois 

de perder peso, as pessoas 
pensam que tem comer muito 
para voltar ao mesmo estágio 
e acabam não ganhando a 
massa muscular, que é o mais 
importante”, comentou.

A diretora também co-
mentou que alguns pacientes 
apresentam dificuldades para 
recuperar o olfato e paladar. 
“Temos pacientes que dizem 
sentir cheiros de coisas pode-
res onde não tem. Temos uma 
que sente gosto de doce em 
tudo que come, inclusive em 
comidas salgadas”, afirmou.

Regina ainda elogiou a 
decisão de muitos municípios 
tomarem por conta a própria 
a iniciativa de oferecerem o 
tratamento, já que o Lucy Mon-
toro atende mais de 200 cida-
des. “Estamos com um projeto 
para começar a atender online 
também, pois assim conse-
guiremos abranger ainda mais 
pessoas”, afirmou a diretora.

A técnica de enfermagem 
do HCM, Bruna Valéria Gomes 
da Silva foi uma das primeiras 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

LUCY MONTORO

Lucy Montoro já 
atendeu 68 pacientes 
para tratamento de 
sequelas da Covid

Campanha com testes de HIV 
começa nesta segunda

Começa na próxima segun-
da-feira (30) a 13ª edição da 
Campanha Fique Sabendo, que 
tem o objetivo de intensificar 
a testagem para as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis 
(ISTs). Em Rio Preto, a cam-
panha será realizada pela Se-
cretaria de Saúde, por meio 
de parceria com o Programa 
Estadual DST/AIDS-SP.

A campanha segue até o 
dia 4 de dezembro e este ano 
tem como tema: “Fique Saben-
do – Faça o teste da aids e da 
sífilis”, que destaca a impor-
tância do diagnóstico precoce 
destes dois agravos, sobretudo 

entre jovens. A campanha este 
ano também visa promover 
o acesso ao teste, ampliar 
o número de pessoas com 
conhecimento de seu status 
sorológico, vincular o portador 
de HIV à referência e ofertar 
o tratamento imediatamente 
após o diagnóstico.

Para isso, a campanha 
tem uma programação com 
atividades de testagem rápida 
para HIV e Sífilis, testagem 
convencional para HIV, Sífilis 
e Hepatites Virais e oferta de 
insumos de prevenção, como 
gel, preservativo feminino e 
masculino e material educa-
tivo.

As testagens serão realiza-

Da REDAÇÃO

Fernanda MARTINS

FIQUE SABENDO

das em 24 unidades básicas 
de saúde – as unidades res-
piratórias não participam da 
campanha – com testagens 
das 8h às 15h. Também haverá 
testagem nas áreas de atuação 
das equipes do consultório na 
rua, no Centro de Testagem e 
Aconselhamento em DST/Aids 
(CTA), das 7h às 16h, além 
de oferecimento e orientação 
do auto teste e insumos de 
prevenção. O caminhão da 
Saúde (URDI) também estará 
em pontos estratégicos para 
testar a população local. 

Veja as datas e locais:
- 30/11: Clínica IADH – BR 

153 Km 48 S. Benedito Zona 

Rural (das 8h às 12h).
- 01/12: Clínica Suriel – Ro-

dovia Décio Custódio da Silva, 
nº 1 Fazenda S. Pedro (das 8h 
às 12h).

- 02/12: Clínica Novo Mun-
do – Rua Maria Patriarca Ba-
nhossi 2450 – Jockey Club (das 
8h às 12h).

- 03/12: Clínica Esperança 
de Vida – BR 153 KM 73 Sítio 
Sonhos do Vovô (das 8h às 
12h).

- 04/12: Clínica Raio de 
Luiz – Rua Vilibaldo Urias Go-
mes 552 – Jockey Club (das 
8h às 12h).Campanha Fique Sabendo começa nesta segunda

a iniciar o tratamento no Lucy 
Montoro e relatou estar melho-
rando. “Não sinto mais dores 
ao escrever. A movimentação 
e a parte mais fina da coor-
denação foi voltando progres-
sivamente, até que consegui 
executar todos exercícios sem 
esforços ou dores. Estou em 
progresso a cada sessão”, 
afirmou.

A assistente de RH, Thatia-
na Caldeira, também relatou 
que teve melhora. “Eu tive 
uma alteração na mucosa que 
afetou as cordas vocais. Tinha 
dificuldade para falar. Eu ainda 
continuo indo nas sessões e 
hoje já me sinto bem melhor 
depois passar pelo fonoau-
diólogo e fazer fisioterapia.”, 
comentou.

O funcionário da equipe de 
manutenção do HB, Ilton César 
Arroyo, foi outro que começou 
fazer tratamento após se curar 
do Covid-19. Na ocasião, o 
vídeo de sua saída do hospital 
após receber a alta e a recep-
ção de sua esposa viralizou na 

internet. “Eu fiquei com uma 
sequela na perna e por um 
bom tempo tive dificuldade 
para andar. O tratamento me 
ajudou bastante e inclusive, 
vou poder voltar a trabalhar”, 
contou.

As pessoas que tiveram 
sequelas da Covid-19 interes-
sadas em participar do estudo 
podem também entrar em 
contato com a Unidade do Lucy 
Montoro pelo celular/Whatsapp 
17 99638-1231.
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Índices de criminalidade despencam 
este ano, apontam dados da SSP

O esforço conjunto das for-
ças de segurança para reduzir 
a criminalidade em Rio Preto, 
aliado ao isolamento social 
imposto pela pandemia de 
Covid19, vem diminuindo a 
incidência de crimes no com-
parativo com o mesmo período 
do ano passado. O número 
de roubos em geral (roubos 
outros, de veículos, carga e 
bancos) apresentou queda de 
30.1%, entre janeiro e outubro 
deste ano, com 479 registros, 
enquanto no mesmo período 
do ano passado, foram regis-
tradas 686 ocorrências deste 
tipo de crime.

Entre as modalidades de 
assalto, os roubos de veículo, 
passaram de 51, para 41, dez 
casos a menos. Já o roubo a 
carga passou de 3 para 2 ca-
sos. E em 2019, assim como 

neste ano, não houve nenhum 
roubo a banco.

Os dados são do levan-
tamento realizado pela SSP/
SP (Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo) que 
também mostram que nos pri-
meiros dez meses deste ano, 
houve queda de 38.8% no 
número de furtos em geral, de 
5.566 para 3.405 registrados 
neste ano, retração de 2.161 
casos. Os furtos de veículos 
reduziram 16.8%, de 758 
ocorrências no acumulado dos 
10 meses, para 630 - queda 
de 128 registros.

O tenente Claudio Ziroldo 
atribui o sucesso nos índices às 
mudanças estratégias ao exer-
cer o patrulhamento preventivo 
na cidade. “Com a pandemia 
iniciamos um trabalho de in-
tensificação das rondas em 
áreas de empresas, comércios, 
visto que as pessoas, seguindo 
as regras, devem permanecer 
mais tempo em casa. Conse-

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Tenente Claudio Ziroldo atribui o sucesso nos índices às mudanças estratégias

Guilherme BATISTA

Comerciante denuncia 
agiota por ameaças

Um empresário de 59 
anos registrou boletim de 
ocorrência nesta sexta-fei-
ra(27) por ameaça, após 
não pagar uma dívida. Ele 
teria pegado dinheiro em-
prestado há dois anos e 
que prometeu devolver após 
três meses. O empresário 
não cumpriu o combinado 
pois teria ficado com ape-
nas uma quantia do valor 
(que não foi revelada) e o 
restante teria entregado a 

um amigo.
Desde então a pessoa 

que emprestou o dinheiro 
vem cobrando a dívida e 
mandou duas pessoas até a 
loja do empresário que fica 
localizada na Rua Coronel 
Spínola de Castro, no Centro 
de Rio Preto, cobrar a dívida. 
O empresário alega que as 
duas pessoas chegaram até 
o estabelecimento comercial 
dizendo “que estavam ali 
para receber e  que o negó-
cio era receber e não tinham 
medo de polícia”.

