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Em exclusiva, Edinho fala
de desafios e projetos
O prefeito Edinho Araújo
(MDB) atendeu a reportagem
do DHoje de forma exclusiva na
última quinta-feira (3) quando
falou sobre projetos para o novo
mandato que tem inicio no dia 1º
de janeiro de 2021. Essa será a
quarta vez que ele vai administrar

Prefeito Edinho
concedeu entrevista
exclusiva ao
Jornal DHoje

São José do Rio Preto. E afirmou
que tem diversos desafios a serem
superados nesta nova empreitada.
Entre as suas prioridades salientou
que é necessário concluir obras
“importantíssimas” para a cidade
como o Anel Viário.
Pág.A3

RIO PRETO

Exportações crescem e já
chegam ao patamar de 2019
Divulgação

São José do Rio Preto registrou mais uma vez um aumento no valor das exportações
durante o mês de novembro.
Se em outubro foram movimentados US$ 4,27 milhões,
no mês passado foram de

US$ 4,49 milhões. Com isso,
o município totaliza US$ 23,2
milhões em exportações no
acumulado de 2020 e fica
próximo de superar o índice
do ano passado, quando teve
US$ 24,1 milhões. Pág.A4

Comércio de Mirassol
atenderá até às 19h
FÉ ENFEITADA Já é possível observar a tradição de presépios em igrejas e casas de Rio Pre-

to; muitos feitos à mão, outros sofisticados, saiba a origem desta tradição. Pág.A5

Torcidas organizam
ações sociais para
Natal em bairros

A Prefeitura de Mirassol
definiu o horário de funcionamento do comércio. A partir
de segunda-feira (7) o comércio poderá abrir das 9h
às 19h de segunda à sexta.
Divulgação

torcidas orga

Pág. A5

Cavalari, em Rio Preto. A intenção
do homem era matar a companheira e, em seguida, se suicidar.
A vítima foi socorrida por uma
equipe do Resgate. Ele foi preso.
Pág.A6

Vereador pede
mais fiscais para
vistoriar barragens
de mineração
Pág. A3

Jovem perde
a perna em
acidente
de moto

Auxiliar agride mulher com
martelo e tenta suicídio
Um auxiliar geral de 42 anos
foi preso no início da noite desta
sexta-feira (4) após agredir a mulher dele e desferir golpes com um
martelo. O crime aconteceu na
residência do casal, na Estância

Nos sábados (dia 12 e 19) a
abertura será até às 18h. No
dia 20 (domingo), o comércio
poderá ficar somente até às
16h e na véspera de Natal (dia
24), das 8h às 18h. Pág.A4

Torcidas organizadas preparam ações para carentes no Natal

Especialistas alertam para relação
do HPV com câncer de útero
Pág. A5

Um jovem de 20 anos teve
a perna amputada após a
moto em que ele trabalhava
ter sido atingida por um carro,
nesta sexta-feira (4), na Estrada Municipal Valdomiro Lopes
esquina com a rua Onofre Gomes de Pinho, em Rio Preto.
A motorista, uma cabeleireira
de 66 anos, ultrapassou a
faixa de rolamento para cruzar
a pista.
Pág.A6
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SOS CONSUMIDOR

Jornal

FACEBOOK RESPONDE SOBRE
VAZAMENTO DE DADOS

RECLAME AQUI
PERGUNTAS
SOBRE AS NOTAS
JEFERSON LUIS BARROS – Economista
MANCHADAS POR
Exatamente em função de
JEFERSON - O QUE É O
DISPOSITIVOS
EMPRESA ALEGA QUE A EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES
que a maioria dos setores
CHAMADO MOVIMENTO
ANTIFURTO da
vida social (estudo, lazer,
CONSUMERISTA”?
“APARENTA” SER DE CONTAS COMERCIAIS E NÃO DEMONSTRA
saúde,
alimentação etc.) é
PARTE - II
QUE VERIFICOU A FUNDO O OCORRIDO
Divulgação

Divulgação

7 – É preciso fazer boletim de
ocorrência na polícia para realizar
a troca junto ao banco de notas
manchadas retiradas em caixas
eletrônicos?
Não. A regulamentação do
Conselho Monetário Nacional e do
Banco Central do Brasil determina
apenas que o cidadão deve procurar
o banco, o qual é obrigado a trocar o
dinheiro manchado imediatamente.
8 – Se receber sem perceber uma
nota manchada de rosa em outras
circunstâncias, o que fazer?
Se o cidadão recebeu sem perceber
uma nota manchada de rosa em
outras circunstâncias, como no
comércio, deve procurar qualquer
agência bancária e entregar a cédula.
O banco anotará seus dados (nome,
endereço, CPF ou CNPJ no caso
de ser empresa) e enviará a cédula
para análise do Banco Central. Se
ficar comprovado que a mancha
não foi provocada por mecanismo
antifurto, o cidadão será ressarcido
pelo banco. Caso fique comprovado
que a mancha é desse tipo de
dispositivo, não haverá reembolso.
9 – Como o cidadão poderá saber
como está análise das cédulas pelo
Banco Central?
O acompanhamento do trâmite
pode ser feito via internet, no sítio
do Banco Central (https://www3.
bcb.gov.br/mecpublico/). Não há
prazo estabelecido para a análise do
Banco Central.
10 – Qual o prazo de aviso
ao cidadão sobre possível
ressarcimento?
Se a cédula for manchada por
dispositivo antifurto, a instituição
financeira terá três dias úteis, após
receber a análise do Banco Central,
para comunicar ao cliente que ele
não receberá reembolso.
Se a análise do BC apontar que
a mancha não é resultado de
dispositivo antifurto, o banco terá
prazo de 24h para depositar o valor
correspondente devido na conta
corrente do portador. Se a pessoa
que entregou a cédula para análise
não for correntista da instituição, o
prazo para devolução do valor é de
três dias úteis.
Fonte: Banco Central do Brasil

SOS - É o movimento
social e jurídico que teve
início nos diversos cantos
do globo, considerando
a vulnerabilidade do
consumidor diante dos
grandes fornecedores
que passaram a utilizar
a produção em série, de
modo que o Estado foi
obrigado a proceder de
forma intervencionista nas
relações entre fornecedores
e consumidores.

sustentada por relações de
consumo, não se pode mais
admitir que tais relações
se apresentem com
interesses, exclusivamente
privados, visto ser evidente
que a movimentação da
riqueza, em qualquer de
suas formas, vai atingir a
sociedade de maneira geral,
o que justifica, portanto,
a preocupação do Estado
com relação a esses
questões.

CARLOS ALBERTO DA ROCHA –
motorista de Uber

F

acebook, proprietário
do aplicativo
Instagram, responde
a notiﬁcação do
Procon-SP solicitando
explicações sobre notícia
em que a empresa reportava
vazamento de dados de
usuários.
Questionada sobre quais tipos
de dados são coletados; se o
consumidor é comunicado
de forma ostensiva que
seus dados serão coletados
quando de sua entrada na
rede; qual o tratamento que
será aplicado a esses dados
(coleta, compartilhamento,
armazenamento ou ﬁnalidade
empresariais); quais os
procedimentos e sistemas de
proteção contra invasão ou
vazamento dos mesmos etc, a
empresa alegou que todas essas
informações são previamente
prestadas, em detalhes, ao
consumidor no link “Termos
de Uso” disponível em sua
plataforma.
Porém, para o Procon-SP, após
análise do link indicado como
sendo os termos de uso dos
serviços, além do usuário ser
constantemente orientado a se
reportar a outros links como
“Política de Dados”, também
não foi constatada a clareza
que a empresa atribui a esses
termos, já que o consumidor
não é incentivado a priorizar
a análise das disposições
elaboradas pelo fornecedor
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antes da adesão aos serviços,
de forma direta e simples sobre
quais dados serão coletados,
tratados, compartilhados,
critérios utilizados e quais
procedimentos garantem
a proteção e segurança
do armazenamento das
informações fornecidas.
As informações prestadas pela
empresa não deixam claro
todas as situações em que os
dados poderão ser utilizados
e como serão efetivamente
tratados, infringindo assim
um dos direitos básicos de
liberdade nas contratações
garantido pelo Código de
Defesa do Consumidor.
Falta de clareza e transparência
também envolveram a
localidade de armazenamento
dos dados e seu
processamento, que segundo
a empresa, pode se dar nos
Estados Unidos ou outros
países fora do Brasil, assim
como a falta de esclarecimento
quanto aos procedimentos que
podem imputar segurança aos
dados.
Quanto ao vazamento de
informações a empresa não
demonstrou ter veriﬁcado a
fundo o ocorrido, alegou que
a exibição de informações
“aparenta” tratar-se de
dados de contato nas contas
comerciais do Instagram, que
quando as pessoas optam
por estabelecer uma conta
comercial, as informações de
contato que compartilham
são publicamente exibidas,
sem comprovar que o
usuário do perﬁl comercial
é ostensivamente informado
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de forma prévia sobre essa
possibilidade, inclusive a
exposição dos dados de
menores de idade.
Para o diretor executivo do
Procon-SP, Fernando Capez,
o vazamento de dados é
uma infração à Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais,
em especial os artigos 46 e
47. “Mesmo a lei ainda não
estando em vigor já permite
que o Procon-SP aplique
multas baseadas no Código
de Defesa do Consumidor”
conclui Capez.
A empresa esclarece ainda
que, de acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados
Pessoais do Brasil (LGPD),
o usuário tem o direito de
acessar, retiﬁcar, solicitar a
portabilidade, apagar seus
dados, além de autorizar o
tratamento e, em determinadas
circunstâncias, o direito
de contestar e restringir o
tratamento ou de revogar o
consentimento. Porém, para o
Procon-SP, ela não esclarece
ou torna mais facilitada a
consulta individualizada dos
dados que já foram coletados,
como foram tratados, onde e
como e com quem já foram
compartilhados a ﬁm de que o
usuário possa exercer o direito
de contestação, restrição e
revogação garantido pela
legislação vigente.
A resposta será analisada
pela diretoria de ﬁscalização
para apuração de eventuais
irregularidades e imposição das
sanções previstas no Código
de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

CARLOS - É PERMITIDA A
“VENDA CASADA”, SEJA
QUANDO O FORNECEDOR
OFERECE EMPRÉSTIMOS,
SEJA QUANDO VENDE
PRODUTOS OU
SERVIÇOS?
SOS - A “venda casada”,
fonte de grandes prejuízos
para o consumidor,
é proibida de forma
veemente pelo art. 39, I,
do CDC. A venda casada
aparece quando um
fornecedor condiciona
a venda de um produto
ou serviço à aquisição
de outro. Esses abusos
aparecem normalmente
no oferecimento de

empréstimo em dinheiro,
quando, geralmente,
quem oferece empréstimo,
não coloca no anúncio
publicitário que para
conseguir o benefício, o
consumidor terá de se
associar a alguma entidade
ou contratar seguro de
vida. A prática fere o
direito de livre escolha do
consumidor. A publicidade,
através da qual se oferece
produtos ou serviços, na
ótica do CDC, se constitui
num “pré-contrato,
vinculando o proponente
aos seus termos e
obrigando-o a prestar as
informações necessárias e
suficientes.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA

Os desafios que o próprio
Edinho vê pela frente
Guilherme BATISTA

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

O prefeito Edinho Araújo
(MDB) atendeu a reportagem
do DHoje de forma exclusiva na
última quinta-feira (3) quando
falou sobre projetos para o
novo mandato que tem inicio
no dia 1º de janeiro de 2021.
Essa será a quarta vez que ele
vai administrar São José do Rio
Preto. Agora até 2024. E afirmou que tem diversos desafios
a serem superados nesta nova
empreitada.
Entre as suas prioridades
para o novo mandato Edinho
salientou que é necessário
concluir obras “importantíssimas” para a cidade como
o Anel Viário que deve entrar
em sua quarta e última etapa, o hospital da Zona Norte
que atualmente tem 45% das
obras concluídas deve ser finalizado neste ano de 2021,
além de diversas escolas e
unidades de Saúde que estão
com obras avançadas. “Estas
obras nas áreas de Saúde e
Educação são importantes para
o atendimento da população”,
salientou o prefeito.
Economia – um dos focos
do inicio do segundo mandato
é a retomada da economia,
pós-pandemia e ainda durante
o enfrentamento dela – o prefeito salienta que para atuar
neste setor que foi um dos mais
atingidos pela quarentena imposta pela Covid-19 criou um
Comitê que está sendo presidido pelo vice-prefeito e futuro
secretário do Planejamento,
Orlando Bolçone. Este Comitê
que conta com a participação
de entidades da sociedade civil
terá como trabalho direto a
geração de empregos e renda
– e por meio de parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento
que gerencia o Banco do Povo
abrirá linhas de crédito para
ajudar aqueles que foram mais
afetados neste ano de 2020.
Água - outro ponto como
meta para 2021 diz respeito
ao abastecimento de água.
O prefeito salienta que está
sendo perfurado o 9º poço
profundo que capta água no

“

Estas obras nas
áreas de Saúde
e Educação são
importantes para
o atendimento da
população

”

Evitar tragédia

Renato Pupo (PSDB, foto) apresentou requerimento, aprovado pelo plenário da Câmara, que foi encaminhado à Agência
Nacional de Mineração (ANM), cobrando do governo federal
para que sejam contratados mais funcionários com o intuito
de fiscalizarem as barragens existentes no País. O vereador
lembrou que só tem um fiscal para vistoriar 364 barragens
existentes no Estado de Minas Gerais. O tucano relatou ainda
que existem no País 841 barragens e apenas 14 fiscais (quatro
estavam afastados por covid-19) com o objetivo de acompanhar
alguma ocorrência que possa causar tragédias como aquelas
de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. “Quando acontece
uma tragédia fica todo mundo comovido, mas o tempo passa e
esquece”, diz, acrescentando que espera que o requerimento
produza o efeito desejado. “Isso (requerimento) vai chegar lá
em cima (governo federal)”, pontuou.

Para refletir

O prefeito, Edinho Araújo, durante entrevista exclusiva para o DHoje
Aquífero Guarani já em teste de
operação e o 10º poço profundo na região da Vila Azul está
avançado.
Volta as Aulas em 2021
- O prefeito afirmou que uma
das grandes preocupações dele
para este seu segundo mandato
que começa no dia 1º de janeiro
diz respeito à volta às aulas.
Ele salienta que este tema
tem que ser alinhado com os
pais e responsáveis dos alunos,
pois é um tema que envolve
saúde, educação e a família
das crianças e por conta disso
é necessário ter uma atenção
especial com o assunto.
A decisão sobre a volta as
aulas presenciais na rede municipal para 2021 ainda não
teve uma batida de martelo se
ocorrerá ou não.
Uma nova consulta aos
pais ou responsáveis sobre a
volta as aulas presenciais pode
acontecer novamente, afirmou
o prefeito – este ano na pesquisa feita pela Secretaria de
Educação mostrou que 74,1%
dos pais ou responsáveis eram
contra a volta das aulas presenciais em 2020. “Eu diria que é
toda uma discussão que tem
que ser colocada para que nós
possamos acertar na decisão
– e que ela (a decisão) seja
a mais democrática possível”,
salientou Edinho.
O calendário oficial da Secretaria de Educação o novo
ano letivo tem inicio em fevereiro de 2021. Além da liberação
da Saúde por meio do Comitê
Gestor de Enfrentamento ao Co-

“

Eu diria que é toda uma discussão que
tem que ser colocada para que nós
possamos acertar na decisão – e que
ela (a decisão) seja a mais democrática
possível

ronavírus será feita a consulta
aos pais novamente.
Contorno ferroviário – com
a retirada dos trilhos da área
central de Rio Preto que será
feito pela empresa Rumo, detentora da concessão da malha
ferroviária e que deve acontecer
nos próximos anos, o prefeito
salienta que é necessário já iniciar tratativas para a utilização
dos trilhos para a implementação de um trem regional de
passageiros entre os municípios
de Cedral, Rio Preto e Mirassol.
“Em Rio Preto esse transporte
se interligando – conectando
com o transporte público rodoviário”, salientou o prefeito
finalizando este tema afirmando
que essa é uma grande luta que
ele terá pela frente.
Instituto Federal – ainda
no que diz respeito à Educação
o prefeito afirmou que agora é
necessário colocar o Instituto
Federal para funcionar em Rio
Preto – afirmando que a prefeitura fez a sua parte – o governo
federal no que diz respeito à

”

construção, reforma e ampliação do local (antigo Cefam)
também cumpriu o acordado.”Em função da pandemia
(Covid) tudo foi paralisado.
Especialmente contratações.
E é o problema que o Instituto
atravessa neste momento, por
ão ter o RH (Recursos Humanos) a disposição de um novo
Campus”, salientou Edinho.
A lei federal 173/2020
que proíbe gastos extras das
administrações das três esferas
até 31 de dezembro de 2021,
dentre ele a contratação de
novos servidores. O prefeito salientou ainda que existem uma
movimentação no judiciário
sobre esta lei – as demandas
são muitas no sentido que esta
lei a 173 ela fere a autonomia
estadual e municipal – amarrando os governadores e prefeitos
sobre os serviços que podem ou
não ser prestados – no caso de
concursos públicos por exemplo não pode chamar e outras
providências administrativas
também que gerem despesas
como novos cargos está tudo
neste momento congelado.