Janaína PEREIRA

Protetora é ameaçada 
após resgate de cães

Uma mulher de 53 anos 
registrou boletim de ocor-
rência na última quinta-feira 
(26) alegando ser protetora 
de animais e que recebeu 
uma denúncia de maus tra-
tos a dois cães da raça pitbull 
no bairro Santo Antônio em 
Rio Preto, na Rua Itamar 
Berardo antiga Rua 4.

Segundo consta no bole-
tim de ocorrência, a mulher 
solicitou apoio da polícia  e 
no local constatou as más 
condições que os animais se 

encontravam. Os cães foram 
resgatados e levados até 
uma clínica veterinária onde 
passaram por atendimento.

Ainda de acordo com o 
boletim de ocorrência, a 
protetora de animais afirma 
que recebeu ligações do 
proprietário dos cães ame-
açando-a dizendo que iria 
descobrir onde ela morava 
e que ela não sabia com 
quem estava mexendo. 
O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
ato de abuso de animais e 
ameaça.

Janaína PEREIRA

MAUS TRATOS

BAIRRO ELDORADO

Agente penitenciário abastece carro e 
erro de frentista acaba em confusão

Policiais Militares foram 
acionados via Copom por volta 
das 19h30 desta sexta-feira 
(27) r após um desentendi-
mento em um posto de com-
bustíveis na Avenida Monte 
Aprazível, no bairro Eldorado 
em Rio Preto.

Um agente penitenciário 
de 37 anos pediu para colocar 
R$30 de etanol, porém o fren-
tista abasteceu por engano R$ 

88. Ao se dirigir no caixa para 
pagar o agente penitenciário 
teria entregado a quantia de 
R$30 e ficou sabendo que o 
valor era outro. Nesse momento 
o frentista teria avisado o ho-
mem que se ele não pagasse 
o valor de R$88 ele retiraria 
o combustível do veículo. O 
dono do veículo então disse 
que voltaria depois para pagar o 
restante e foi quando começou 
a discussão.

O dono do veículo alega 

Janaína PEREIRA

GCM 

Arquivo DHOJE

VIOLÊNCIA

Autônomo cai em 
golpe e presidiário 
liga debochando

Um autônomo de 24 anos 
morador do bairro São Deocle-
ciano, em Rio Preto, foi vítima 
de estelionato e registrou 
boletim de ocorrência nesta 
sexta-feira(27) após ver um 
anúncio de venda de uma 
motocicleta no site de vendas.

Ele viu o anúncio da venda 
da moto uma Honda Titan ano 
2009 no site e fez contato 
com a pessoa anunciante 
através do telefone informado 
no anúncio e iniciou a nego-
ciação. A pessoa se identificou 
com nome de Leonardo, pas-
sou os dados do veículo para 
o autônomo, e pediu a quantia 
de R$3.800. O estelionatário 
dizia ser de uma empresa de-
nominada “Camargo Veículos” 
em São José do Rio Pardo e 
que realizava entrega em todo 
Brasil.

Ainda de acordo com o bo-

letim de ocorrência, o suposto 
vendedor perguntou a vítima 
quanto ele teria em dinheiro 
para dar de entrada, e o au-
tônomo informou que poderia 
depositar o valor de R$800. 
Foi quando “Leonardo” passou 
uma conta da Caixa Econômi-
ca Federal em nome de uma 
mulher identificada como 
Damares.

O rapaz efetuou o depósi-
to e após isso recebeu uma 
ligação do suposto vendedor 
informando de que ele havia 
caído em um golpe e que ele 
estaria na cadeia e precisava 
do dinheiro para sobreviver e 
que não adiantava a vítima ir 
atrás da polícia pois não daria 
em nada.

A agência da Caixa infor-
mada pelo golpista fica locali-
zada no município de Salvador 
na Bahia. O caso foi registrado 
na Central de Flagrantes como 
estelionato.

Janaína PEREIRA

VENDA EM SITE
Arquivo DHOJE

Caso foi registrado na Central de Flagrantes

Ex é preso por descumprir medida protetiva
Um ajudante geral de 33 

anos foi preso nesta sexta-fei-
ra (27) por volta das 17h30 
em Rio Preto, após descumprir 
uma medida protetiva de sua 
ex companheira, uma balco-
nista de 33 anos.

Segundo consta no boletim 
de ocorrência, Guardas Civis 
Municipais (GCM) compare-
ceram a Central de Flagrantes 
conduzindo o rapaz que teria 
sido abordado na casa do 
pai no bairro Estância Nossa 
Senhora Aparecida. O local é 
próximo da casa onde reside 
sua ex companheira e por isso 
foi descumprido a medida pro-
tetiva feita por ela na data de 
11 de novembro, que consta 
violência doméstica e familiar 
contra ela e ficou determinado 
que o ex teria que estar afas-
tado dela por 200 metros e 
proibido qualquer contato com 
a vítima.

A vítima conta que quando 
chegou do trabalho, o ex es-
tava dentro de sua residência 
e quando ela o viu foi procurar 
abrigo na casa de uma vizinha, 
momento em que acionou a 
Guarda Civil Municipal. Com a 
chegada da GCM o ajudante 
teria fugido pelos fundos da 
casa, por um terreno baldio, 
mas os agentes conseguiram 
abordá-lo na casa dos pais 
dele.

Questionado sobre estar na 
casa de sua ex companheira o 
ajudante negou, e disse que 
estava trabalhando. Diante 
dos fatos pelo descumprimen-
to da medida protetiva e pela 
preservação da segurança 
da vítima a GCM deu voz de 
prisão sendo necessário o 
uso de algemas. A vítima foi 
ouvida e o indiciado teve seus 
direitos preservados e negou 
o descumprimento da medida. 
O ajudante ficou detido e a 
disposição da justiça.

Janaína PEREIRA

NÃO PAGOU

guimos, assim diminuir os ín-
dices de criminalidade que em 
Rio Preto, é baixo em relação 
a outras cidades do estado de 
porte semelhante”, afirmou.

O porta-voz da PM afirmou 
também que acredita na ten-
dência de queda dos índices 
contra o patrimônio mesmo 
após o fim da pandemia. ”Em 
razão de estramos conseguin-
do abaixar o número desses 
crimes e vamos continuar 
seguindo, provavelmente, irão 
continuar caindo”, disse Zi-
roldo.

Em nota, a SSP destacou 
que investe “continuamente na 
formação dos seus policiais e 
em tecnologia para combater 
a criminalidade e reduzir os 
indicadores criminais. A atu-
ação das forças de segurança 
estaduais segue de forma inin-
terrupta a fim de reduzir ainda 
mais os indicadores criminais 
no Estado e ampliar a segu-
rança da população”.

Arquivo DHOJE

que o frentista gritava “isso é 
coisa de negro ir embora sem 
pagar, vai embora com minha 
gasolina”.  Outras duas pessoas 
teriam ido pra cima do agente 
penitenciário, que mostrou sua 
arma na cintura no intuito de 
se defender. A discussão ainda 
continuou entre o homem e o 
frentista que continua a xingar 
o cliente.

O frentista então saiu do 
posto para pegar o celular e  
ligar para polícia, quando re-

tornou o agente penitenciário 
teria ido até seu carro e pegado 
uma arma e dizendo que era da 
polícia e que “iria atirar em todo 
mundo” apontando a arma para 
uma das clientes que estava 
com marido no posto, causando 
grande confusão.

Os envolvidos foram enca-
minhados para a Central de 
Flagrantes para melhor apura-
ção dos fatos e foi registrado 
boletim de ocorrência de injúria 
e ameaça.
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REJEITAR TELEFONEMAS 
DE TELEMARKETING É UM 
DIREITO DO CONSUIDOR

PERGUNTAS 
SOBRE AS NOTAS 
MANCHADAS POR 
DISPOSITIVOS 
ANTIFURTO - 
PARTE - I

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Divulgação

O Procon-SP noti� ca o Facebook para que a rede social explique 
se o Instagram pode ser utilizado para comercialização de 

produtos ou serviços e como o consumidor pode ter acesso aos 
dados desses per� s (razão social, endereço, formas de contato). 
Consumidores reclamam que compraram por meio de alguns 
desses per� s, não receberam os produtos e não conseguem 
mais contato com o fornecedor.
O Procon-SP quer entender quais os critérios utilizados pela 
plataforma para especi� cação da conta como pessoal e 
como comercial; quais orientações repassa para as pessoas 
quando ocorrem problemas de consumo; se há algum canal 
de atendimento para esses casos e qual providência é tomada 
quando o per� l que vendeu para o consumidor não soluciona o 
problema de consumo.
Muitas contas do Instagram que comercializam produtos e 
serviços não têm CNPJ, endereço físico ou virtual e, ao tentar 
encontrá-las após o produto/serviço não ser entregue, os 
per� s simplesmente desaparecem. Ao acionar o Instagram, a 
plataforma alega não ter os dados necessários para localizar o 
fornecedor, � cando impossível buscar uma reparação para o 
prejuízo sofrido.
Apenas no Procon-SP o produto Pelewow – que tem mais de 
um per� l na plataforma – é responsável por 150 queixas de 
consumidores que não receberam o produto e não conseguem 
mais contato sequer para exercer o direito de arrependimento 
(cancelar a compra no prazo de sete dias).
Ao permitir per� s que comercializam, o Instagram também 
integra a cadeia de fornecimento e, em caso de problemas com 
a compra, ao não disponibilizar informações do fornecedor, 
deverá ser responsabilizado, ou seja, a plataforma passa ter  
responsabilidade solidária,  de acordo com Código Civil.
Portanto é fundamental que as plataformas adotem política de 
acompanhamento e controle em relação aos per� s com práticas 
comerciais a � m de garantir que a legislação seja cumprida.

Dicas para evitar problemas

•não comprar de per� l que não tenha CNPJ, endereço físico 
ou virtual (informações necessárias para a localização do 
fornecedor);
•descon� ar de preço muito abaixo do mercado;
•observar com atenção e conferir o endereço eletrônico do 
estabelecimento;
•buscar informações sobre o fornecedor: endereço, atividades 
realizadas, meios de comunicação, etc; guardar as mensagens 
relativas a oferta, descrição do produto, preço e formas de 
pagamento;
•não acreditar em ofertas de ajuda, sorteio, dinheiro etc, enviadas 
pelo whatsapp, redes sociais, e-mails e jamais clicar nesses links.

1 – Como o cidadão 
deve proceder ao receber 
dinheiro manchado de rosa?
O cidadão não deve aceitar 
notas com manchas rosa, pois 
podem ser provenientes de 
roubo. É importante sempre 
veri� car o dinheiro e, se tiver 
essa mancha, recuse receber a 
cédula manchada.

2 – E se a nota manchada 
de rosa for sacada no 
banco, inclusive em caixa 
eletrônico, como proceder?
Se o cidadão sacou uma 
cédula manchada de rosa no 
caixa ou em um terminal de 
autoatendimento, ele deve 
procurar qualquer agência do 
banco do qual  é correntista e 
apresentar a nota manchada. 
O banco é obrigado a trocar 
o dinheiro manchado 
imediatamente.

3 – Em caso de saque 
de nota manchada nos 
terminais 24 horas, como 
proceder?
O cidadão deve procurar 
qualquer agência de seu 
banco para efetuar a troca.

4 – O que devem fazer os 
aposentados que não têm 
conta em banco se sacarem 
uma nota manchada de 
rosa?
Os aposentados que não 
têm conta em banco devem 
procurar qualquer agência do 
banco onde sacou o dinheiro 
para fazer a troca. O banco é 
obrigado a trocar o dinheiro 
manchado imediatamente.

5 – O que devem fazer 
os bene� ciários do Bolsa 
Família que não têm conta 
em banco se sacarem uma 
nota manchada de rosa?
Os bene� ciários do Bolsa 
Família que não têm conta 
em banco devem procurar 
qualquer agência do banco 
onde sacou o dinheiro para 
fazer a troca. O banco é 
obrigado a trocar o dinheiro 
manchado imediatamente.

6 – É obrigatório tirar 
o extrato da conta e 
apresentar junto com a nota 
manchada?
Não. Basta o cidadão 
ir ao banco e solicitar a 
substituição imediata da 
cédula manchada. Os bancos 
têm os registros de saques 
efetuados, inclusive nos 
caixas eletrônicos.

Procon-SP 
notifi ca Facebook

Se você tem um telefone 
celular ou uma linha de 
telefone fi xo em casa, já 

recebeu algum tipo de chamada 
incômoda: com propagandas ou 
ofertas que não te interessam.
Pensando nisso, hoje vamos 
ensinar como bloquear ligações de 
telemarketing e deixar você livre 
dessas interrupções indesejadas.
No caso do Estado de São 
Paulo existe lei que protege o 
consumidor do telemarketing 
ativo. 
O bloqueio está previsto na Lei 
13.226/08 e regulamentado pelo 
Decreto Estadual 53.921/08. As 
empresas que desrespeitarem 
a legislação devem prestar 
esclarecimento sob sua conduta 
e estão sujeitas a processos 
administrativos e multas de até 
R$ 9 milhões. Recentemente, a 
Fundação Procon-SP notifi cou 35 
empresas por desrespeito à Lei.
Desde que a legislação entrou 
em vigor, quase 1,5 milhão de 
telefones foram cadastrados para 
não receber ofertas e serviços. 
Só no ano passado,120 mil 
consumidores se cadastraram, 
sendo que no período o Procon-
SP recebeu 7 mil reclamações.
É possível bloquear ligações de 
telemarketing?
O meio mais rápido de não 
receber ligações desse tipo é pelo 
site Fundação Procon SP, ou seja, 
www.procon.sp.gov.br,
mantém em seu site o sistema 
“Cadastro para Bloqueio do 
Recebimento de Ligações de 
Telemarketing“.
Para utilizar o serviço é preciso 
cadastrar o número do telefone 
fi xo ou móvel. O Procon-SP 
passa a gerenciar o cadastro e 
30 dias depois o consumidor só 
receberá chamadas de instituições 
fi lantrópicas e de empresas que 
forem autorizadas por escrito.
Na página da fundação, você 
preenche um cadastro seguindo 
alguns passos:
Ao acessar a página, clique em 
“Bloquear ou Desbloquear”;
Em seguida, clique em “Quero 
Cadastrar meu Número 
de Telefone no Sistema de 
Bloqueio”;
Preencha o formulário que 
aparece na página seguinte;
Clique em “Enviar”.

Você pode registrar ali até cinco 
números de telefone diferentes 
para o bloqueio de ligações 
de operadoras e bancos – e o 
processo inteiro leva menos de 
dez minutos para ser feito.
Não existe uma lei federal (ou 
seja, que cobre o país inteiro) 
sobre esse assunto, mas em 
estados como São Paulo, Minas 
Gerais e Paraná, o bloqueio 
do telemarketing é um direito 
do consumidor garantido pela 
legislação local (pelas leis do 
estado).
Porém, vale o direito 
constitucional à privacidade. 
Um ponto importante: fazer o 
bloqueio do seu telefone no seu 
estado signifi ca também que o 
seu número está bloqueado para 
receber ligações de telemarketing 
de outros estados.
É muito comum as operadoras 
usarem de números diferentes, de 
cidades e estados variados, para 
ligarem para clientes e possíveis 
clientes de todo o Brasil. Fazer 
o registro na lista do Procon 
também evita que isso aconteça 
com você.  
Ah, ali você também pode 
denunciar empresas que furaram 
o bloqueio e continuam ligando 
para você – elas, inclusive, podem 
pagar uma multa por não respeitar 
essa decisão.
Quais ligações são 
bloqueadas?
Colocar o seu telefone na lista 
não signifi ca que você nunca 
mais vai receber ligações de 
telemarketing. Basicamente, o 
que esse recurso faz é impedir 
que empresas liguem para o seu 
número sem a sua autorização – 
como operadoras de telefonia ou 
bancos.
Porém, o seu número ainda fi ca 
disponível para empresas não 
governamentais (as ONGs, ou 
instituições que fazem trabalhos 
sociais), que podem ligar pedindo 
algum tipo de apoio ou doações 
em dinheiro.
Aliás, precisa fi car claro também 
que bloquear os seus números 
para ligações de telemarketing 
não signifi ca que você vai deixar 
de receber mensagens SMS ou de 
WhatsApp com propagandas e 
ofertas dessas empresas.
Mesmo com o número 
bloqueado, as empresas de 
telefonia e os bancos tem 
permissão de ligar para você em 
alguns casos: para fazer cobranças 
de dívidas ou fazer pesquisas de 