APÓS 12 ANOS

Um feito para cada mandato
Arquivo DHoje- Cláudio LAHOS

“

Só quem mora
na região poderá
perceber o
quanto estamos
melhorando as
marginais

”

No próximo dia 31 de
dezembro o prefeito Edinho
Araújo (MDB) completa 12
anos como prefeito de Rio
Preto sem contar com os próximos quatro que terão pela
frente a partir de 1º de janeiro. O prefeito dividiu estes três
mandatos com grandes feitos
descrito por ele em cada uma
destes momentos.
Segundo Edinho em seu
primeiro mandato que foi de

2001 a 2004, todos os esforços foram focados na solução
de um problema que afetava
o rio-pretense de forma aguda
que era a falta de água constante em Rio Preto. Na ocasião
foram feitas as interligações
dos poços e construção de
reservatórios que ajudaram
a acabar com este problema crônico da cidade. Neste
primeiro mandato foi criado
o Semae (Serviço Municipal

Autônomo de Água e Esgoto)
que veio substituir o sucateado
DAE (Departamento de Água e
Esgoto).
Por sua vez no segundo
mandato de 2004 a 2008 –
o grande desafio foi fazer o
tratamento de esgoto de Rio
Preto que na época era apenas
de 3% tratado. “Para você ter
uma ideia, pouco ou quase
nada do esgoto era tratado –
todo o esgoto era jogado no rio
Preto. Tinha uma situação que
era muito ruim para uma cidade que é referencia nacional”,
salientou Edinho.

Neste seu último mandato
de 2016 a 2020 a Mobilidade
Urbana foi uma das prioridades
– o prefeito destaca as obras
que estão sendo feitas na BR153 no trecho que cortam Rio
Preto teve participação direta
da prefeitura– é uma obra que
se comunica com a cidade
tanto que serão 12 novos viadutos, que são novos acessos
a cidade, além de oito passarelas respeitando o pedestre
– além da prefeitura ter tido
a sua participação ele lembra
que ainda como deputado
federal que foi entre os anos
de 2010 a 2016 conseguiu
uma emenda de R$ 100 milhões para o orçamento para
as obras junto com a bancada
paulista. “Nós estamos dando
mais trafegabilidade para as
marginais (da BR) que é outro
aspecto importante. Só quem
mora na região poderá perceber e daqui a pouco toda a
população o quanto nós estamos melhorando as marginais
da BR-153”.

Aqueles que se acham
experts em política continuam criticando a renovação
que aconteceu nas Câmaras
nas últimas eleições. Em
Rio Preto, são seis novatos.
Diante do inconformismo
dos analistas de plantão,
dá para citar a frase de Giuseppe Tomaso di Lampedusa: “As coisas mudam para
ficar como estão”. É para
refletir! Afinal, o novo fica
velho rápido depois que o
indivíduo assume um cargo,
seja na Câmara municipal,
na Assembleia, na Câmara
Federal ou no Senado. Para
não cair em tentação, recomenda-se: orai e vigiai-vos!

Urnas cheias

Só no papel
O relator da Medida Provisória 996, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL),
defendeu a aprovação do
programa Casa Verde Amarela para ampliar a política
habitacional. “Não se trata
de mera substituição do
programa anterior, mas melhora a execução das ações,
promovendo eficiência de
recursos públicos”, diz. A
proposta tem o intuito de
substituir Minha Casa Minha
Vida para descaracterizar o
programa do governo do PT.
Até parece que ao mudar o
nome casas vão brotar no
solo como se fosse cogumelo. No papel, tudo acontece!

Mapa

Nunca é demais relatar
que o campo está aberto
para que deputados de outras regiões venham buscar
votos em Rio Preto. A deputada Carla Zambelli (PSL) já
está rodeando o eleitorado
local, com foco nas eleições
de 2022. Com a desculpa
de vir à cidade para dar
apoio ao candidato a prefeito derrotado Paulo Bassan
(PRTB), a parlamentar já está
pensando na sua reeleição.
Afinal, alguns deputados se
esbaldaram nas eleições
de 2018, por exemplo, Joice Hasselmann e Eduardo
Bolsonaro, ambos do PSL.
Saíram com urnas cheias.

Dirigentes partidários começam a mexer o doce pensando nas eleições de 2022.
Se não elegerem deputados,
alguns partidos correm o
risco de cair na cláusula
de barreira e desaparecer
do mapa eleitoral. O Novo
e o Democracia Cristã, por
exemplo, estão ameaçados.
O presidente do DC, Adilson Feliciano, que também
comanda o partido em 109
municípios da região, disse
que agora a sua função é
formar uma dupla para disputar cadeiras na Assembleia e
na Câmara Federal. “Eu vou
atrás dos votos para eleger a
dobrada”, diz.

Daniel Caldeira já está
de mala pronta para deixar
o PTC, partido que disputou cadeira na Câmara em
novembro. Devido à falta
de apoio, diz que obteve
votação pífia. “Eu vou para
outro partido que valorize
os filiados”, diz o ex-vereador, que ocupou cadeira
na Câmara como suplente.
Caldeira já foi presidente do
PSL, que serviu de abrigo
para Jair Bolsonaro chegar
à Presidência da República.
Para ele, o PSL se agigantou
em 2018, porém, devido ao
imbróglio criado pelas ‘estrelas’, corre risco de voltar a
ser nanico.

Projeto do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP)
inclui a pichação no rol dos
crimes de dano – destruir,
inutilizar ou deteriorar coisa
alheia. Quando não houver
autorização prévia do proprietário ou do poder público
a pichação será classificada
como dano qualificado, passível de detenção de seis
meses a três anos, e multa,
além de pena correspondente à violência, se houver. “A
medida poderá conscientizar
o apenado a não cometer
tal ação”, diz. O texto altera
o Código Penal. Só com punição para combater essa
praga…

Decepcionado

Pena ampliada

Pichação

Projeto do deputado Luís Miranda (DEM-DF) aumenta a pena
do crime de maus-tratos contra pessoa idosa. Atualmente, o
Estatuto do Idoso prevê a pena de detenção de dois meses a um
ano, mais multa, para aquele que expuser a perigo a integridade
e a saúde, física ou psíquica, do idoso. A proposta aumenta a
penalidade para reclusão para dois a cinco anos. Outra alteração
na legislação é o aumento da pena no caso de os maus-tratos
resultarem em lesão corporal de natureza grave. O estatuto define
a pena de reclusão de um a quatro anos, e o texto eleva para
reclusão de três a seis anos. Caso a violência resulte em morte,
a legislação atual prevê pena de quatro a doze anos de reclusão
e a proposta propõe pena para seis a quinze anos de reclusão.
O deputado afirmou que as penas atualmente combinadas ao
crime de maus-tratos contra idoso são brandas e não se prestam
a inibir a ação dos infratores. “A certeza da impunidade serve de
estímulo para a conduta delituosa”, explicou.
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COMÉRCIO EXTERIOR

Exportações em novembro
crescem e batem US$ 4,4 mi
“

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

São José do Rio Preto
registrou mais uma vez
um aumento no valor das
exportações durante o mês
de novembro. Se em outubro foram movimentados
US$ 4,27 milhões, no mês
passado foram de US$
4,49 milhões. Com isso, o
município totaliza US$ 23,2
milhões em exportações no
acumulado de 2020 e fica
próximo supera o índice do
ano passado, quando teve
US$ 24,1 milhões.
“Já era esperado um
aumento neste fim de ano
por conta da demanda do
comércio para o Natal,
tanto aqui quanto no exterior, mas os valores são
surpreendentes. Por conta
da pandemia, era muito difícil imaginar que teríamos
um índice tão bom. Certamente teremos números
melhores do que em 2019
no final do ano”, comentou
Paulo Narcizo Rodrigues,
proprietário da Caribbean
Express e especialista em
comércio exterior.
Os principais produtos
exportados foram carnes de
animais da espécie bovina,
miudezas comestíveis de
diversos animais, preparações capilares e aparelhos
ortopédicos. Os principais
compradores do município

Divulgação

O atual valor do
dólar favorece
muito a exportação,
mas isso ainda
não é cultural na
cidade. Municípios
menores
conseguem
exportar muito mais
que Rio Preto. As
empresas precisam
entender que
uma vez que elas
se abrem para o
mercado exterior,
as possibilidades
de lucro aumentam

”

são Estados Unidos, Hong
Kong, China e Paraguai.
Com relação às importações, foram movimentados
US$ 8.310.000,00 durante
o mês de novembro, totalizando US$ 77.820.000,00
no acumulado do ano. Os
principais produtos comprados foram peixes frescos
ou refrigerados, diodos e
transistores e aparelhos
para interrupção de seccionamento. Os principais

exportadores para Rio Preto
são Chile, China e Estados
Unidos.
Apesar de ter aumentado nas exportações e
diminuído nas importações, o município ainda
registra um déficit de US$
54,5 milhões na balança
comercial. “O atual valor
do dólar favorece muito a
exportação, mas isso ainda
não é cultural na cidade.
Municípios menores conseguem exportar muito mais
que Rio Preto. As empresas
precisam entender que
uma vez que elas se abrem
para o mercado exterior,
as possibilidades de lucro
aumentam”, afirmou.

Exportações em dezembro chegam a US$ 4,4 milhões;
derivado de bovinos lidera

Comércio de
Mirassol vai
atender até às 19h

Vinicius LIMA

A Prefeitura de Mirassol
definiu na quinta-feira (3) o
horário de funcionamento do
comércio no município. A partir
de segunda-feira (7) o comércio poderá abrir das 9h às 19h
de segunda à sexta, tendo 10
horas de atendimento diário.
Nos sábados (dia 12 e 19)
a abertura será até às 18h. No
dia 20 (domingo), o comércio
poderá ficar somente até às
16h e na véspera de Natal
(dia 24), das 8h às 18h. No
dia 26, a abertura será das
9h às 13h. A Prefeitura ainda
definiu o período de abertura
na véspera do ano novo, com
o comércio abrindo das 9h às
18h nos dias 30 e 31.
Decoração - A Prefeitura
de Mirassol, pelo quarto ano
consecutivo, enfeitou a Praça
Dr. Anísio José Moreira com a
decoração natalina. Foi colocada uma grande árvore com 9,5
metros de altura e iluminada
por 9.800 mil micros lâmpadas, além de itens decorativos
como caixas de presentes e
dois papais noeis gigantes farão parte do cenário principal.
A decoração será composta
também luzes de led e alguns
outras árvores de natal menores que estarão espalhadas
em alguns pontos da Praça.
Segundo a Prefeitura, a decoração é também uma forma de
movimentar o comércio local
durante o final do ano e que
ela foi oficialmente finalizada
na noite desta sexta-feira (4).
Por conta da pandemia, a
“Programação Especial de Natal” que foi realizada pela atual
gestão em anos anteriores
precisou ser cancelada. A Prefeitura reforça o uso obrigatório
de máscara, a higienização das
mãos e o distanciamento de
1,5 metro entre as pessoas.
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CÂNCER DO ÚTERO

Especialistas alertam
para perigos do HPV

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A apresentadora Fátima
Bernardes revelou nesta semana que foi diagnosticada com
câncer de útero. A jornalista
afirmou que a doença está no
estágio inicial e que irá passar
por uma cirurgia para retirada
do tumor.
O caso é uma realidade
para diversas outras mulheres.
A cada ano 16 mil mulheres no
Brasil são diagnosticadas com
a doença, segundo estimativa
do Instituto Nacional do Câncer
(Inca). A Secretária de Saúde
de Rio Preto informou que não
há dados sobre o número de
casos no município.
Entre as principais causa
do câncer de útero está o vírus HPV. Segundo oncologista
Michelle Samora, esse tipo de
infecção genital é muito frequente, o que pode ocasionar
alterações celulares no corpo
da mulher, evoluindo para um
tumor maligno.
“O processo de oncogênese
do HPV consiste em algumas
etapas principais: infecção
pelo HPV de alto risco oncogênico, acesso do vírus ao
epitélio metaplásico na zona de

transformação do colo uterino,
persistência da infecção com
integração do genoma viral ao
DNA da célula hospedeira. A
partir daí, o vírus passa a expressar suas proteínas relacionadas ao câncer, promovendo
a imortalização celular. Como
conseqüência, a depender da
condição de cada indivíduo,
ocorrerá o aparecimento das
lesões precursoras ou mesmo
o câncer”, explicou.
A doença é silenciosa e,
por isso, em cerca de 35% dos
casos acaba levando à morte.
Mais comum tipo de infecção
sexualmente transmissível em
todo o mundo, o vírus HPV
atinge de forma massiva as
mulheres. Segundo o Ministério
da Saúde, 75% das brasileiras
sexualmente ativas entrarão
em contato com o HPV ao longo da vida, sendo que o ápice
da transmissão do vírus se dá
na faixa dos 25 anos. Após o
contágio, ao menos 5% delas
irá desenvolver câncer de colo
do útero em um prazo de dois
a dez anos.
“É importante que a mulher
esteja sempre se prevenindo,
realizando o exame anual de
papanicolau. A principal vantagem é que quando o tumor é
detectado ainda no início, o tra-

Divulgação

IAU estava errada, a Terra
está 2.000 anos-luz mais
próxima do buraco negro
central da Via Láctea do
que se imaginava.

Oncologista Michelle Samora alerta sobre perigos da doença
tamento é mais fácil. Em alguns
casos é possível retirar apenas
o tumor em cirurgia, mas em
outros pode ser necessário a
retirada do útero, fazendo com

que a mulher não tenha mais
possibilidade de engravidar”,
comentou o médico ginecologista e obstetra de Rio Preto Luiz
Fernando Gonçalves Borges.

TRADIÇÃO

Presépios já enfeitam igrejas
e casas e movimentam fiéis
Janaína PEREIRA

Tradição dos presépios em igrejas e casas de fiéis de Rio
Preto enfeitam Natal
Na Basílica Nossa Senhora
Janaína PEREIRA
Aparecida, na Boa Vista, o
presépio também é uma atraEm Rio Preto, é possível ção para quem vai até a igreja.
encontrar presépios em Igrejas Segundo o padre Aparecido TorCatólicas e casas de famílias rente o presépio já está pronto
religiosas, uma tradição nessa e só faltam colocar algumas
época. Eles são montados na luzes, é montado há 55 anos
semana do advento, a palavra sem interrupções e a população
advento quer dizer “o que está poderá visitar e apreciar. “A igreja também é tradicional nessa
para vir”.
Começa exatamente quatro montagem e procura sempre
domingos antes do Natal e vai intensificar o espírito natalino
até a véspera do Natal (25). entre os fiéis”, afirma.
Na Catedral São José no
As duas últimas semanas, dos
dias 17 a 24 de dezembro, vi- Centro de Rio Preto segundo
sam em especial, a preparação o assessor paroquial Lucas
para a celebração do Natal, a Thiago Matheus a estrutura do
primeira vinda de Jesus entre presépio ainda faltam algumas
para serem colocadas. “Acrenós.

dito que até o final de semana
ele já esteja pronto”, informou.
Qem passa pela Rua Fritz
Jacobs na Boa Vista, já pode
ver o presépio da Santa Casa
de Misericórdia montado que
fica todo iluminado durante a
noite, o que chama atenção
das pessoas que param para
fotografar.
Mas não são só nas igrejas,
hospitais que os presépios
ganham destaque, na casa de
famílias religiosas também.
O Policial Militar Cleber
Rodrigo Paiva de 44 anos, morador de Rio Preto, começou
durante a pandemia a preparar seu presépio. Foi em julho
quando estava de férias do
trabalho que assistia a tutoriais
no Youtube sobre montagem de
presépios artesanais.
Cleber conta que montou
sozinho o presépio utilizando
isopor, papelão e madeira,
comprando apenas as imagens
para colocar. “Vi os vídeos e adquiri as peças pela internet e fui
montando o cenário,” afirma.
O Policial Militar conta que
ele nunca teve aptidão de fazer
nada artesanal, ao contrário de
sua esposa que faz pinturas,
mas que durante a pandemia

foi pesquisando e se tornou um
hobby e conseguiu montar seu
próprio presépio. “Fiz as árvores
com fios de energia que sobrou
após trocar a fiação de casa, o
estábulo a hospedaria utilizei
papelão, isopor e madeira,”
frisa.
Origem - A origem dos
presépios se deu em 1223,
através de uma pregação feita
por São Francisco de Assis,
onde o mesmo criou uma
forma teatral para mostrar às
pessoas como teria acontecido
o nascimento de Jesus. Com
autorização do Papa da época,
construiu um cenário vivo, impressionando a todos que viam
a cena. Com isso, as famílias
que assistiram ao espetáculo
adotaram o costume de montar
um presépio dentro de suas
casas, sendo que o costume
foi rapidamente difundido por
toda a Europa, normalmente
pelas famílias mais nobres em
razão dos altos custos. Porém, a
partir do século XV, os presépios
passaram a ser fabricados em
materiais mais baratos, a fim de
proporcionar essa importante
parte da história de Jesus a
todos os cristãos.