satisfação sobre os seus serviços 
– desde que não ofereçam outros 
produtos.
Como bloquear mensagens de 
telemarketing?
Já que o serviço de bloqueio de 
ligações não funciona com SMS 
e mensagens de WhatsApp, a 
solução é pedir o bloqueio do 
seu número no SAC (Serviço de 
Atendimento ao Consumidor) da 
empresa de telefonia ou banco em 
questão.
Posso fazer reclamações para a 
Anatel?
Sim! Mas essas reclamações 
valem apenas para ligações 
de operadoras de telefonia e 
empresas de telecomunicações 
(NET, Vivo e Claro, por 
exemplo). Esse canal não é válido 
para bancos, lojas ou qualquer 
outro tipo de empresa que faça 
esse tipo de ligação.
Acessando o site da Anatel, você 
pode registrar a sua reclamação, 
seguindo o passo a passo indicado 
pela página. Isso, no entanto, não 
funciona como um bloqueio – 
para evitar receber qualquer tipo 
de ligação de telemarketing, a 
lista do Procon ainda é a melhor 
opção.
Aplicativos que bloqueiam 
ligações de telemarketing
Outra forma de você mesmo 
fazer esse bloqueio é usando de 
alguns aplicativos de celular que 
identifi cam chamadas indesejáveis.
Esses aplicativos identifi cam 
chamadas (dizendo de onde 
vem e se o número é confi ável, 
por exemplo), de forma que 
você pode optar por atender o 
chamado ou não, e até bloqueiam 
o recebimento de mensagens. 

Veja algumas opções:

Truecaller: identifi ca ligações 
e bloqueia mensagens por meio 
de uma lista de spam criada com 
base em uma comunidade com 
mais de 250 milhões de usuários 
(Disponível para iOS e Android).
Whoscall: identifi ca e bloqueia 
ligações indesejadas, inclusive 
permitindo um bloqueio seletivo, 
por meio de DDD, operadora, 
banco ou números privados 
(Disponível para iOS e Android).
No fi m das contas, você precisa 
fazer uso de alguns recursos para 
evitar receber qualquer tipo de 
ligação de telemarketing, mas 
vale a pena se você quer manter 
o seu telefone longe dessas 
propagandas.
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Pesquisadores do Ibilce são citados 
em lista dos mais influentes do mundo

Três pesquisadores da 
Unesp/Ibilce de São José do 
Rio Preto foram citados em 
um estudo que analisou o 
ranking mundial de cientistas, 
realizado pela Universidade 
de Stanford (EUA). O estudo 
analisa o impacto da ciência 
entre pesquisadores por meio 
da técnica de citação. Em 
meio a 100 mil cientistas, 
apareceram: a professora Lilian 
Casatti, do Departamento de 
Zoologia e Botânica, Ronival-
do Rodrigues da Silva, que 
desenvolve pós-doutoramento 
em Microbiologia, e o cien-
tista computacional Rodrigo 
Capobianco Guido, docente 
do Departamento de Ciências 
de Computação e Estatística.

Guido, que leciona há 11 
anos no Ibilce, falou sobre a 
citação e sobre a pesquisa 
em que vem trabalhando. “Foi 
uma grande honra aparecer 
neste estudo. Minha pesquisa 
é voltada para o processa-
mento digital de sinais, um 
campo que une a ciência da 

computação com a engenharia 
elétrica. Dentro dessa pesquisa, 
eu trabalho com o reconheci-
mento de sinais de voz, com a 
possibilidade de identificação 
de doenças através da fala”, 
comentou o professor.

Quando perguntado sobre 
suas reais motivações enquanto 
cientista, ele considera que é o 
compartilhamento de aprendi-
zados com a sociedade. “Fa-
zendo o que amo e auxiliando 
na formação daqueles a quem 
tive a oportunidade de dedicar 
o meu tempo e o meu carinho”, 
finaliza o professor Rodrigo 
Guido.

Com ampla experiência na 
área de zoologia, ecologia de pei-
xes e preservação de riachos tro-
picais, Lilian Casatti também foi 
citada. Seu primeiro projeto de 
pesquisa durou cerca seis anos 
(2002-2008), e o trabalho foi 
financiado com recursos da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp), 
na categoria jovem pesquisador. 
O objetivo principal foi estudar 
a integridade dos riachos do 
Noroeste Paulista utilizando uma 
comunidade de peixes.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

“Estamos alcançando uma 
divulgação importante do que 
fazemos. E isso é relevante 
porque o custeio dessas pesqui-
sas depende de financiamento 
público. Precisamos enfatizar 
que nós, como país, depende-
mos da ciência de base, e não 
adianta querer pular etapas”, 
afirmou.

Lilian Casatti guarda com 
boas recordações a pesqui-
sa que lhe permitiu o título 
de mestre pelo Programa de 
Pós-Graduação em Zoologia, 
do Instituto de Biociências 
da Unesp de Botucatu-SP. 
“Estudamos a história natural 
dos peixes de corredeiras do 
Rio São Francisco, na Serra 
da Canastra (MG), e, embora 
descritiva, trouxe-me o encan-
tamento que eu precisava para 
entrar de cabeça na ecologia. 
Trouxe muitos desafios, como 
mergulhar numa corredeira 
com águas super rápidas e, 
em algumas épocas, a 10ºC. 
Mas, por meio desse ’gatilho’, 
percebi que teria que aprender 
muito mais para contribuir com 
a proteção desses ambientes”, 
conclui a professora.

DESTAQUES

Pesquisadores do Ibilce 
aprecem em lista 
internacional dos 
cientistas mais 
influentes do mundo
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AJUDE NA PRAÇA

ONG oferece atendimento a 
crianças na pandemia

O Projeto Social Geração 
Futuro em Rio Preto tem 8 anos 
e atua com o lema “Quem muda 
uma vida, muda uma geração” 
ajudando crianças em vulnera-
bilidade social e suas famílias.

Segundo o vice-presidente 
da ONG Anderson Baré,  o 
projeto conta com cerca de 30 
pessoas, chamados padrinhos 
efetivos, que ajudam financei-
ramente doando mensalmen-
te valores que variam entre 
R$50,00 a R$200,00, além 
de outras doações voluntárias 
que ocorrem esporadicamente.

A ONG atua oferecendo as 
famílias atendimento psicológi-
co através de uma psicóloga e 
uma psicopedagoga voluntária. 
O Projeto Geração Futuro traba-
lha com crianças e adolescen-
tes de 5 a 17 anos oferecendo 
aulas de balett, hip hop, música, 
muay thai, jiu jitsu, judô, além 
de reforço escolar, alfabetização 
e cursinho pré-vestibular.

No ano passado iniciaram 
um cursinho pré-vestibular para 
ajudar os adolescentes carentes 
que não viam possibilidade de 
crescimento social.

O Projeto que antes atendia 
na Rua Batalha dos Guararapes 
n°100 no bairro Solo Sagrado 
agora está em nova sede na Rua 
Mario Bento n°325 no bairro 
Alvorada, devido à pandemia es-
tão apenas atendendo demanda 
de socorro, suprindo as famílias 
com alimentação.

Durante a semana o aten-

Janaína PEREIRA

Prefeito participa de abertura de exposição 
O prefeito Edinho Araújo par-

ticipou na manhã deste sábado, 
dia 28, da abertura da exposi-
ção “Arte de Coração”. A ação 
faz parte das comemorações 
dos 100 anos de fundação da 
Acirp, Associação Comercial de 
Rio Preto.