SOLIDARIEDADE

Torcidas organizam campanhas de Natal
Vinicius LIMA

Com a chegada do mês do
Natal, muitas entidades promovem campanhas beneficentes.
Em São José do Rio Preto, as
torcidas dos grandes clubes
do Estado já estão realizando
ações sociais de fim de ano.
Os torcedores do Santos
estão promovendo desde o
mês de novembro a 2ª edição
do Natal Solidário, que visa
arrecadar brinquedos para
crianças. No ano passado, a
ação arrecadou de 250 a 300
brinquedos. A meta neste ano
é arrecadar 500. Os interessados em colaborar com a
ação podem entrar em contato
pelos números de WhatsApp:
17 99104-2329 (Rodolfo),
17 99116-0782 (Yago) ou 17
99111-4116 (Bruno).
“Estamos aceitando qualquer tipo de brinquedo, desde
que esteja em bom estado. A
gente pretende fazer a entrega
do mesmo jeito que em 2019,
passando pelas ruas do bairro

João Paulo, que é próxima da
nossa sede, no dia 25”, comentou Rodolfo Borges Menezes,
um dos organizadores da ação.
A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do
Corinthians, costuma adotar
cartinhas e também distribuir
brinquedos. No ano passado,
foram quase 100 itens distribuídos na favela da Vila Itália.
Porém, neste Natal a ação será
diferente.
“Em maio nós distribuímos
120 cestas básicas para famílias
em vulnerabilidade. Por conta
da pandemia, acreditamos que
a melhor ação será distribuição
de cestas novamente. A ideia é
arrecadar a mesma quantidade
que na nossa primeira ação ou
até mais, trocando os kits de
higiene por kits de Natal, com
panetone e sacolinhas surpresa
para a criançada”, comentou
Mateus Kelvin Gonçalves da
Silva, um dos integrantes da
Gaviões de Rio Preto.
De acordo com ele ainda
serão mapeadas as famílias que

Divulgação

Torcidas promovem campanhas de Natal e organizam
doações e ceias
Procurados pela reportagem,
estão em situação de vulnerabilidade para entregar um vale, a Mancha Verde, torcida orgapor isso os bairros que serão nizada do Palmeiras, informou
assistidos não foram definidos. que não fará nenhuma grande
Mateus ainda afirma que a ação neste ano e que continutorcida gastou quase R$ 30 ará ajudando algumas poucas
mil neste ano em campanhas famílias que eles auxiliam todo
solidárias. A faculdade Uniplan mês. Já a Torcida Independente
já doou 20 cestas básicas. In- do São Paulo afirmou que não
teressados em colaborar a ação fará nenhuma ação neste ano
natalina podem entrar em con- por conta dos preparativos da
tato com a Gaviões pela página confraternização dos 20 anos
da sub-sede de Rio Preto.
oficial no Facebook.

Um novo mapa da Via Láctea acaba de ser reformulado pelo Observatório Astronômico Nacional
do Japão, ele mostra que a Terra está espiralando
mais rápido e está 2.000 anos-luz mais perto do
buraco negro supermassivo no centro de nossa
galáxia do que se pensava anteriormente.
Em 1985, a União Astronômica Internacional
anunciou que a Terra estava a 27.700 anos luz
de distância do buraco negro, Sagitário A, mas
uma análise minuciosa de 15 anos feito pelo projeto de integração de radiotelescópios VERA (Very
Long Baseline Interferometry Exploration of Radio
Astrometry), descobriu que a Terra está, na verdade, a apenas 25.800 anos-luz de distância, e
se 7 km/s mais rápido do que eles acreditavam
anteriormente.
Não há necessidade de se preocupar, pois os
dados mais recentes não indicam que o planeta está “mergulhando” em direção ao buraco
negro, somente significa que existe um modelo
mais fidedigno de Via Láctea. No modelo do novo
mapa, as setas a posição e velocidade dos 224
objetos usados para modelar a Via Láctea. As
linhas pretas sólidas mostram as posições dos
braços espirais da Galáxia, já as demais cores
indicam outros grupos de objetos pertencentes
ao mesmo braço. O posicionamento indica que
o sistema solar orbita o centro da Via Láctea a
227 km/s, e não 220 km/s que os astrônomos
imaginavam antes.
Divulgação

O VERA foi criado em 2000 e usa interferometria para
agregar dados de radiotelescópios localizados em todo
o Japão, e por meio do projeto os cientistas podem criar
incrivelmente a mesma resolução de um telescópio de
2.300 km de diâmetro, que seria nítido o suficiente visualizar uma moeda de 10 centavos de real colocado
na superfície da Lua. A intenção dos astrônomos reunir
dados sobre mais objetos, e assim criar um modelo real
de nossa Galáxia, prevendo inclusive onde estaremos
daqui a 100.000 anos.
A coluna Fronteiras da Astronomia é mais uma ação de
divulgação científica do CARP (Clube de Astronomia Rio
Preto), somos associados à AWB (Astronomers Without
Boarders) e UBA (União Brasileira de Astronomia), além
de termos o selo de qualidade da SAB (Sociedade Astronômica Brasileira).

Wagner Soeiro é escritor,

palestrante e
professor especialista em ensino de Geograﬁa e
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com
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VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

Entregador perde a
perna após acidente

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Um jovem de 20 anos teve
a perna amputada após a
moto em que ele trabalhava
ter sido atingida por um carro,
nesta sexta-feira (4), na Estrada Municipal Valdomiro Lopes
esquina com a rua Onofre Gomes de Pinho, em Rio Preto.
De acordo com o boletim
de ocorrência, o entregador
pilotava a moto quando foi
atingido pelo carro que seguia
no sentido contrário da via. A
motorista, uma cabeleireira
de 66 anos, ultrapassou a
faixa de rolamento para entrar
no bairro São Thomaz I. Aos
policiais militares a motorista

EM BOATE

afirmou que não visualizou a
moto e acabou atingindo-a.
A vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda e foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao
Hospital de Base. Familiares
disseram que o jovem passou
por cirurgia, mas teve a perna
amputada.

Arquivo DHoje

ESTÁ PRESO

Auxiliar bate em mulher com
martelo e tenta suicídio
Tatiana PIRES

Segurança leva
sapatada após separar
briga de mulheres
Uma segurança de 44 anos
procurou a Polícia Civil de Rio
Preto para denunciar que foi
agredida por uma das clientes
da boate onde trabalha, localizada no Jardim Maracanã, em
Rio Preto. O caso aconteceu na
madrugada deste sábado (5).
De acordo com o boletim
de ocorrência, a vítima contou
que, juntamente com colegas
de profissão, precisou intervir
em uma briga entre duas moças. Após levar uma das jovens
para fora da casa noturna, ela
bateu com o sapato em sua
face. A agressora foi identi-

Tatiana PIRES

Vítima passou por
cirurgia no Hospital
de Base

Arquivo DHoje

Tatiana PIRES

Marceneiro é
preso após bater
na esposa

ficada a partir dos dados de
sua comanda, trata-se de uma
jovem de 21 anos.
A vítima procurou atendimento na UPA (Unidade de
Pronto Atendimento) Tangará,
onde foi medicada e liberada.
Em razão de apresentar hematomas na testa e olho esquerdo, foi expedida requisição
para exame de corpo de delito.
No local há câmeras de
segurança que podem auxiliar
na identificação da autora da
agressão. O caso foi registrado
como lesão corporal e a segurança orientada sobre o prazo
de seis meses para representação criminal.

Um auxiliar geral de 42 anos
foi preso no início da noite desta
sexta-feira (4) após agredir a
mulher dele e desferir golpes
com um martelo. O crime aconteceu na residência do casal, na
Estância Cavalari, em Rio Preto.
A intenção do homem era matar
a companheira e, em seguida,
se suicidar.
A Polícia Militar foi acionada
e ao chegar à casa, a vítima
estava sendo socorrida por uma
equipe do Resgate e levada
para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Norte, onde
permaneceu em observação.
Ela tinha um corte na região da
cabeça e muito sangue escorria
por sua face.
Segundo informações do
boletim de ocorrência, a vítima
contou à polícia que o homem,
com quem mantinha união
estável, não aceitava o fim do
relacionamento.
Os policiais foram informados por vizinhos que o agressor

Arquivo DHoje

Um marceneiro de 55
anos foi preso na noite
desta sexta-feira (4) após
agredir a mulher de 49
anos. Ele alegou que “a vítima teria atirado um copo
em seu rosto e, por isso,
partiu para cima dela.” A
agressão aconteceu na
residência do casal, no
bairro São Francisco, em
Rio Preto.
Com ferimentos no rosto
(boca e nariz), a vítima foi
socorrida e encaminhada
à UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) Tangará e,
posteriormente, transferida
para o Hospital de Base,
onde permaneceu em observação.
O agressor foi levado à
Central de Flagrantes e alegou que desferiu somente
um tapa na mulher depois
que ela atirou o copo em
seu rosto. Ele negou que
tivesse desferido socos
ou a agredido de qualquer
outra forma.
De acordo com o boletim de ocorrência, o marceneiro causou lesões em
seu próprio pulso, ao ficar
puxando a mão presa à
argola, o que afrouxou a
algema. Ele foi preso por
violência doméstica e lesão
corporal.
Arquivo DHoje

Caso foi apresentado na Central de Flagrantes
estava tentando se matar. Ao se
dirigirem para o fundo da casa
se depararam com o homem
desolado sentado no chão. Ele
apresentava marcas e enforcamento na região do pescoço.
Um vizinho viu que ele tentava
se enforcar e chegou a tempo,
conseguindo cortar a corda,
antes que ele concluísse o ato.
Conduzido à Central de Fla-

grantes, o auxiliar geral confirmou que havia agredido a
mulher com a intenção de
matá-la. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica
e tentativa de homicídio, permanecendo à disposição da
Justiça. O martelo e o pedaço
de corda foram apreendidos e
encaminhados ao IC (Instituto
de Criminalística).

Vítima precisou de
atendimento na UPA

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

CHIQUES E FAMOSOS - Amilcare Dallevo, presidente da
Rede TV, foi surpreendido por amigos para cumprimentá-lo pelo seu aniversário, ao lado da mulher Daniela. Conteúdo publicado no blog do Amaury Jr.

COMEMORAÇÃO - Valéria Braile e Walter Sternier. Dia
23 de novembro foi aniversário dele. Parabéns e muitas
felicidades!!!
FAMÍLIA ABRAVANEL - Iris Abravanel deu uma entrevista para o canal da ﬁlha, Patrícia. A autora de novelas falou
sobre sua vida, deu conselhos e dividiu com os internautas momentos da sua relação com o apresentador Silvio
Santos. O casal vive há 30 anos juntos.
NATAL - O Praça Shopping, principal reduto comercial
da região central de Rio Preto, já respira o clima natalino
desde o último dia 28, com a ﬁnalização da decoração. A
tradicional iluminação da fachada histórica do Piso Bernardino será mais uma vez o grande destaque da composição, que contará ainda com adereços e luzes nos
corredores, remetendo os frequentadores a época mais
aguardada do ano.

UNIÃO - O advogado Bem-Hur Carvalho Cabrera Mano
Filho e a arquiteta Carolina Vendramini Moreira vão se
casar. Ele é ﬁlho de Bem-Hur Carvalho Cabrera Mano e
de Daniela Gomes Luz. Já ela é ﬁlha de Ronaldo José Moreira Junior e de Stella Magalhães Vendramini Moreira.
BOA AÇÃO - Allana Gabriella Cegarra, ex-presidente do
Rotary, pegou tanto amor pelo clube que vai se unir ao
pessoal para servir mil cachorros-quentes neste ﬁm de
ano para as crianças de baixas condições ﬁnanceiras, em
alguns bairros carentes de Rio Preto.

UNIÃO 2 - Outro casamento marcado é do advogado Rafael Zanini França e da decoradora Fernanda Cury Arantes. Ele é ﬁlho de Adinaldo José Luiz França e de Iracel
Zanini França. Ela é ﬁlha de Renato Arantes e de Ana
Cristina Cury Arantes.

ESPECIAL

Cláudio SARTOR

Jornal

São José do Rio Preto, domingo
06 de dezembro de 2020

A-7

O Burguês, destaque de vendas
no Ifood, chega a Rio Preto

Fotos: Divulgação

O Burguês fica
na Avenida
Alberto Andaló

O atendimento
é delivery e
presencial

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

O Burguês é uma marca
apontada pelo aplicativo Ifood
como a maior hamburgueria
delivery do Brasil. A franquia
acaba de abrir uma unidade
em São José do Rio Preto, na
principal avenida da cidade, a
Alberto Andaló.
A casa é do empresário
Marco Fornazari, que vive no
Rio de Janeiro (RJ) e é nosso
entrevistado nesta edição.
“Somos uma hamburgueria
clássica. Oferecemos burgers
com matéria prima nobre,
pão carne e queijo sempre de
altíssima qualidade. O ponto
forte da marca é o delivery,
mas temos um amplo espaço
para receber os clientes”,
explica.
O Burguês tem cardápio
diversificado com 14 opções
de burgers mais 4 opções de
veganos. Um dos destaques
no menu é a Batata Canoa,

que vem crocante e quentinha. As entradas incluem
Chicken Bites (pedaços de
peito de frango empanados
acompanhando de barbecue
com Sriracha) e o Queijo
Gouda Crocante, considerado um dos preferidos dos
clientes. Além dos Burgers há
as Quesadillas, tradicional de
Frango ou Vegetariana.
Ainda não conhece O Burguês? Então aproveite: nesse
mês de dezembro os novos
clientes no Ifood podem pedir
o Cheeseburgues por apenas
R$3,99 e terão taxa de entrega grátis. A hamburgueria
O Burguês fica na Avenida
Alberto Andaló, 3433. Para
pedir pelo site acesse https://
oburgueshamburgueria.com.
br/oburgues/saojosedoriopreto
Ou ligue (17) 3234-1476.

CONVERSA COM O EMPRESÁRIO

O Costela Angus é o
mais pedido da casa

Ellen LIMA
Arquivo PESSOAL

- Você reside no Rio e
investiu em Rio Preto. A cidade é um bom lugar para
empreender? Por que?

A novidade será
no Shopping
Iguatemi

Fornazari - Rio Preto é uma
excelente cidade para tudo.
Para viver, investir, passear,
etc. É um polo regional muito
rico.
Comer, Beber e afins - Há
uma moda de smash Burger, que vem com a carne
prensada. Essa novidade
veio para ficar?
Fornazari - Smash é um
dos novos nichos de mercado, sim. Com certeza!
Mas não seguimos por este
caminho até agora. Para
nós (de O Burguês), carne
tem que ser suculenta.

Marco Aurélio
Fornazari
Paulistano radicado no Rio
de Janeiro (RJ), o advogado
Marco Aurélio Fornazari (42
anos) escolheu Rio Preto
(cidade onde cresceu) para
empreender. Conhecedor da
cidade, decidiu pelo ponto na
avenida mais movimentada
e famosa, a Alberto Andaló.
Ele abriu ali uma unidade da
franquia O Burguês, destaque nesta edição. Nessa conversa, ele conta um pouco
sobre os desafios de iniciar
um negócio no ano mais adverso da história (2020).
Comer, Beber e afins Rio
Preto - Desde o início da
pandemia donos de restaurantes e churrasqueiros

investiram no hambúrguer
como opção para delivery.
Hamburgueria é a tendência do momento?
Marco Aurélio Fornazari Hambúrger é um hábito de
consumo mundial há muito
tempo. O que existe é saturação. E faltava explorar um
nicho novo neste mercado.
Existem as grandes redes
que já dominam o mercado,
outras várias buscando o burger artesanal e parece que
se esqueceram do meio do
caminho do burger clássico,
saboroso. Simples e muito
saboroso, suculento, sem
firulas em excesso. E sem
ser um “burger de entrada”
como o das grandes redes
que só vendem preço.
Comer, Beber e afins

Comer, Beber e afins Hambúrguer O Burguês é
uma receita de ...
Fornazari - Conheci o
Burguês logo no começo da
operação da primeira loja
no RJ. E achei o produto/
processo sensacional desde
o primeiro dia. É uma rede
de muito futuro no Brasil!
Comer, Beber e afins
- Sua dica para quem
pensa em empreender no
ramo de franquias. Como
escolher a marca certa?
Fornazari - Conheça bem o
seu parceiro. O seu mercado e a sua atividade.
E goste do que você faz.
Goste de gente. Isso é fundamental.
Comer, Beber e afins Como novo empresário
na gastronomia, você diz
que 2021 vai ser...
Fornazari - Vai ser um ano
de retomada sensacional.
Quero ver meu salão (que é
bem grande), cheio!

Coco Bambu Rio Preto
inaugura em 2021
O empreendimento de gastronomia mais esperado de Rio Preto já começou a ser montado e tem inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021. O restaurante Coco
Bambu, especializado em frutos do mar, será no primeiro andar do shopping Iguatemi
Rio Preto e faz parte do projeto de retomada da marca no pós-pandemia.
A unidade Rio Preto integra um lote de novas casas do grupo, que inclui a abertura de
16 novos restaurantes no país num investimento de R$150 milhões.
A direção do Iguatemi informou, por meio da assessoria de imprensa, que Rio Preto vai
ganhar seu Coco Bambu, em 2021, mas não há data confirmada por enquanto. A obra
do restaurante já começou e a expectativa é de que em poucos meses esteja pronto
para inaugurar.
A Coco Bambu é uma rede de gastronomia contemporânea, que surgiu em Fortaleza,
em 2001 e oferece menu com frutos do mar e onde se pode degustar lagostas, camarões e peixes diversificados.
A casa tem sua linha própria de produtos, que inclui quatro rótulos especiais para
acompanhar os pratos da casa. Um espumante, um vinho tinto, um vinho branco e uma
cerveja. A Vinícola Casa Valduga elaborou o espumante especial para a rede. Já os vinhos são produzidos em conjunto com o enólogo Luiz Duarte, vinícola de mesmo nome,
localizada na região do Alentejo em Portugal.
A cerveja Coco Bambu fechou sua parceria com a WÄLS, marca que produz cervejas
especiais com gostinho mineiro, como o próprio slogan diz “produzimos mais do que
cervejas, criamos obras de arte”. Em breve você poderá degustar tudo isso aqui, no
Iguatemi Rio Preto. Aguarde.
Para saber a data de inauguração do Coco Bambu Rio Preto siga no Instagram
@cocobambusjriopreto
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2931/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, 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: JOSE MOIA COIMBRA ESPOLIO
COMP:
CORR: JOSE NOIA COIMBRA
CAD Nº: 408748000
MULTA Nº: 52204
END: AV. MAJOR LÉO LERRO, 2120, QD 17, LOTE 10/P,
BAIRRO: VILA SÃO JUDAS TADEU
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2932/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA GERAL DO
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JOSE MOIA COIMBRA ESPOLIO
COMP:
CORR: JOSE NOIA COIMBRA
CAD Nº: 408748000
NOT. Nº: 52205
END: AV. MAJOR LEO LERRO, 2120, QD 17, LOTE 10/P,
BAIRRO: VILA SÃO JUDAS
NOME: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMP:
CORR: CATRICALA E CIA LTDA
CAD Nº: 404672000
NOT. Nº: 52224
END: R. ESPANHA, 399, QD 33, LOTE 01 AO 05-10-17 AO
24, BAIRRO: VILA SINIBALDI
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2933/2020
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: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CORR: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CAD Nº: 430300000
MULTA Nº: 52182
END: R. GENI PIMENTEL TEIXEIRA, QD 13, LOTE 7, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CORR: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CAD Nº: 430300000
MULTA Nº: 52180
END: R. GENI PIMENTEL TEIXEIRA, QD 13, LOTE 6, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: CARLA LUCIMAR GENOVA ANTONIASSI
CORR: CARLA LUCIMAR GENOVA ANTONIASSI
CAD Nº: 430316000
MULTA Nº: 52178
END: R. DOLORES GIMENES FERNANDES, QD 13, LOTE
23, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: HERITO FRANCISCO PEREIRA
CORR: HERITO FRANCISCO PEREIRA