“Rio Preto é uma cidade 
privilegiada, principalmente por 
poder sediar um evento cultural 
como esse. Deixo aqui o meu 
agradecimento a toda diretoria 
da Acirp, entidade que desen-
volve um trabalho de extrema 
importância para a economia 
local. O nosso governo trabalha 
unido, sincronizado e sobre tudo 
integrado com as instituições, 
associações, entidades de cate-
gorias e a população”, destacou 
Edinho Araújo.

O prefeito falou ainda sobre 
a revitalização do Calçadão e 
todas as mudanças que es-
tão sendo feitas no local para 
fomentar a economia e atrair 
ainda mais consumidores para 
a região. Fez ainda um pedido 
para que os jovens e as famí-
lias contemplem as praças, a 
decoração de Natal e todos os 

demais atrativos do local.
A exposição, a céu aberto, 

contempla a pintura de 12 co-
rações esculpidos em fibra de 
vidro pelo artista plástico Fer-
nando Fachinni. Os corações, 
desenvolvidos em 1,6mt de 
altura por 2mt de largura serão 
afixados em diversos pontos da 
Praça Rui Barbosa.

A exposição tem por obje-
tivo a intervenção no espaço 

urbano, gerando curiosidade 
e interesse da população em 
compartilhar do momento artís-
tico e com ele interagir.

Participam os seguintes ar-
tistas plásticos: Araguaí Garcia, 
Claudia Cabral, Cristiana de 
Freitas, Danila Pinheiro, Héstia 
Tenfuss, Germana Zanetti, San-
dra Antunes, Newton Malvezzi, 
Regina Cheida, Rodrigo Silva, 
Thais de Freitas e Pecks Arte.

Da REDAÇÃO

VAREJO 
Pesquisa da Apas confirma 

crescimento de vendas online

Entre janeiro e junho 
deste ano, a fatia do co-
mércio online no varejo 
saltou de 2,9% para 3,7%, 
um avanço de 0,8 ponto 
porcentual. Foi a mesma 
taxa de crescimento regis-
trada entre 2013 e 2019, 
aponta um estudo da Feco-
mércio-SP (da Federação 
do Comércio do Estado de 
São Paulo). O setor super-
mercadista é o carro chefe 
desse crescimento. Com 
o início da quarentena, os 
supermercados que vinham 
aos poucos se expandindo 
no e-commerce, de uma 
hora para outra, passou a 
ser um dos mais procura-
dos pelo consumidor.

Na região, um levanta-
mento da Apas (Associação 
Paulista de Supermerca-
do) indicou que o maior 
aumento ocorreu no final 
de março, de 23 a 29, o 
movimento online chegou a 
crescer 107%. Na Páscoa, 

entre 6 e 4 de abril, o cres-
cimento das vendas online 
foi de 81%. Tendência que 
tem se mantido desde a se-
mana anterior, entre 30 de 
março a 5 de abril, quando 
as vendas cresceram 74%, 
comparado à média dos 
últimos meses.

Há um consenso no 
mercado de que as com-
pras online são uma ten-
dência que veio para ficar. 
Um dos gigantes no merca-
do, o Supermercado Now, 
startup que busca fazer 
das compras pela internet 
ser um processo simples, 
está em plena expansão 
e, já está disponível em 
Rio Preto. Por enquan-
to, o Makro vende seus 
produtos no aplicativo de 
delivery online, englobando 
22 cidades dos estados de 
Espírito Santo, São Paulo e 
Rio Grande do Sul.

Para o especialista em 
logística, Antonio Moreira, 
os maiores desafios das 
vendas online de varejistas 

Tatiana PIRES

Mais de 200 crianças são atendidas pela organização 
em Rio Preto

Prefeito participou da abertura da exposição neste sábado
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são a logística e operação. 
“Para tentar driblar as difi-
culdades ainda encontra-
das, o setor tem realocado 
mão de obra de outros 
setores para atender a 
demanda. É um desafio 
que não se trata apenas 
de estrutura tecnológica, 
mas sim de material hu-
mano. Ainda carecemos de 
profissionais qualificados, 
principalmente no setor de 
logística.”.

A Apas enfatiza que os 
consumidores precisam 
se programar para esse 
tipo de compra e adqui-
rir apenas os produtos 
necessários, pois não é 
preciso fazer estoque. “A 
Apas continua negociando 
com os fornecedores para 
manter o abastecimento 
com preços justos e sugere 
aos consumidores que rea-
lizem compras conscientes 
e procurem produtos subs-
titutos quando possível”, 
afirmou o presidente Ro-
naldo dos Santos.

AÇÃO SOCIAL
Escola vende panetones feitos

 por pais de alunos e voluntários

A Escola Maria Peregrina, 
de Rio Preto, está realizando 
uma ação de Natal em par-
ceria com pais e voluntários 
para vendas de panetones e 
chocotones.

Segundo a assistente social 
da instituição, Luciana Pereira 
da Silva, essa ação acontece 
há vários anos e foi desenvolvi-
da com profissionais que fazem 
parte da comunidade escolar 
e que produzem os panetones 
e chocotones para a Maria 
Peregrina. São cerca de 100 
pessoas atuantes na ação.

“É uma ação que mobiliza 
algo a ser vendido para ajudar 

financeiramente a escola e tam-
bém para ajudar as pessoas que 
estão envolvidas no processo,” 
afirma.

Ainda de acordo com a as-
sistente social os valores são 
bem simbólicos, os panetones 
em embalagem comum custam 
R$ 12, os chocotones em em-
balagem comum R$ 14 , já os 
panetones na caixa de presente 
custam R$14 e os chocotones 
na caixa de presente R$ 16.

Quem tiver interesse de aju-
dar na compra dos panetones 
ou chocotones pode entrar em 
contato na escola pelo telefone 
17 3219-9970 ou diretamen-
te com a assistente social no 
whatsapp 17 98126-1865.

Janaína PEREIRA

dimento é as terças-feiras das 
8h às 13h, as quintas-feiras das 
13h às 18h e aos sábados das 
7h às 17h.

Ainda de acordo com Baré, 
o Projeto Geração Futuro serve 
desde início da pandemia 5.000 
refeições as famílias e quem qui-
ser colaborar doando alimentos, 
qualquer ajuda é bem vinda.

“Na quarentena estamos 
sem as funções de aulas, porém 
estamos levando marmitas e 
cestas básicas às famílias das 
crianças que estão matriculadas 
no projeto, com isto entregamos 
todo final de semana 400 mar-
mitas,” complementa.

Desde que começou a pan-
demia o Projeto Geração Futuro 
já entregou cerca de 1.500 

cestas básicas, 6.000 litros de 
leite, 1.000 pacotes de bolacha, 
70 nestogen  - leite para bebê.

O Projeto conta com 15 
voluntários fixos e não recebe 
nenhum tipo de ajuda financeira 
do governo federal, estadual nem 
municipal. Nesta época, faz tam-
bém a campanha da Cartinha de 
Natal do Projeto Geração Futuro 
e todos os anos as mais de 200 
crianças escrevem pedindo o que 
quer ganhar no Natal.

Quem tiver interesse em 
participar do Projeto  Geração 
Futuro seja como voluntário 
ou para fazer qualquer tipo de 
doação pode entrar em contato 
com o Anderson Baré através do 
telefone (17) 99105-9115 ou 
3308-7799.

Divulgação
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Negociações 
terão acordos  
individuais 

Os Acordos Coletivos para os trabalhadores do setor de 

Mármore e Granito representados pelo Siticom (Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mobiliário de 

Rio Preto) serão feito de forma individualizada este ano.

Segundo Nelson Ioca, presidente do Siticom, por conta do 

impasse envolvendo o sindicato patronal – a diretoria do 

Siticom junto com o jurídico vai definir a forma que será feita 

a negociação empresa por empresa.

“Os trabalhadores não podem esperar mais, temos que garantir 

para eles os benefícios e o reajuste dos salários”, afirmou Ioca.