CAD Nº: 430400000
MULTA Nº: 52176
END: R. JOSINA DIAS DE CASTRO, QD 16, LOTE 26,
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CORR: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CAD Nº: 430314000
MULTA Nº: 52170
END: R. DOLORES GIMENES FERNANDES, QD 13, LOTE
21, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: CARLA LUCIMAR GENOVA ANTONIASSI
CORR: CARLA LUCIMAR GENOVA ANTONIASSI
CAD Nº: 430315000
MULTA Nº: 52168
END: R. DOLORES GIMENES FERNANDES, QD 13, LOTE
22, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2934/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: HELCIO PARDIM DOS SANTOS
COMP:
CORR: HELCIO PARDIM DOS SANTOS
CAD Nº: 257388000
MULTA Nº: 52190
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, 1019, QD 05, LOTE 11,
BAIRRO: RES. LUZIA POLOTTO
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CORR: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CAD Nº: 430300000
MULTA Nº: 52181
END: R. GENI PIMENTEL TEIXEIRA, QD 13, LOTE 7, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CORR: LUIS CARLOS ANTONIASSI
CAD Nº: 430299000
MULTA Nº: 52179
END: R. GENI PIMENTEL TEIXEIRA, QD 13, LOTE 6, BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: HEITOR AMANTEA JUNIOR
COMP:
CORR: HEITOR AMANTEA JUNIOR
CAD Nº: 902007000
MULTA Nº: 52223
END: R. JOÃO JOSÉ DE FREITAS (CABO FREITAS), QD
18, LOTE 12, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
COMP:
CORR: MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
CAD Nº: 342968000
MULTA Nº: 51957
END: R. BENEDICTO RODOSCHI DE PAULA, 667, QD 11,
LOTE 26, BAIRRO: RES. VILA MADALENA
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n°2935/2020
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 PÚBLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: HELCIO PARDIM DOS SANTOS
COMP:
CORR: HELCIO PARDIM DOS SANTOS
CAD Nº: 257388000
MULTA Nº: 52191

END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, 1019, QD 05, LOTE 11,
BAIRRO: RES. LUZIA POLOTTO
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n°2936/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos,
nos termos da legislação vigente:
NOME: JOSE DONIZETI DOS SANTOS FERNANDES ESPOLIO
COMP:
CORR: JOSE DONIZETI DOS SANTOS FERNANDES ESPOLIO
CAD Nº: 303784000
MULTA Nº: 52211
END: R. ANHAGUERA, 255, QD 30, LOTE A, BAIRRO: JD.
PAULISTA
NOME: MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
COMP:
CORR: MICHEL HENRIQUE SALGADO SOUSA
CAD Nº: 342968000
MULTA Nº: 51958
END: R. BENEDICTO RODOSCHI DE PAULA, 667, QD 11,
LOTE 26, BAIRRO: RES. VILA MADALENA
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2937/2020
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 MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, dentro do prazo
estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JOÃO UMBERTO FERRARI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 410711000
MULTA Nº: 52243
END: R GONÇALO VELHO CABRAL, 26, QD 04, LOTE 13,
BAIRRO: PQ. ESTORIL
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2938/2020
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: JOÃO UMBERTO FERRARI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 410711000
MULTA Nº: 52244
END: R. GONÇALO VELHO CABRAL, 26, QD 04, LOTE 13,
BAIRRO: PQ. ESTORIL
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2939/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 §
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente.
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NOME: SILMARA MARTINS DE CAMPOS
COMP:
CORR: SILMARA MARTINS DE CAMPOS
CAD Nº: 239784000
NOT. Nº: 202081
END: R. ANGELINA MARTON SESTINI, QD 22, LOTE 03,
BAIRRO: RES. NATO VETORASSO
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2940/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do
presente edital e abaixo relacionado: Por motivo de DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EM LOCAIS NÃO AUTORIZADOS
no prazo de 2 dias, a contar desta publicação, nos termos da
Lei Federal nº 307 e Lei Municipal nº 9.393, Decreto 12.765
sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: JOSÉ CARLOS FERRARI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 404435000
NOT. Nº: 1817
END: RUA CHAIM JOSÉ ELIAS, 240, BAIRRO: VILA SINIBALDI
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2941/2020
A Prefeitura Municipal de São José do
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do
presente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL
DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar
desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de
multa na forma da legislação vigente.
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: WILSON LEANDRO
CORR: WILSON LEANDRO
CAD Nº: 228543000
NOT. Nº: 202057
END: R. JOSÉ TEBAR, 570, QD 191, LOTE 17, BAIRRO:
JD. ANTUNES.
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2942/2020
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: INELTRE MARIA PRADELA TEODORO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 400624000
NOT. Nº: 202136
END: R. ZULMIRO BRAGA, 1262, QD 25, LOTE 11, BAIRRO: VILA ELVIRA
NOME: JOÃO CARLOS FAUSTINO
COMP:
CORR: JOÃO CARLOS FAUSTINO
CAD Nº: 306991040
NOT. Nº: 202105
END: R. JOSÉ DEGUER, QD 102, LOTE 09P/, BAIRRO: JD.
NAZARÉ
NOME: ALEXANDRE TAGLIARI CESTARI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 208363000
NOT. Nº: 202141
END: R. JORGE TIBIRIÇÁ, 1819, QD 202, LOTE BP/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA GONÇALVES
COMP:
CORR: LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA GONÇALVES
CAD Nº: 519018001
NOT. Nº: 202153
END: R. DR. WALDEMAR BUCHALA, 250, QD V, LOTE 1 A
4, BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI
NOME: PERSILIA MOROCHIME
COMP:
CORR: PERSILIA MOROCHIME
CAD Nº: 105549118
NOT. Nº: 202112
END: R. LINO BRAILE, QD 03, LOTE 07/P, BAIRRO: JD.
RES. FRANCISCO FERNANDES
NOME: JOSE RUGGIERO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 105499010
NOT. Nº: 202111
END: R. DR. RAUL SILVA, 3266, QD 12, LOTE 08, BAIRRO:
JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2943/2020
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: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: FRANCELINO BARBOSA DA SILVA
CORR: FRANCELINO BARBOSA DA SILVA
CAD Nº: 255266000
NOT. Nº: 202091
END: R. RUBENS CARDOSO MACHADO, QD P, LOTE 04,
BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: JAQUELINE VIVAN
COMP:
CORR: JAQUELINE VIVAN
CAD Nº: 302289000
NOT. Nº: 202058
END: R. DOS TREVOS, QD H, LOTE 14, BAIRRO:JD. DOS
SEIXAS
NOME: INELTRE MARIA PRADELA TEODORO