O sindicalista não quer que aconteça o mesmo que aconteceu 

com as negociações de 2019, onde a mesma se arrastou e foi 

concluída apenas no segundo semestre deste ano. 

A data base da categoria é o dia 1º de outubro.

Mármore e Granito 

Assembleias dos Frentistas tiveram 
inicio e vão até o dia 3 de dezembro

O Sindicato dos Frentistas de Rio 
Preto e região deu inicio as 
assembleias da campanha salarial 
2021.

Segundo Antônio Marco dos Santos, 
presidente do sindicato, devido à pandemia 
da Covid-19 a diretoria teve a necessidade 
de alterar o formato da assembleia para a 
aprovação da pauta, onde a mesma está sendo 
feita de forma itinerante “Nossos diretores 
estão indo até os trabalhadores nos postos de 
combustível e junto com a entrega do jornal 
que traz informações do acordo coletivo 
fechado recentemente. Já aproveitamos 
e fazemos essa assembleia itinerante”, 
salientou Santos.

No dia 3 de dezembro está agendada a 
assembleia presencial na sede do sindicato 
em Rio Preto. “Vamos fazer sem a presença 
de público, mas caso algum trabalhador 
compareça tomaremos todos os cuidados 
necessários de higiene”, afirmou o presidente.

Postos das regiões de Araçatuba, Fernandópolis, Barretos e Catanduva já foram visitados e as assembleias 
já aconteceram – agora o foco está em Rio Preto e nas cidades vizinhas afirmou o sindicalista.

Pedido – o pedido para 2021 será de 5% de reajuste para repor as perdas acumulas e um Tíquete 
Alimentação de R$ 25,00.

Cláusulas Sociais – este ano o sindicato conquistou as cláusulas sociais até 2022: Tíquete, Cesta Básica, 
Seguro de Vida e outros itens.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Divulgação
amaralsampaio@hotmail.com 
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EDITAL n°2909/2020

  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: JOSIVAN DIAS DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: JOSIVAN DIAS DE ALMEIDA
CAD Nº: 245190000
MULTA Nº: 52149
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 426, QD 15, LOTE 30, BAIR-
RO: RES. CAETANO
NOME: EDER DA SILVA
COMP: 
CORR: EDER DA SILVA
CAD Nº: 245153000
MULTA Nº: 52134
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 425, QD 14, LOTE 08, BAIR-
RO: RES. CAETANO
NOME: EEPG ANTONIO BARROS SERRA
COMP: 
CORR: EEPG ANTONIO BARROS SERRA
CAD Nº: 202946000
MULTA Nº: 52115
END: R. CAMPOS SALLES, 1266, QD.231, LT A-4, BAIR-
RO: BOA VISTA
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: APARECIDO NOGUEIRA DE CAMPOS
CORR: APARECIDO NOGUEIRA DE CAMPOS
CAD Nº: 254655000
MULTA Nº: 52126
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 585, QD 02, LOTE 12, BAIR-
RO: RES. CAETANO II
NOME: JOÃO ROBERTO DA COSTA
COMP: 
CORR: JOÃO ROBERTO DA COSTA
CAD Nº: 245191000
MULTA Nº: 52150
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 436, QD 15, LOTE 31, BAIR-
RO: RES. CAETANO
NOME: MARCELINO APARECIDO DONAIRE
COMP: 
CORR: MARCELINO APARECIDO DONAIRE
CAD Nº: 245141000
MULTA Nº: 52138
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 295, QD 06, LOTE 01, BAIR-
RO: RES. CAETANO

NOME: AFONSO ALVES DOS SANTOS
COMP: 
CORR: AFONSO ALVES DOS SANTOS
CAD Nº: 245143000
MULTA Nº: 52137
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 325, QD 14, LOTE 18, BAIR-
RO: RES. CAETANO
NOME: JOSE ALOISIO DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 245658000
MULTA Nº: 52125
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, 555, QD 02, LOTE 15, BAIR-
RO: RES. CAETANO II
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2910/2020

  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: BIRICON CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA. 
COMP: VALDECIR MAURO RABESQUINE
CORR: VALDECIR MAURO RABESQUINE
CAD Nº: 326401000
MULTA Nº: 52207
END: R. IRMÃ HELOISA HELENA DE CAMPOS MELO, QD 
E, LOTE 37, BAIRRO: RESIDENCIAL SANTA FILOMENA
NOME: ANA LUCIA LOPES PANEGUINI
COMP: 
CORR: DATTA HOLDING S/A
CAD Nº: 101298000
MULTA Nº: 52120
END: R. GENERAL GLICÉRIO, 3361, QD 51, LOTE, BAIR-
RO: CENTRO
NOME: ANA LUCIA DE MAGALHÃES RODRIGUES
COMP: 
CORR: ANA LUCIA DE MAGALHÃES RODRIGUES
CAD Nº: 601251000
MULTA Nº: 52164
END: AL. DOS ROUXINÓIS, QD 07, LOTE 03, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS
NOME: JOSE MORA AGUERA ESPOLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 308559000

MULTA Nº: 52124
END: R. GUAPORÉ, 287, QD 11A, LOTE PP/, BAIRRO: 
VILA PROGRESSO
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

 
EDITAL n° 2911/2020

  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: BIRICON CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
COMP: VALDECIR MAURO RABESQUINI
CORR: VALDECIR MAURO RABESQUINI
CAD Nº:  326401000
NOT. Nº: 52208
END: R. IRMÃ HELOISA HELENA DE CAMPOS MELO, QD 
E, LOTE 37, BAIRRO: RESIDENCIAL SANTA FILOMENA
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2912/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi  AUTUADO, 
por não terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA 
E PASSEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 
UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo estipulado por 
lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
CORR: MICHELE RODRIGUES DOS SANTOS
CAD Nº: 430313000
MULTA Nº: 52177
END: R. DOLORES GIMENES FERNANDES, QD 13, LOTE 
20, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ANA LUCIA DE MAGALHÃES RODRIGUES
COMP: 
CORR: ANA LUCIA DE MAGALHÃES RODRIGUES
CAD Nº: 601251000
MULTA Nº: 52165
END: AL. DOS ROUXINÓIS, QD 07, LOTE 03, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: MARIA INES TELLES NOGUEIRA DOBBERT
CORR: MARIA INES TELLES NOGUEIRA DOBBERT
CAD Nº: 430023000
MULTA Nº: 52184
END: R. MARCELINO BERTONI, QD 2, LOTE 7, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: OSVALDO FELIX
CORR: OSVALDO FELIX
CAD Nº: 430395000
MULTA Nº: 52173
END: R. JOSINA DIAS DE CASTRO, QD 16, LOTE 21, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: APARECIDO DONIZETE DIAS
CORR: APARECIDO DONIZETE DIAS
CAD Nº: 430232000
MULTA Nº: 52171
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 10, LOTE 22, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
 São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020            
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2913/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
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ADOS, por terem depositado, lançado entulhos ou dejetos 
de qualquer espécie de veículos em logradouros públicos ou 
particulares, nos termos do Anexo I da L.M. nº 9393/2004 e 
decreto municipal nº 12765/2005, dentro do prazo estipulado 
por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: MARCOS ROBERTO AIANO
COMP: 
CORR: MARCOS ROBERTO AIANO
CAD Nº: 334733000
MULTA Nº: 52153
END: R. ODILON AMADEU, 495, BAIRRO: VILA TONINHO
Obs.: Flagrante feito pela supervisão da vigilância ambiental
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                     
Inspetor Fiscal de Posturas                                                    

EDITAL n° 2914/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUA-
DOS, por Deposição de resíduos em locais não autorizados, 
nos termos do Anexo I da L.M. nº 9393/2004 e decreto mu-
nicipal nº 12765/2005, dentro do prazo estipulado por lei e 
deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
COMP.: ANITA ESTEVÃO
CORR.; ANITA ESTEVÃO
CAD Nº: 339881000     
MULTA Nº: 52206
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, 1042, BAIRRO: PQ. 
SÃO MIGUEL
OBS.: A obra (local notifi cado) está usando o terreno ao lado 
– lote 6- para deposição de entulhos, bem como o passeio e 
a via pública em frente ao mesmo. 
 São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                     
Inspetor Fiscal de Posturas                                
                                                   