Jornal
COMP:
CORR:
CAD Nº: 400624000
NOT. Nº: 202136
END: R. ZULMIRO BRAGA, 1262, QD 25, LOTE 11, BAIRRO: VILA ELVIRA
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
CORR: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 255264000
NOT. Nº: 202092
END: R. PROFESSORA LOURDES PEREIRA, QD P, LOTE
02, BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREEDIMENTOS
IMOBILIAR
COMP: LOFT JOÃO BASSIT NETO
CORR: LOFT JOÃO BASSIT NETO
CAD Nº 266371000
NOT. Nº: 202159
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 28, LOTE 01,
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREEDIMENTOS
IMOBILIAR
COMP: FAGNER FERNANDES DE ALMEIDA
CORR: FAGNER FERNANDES DE ALMEIDA
CAD Nº 266356000
NOT. Nº: 202170
END: R. JOSÉ MARCOS GRISI NABUCO, QD 27, LOTE 18,
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: ROBERTO APARECIDO DIAS BEZERRA
COMP: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS
CORR: ANA CAROLINA MELLO FREITAS DOS SANTOS
CAD Nº 249749000
NOT. Nº: 202187
END: AV. OCTACÍLIO ALVES DE ALMEIDA, QD 14, LOTE
12, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: WILLIAM LUIS VIEIRA
CORR: R F PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº 258813000
NOT. Nº: 202213
END: R. ANTÔNIO CARLOS CACERES CASTRO, QD 11,
LOTE 21, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
COMP:
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266535000
NOT. Nº: 202200
END: R. MANOEL SILVEIRA JUNIOR, QD 34, LOTE 02,
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2944/2020
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 ABANDONO, 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: MARIZA MOLINARI SCRIGNOLI
COMP:
CORR:
CAD Nº201857000
NOT. Nº: 202133
END: R. FRITZ JACOBS, 153, QD 159, LOTE 10, BAIRRO:
BOA VISTA
NOME: DALVINA TEIXEIRA DA SILVA
COMP:
CORR: DALVINA TEIXEIRA DA SILVA
CAD Nº 213379001
NOT. Nº: 202095
END: R. JALES, 2850, QD 160, LOTE 08P/, BAIRRO: ELDORADO (2ª PARTE)
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: WILSON LEANDRO
CORR: WILSON LEANDRO
CAD Nº: 228543000
NOT. Nº: 202057
END: R. JOSÉ TEBAR, 570, QD 191, LOTE 17, BAIRRO:
JD. ANTUNES.
NOME: PERSILIA MOROCHIME
COMP:
CORR: PERSILIA MOROCHIME
CAD Nº: 105549118
NOT. Nº: 202112
END: R. LINO BRAILE, QD 03, LOTE 07/P, BAIRRO: JD.
RES. FRANCISCO FERNANDES
NOME: JOSE RUGGIERO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 105499010
NOT. Nº: 202111
END: R. DR. RAUL SILVA, 3266, QD 12, LOTE 08, BAIRRO:
JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
EDITAL n° 2945/2020
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: JAQUELINE VIVAN
COMP:
CORR: JAQUELINE VIVAN
CAD Nº: 302289000
NOT. Nº: 202058
END: R. DOS TREVOS, QD H, LOTE 14, BAIRRO:JD. DOS
SEIXAS
NOME: MARIZA MOLINARI SCRIGNOLI
COMP:
CORR:
CAD Nº201857000
NOT. Nº: 202133
END: R. FRITZ JACOBS, 153, QD 159, LOTE 10, BAIRRO:
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2946/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo relacionado: Para Construção de mureta 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 legislação vigente.
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
COMP:
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266535000
NOT. Nº: 202200
END: R. MANOEL SILVEIRA JUNIOR, QD 34, LOTE 02,
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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DOMINGO, 06 DE DEZEMBRO DE 2020

Sincomerciários traz calendário de
final de ano e faz alerta sobre dia 8
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

O

Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio
de Rio Preto e região) traz a definição do calendário de
abertura do comércio em geral e shoppings para o mês de
dezembro entre os dias 5 até 24 e faz alerta sobre a forma
de pagamento do feriado do dia 8 próximo.
Segundo Márcia Caldas, presidente do sindicato, por conta de Rio
Preto ter se mantido na fase Amarela do Plano São Paulo a limitação do
horário de funcionamento dos estabelecimentos é de 10 horas diárias
conforme decreto municipal.
O horário de funcionamento no Calçadão e dos comércios em geral
da cidade será das 10 às 20 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados vai abrir às 9 horas e funcionar neste no dia 5 até às 18 horas
e nos dias 12 e 19 de dezembro até às 19 horas.
Márcia afirma que o horário foi definido em reunião dos lojistas que
chegaram no consenso destes horários.
Feriado – a sindicalista alerta que nos feriado municipal da próxima
terça-feira (8 de dezembro – Dia da Imaculada Conceição) deve ser pago
como feriado para o comerciário como está na convenção coletiva da
categoria, além da concessão de uma folga compensatório em outro
dia por ter trabalhado no feriado.
Domingos e véspera – nos dias 6, 13 e 20 dezembro o Calçadão
e comércio em geral vão funcionar das 9 às 15 horas, este mesmo
horário valerá para o feriado do dia 8 e na véspera de Natal – o comércio abrira das 9 às 18 horas.
Shoppings – Por sua vez os shoppings de Rio Preto iram seguir o mesmo horários de segunda a sábado das 11 às 21
horas – aos domingos dias 6, 13 e 20 de dezembro das 14 às 20 horas, este horário valerá também para o feriado municipal
do dia 8 e na véspera de Natal as lojas poderão abrir das 10 às 18 horas.
Em ambos os casos, Calçadão e Shoppings todas as lojas ficarão fechadas nos dias 25 (Natal) e 01º de janeiro (Ano Novo).
Jurídico – Márcia salienta que caso o comerciário tenha alguma dúvida e algo fora da normalidade aconteça os mesmos
devem procurar a assessoria jurídica do sindicato, no Centro de Benefícios, na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, Boa Vista
– ou ligar para o telefone 17 3214-7172 ou 7171.

Sede do Sindicato dos Motoristas
Dicas para você,
frentista, se proteger: ficará aberta em dezembro
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

• Evite passar as mãos nos olhos, boca
e mucosas. Após pegar em dinheiro, chave ou cartão do cliente, higienize as mãos
logo em seguida, usando álcool gel ou lavando bem com água e sabão amarelo em
barra até a altura dos punhos;
• Gerente e administrador de posto
também devem reforçar a limpeza das
áreas comuns como banheiros, maçanetas,
puxadores de portas, mesas e cadeiras da
loja de conveniência.
• A maquineta do cartão de crédito,
acessada continuamente pelos clientes,
frentistas e funcionários das lojas de conveniência, deve ser higienizada em horários pré-definidos com álcool gel ou 70%.
• Deve-se, como em todos os demais
setores, ser mantida a distância mínima
de 1,5 metro do cliente durante a comunicação, mesmo que seja necessário levar
a maquineta até o veículo.
• A cada novo atendimento e após
devolver as chaves do veículo para o motorista, passe novamente o álcool gel, faça
a limpeza da máquina de cartão, do bico
de abastecimento e do reset da bomba.
Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho como regador e
limpador de para-brisas.
• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou
dificuldade respiratória, o empregador
deve orientá-lo a procurar imediatamente
a rede pública de saúde, evitando contato
físico com outras pessoas.
O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou
um telefone para atender via WhatsApp os
frentistas de toda a base territorial.

17 98200-0078

D

iferente de anos anteriores a sede do Sindicato
dos Motoristas de Rio Preto na Vila Ercilia
ficará aberto no mês todo de dezembro fechando
apenas na véspera e Dia de Natal e véspera e Dia
do Ano Novo.
Segundo Daniel Rodrigues, presidente do sindicato,
por conta de tudo que aconteceu neste ano – não
haverá as tradicionais férias coletivas no mês
de dezembro – todos os departamentos iram
funcionar nos dias e horários normais.
Os atendimentos continuam acontecendo por meio
de agendamento que devem ser feito por meio do
telefone do sindicato 17 2137-9700.

Insalubridade e periculosidade são foco
de ações em andamento do Sindalquim
Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com

O

Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Fabricação de Álcool, Químicas e Farmacêuticas) tem diversas
frentes de defesa do trabalhador das três categorias no que diz
respeito a ações coletivas e individuais.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, a falta de
pagamentos de adicionais como o de insalubridade ou o de periculosidade
são foco de diversas frentes.
Santa Albertina – um grupo de cinco trabalhadores da usina Colombo
de Santa Albertina irão receber a primeira parcela de um processo ganho
pelo sindicato sobre a falta de pagamento sobre periculosidade no qual
apenas estes trabalhadores não tinham sido contemplados “conseguimos
reverter a situação junto a empresa que pagará os trabalhadores em seis
parcelas”, salientou o presidente.
Palestina – sobre esse caso o sindicalista alerta que o processo está em
andamento e que as pericias foram feitas com a participação de peritos
da empresa e do sindicato. “Agora estamos aguardando a justiça”, afirmou
Alves Filho.
Ariranha – neste caso a situação é mais complexa segundo João Pedro,
pois a planta da unidade é mais complexa, onde trabalhadores de diversos
setores como destilaria, moenda e outros poderão ter direito a receber a
insalubridade ou a periculosidade. “A empresa até o momento não deu retorno, caso nada mude no começo do ano vamos realizar
um assembleia com os trabalhadores para decidirmos o que vamos fazer”, finalizou o sindicalista.