EDITAL n° 2915/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JUNIO ALVES SOBRINHO
COMP: 
CORR: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
CAD Nº: 254400000
MULTA Nº: 52202
END: R. DEIRTE DALVA PACETE DE LIMA, QD 02, LOTE 
09, BAIRRO: RECANTO DUAS VENDAS
NOME: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
CAD Nº: 254421000
MULTA Nº: 52200
END: R. WALDEMAR ESCABIN, QD 03, LOTE 10, BAIRRO: 
RECANTO DUAS VENDAS
NOME: REMA CONSTRUTORA LTDA
COMP: 
CORR: REMA CONSTRUTORA LTDA
CAD Nº: 552046000
MULTA Nº: 52196
END: R. SEM DENOMINAÇÃO, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. 
PIEDADE
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: MARIA INES TELLES NOGUEIRA DOBBERT
CORR: MARIA INES TELLES NOGUEIRA DOBBERT
CAD Nº: 430023000
MULTA Nº: 52183
END: R. MARCELINO BERTONI, QD 2, LOTE 7, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: OSVALDO FELIX
CORR: OSVALDO FELIX
CAD Nº: 430395000
MULTA Nº: 52174
END: R. JOSINA DIAS DE CASTRO, QD 16, LOTE 21, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2916/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imó-
vel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que 
foi AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE ENTULHO 
DEPOSITADO EM LOTE VAGO, dentro do prazo estipulado 
por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente: 
NOME: REMA CONSTRUTORA LTDA
COMP: 
CORR: REMA CONSTRUTORA LTDA
CAD Nº: 552046000
MULTA Nº: 52197
END: R. SEM DENOMINAÇÃO, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. 
PIEDADE
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2917/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-

res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: NEYTO ALVES DE MATTOS ESPOLIO
COMP: 
CORR: IMOBILIARIA MAGNUM E GESTAO DE NEGOCIOS 
EIRELI EPP
CAD Nº: 207877000
MULTA Nº: 52209
END: R. TIRADENTES, 2240, QD 135, LOTE E-P/, BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2918/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLI-
CO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigen-
te:
NOME: JUNIO ALVES SOBRINHO
COMP: 
CORR: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
CAD Nº: 254400000
MULTA Nº: 52203
END: R. DEIRTE DALVA PACETE DE LIMA, QD 02, LOTE 
09, BAIRRO: RECANTO DUAS VENDAS
NOME: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
CAD Nº: 254421000
MULTA Nº: 52201
END: R. WALDEMAR ESCABIN, QD 03, LOTE 10, BAIRRO: 
RECANTO DUAS VENDAS
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

EDITAL n°2919/2020

 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: JOSE FILMAR DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: JOSE GILMAR DE OLIVEIRA
CAD Nº: 212710000
MULTA Nº: 52162
END: AV. MONTE APRAZÍVEL, QD 193, LOTE 01, BAIRRO: 
ELDORADO (2ª PARTE)
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2920/2020

  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: MARIA ZANI ROMANO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 101437000
NOT Nº: 202062
END: R. BENJAMIN CONSTANT, 3162, QD 74/A, LOTE, 
BAIRRO: CENTRO 
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

EDITAL n° 2921/2020

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 CONS-
TRUÇÃO 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: JOSE LUIS CAETANO SIMOES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 204849000
NOT. Nº: 202060
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 2709, QD 07, LOTE 
17, BAIRRO: JD. CANAÃ
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2922/2020

  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: JORCE ANTONIO DOS SANTOS
COMP: 
CORR: JORCE ANTONIO DOS SANTOS
CAD Nº: 409163000
NOT. Nº: 202050
END: R. HAMILTON SINIBALDI, 157, QD D, LOTE 15, 
BAIRRO: JD. DOS GOMES

São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2923/2020

  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: ANOR VAGNER PIMENTA ESPOLIO
COMP: 
CORR: JULIO PIMENTA
CAD Nº: 214667055
NOT. Nº: 202021
END: R. EUCLIDES FERRAREZI, QD 03, LOTE 14/P, BAIR-
RO: VILA ROMANA
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
              

 
EDITAL n° 2924/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para PLANTIO DE ÁRVORE NA 
CALÇADA DO IMÓVEL  no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 13.031/18, art. 32 e Anexo I 
sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: DELBIDES VIEIRA BORGES
COMP:
CORR: DELBIDES VIEIRA BORGES
CAD Nº: 416051000
NOT. Nº:202099
END: AV. FLORIANO ANDRÉ CABRERA, 1361, QD 33, 
LOTE 09-10-15-16, BAIRRO: RES. CIDADE JARDIM
Obs.: Plantar uma muda de árvore na calçada do imóvel 
1361.
NOME: DELBIDES VIEIRA BORGES
COMP:
CORR: DELBIDES VIEIRA BORGES
CAD Nº: 416051000
NOT. Nº:202100
END: AV. FLORIANO ANDRÉ CABRERA, 1361, QD 33, 
LOTE 09-10-15-16, BAIRRO: RES. CIDADE JARDIM
Obs.: Plantar uma muda de árvore na calçada do imóvel 
1361
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2925/2020

  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: SETPAR RIO PRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR RIO PRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
CAD Nº: 247555000
NOT. Nº: 202039
END: R. ANTONIO BELUCI, 367, QD K, LOTE 01, BAIRRO: 
JD. ASTÚRIAS
NOME: ADONIAS PEREIRA CHAVES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304643000
NOT. Nº: 202037
END: R. PEDRO BORGHESAM, 297, QD 101, LOTE 08-P/, 
BAIRRO: JD. NAZARÉ
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258034000
NOT. Nº: 201643
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
12, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258035000
NOT. Nº: 201644
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
13, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258036000
NOT. Nº: 201645
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
14, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258037000
NOT. Nº: 201646
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
15, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258038000
NOT. Nº: 201647
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
16, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
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CAD Nº: 242704000
NOT. Nº: 202045
END: R. JOSÉ THEODORO DE MELO, QD E, LOTE, BAIR-
RO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO F- DUAS VENDAS- CONJ. 
HAB.
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CORR: ANTONIO CARLOS DA SILVA
CAD Nº: 229155000
NOT. Nº: 202035
END: R. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 340, QD 226, 
LOTE 10, BAIRRO: JD. ANTUNES.
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2926/2020
  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: CARLOS ALBERTO MASSIMO
COMP: 
CORR: CARLOS ALBERTO MASSIMO
CAD Nº: 411040000
NOT. Nº: 202006
END: R. THEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS FILHO, 
42, QD 08, LOTE 02, BAIRRO: PQ.RES. COMENDADOR 
MANÇOR DAUD
NOME: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CORR: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CAD Nº: 3122750000
NOT. Nº: 202056
END: AV. GENERAL ERNESTO GEISEL, QD F, LOTE 31, 
BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL
NOME: CLARISSE DA ROCHA
COMP: 
CORR: CLARISSE DA ROCHA
CAD Nº: 310652000
NOT. Nº: 202102
END: R. MANIF ANTONIO MACUL, QD 05, LOTE 04, BAIR-
RO: JD. DO LAGO
NOME: JOÃO CARLOS DI GENIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 552004049
NOT. Nº: 202109
END: R. HELIO NEGRELLI, QD, LOTE P20, BAIRRO: FAZ.
PIEDADE
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 

EDITAL n° 2927/2020
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: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258034000
NOT. Nº: 201643
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
12, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258035000
NOT. Nº: 201644
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
13, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258036000
NOT. Nº: 201645
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
14, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258037000
NOT. Nº: 201646
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
15, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ADILSON LUIZ MENDES
CORR: ADILSON LUIZ MENDES
CAD Nº: 258038000
NOT. Nº: 201647
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 19, LOTE 
16, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
CAD Nº: 242704000
NOT. Nº: 202045
END: R. JOSÉ THEODORO DE MELO, QD E, LOTE, BAIR-
RO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO F- DUAS VENDAS- CONJ. 
HAB.
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES PO-
PULARES EMCOP LTDA
COMP: JORGE CLAUDINO ALVES
CORR: JORGE CLAUDINO ALVES
CAD Nº: 413756046
NOT. Nº: 202041
END: R. ORIAS ALVES DE SOUZA, 634, QD B, LOTE 27, 
BAIRRO: JD. VIENA I.
NOME: R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA
COMP: 

CORR: R N LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
PRÓPRIOS LTDA
CAD Nº: 247697000
NOT. Nº: 202025
END: AV. NAMETALLAH YOUSSEF TARRAF, QD L, LOTE 
05-06-07P/, BAIRRO: PQ. RES. UNIVERSO
NOME: MARCOS VINICIUS ROSOLEM FILHO
COMP: 
CORR: MARCOS VINICIUS ROSOLEM FILHO
CAD Nº: 248860000
NOT. Nº: 202098
END: R. ESPEDITO GOMES DA SILVA, QD 14, LOTE 10, 
BAIRRO: LOT. PQ. RES. MARIA ZORITA
NOME: LUCIA DE MELLO BARBOSA LUCA
COMP: 
CORR: LUCIA DE MELLO BARBOSA LUCA
CAD Nº: 255254000
NOT. Nº: 202088
END: R. RUBENS CARDOSO MACHADO, QD O, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CORR: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CAD Nº: 3122750000
NOT. Nº: 202056
END: AV. GENERAL ERNESTO GEISEL, QD F, LOTE 31, 
BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL
NOME: CLARISSE DA ROCHA
COMP: 
CORR: CLARISSE DA ROCHA
CAD Nº: 310652000
NOT. Nº: 202102
END: R. MANIF ANTONIO MACUL, QD 05, LOTE 04, BAIR-
RO: JD. DO LAGO
NOME: ANOR VAGNER PIMENTA ESPOLIO
COMP: 
CORR: JULIO PIMENTA
CAD Nº: 214667055
NOT. Nº: 202021
END: R. EUCLIDES FERRAREZI, QD 03, LOTE 14/P, BAIR-
RO: VILA ROMANA
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2928/2020
  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: JULIO AMERICO GONZALEZ
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 102372000
NOT. Nº: 201987
END: R. INDEPENDÊNCIA, 2662, QD, LOTE, BAIRRO: 
CENTRO
NOME: ROSELI LUCIANA PEREIRA
COMP: 
CORR: ROSELI LUCIANA PEREIRA
CAD Nº: 269294000
NOT. Nº: 202031
END: R. JOÃO CABRIOTI MENDES, 513 QD 13, LOTE 27, 
BAIRRO: PQ. RES. DIGNIDADE
NOME: MANOEL LUIZ RODRIGUES VILARINHO FILHO 
ESPOLIO
COMP: 
CORR: MANOEL LUIZ RODRIGUES V FILHO
CAD Nº: 219121000
NOT. Nº: 201953
END: R. JOÃO ROBERTO DOMINGUES, 107, QD A, LOTE 
32P/, BAIRRO: RES. DAS LARANJEIRAS
NOME: NAIARA DE JESUS LIMA BRAGA
COMP: 
CORR: NAIARA DE JESUS LIMA BRAGA
CAD Nº: 253323000
NOT. Nº: 201955
END: R. MARCELO ALESSANDRO CAVALLII, 357, QD 60, 
LOTE 24, BAIRRO: PARQUE NOVA ESPERANÇA
NOME: SETPAR RIO PRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR RIO PRETO EMPREENDIMENTOS LTDA
CAD Nº: 247555000
NOT. Nº: 202039
END: R. ANTONIO BELUCI, 367, QD K, LOTE 01, BAIRRO: 
JD. ASTÚRIAS
NOME: MARIA ABRAHAO FERNANDES ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARIA ABRAHAO FERNANDES ESPOLIO
CAD Nº: 408230000
NOT. Nº: 201989
END: AL. ALTLANTICA, 76, QD 05, LOTE 07, BAIRRO: 
ROSEIRAL
NOME: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
CAD Nº: 202658002
NOT. Nº: 201984
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, 307, QD 190, LOTE 06, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: CARLOS ALBERTO MASSIMO
COMP: 
CORR: CARLOS ALBERTO MASSIMO
CAD Nº: 411040000
NOT. Nº: 202006
END: R. THEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS FILHO, 
42, QD 08, LOTE 02, BAIRRO: PQ.RES. COMENDADOR 
MANÇOR DAUD
NOME: MARCIA AFFINI BAGDASARYAN
COMP: 
CORR: MARCIA AFFINI BAGDASARYAN
CAD Nº: 208388000
NOT. Nº: 202064
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 2357, QD 120, LOTE BP/, BAIR-
RO: BOA VISTA

São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2929/2020
  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: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
CAD Nº: 202658002
NOT. Nº: 201984
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, 307, QD 190, LOTE 06, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: JOÃO CARLOS DI GENIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 552004049
NOT. Nº: 202109
END: R. HELIO NEGRELLI, QD, LOTE P20, BAIRRO: FAZ.
PIEDADE
NOME: MARCIA AFFINI BAGDASARYAN
COMP: 
CORR: MARCIA AFFINI BAGDASARYAN
CAD Nº: 208388000
NOT. Nº: 202064
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 2357, QD 120, LOTE BP/, BAIR-
RO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2930/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para Construção de mure-
ta e passeio público (mureta de 30 cm), 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 legisla-
ção vigente. 
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: JORGE CLAUDINO ALVES
CORR: JORGE CLAUDINO ALVES
CAD Nº: 413756046
NOT. Nº: 202041
END: R. ORIAS ALVES DE SOUZA, 634, QD B, LOTE 27, 
BAIRRO: JD. VIENA I.
São José do Rio Preto, 27 de Novembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas         

Editais de
CONVOCAÇÃO

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM BELLA VITTÁ MONTE LÍBANO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 
 

BADY BASSIT/SP, 18 de novembro de 2020. 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS EM BELLA VITTÁ MONTE LÍBANO, localizado a 
Rua Treze, nº 451, bairro Jacutinga, município de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, aqui 
representada pelo seu Presidente em exercício, convoca, nos termos do Estatuto da 
Associação, todos os Associados para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nas 
dependências do próprio condomínio no dia 21 de dezembro de 2020, as 19h00min em 
primeira convocação com no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos associados com direito 
a voto e, em não havendo quórum suficiente, às 19h15 horas em segunda convocação, com 
qualquer número de membros, na mesma data e local, para análise e votação dos seguintes 
assuntos: 
 

I. Discutir, votar e aprovar a prestação de contas de janeiro de 2020 a dezembro de 
2020; 
II.  Discussão e aprovação do reajuste da taxa associativa; 
III. Apreciar e deliberar o programa de trabalho e de investimentos realizados e 
propostos pelo Conselho Deliberativo; 
IV. Discussão e aprovação de taxa de limpeza dos lotes para os proprietários; 
V. Discussão e aprovação de retorno de contratação de ronda noturna; 
VI. Esclarecimentos das normas relativas ao entulho de obras; 
VII. Esclarecimentos sobre uso da área comum durante a pandemia; 
VIII. Ratificação da ata de assembleia geral ordinária realizada em 23/06/2016; 
IX. Outros assuntos gerais e de interesse dos associados. 
  

OBSERVAÇÕES: 
 

 É licito aos senhores(as) Associados(as) se fazerem presentes na Assembleia ora 
convocada por procuradores, munidos com procuração específica com firma 
reconhecida em cartório (§ único do art. 48 do Estatuto); 

 A ausência dos senhores(as) Associados(as) não os desobrigam de aceitarem como 
tácita concordância os assuntos que forem tratados e deliberados (art. 42 do 
Estatuto). 

 Os(as) Associados(as) em atraso nos pagamentos de suas taxas associativas não 
poderão votar nas deliberações (art. 49 do Estatuto). 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Associação dos Proprietários em Bella Vittá Monte Líbano 
pp. Leandro Augusto Alves Ferreira 

Conselheiro Presidente 
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Editais de
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO


