
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVII - N° 5.142 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Domingo, 13 de dezembro de 2020

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

A secretária Direitos 
para Mulheres, Maure-
en Cury, reforça que o 
isolamento social traz 

fatores de risco

Divulgação

Pág. A3

Guilherme BATISTA

Lei municipal 
que barra animal 
puxando carroça 

chegou tarde

Número de mulheres grávidas acima 
dos 35 anos cresce 93% em Rio Preto

EM 15 ANOS

Divulgação

Carro ficou danificado

Pauta da 
Câmara tem 

nove projetos 
na terça

SANTA LUZIA Hoje comemora-se o dia de Santa Luzia, padroeira dos olhos; paróquia terá 
missas e carreata e devotos contam histórias de fé e milres alcançados.               Pág.A5

Janaína PEREIRA

Dez mulheres 
buscam proteção 

por dia em Rio Preto
De janeiro a outubro, foram 

realizados 3.150 atendimentos 
pelo Cram (Centro de Referência 
de Atendimento às Mulheres). No 
mesmo período, 15 mulheres e 27 
dependentes foram encaminhados 
para a Casa Abrigo.        PágA4

Motorista cai em 
vala e bate em 

placa na rodovia
Um homem de 56 anos 

sofreu um acidente de trânsito 
na rodovia Washington Luís 
(SP-310), na madrugada des-
te sábado (12), em Rio Preto. 
Ele havia ingerido bebida al-
coólica.                   Pág.A4

Em 2006 o município re-
gistrou 413 mães de 35 a 
39 anos. Já em 2020, até 
o dia 9 de dezembro, são 
797 mães nesta faixa etária, 
um aumento de quase 93% 
em 15 anos. Já no caso das 
mulheres que possuem mais 
de 40 anos, o índice mais do 

que dobrou saindo de 97 em 
2006 para 216 neste ano.
Considerando apenas mães 
com mais de 50 anos já fo-
ram três casos neste ano, o 
maior número dos últimos 15 
anos. No entanto, a faixa dos 
20 aos 34 anos segue sendo 
a predominante.        PágA5     

Eleição no Palestra hoje 
define o futuro presidente

O Palestra Esporte Clube 
realiza neste domingo (13) 
a eleição em segundo turno 
para definir o presidente do 
clube no biênio 2021/2022. A 

votação acontece até às 16h.
A primeira eleição levou 320 
associados às urnas, pouco 
menos de 50% da quantidade 
de sócios que estão aptos para 

votar. Só poderão votar o titu-
lar na modalidade Patrono e 
Proprietário que estiverem com 
suas mensalidades pagas até 
o mês de Novembro. Pág.A7

Educação 
define regras 

para atribuição 
de aulas

A Secretaria Municipal de 
Educação definiu o regramento 
e prazos para o processo de 
distribuição de classe e aulas 
de professores PEB I e PEB 
II para o ano letivo de 2021.
As inscrições para o processo 
de atribuição de classes devem 
ser feitas entre os dias 15 e 16 
de dezembro, a mesma deve 
ser feita na Unidade Escolar 
sede por meio do e-mail escolar 
ou presencialmente. Pág.A3

Legislativo 
começa  

preparativos 
da posse

O processo de transição 
para a posse do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) seu vice 
Orlando Bolçone (DEM) e dos 
17 vereadores está sendo 
preparado pela atual presidên-
cia da Câmara de Rio Preto.
Segundo o presidente Paulo 
Pauléra (Progressistas) será 
uma posse que terá como 
foco a preservação da saúde 
e segurança por conta das 
restrições.              Pág.A3

Pág. A3

MAIS BARATO Consumidores devem adotar um Natal de presentes mais simples e baratos 
devido à queda no orçamento familiar este ano, segundo pesquisa.                                Pág.A7

Natal 
Solidário faz 
rifa para ter 

doações
Pág. A7

Coluna 
traz dicas 
para fazer 
compras

Pág. A6
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ARTIGO
Transtornos de personalidade, temperamento 
afetivo e representatividade cinematográfica 

A abordagem visual dos fil-
mes é um poderoso instrumen-
to utilizado para elucidar de 
forma didática a realidade dos 
transtornos mentais e demais 
problemas de saúde, atuando 
desde o reconhecimento das 
doenças até sua aceitação 
social. Contudo, o mundo do 
“show business” peca na forma 
certa de retratar esses distúr-
bios, associando-os sempre a 
loucos ou assassinos que, mui-
tas vezes, conseguem alternar 
suas personalidades apenas 
com a força do pensamento.

Essa má representação 
estigmatiza os portadores de 
transtornos mentais, vinculan-
do-os a um comportamento 
violento, irracional e perigoso 
para a sociedade. Mas não é 
isso que acontece na realida-
de. Em geral, esses indivíduos 
não fazem mal às pessoas a 
seu redor, mas sim a si pró-
prios. Para entender melhor o 
assunto, hoje podemos olhar 
os transtornos de personali-
dade através dos conceitos 
de temperamentos afetivos, 
“re”descobertos recentemente 
pela psiquiatria. 

Os conceitos de tempera-
mentos podem ser separados 
em três tipos básicos: Hiperti-
mia, que contempla sintomas 
leves de mania, como aumento 
da energia, necessidade dimi-
nuída de sono, libido exacerba-
da, sociabilidade, extroversão e 
senso de humor; Distimia, que 
engloba sintomas depressivos 
leves, como baixa energia, 
maior necessidade de sono, 
libido reduzida, ansiedade so-
cial, introversão, baixa produ-
tividade no trabalho; e Cicloti-
mia, que apresenta constantes 
alternâncias entre sintomas 
leves de depressão e mania, 
como altos e baixos no humor 
e nos níveis de atividade. 

Os três conceitos são ba-
seados na construção afetiva-
-comportamental do indivíduo, 
de forte origem genética. Pa-
rentes próximos de pacientes 
com transtorno bipolar, por 
exemplo, têm um maior grau de 
desregulação temperamental, 
podendo apresentar transtor-
nos de personalidade ao longo 
da vida. Pesquisas recentes 
identificaram uma prevalência 
mais alta de temperamento 
ciclotímico em pessoas com 
histórico familiar da doença, 

Dr. Sivan MAUER

principalmente em parentes de 
primeiro grau de pacientes com 
doença de transtorno bipolar.

Contudo, o grande problema 
ao redor dos transtornos de 
humor é a negligência no trata-
mento. Ao ignorar os sintomas 
particulares de cada tipo de 
transtorno, os antidepressivos 
são usados em excesso, com 
menos eficácia e consequên-
cias prejudiciais. O melhor a 
se fazer é direcionar o paciente 
para uma avaliação com um 
médico psiquiatria a fim de 
entender a melhor alternativa 

terapêutica e, consequente-
mente, aumentar as chances 
de sucesso no tratamento.

*Dr. Sivan Mauer é mé-
dico psiquiatra especialista 
em transtornos do humor. 
O profissional é mestre em 
pesquisa clínica pela Boston 
University School of Medici-
ne, dos Estados Unidos, e 
doutor em Psiquiatria pelo 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(USP).

POESIA 
“Meu  amor  para  
com  Laelva” - H

- “Sim,  “princesa”,
- “Agora  fico  alegre,
- “Pois,  enxergo  com  cla-

reza
- “Tua  índole!
- “Estou  gratificado---
- “Dizei  teu  nome
- “Para  que  não  “lha”  tome
- “Por  estranha!
- “Minh’alma  ganha
- “Alento

- “Quer  ser  amiga?
- “Permitir
- “Que  eu  prossiga
- “Sem  “rodeios”---
- “--- E  ambições?!
- “Jamais  encontrara
- “Ou  observara
- “Donzelinha”  mui  bela!
- “O  coração  anela
- “Por  ti,  suspirar

- “Senhor---
- “--- Sonhei
- “Com  o  amor,
- “Um  prazer---
- “--- A  mim  inundou!
- “Tua  vinda
- “Trouxe  ainda 
- “Um  encontro  o  qual,  

incutia
- “E  repercutia,
- “Na  mente!

- “Sonhar  comigo
- “Seja  talvez,  para  ti,
- “Castigo,
- “Não  alegria
- “Mas,
- “A  mim,  intrigou,
- “Brioso  sou---
- “--- Quero  compreender
- “E  resolver
- “O  enigma

- “Oh!  não  é  enigma  al-
gum!

- “Na  existência
- “Desconheço  um,
- “Surgiste  em  sonhos---
- “--- Ví  claramente---
- “--- Eu  amava

- “E  encontrava
- “Paz  grandiosa,
- “Radiosa!
- “Infindável

- “E  aguçou  ao  meu  in-
teresse!

- “Se  o  corpo
- “Padecesse
- “Amanhã  ou,  depois---
- “Nem  importar-me-ia!
- “Estou  a  crer
- “No  notável  lazer,
- “Com  ventura
- “Ou  tortura---
- “--- Mas,  suprema  é  a  

realidade

- “Entendes  estar
- “Apaixonada  por  mim?
- “À  um  bom  sonhar
- “Existe  justa  causa!
- “Sou  teu  “candidato”
- “Em  tal  ventura?!
- “Minha  amargura
- “Eis,  a  diminuir
- “Por  me  sentir,
- “Especial!

- “Alteza”
- “Estou  à  tua  disposição,
- “Cuja  beleza
- “É  mui  esplendorosa!
- “Encontrei  um  “tesouro”,
- “À  aludir  ao  tal  amor
- “Para  com  este  “deser-

tor”---
- “--- Vou  mudar---
- “--- Novo  caminho,  traçar,
- “E  viver

- “Com  absoluta  certeza
- “Não  trateis  a  mim,  pois,
- “Como  alteza,
- “Sou  mulher  simples!
- “Isto
- “Basta  à  felicidade,
- “Em  verdade,
- “Pelo  senhor,
- “Meu  fulgor
- “Persiste

6/6/1977 -  21/9/1989
À  5/10/1989  e  agosto  

de  1996
Sderlon  Scarin

Sderlon  SCARIN

A Prece não é o refúgio 
dos covardes nem dos 
ociosos. Ela nos eleva, o 
trabalho nos realiza. O Papa 
reza, o Dalai-Lama medita, 
Chico Xavier (1910-2002) 
orava, os rabinos entoam 
suas súplicas, os evangéli-
cos cantam seus louvores a 
Deus, os islâmicos recitam 
o Corão Sagrado... O que é 
a Prece senão o Amor que 

Amar é uma Oração
se dispõe para grandes fei-
tos? Um irmão ateu, quan-
do medita e pratica um ato 
que beneficia a coletivida-
de, está orando. Em meu 
livro Crônicas e Entrevistas 
(2000), escrevi que orar e 
meditar se assemelham. 
Rezar não é uma ação 
simplesmente figurativa. É 
o mais forte instrumental 
que a essência humana, 
o Capital Divino, possui. 
O monge alemão Tomás 
de Kempis (aprox. 1380-

1471) grafou, em Imitação 
de Cristo: “Sublime é a arte 
de conversar com Deus”.

Para evitar o vômito 
das nações

Nestes tempos de mun-
dialização, em que muitas 
fronteiras caem preferen-
temente sobre as cabeças 
das populações mais po-
bres, o povo procura um 
rumo seguro para a exis-
tência, regida por forças 
discrepantes. Nem sempre 

é o melhor de todos o 
destino que lhe oferecem. 
E a História se repete no 
somatório de enganos que 
podem desembocar num 
movimento incontrolável 
de massas. As nações tam-
bém vomitam.

Buscam, então, alento 
para suas dores na vio-
lência ou no Invisível. No 
entanto, como diversos se 
acostumaram a uma visão 
restritiva do Poder Espiritu-
al, muita vez erguem sua 

prece a um deus antro-
pomórfico, que não lhes 
responde, pois nem existe. 
E aí se frustram.

Creio que até Karl Marx 
(1818-1883) proferiria a 
oração, como poderosa 
ferramenta psíquica para 
o fortalecimento da men-
te e fator de estabilidade 
ante os dramas pessoais 
e familiares, que todos 
enfrentamos. Apesar da 
convicção de alguns, o 
criador do marxismo tam-

bém era ser humano, a 
seu modo preocupado 
com os problemas sociais. 
Certamente, o polêmico 
autor de O Capital medita-
va acerca de seus ideais. 
Sabendo ou não, de certa 
forma orava.

José de Paiva Netto 
Đ Jornalista, radialista 
e escritor.

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

Paiva NETTO

ARTIGO

Metáfora do Sol
Diógenes deixou Alexandre, 

o grande, desconcertado ao 
responder-lhe que apenas es-
perava dele que saísse de sua 
frente para contemplar a luz do 
sol. Mas é de Platão a melhor 
alegoria, encontrada nas con-
solações da filosofia, sobre o 
astro-rei. Na metáfora do sol, 
ele é descrito como fonte de 
luz para o entendimento e o 
intelecto. 

A pandemia trouxe muitas 
lições para quem lida com o 
turismo e esta é uma particu-
laridade que causou um senso 
comum entre empresários e 
representantes do setor pú-
blico de Brotas: é notório o 
quanto a “clausura” nos dias 
mais severos da quarentena 
trouxe uma necessidade por 
parcela significativa de nossos 
visitantes, já em dias de rela-
tiva normalidade, a partir da 
retomada consciente, de sentir 
o calor, a luz do sol. 

Há, neste contexto, um 
perfil específico que provocou 

Fabio PONTES

ARTIGO

uma demanda aquecida nas 
pousadas, chalés e ecopar-
ques de uma nova “tribo”: de 
profissionais em rotina de tele-
trabalho e que têm flexibilidade 
para cumprir sua jornada de 
qualquer canto do mundo. Esta 
é uma tendência que o novo 
normal proporciona, de romper 
as barreiras de pequenos espa-
ços, seja em apartamento ou 
em uma casa, para trabalhar 
ao ar livre. 

Esse nomadismo atrai cada 
vez mais pessoas em Brotas. 
É comum, em plena semana, 
passar pelos ecoparques e 
vê-los em suas “estações de 
trabalho” improvisadas. Ou 
nas varandas de seus quar-
tos, sentados à rede que dá 
vista para a natureza ou em 
cantos que oferecem conforto 
e a infraestrutura adequada 
para o cumprimento de suas 
obrigações. 

Sem dúvida, empresários 
atentos a este novo cenário 
incentivam esta atitude por par-
te de seus colaboradores. Em 
Brotas, já ciente de que esta é 

uma realidade sem volta, em-
preendedores do setor de ser-
viços investem em suas redes 
de conexão à internet, principal-
mente nos ambientes abertos. 
Espaços externos planejados 
para o trabalho, além de afastar 
riscos de Covid-19, são também 
benéficos para o desempenho 
das funções cognitivas. E o 
sol, novamente, produz efeitos 
significativos na diminuição do 
estresse, da pressão arterial, 
além de estimular a função ce-
rebral. Um combo perfeito para 
a produtividade. 

Brotas, na direção contrária 
do cenário nacional, vive dias de 
movimentação que aquecem o 

setor turístico. E é esta ampli-
tude na oferta de espaços ao 
ar livre que permite o distancia-
mento social, combinada com 
os rígidos protocolos sanitários 
estabelecidos, que garantem 
esse equilíbrio na relação saúde 
x economia de serviços. 

Falamos do melhor resultado 
em cinco anos na economia 
brotense, na arrecadação de 
ISS turístico, na retomada dos 
empregos em curva ascendente. 
O sol, que sempre brilhou em 
Brotas, continua aquecendo a 
todos com sua resplandecência 
e energia inesgotáveis. 

*Fabio Pontes é secretário 
de Turismo de Brotas

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Machucava
A lei aprovada pela Câmara no ano passado que proíbe o 

uso de animais para puxar carroça no município já está valendo. 
Para que os carroceiros se adequassem com o objetivo de con-
seguir outras atividades, a lei de autoria da vereadora Cláudia 
Giuli (MDB), deu prazo de um ano. Aliás, demorou para que a 
exploração de animais fosse barrada no município e, porque não 
dizer, deveria ser em todo o País. O animal, dependendo do dono, 
sofria maus-tratos, era mal alimentado, puxava peso além do 
que sua força permitia e, às vezes, com arame perfurando o seu 
pescoço. Ao ser abordado por um defensor dos animais, numa 
data não muito distante, de que o arame estava machucando 
o pescoço do animal, o ‘carrasco’ disse que o cavalo deveria 
agradecê-lo por estar cuidando dele. Um caos!

Consciência
O fato de boa parte da 

população que não cola-
borou com o poder público 
obrigou os profissionais da 
área da saúde, que fazem 
parte do Plano São Paulo 
de Combate ao novo Coro-
navírus, a recomendar, de 
novo, medidas restritivas 
para reduzir as infecções por 
covid-19. Se todos tivessem 
seguidos os protocolos, por 
exemplo, evitar aglomera-
ção, usar máscara e o tão 
necessário distanciamento 
social, a realidade seria ou-
tra. Aliás, que tem consciên-
cia deve respeitar as regras, 
porque a fase vermelha não 
está descartada.

Fake news
Projeto do deputado Ronaldo Carletto (PP-BA), que tramita na 

Câmara Federal, prevê multa para a elaboração e a divulgação 
de fake news relativas à pandemia de covid-19 que prejudiquem 
as medidas de enfrentamento da doença. A sanção monetária 
variará de R$ 500 a R$ 10 mil. A fixação do valor levará em 
consideração a situação econômica do agente, a repercussão 
da notícia, o impacto sobre a saúde pública, a habitualidade da 
conduta, o intuito lucrativo e o lucro de fato eventualmente obtido. 
“As notícias falsas em matéria sanitária, neste momento delicado 
da vida nacional, privam os cidadãos de sua autodeterminação 
informativa, põem em risco a saúde das pessoas e sujeitam a 
população em geral a interesses escusos”, argumenta o autor. A 
proposta também deveria prever cadeia, afinal, só multa é pouco 
para esse tipo de bandidagem!

Vala comum
Já que o assunto que rei-

na no momento é o avanço 
da pandemia, aqui vai um 
alerta aos negacionistas à 
letalidade do vírus. O ideal é 
que cada um faça a sua parte 
para que cena como aquela 
que ocorreu em Manaus, no 
começo da pandemia, não 
volte a se repetir: o sepulta-
mento coletivo de vítimas da 
doença em vala comum. Ali-
ás, os governantes deveriam 
divulgar propagandas impac-
tantes para chamar a aten-
ção da população. Só assim 
para convencer os incautos 
à adotarem o protocolo de 
segurança recomendado pela 
Ciência.  

Cerco
Diante do quadro alar-

mante por causa da expan-
são da doença, os gestores 
públicos têm de apertar o 
cerco para controlar o avan-
ço do vírus. Quando grupos 
se reúnem para participarem 
de festanças, se aglome-
rando, jogando saliva um 
na cara do outro, sob efeito 
etílico, ninguém pensa que 
corre sério risco de contrair a 
covid-19. Inclusive, crítica o 
governador e os prefeitos por 
causa das restrições. Ago-
ra, quando adoece quer a 
qualquer custo atendimento 
médico e nem sempre tem 
vagas nas UTIs para atender 
a demanda.

Desarranjo
Ao ver preços exorbitantes 

nas gôndolas de um super-
mercado, um cidadão disse 
que só com dólar ou euro 
para comprar alimentos. Ao 
ouvir a reclamação, uma 
senhora não deixou escapar 
e saiu com uma pergunta 
política: “Não votou no ho-
mem?”. É lógico que a mu-
lher se referiu ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro. 
Com a disparada do dólar, 
produtores preferem vender 
para o mercado externo e 
o povo sente no bolso o 
impacto da inflação. Agora, 
a alta do dólar também está 
relacionada ao desarranjo na 
política interna.

Gravíssima
A covid-19 avança e o 

governo federal ainda não 
definiu uma meta para com-
prar vacinas com o intuito 
de imunizar a população. A 
Inglaterra já deu o pontapé 
inicial. O país que controlar 
a doença também vai sair 
na frente para retomar a 
plena atividade econômica. 
Se o governo brasileiro con-
tinuar nessa lengalenga, o 
Brasil continuará patinando 
sabe-se lá até quando. A 
crise sanitária é gravíssima 
e a única solução para pôr 
um fim no avanço da do-
ença é a imunização, seja 
a Coronavac, da Oxfor ou 
Pfizer-Biontech.

Contas
Prefeitos e vereadores 

eleitos ou reeleitos têm de 
apresentar suas prestações 
de contas ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) até a 
próxima terça-feira. Segundo 
Paulo Neto, especialista no 
assunto, os derrotados nas 
urnas terão prazo mais dila-
tado, entre 8 de janeiro a 8 
de março. Nunca é demais 
relatar que boa parte dos 
candidatos recebeu dinheiro 
público para bancar suas 
campanhas, a devolução 
da sobra é sagrada. Sem 
aquelas traquinagens para 
adequar as contas com o 
propósito de atender as exi-
gências da lei.

Cerimônia de posse dia 1 
terá restrição de público

O processo de transição 
para a posse do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) seu 
vice Orlando Bolçone (DEM) 
e dos 17 vereadores está 
sendo preparado pela atual 
presidência da Câmara de 
Rio Preto.

Segundo o presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas) será uma 
posse que terá como foco 
a preservação da saúde e 
segurança por conta das 
restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19.

No caso da posse do 
prefeito estarão presentes 
apenas o prefeito e o vice 
para tomar posse evitando 
aglomerações, sem a pre-
sença de outras autoridades 
– já no caso os vereadores, 
Pauléra salienta que cada 
um dos 17 leitos terá direito 
a ter como convidados de 
entre duas e no máximo três 
pessoas cada.

“Até mesmo o número 
de funcionários teremos um 
quadro reduzido, mas que 
atenda a demanda da so-
lenidade”, afirmou Pauléra.

Condução – a condução 
dos trabalhos no dia da pos-
se que está agendada para 
acontecer no dia 1º de ja-
neiro de 2021 às 10 horas, 

será feita por dois vereadores 
do partido Republicanos que 
foram os mais votados entre 
os 17 eleitos no último dia 
15 de novembro. Sendo que 
os trabalhos da Mesa Direto-
ra serão feitos pelo vereador 
eleito Robson Ricci e pela 
vereadora reeleita Karina 
Caroline.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

PARA 2021

Educação define regras e prazos para 
atribuição de classes de aulas

A Secretaria Municipal de 
Educação definiu o regramen-
to e prazos para o processo 
de distribuição de classe e 
aulas de professores PEB I 
e PEB II para o ano letivo de 
2021.

As inscrições para o pro-
cesso de atribuição de clas-
ses devem ser feitas entre os 
dias 15 e 16 de dezembro, 
a mesma deve ser feita na 
Unidade Escolar sede por 
meio do e-mail escolar ou 
presencialmente.

No dia 17 será feita a 
divulgação da classificação 
dos professores, recursos 
poderão ser apresentados 
entre os dias 18 a 21 de 
dezembro e a decisão final 
será divulgada no dia 22, no 
dia seguinte (23) será feita a 
distribuição das classes pela 

secretaria que utilizará o Goo-
gle Meet, o link será disponi-
bilizado no e-mail institucional 
de cada professor classificado, 
de acordo com cronograma 
prevista inicialmente.

A resolução nº 19 com 
todos os itens e regramentos 
foi publicado neste sábado 
(12) no Diário Oficial (Jornal 
DHoje).

Segundo a normativa com-
pete ao Diretor da Escola dis-
tribuir as classes ou as aulas 
da Unidade Escolar, compati-
bilizando o horário das classes 
ou aulas e os períodos de 
funcionamento da escola com 
a jornada de trabalho e carga 
horária. Ele deverá observar 
a classificação, os horários e 
períodos da Unidade Escolar, a 
jornada de trabalho e a carga 
horária do docente e a com-
patibilidade de horários nos 
casos de acúmulo de cargos.

Sérgio SAMPAIO

Câmara tem nove projetos para a sessão de terça-feira

A 44ª sessão ordinária terá 
uma pauta  na próxima terça-
-feira (15) com nove projetos, 
sendo um projeto de lei com-
plementar (PCL), sete projetos 
de lei (PL) e um projeto de 
resolução (PR).

O PLC é de autoria do vere-
ador Pedro Roberto (Patriota) 
que dispõe sobre a concessão 
de isenção parcial e cumulativa 
no IPTU (Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano) para munícipes 
que façam adoção de medidas 
que preservem, protejam e 
recuperem o meio ambiente. O 
vereador também tem na pau-
ta um PL que terá seu mérito 
apreciado que dispõe sobre a 
destinação de materiais didáti-
cos e ou de apoio considerados 
irrecuperáveis, desatualizados 
ou inservíveis que estejam 
dentro dos prédios ligados a 
Secretaria da Educação.

Auxilio Emergencial – dois 
projetos de lei de autoria do 

vereador Anderson Brando (PL) 
que dispõe sobre a concessão 
de auxilio emergencial para em-
preendedores e os permissio-
nários do serviço de transporte 
escolar – ambas os setores que 
foram afetados com perdas 
econômicas provenientes a 
pandemia da Covid-19.

Segurança – o mérito ao 
projeto do vereador Celso Luís 
Peixão (MDB) que dispõe sobre 
a instalação de Câmeras de 

lixeiras suspensas para coleta de 
lixo em restaurantes e lanchone-
tes, do tipo fast food, e outros 
estabelecimentos de venda de 
alimentos por meio de “drive 
thru”, que produzem lixo orgâ-
nico, o projeto é de autoria do 
vereador Jean Dornelas (MDB) 
e por último projeto do verea-
dor Jorge Menezes (PSD) que 
dispõe sobre a introdução de 
texto informativo nas faturas do 
Semae sobre poda e supressão 
de árvores.

Trânsito – uma proposta do 
vereador Renato Pupo (PSDB) 
terá um projeto de resolução que 
altera o inciso XV do Artigo 56 e 
incisos I, II, III, IV do Artigo 61-I, 
da Resolução 712/90 – Regi-
mento Interno, que diz respeito 
Comissão Permanente de Trânsi-
to, Transportes, Segurança, Uso 
e Costumes.

A sessão acontece as 17 
horas e pode ser acompanhado 
pela TV Câmara canal 4 da NET e 
28.2 canal aberto ou pela rádio 
Educativa 106,7 FM.

Sérgio SAMPAIO

Monitoramento de Segurança 
em todos os prédios e espaços 
públicos Municipais, incluindo 
praças públicas, pistas de cami-
nhada e outros locais.

Outros três projetos de lei 
também estão na pauta um de 
autoria do presidente da Câma-
ra, Paulo Pauléra (Progressistas) 
que institui a Política Municipal 
de Linguagem Simples e Clara 
nos órgãos da administração 
direta e indireta. Outro projeto 
dispõe sobre a instalação de 

Divulgação 

PAUTA

PREFEITO E VEREADORES

Câmara tem nove projetos para a sessão de terça-feira

A cerimônia será transmi-
tida ao vivo pela TV Câmara, 
no canal 4 da NET e 28.2 em 
sinal aberto digital.

Sem público – Por conta 
das restrições impostas pela 
pandemia – acompanharam 
em loco apenas os convida-
dos no máximo três por vere-

Cerimônia de posse dia 1 de janeiro terá restrição de público

ador eleito – além do quatro 
de funcionários do poder 
legislativo que trabalharam 
no dia.

Eleição da Mesa – após 
a posse será realizada a 
eleição da nova Mesa Dire-
tora da Casa para o biênio 
2021/2022.

Sérgio SAMPAIO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Machucava

Educação define regras e prazos para atribuição de 
classes de aulas
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

FESTA DE FAMÍLIA  - Iuri Martin Correia, Célia Martin Cor-
reia, Domingos Correia e Igor Martin Correia

COMEMORAÇÃO - O aniversariante da semana, Clodo-
aldo Sardilli, ao lado da esposa, a médica cardiologista, 
Maria Helena Dias Sardilli.

CASAMENTO  -  O apresentador, Amaury Jr. ao lados nos 
noivos, Mara Ferraz e João Kleber 

ENLACE MATRIMONIAL - O apresentador de TV João Kle-
ber se casou com a jornalista, Mara Ferraz na cidade de 
Piracicaba. O casamento foi realizado no dia 05 de de-
zembro. A cerimônia havia sido anunciada pelo apresen-
tador no último mês de outubro. Segundo ele, a união foi 
realizada dentro das normas por causa da pandemia.  O 
casal escolheu a casa de Mara, em Piracicaba, e fez uma 
cerimônia ao ar livre, com a presença dos padrinhos e 
alguns familiares. Proprietários da Rede TV estavam pre-
sentes – Daniela estava lindíssima. Amaury Junior tam-
bém esteve presente na união do casal e fi lmou. Antes de 
casar, João Kleber fez um procedimento cirúrgico. Ficou 
ótimo.

Divulgação

CURTINDO A VIDA - Zenha Pereira de Aquino e sua doce, 
Cecilia Urbinati,  curtindo Curitiba, no Paraná.

CONVIDADOS   - A jornalista Daniela Albuquerque, ao lado do 
marido, Amilcare Dallevo também foi cumprimentar os noi-
vos, Mara Ferraz e João Kleber, pelo belíssimo casamento.

Divulgação
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Dez mulheres procuram 
proteção contra violência 

doméstica por dia em Rio Preto
A cada dia, 10 mulheres 

são atendidas no serviço 
municipal de proteção às ví-
timas de violência doméstica 
oferecido pela Secretaria dos 
Direitos para Mulheres, Pes-
soa com Deficiência, Raça e 
Etnia, em Rio Preto.

Ao todo, de janeiro a 
outubro, foram realizados 
3.150 atendimentos pelo 
Cram (Centro de Referência 
de Atendimento às Mulhe-
res). No mesmo período, 15 
mulheres e 27 dependentes 
foram encaminhados para a 
Casa Abrigo.

A secretária Direitos para 
Mulheres, Maureen Cury, re-
força que o isolamento social 
é fundamental para o atual 
momento, mas que traz fato-
res de risco que podem oca-
sionar o aumento dos casos 
de violência contra a mulher.

“Neste momento atípico 
são muitos, mas alguns são 
bem claros. É a questão de a 
mulher ter muito mais tempo 
dentro de casa, uma maior 
convivência forçada com o 
agressor, o stress econômico, 
a triste realidade do desempre-
go que muitos estão vivendo”.

Maureen ainda destaca que 
a importância de a vítima cons-
truir um plano de segurança e 
estar amparada por uma rede 
de emergência. “É importante 
destacar que Rio Preto, desde 
2001 como coordenadoria, 
depois com a secretaria de-
senvolve um trabalho de in-
tersetorialidade entre outras 
secretarias, como a da Saúde, 
a de Assistência Social e do 
Emprego, que faz com que a 
gente avance no atendimento, 
oferecendo acompanhamento 
adequado para que a vítima 
consiga  romper o ciclo da 
violência”

Mulheres vítimas de violên-

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Secretária Direitos 
para Mulheres, 
Maureen Cury

Guilherme BATISTA

ASSISTÊNCIA

cia podem procurar o Cram, 
que oferece atendimento psi-
cológico, social, jurídico e, 
quando a vida da mulher corre 
risco, encaminha para a casa 
abrigo. A Defensoria Pública 
também atende de forma gra-
tuita vítimas da violência, além 
da DDM (Delegacia de Defesa 
da Mulher).

Durante a quarentena, toda 
a rede municipal de atendi-
mento à mulher, como Cram 
e Creas (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social), e os demais órgãos pú-
blicos continuam funcionando 
normalmente.

JARDIM DAS 
OLIVEIRAS

A Polícia Militar apreendeu 
um adolescente de 17 anos 
com drogas no bairro Jardim 
das Oliveiras, em Rio Preto, 
na noite desta sexta-feira (11).

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, os 
policiais faziam patrulhamento 
pelo bairro quando notaram 
o adolescente em atitude 
suspeita e o abordaram. Com 
ele, foram encontrados R$ 34 
em dinheiro e quatro pinos 
com uma substância branca, 
semelhante a cocaína.

Ao ser questionado sobre 
a existência de mais droga, o 
adolescente informou que ha-
via um frasco dentro um cano 
de esgoto. Após buscas, os 
policiais encontraram no inte-
rior de um cano de descarga de 
água o frasco contendo quatro 
pinos e 17 saquinhos com 
uma substância semelhante a 
cocaína e 45 papéis parecidos 
com ecstasy.

O jovem foi levado para 
a Central de Flagrantes e 
em depoimento assumiu que 
estava traficando para quitar 
uma dívida e que a droga en-
contrada no cano não era dele. 
O entorpecente apreendido vai 
passar por perícia. O caso foi 
registrado como ato infracional 
por tráfico de drogas.

PM apreende 
adolescente 

com cocaína e 
ecstasy

Vinicius LOPES

GOLPE NA SP 310
Empregada perde R$ 8 mil 

pagando boleto falso

Uma empregada doméstica 
de 37 anos perdeu mais de R$ 
8 mil depois de cair no golpe do 
boleto bancário, em Rio Preto.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, a vítima 
buscava uma forma de quitar 
as parcelas que faltavam do 
financiamento do seu veículo. 
Durante a pesquisa, encontrou 
um site e entrou em contato 
pelo telefone.

Na negociação com o gol-
pista, a empregada domés-
tica passou todos os dados 
pessoais e do contrato de 

financiamento e foi informada 
que ainda faltavam R$ 19 mil 
a ser pago, mas que um des-
conto fez o valor cair para R$ 
8.568,85.

A vítima pagou um boleto 
que foi emitido pela suposta 
empresa. Como de costume, 
ela recebe uma mensagem 
de texto no celular informando 
as suas transações bancárias, 
mas notou que não recebeu 
nada após a quitação do do-
cumento.

Diante da suspeita de ir-
regularidade, a mulher entrou 
em contato com a financiadora 
para avisar sobre o pagamento, 

Vinicius LOPES

Motorista embriagado cai em 
canteiro e bate em placa

Um homem de 56 anos 
sofreu um acidente de trânsito 
na rodovia Washington Luís 
(SP-310), na madrugada deste 
sábado (12), em Rio Preto. Ele 
havia ingerido bebida alcoólica.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, policiais 
rodoviários foram acionados 
para atender a ocorrência e 
quando chegaram no local 
viram que o carro havia invadi-
do o canteiro central da pista 
e batido em uma placa de 
sinalização.

O homem disse aos poli-

ciais que dirigia sentido Cedral 
a Rio Preto, quando dormiu no 
volante, invadiu o canteiro da 
rodovia e bateu na placa. Por 
apresentar sinais de embria-
guez, o teste do bafômetro foi 
realizado e apontou 0,58 mili-
gramas de álcool por litro de ar 
(mg/l). Ele confessou que havia 
tomado uma cerveja no jantar.

Depois de receber atendi-
mento médico de uma viatura 
da concessionária que admi-
nistra a rodovia, o homem foi 
levado até a Central de Fla-
grantes, prestou depoimento 
e foi liberado. Ele autorizou a 
coleta de sangue para o exame 

Vinicius LOPES

porém, foi informada que não 
constava nada no sistema, 
estando o valor em aberto. A 
vítima foi até a Central de Fla-
grantes e registrou um boletim 
de ocorrência por estelionato.

Arquivo DHOJE

de dosagem alcoólica. O carro 
foi retirado do local do acidente 
com a ajuda de um guincho.

Divulgação
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Número de mães com mais de 35 anos 
cresce 93% em 15 anos em Rio Preto

Um estudo realizado pelo 
Seade (Sistema Estadual de 
Análise de Dados e Estatísti-
cas) revelou uma importante 
mudança no perfil etário das 
mulheres que tiveram filhos no 
Estado de São Paulo. A propor-
ção de mães com menos de 
20 anos caiu pela metade (de 
19,5% para 10,4%), enquanto 
para aquelas de 20 a 29 anos 
a redução foi menor. Por outro 
lado, aumentou a parcela das 
mães com mais de 30 anos, 
sendo que de 30 a 39 anos 
passou de 26,0% para 39,1%.

Em Rio Preto também foi 
possível constatar essa mu-
dança. Em 2006 o município 
registrou 413 mães de 35 a 
39 anos. Já em 2020, até o 
dia 9 de dezembro, são 797 
mães nesta faixa etária, um 
aumento de quase 93% em 15 
anos. Já no caso das mulheres 
que possuem mais de 40 anos, 
o índice mais do que dobrou 
saindo de 97 em 2006 para 

216 neste ano.
Considerando apenas mães 

com mais de 50 anos já foram 
três casos neste ano, o maior 
número dos últimos 15 anos. 
No entanto, a faixa dos 20 aos 
34 anos segue sendo a pre-
dominante, sendo responsável 
por 3.604 partos dos 4.984 
nascimentos registrados no mu-
nicípio neste ano, o equivalente 
a 72,3%.

Juliana Sampaio da Silva 
Rodrigues, 34 anos, teve a pe-
quena Luany há cerca de dois 
meses e faz parte do grupo de 
mulheres com o primeiro filho 
depois dos 30. “Eu fiquei com 
muito medo por conta da pan-
demia, mas acabou dando tudo 
certo. Eu me casei com 30 anos 
e eu meu marido resolvemos 
no primeiro ano viajar, curtir 
o casamento e se organizar 
financeiramente. As coisas hoje 
estão mais difíceis, por isso 
acredito que as mulheres estão 
optando por esperar mais para 
ter filhos”, afirmou.

“Esse aumento na faixa 
etária é uma tendência em 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

NATALIDADE

Juliana 
Sampaio 
da Silva 
Rodrigues, 
34 anos, 
teve a 
pequena 
Luany há 
cerca de 
dois meses

Arquivo PESSOAL

PADROEIRA DOS OLHOS

todo o Brasil. As mulheres hoje 
buscam se consolidar em suas 
carreiras antes de engravidar. 
Vale ressaltar que a idade re-
produtiva ideal é dos 20 aos 
35 anos, sendo que depois 
dessa idade é necessário um 
acompanhamento especial, já 
que acontece muitos casos de 
infertilidade e má-formação em-
brionária”, afirmou o obstetra 
Luiz Fernando Borges.

O número de casos de 
gravidez na adolescência tam-
bém reduziram em Rio Preto 
nos últimos 15 nos. Em 2006 
foram registradas 681 mães 
de 15 a 19 anos, contra 358 
em 2020, uma diminuição de 
47,3%.

“Acredito que as políticas 
públicas foram as responsá-
veis por essa diminuição. Hoje 
os adolescentes conseguem 
preservativos de graça e tem 
acesso a anticoncepcionais. As-
sim como no caso de mulheres 
mais velhas, a gravidez também 
pode oferecer riscos quando a 
menina é muito nova”, afirmou 
o obstetra.

Dia de Santa Luzia hoje tem missas, carreata e histórias de fé e cura

Neste domingo, 13 de de-
zembro comemora-se o Dia de 
Santa Luzia, protetora dos olhos 
e padroeira dos oftalmologistas. 
Missas na Paróquia Santa Luzia 
em Rio Preto na  rua Sírio Libanesa 
no bairro Vila Sinibaldi serão rea-
lizadas às 7h30 com Padre Fábio 
(Agostianos), às 9h30 com Padre 
Sérgio (Missão da Consolata).

Às 15h haverá carreata pelas 
ruas da região com Padre Jorge 
(São João Batista de Catanduva) 
e às 19h30 com Padre José Vinci. 
Este ano não haverá procissão. 
Para obter informações basta ligar 
no 17 3227-2677.

E há muitos devotos de Santa 
Luzia que contam testemunhos 
de graças alcançadas, como dona 
Isabel Gonçalves de 69 anos. Em 
2014, ela sentiu um incômodo no 

olho esquerdo e foi diagnosticada 
com herpes zóster na córnea. Ela 
conta que o o oftalmologista disse 
que era conjuntivite e depois veio a 
notícia e a gravidade do caso. Ela 
começou a perder a visão e teve 
também glaucoma.

“Se eu pudesse ter escolhido, 
a doença poderia ter atingido qual-
quer parte de meu corpo, menos 
o meu olho. E, para piorar tudo, 
os médicos estavam com medo 

de operar e a doença voltar com 
mais força”, disse.

Foi quando ela entregou tudo 
nas mãos de Santa Luzia. “Eu tive 
muita fé em Deus e Santa Luzia 
e confiança nos médicos, foi a 
minha fé que me salvou. Fiz duas 
cirurgias no inicio de 2015 e foram 
bem sucedidas. Eu recuperei 85% 
da visão do olho esquerdo e sinto 
que tudo clareou ainda mais”, 
declarou.

Janaína PEREIRA Outra devota, Maria Luzia 
Vieira de 73 anos, moradora do 
Jardim Antunes em Rio Preto, 
carrega o nome da santa e conta 
que o dia 13 de dezembro passou 
a ser sagrado para a família. Ela diz 
que agradece e reza terço a Santa 
Luzia pela cura do neto, que quase 
perdeu a visão quando criança 
quando brincava e foi atingido por 
uma bola de gude. Até hoje nin-
guém sabe, mas a cura, segundo 

ela garante veio através de sua fé.
“Eu ia na igreja de Santa Luzia 

e sempre deixava uma garrafa 
de água lá perto da imagem da 
santa para ser abençoada por ela. 
E quando eu chegava em casa 
passava no olho do meu neto,” 
afirma. Hoje o neto dela Juliano 
Henrique tem 29 anos e diz que 
avó sempre faz ele rezar o terço 
junto com ela nos dias 13 em 
agradecimento.
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COMPRAS DE NATAL: 
CONFIRA DICAS PARA UMA 

COMPRA SEGURA E SEM 
SURPRESAS INDESEJÁVEIS

DICAS PARA AS 
COMPRAS DE 
NATAL – PARTE 1

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Para evitar problemas nas 
compras de Natal, orientamos o 
consumidor, de  algumas dicas 
importantes, con� ra:

1 – Não se esqueça de pesquisar 
preços. E evite compras por 
impulso;

2 – A aceitação de cheques 
e cartões depende dos 
estabelecimentos. Alguns 
aceitam, mas outros não. Isso 
não é proibido. No entanto, no 
momento em que o lojista aceitar 
essa forma de pagamento, ele não 
poderá fazer restrições, tais como 
rejeitar cheques de contas recentes. 
Também não pode impor limite 
mínimo para pagamento com 
cartão.

3 – Ainda sobre cheques, as 
lojas não são obrigadas a receber 
cheques de terceiros, de outras 
praças ou cheques administrativos, 
porém deve informar esta 
condição previamente;

4 – Nas compras a prazo, como 
os juros não são tabelados, deve-se 
pesquisar as taxas praticadas entre 
as � nanceiras.

5 – Você tem direito à informação 
prévia e adequada sobre: preço 
à vista em moeda corrente, 
montante de juros de mora da taxa 
efetiva anual de juros, acréscimos 
legalmente previstos, número e 
periodicidade das prestações e, 
valor total a pagar, com e sem 
� nanciamento;

6 – Fique atento à política de troca 
dos estabelecimentos. Lojas físicas 
não são obrigadas a efetuar trocas 
por causa do tamanho do produto 
ou porque o presenteado não 
gostou;

7 – Nas compras feitas fora 
do estabelecimento comercial 
(internet, por exemplo), o 
consumidor pode exercer o direto 
de arrependimento, independente 
do motivo. O prazo para isso é de 
sete dias – contados a partir da 
data da compra ou do recebimento 
do produto; 

8 – O local da compra é um fator 
determinante. Lojas estabelecidas 
no comércio garantem mais 
segurança e fornecem nota � scal, 
que, por sua vez, representa uma 
garantia de que o consumidor 
poderá exigir os seus direitos 
em caso de problemas com a 
mercadoria. Portanto, evite 
comprar produtos de procedência 
duvidosa;

Dezembro é sinônimo 
de comércio 
movimentado em 
decorrência das 

compras natalinas e com a injeção 
do 13º salário na economia, 
essa tendência fi ca ainda mais 
atrativa para consumidores 
e lojistas. Enquanto muitos 
clientes estão focados nos 
preços das mercadorias e 
no presente desejado, SOS 
CONSUMIDORES,   dá dicas 
para uma compra segura e sem 
surpresas indesejáveis.
O varejo está atento ao momento 
de retomada econômica, em 
função da crise ocasionada 
pela pandemia da Covid-19, 
recomenda o bom senso para 
escolher os presentes da família. 
Priorize sempre as crianças na 
hora de comprar os presentes de 
Natal, os adultos entendem a crise 
causada pelo coronavírus e podem 
receber sua lembrança quando 
a situação fi nanceira se normalizar. 
A pesquisa de  preços, levando 
em consideração à qualidade das 
mercadorias, e evitar compras por 
impulso. Para não ter frustrações 
com presentes não entregues na 
data combinada, é aconselhável 
fugir das compras de última hora 
alerta.
As formas de pagamentos. “A 
aceitação de cheques é uma 
prerrogativa dos estabelecimentos, 
mas a negativa deverá ser 
informada de maneira clara 
e precisa em local de fácil 
visualização. A regra vale para os 
cartões também, mas ao aceitar 
esta forma de pagamento, o 
estabelecimento não poderá impor 
limite mínimo. Caso o fornecedor 
aceite cheque, cartão de crédito, 
cartão de débito, dinheiro, meios 
digitais (PayPal, Pix, etc.) poderá 
ofertar descontos de acordo com 
a forma de pagamento.
A atenção para os prazos que 
o consumidor deve observar 
para apresentar queixas de 
problemas aparentes ou de 
fácil constatação. O cliente 
tem 30 dias para reclamar de 
produtos não duráveis, como 
alimentos, fl ores, etc. e três 
meses para queixa-se de bens 
duráveis como eletrodomésticos, 
roupas, carros, entre outros. 
Nesse caso, se o fornecedor não 
solucionar o defeito em 30 dias, 
o consumidor poderá escolher 
entre a substituição do produto 
por outro da mesma espécie e 

em perfeitas condições de uso, a 
devolução dos valores pagos ou, 
ainda, o abatimento proporcional 
do preço.  A contagem do prazo 
começa a partir da entrega efetiva 
do produto ou do término da 
execução do serviço. No caso de 
vício oculto (quando o defeito de 
fabricação demora para aparecer), 
a contagem do prazo de garantia 
inicia-se a partir do momento 
em que o consumidor percebe o 
problema.

    Confi ra mais dicas 

   O local da compra é um fator 
determinante. Lojas estabelecidas 
no comércio garantem mais 
segurança, e fornecem nota fi scal, 
uma forma que o cidadão tem 
para exercer seus direitos em caso 
de problemas com a mercadoria. 
Portanto, evite comprar produtos 
de procedência duvidosa;
   Problemas com o produto: o 
Código de Defesa do Consumidor 
estabelece prazo de 30 dias para 
reclamações sobre vícios aparentes 
ou de fácil constatação no caso de 
produtos não duráveis e de 90 dias 
para itens duráveis, contados a 
partir da constatação do problema;
   Produtos importados adquiridos 
no Brasil em estabelecimentos 
devidamente legalizados seguem 
as mesmas regras dos nacionais;
   No caso de mercadorias que 
necessitem ser entregues em 
domicílio, solicite que o prazo de 
entrega seja registrado na nota 
fi scal ou recibo. No Estado de 
São Paulo, a Lei 13.747/2009, 
conhecida como “Lei da Entrega”, 
estabelece que as empresas 
devem dar ao consumidor a 
opção do agendamento de data e 
turno para a entrega de produto 
ou a realização de serviço ao 
consumidor;
  seja qual for a escolha, a nota 
fi scal deve ser exigida. Ela é um 
documento importante no caso de 
eventual utilização da garantia.
   O consumidor deve sempre 
que possível optar pela compra 
na modalidade à vista. Essa é a 
forma mais segura de evitar o 
endividamento e ainda conseguir 
descontos, se a compra a prazo 
se tornar a única opção, o 
consumidor deve fi car atento às 
taxas de juros, número de parcelas 
e ao Custo Efetivo Total da 
operação.
   Em relação ao local da compra, 
o consumidor deve procurar 
lojas que fornecem nota fi scal, 
pois é uma forma que o cidadão 
tem para exercer seus direitos 
em caso de trocas e problemas 
com a mercadoria e o de eventual 

utilização da garantia. 
   No ato da entrega de um 
produto ou serviço, o consumidor 
só deve assinar o documento de 
recebimento do produto após 
examinar o estado da mercadoria. 
Havendo irregularidades, estas 
devem ser relacionadas no próprio 
documento, justifi cando assim o 
não recebimento.
  
    COMPRAS ONLINE

  Desde o início da pandemia de 
Covid-19, com as medidas de 
distanciamento social, as compras 
online registraram aumento 
expressivo e fazem parte do dia a 
dia de milhões de brasileiros. Para 
evitar problemas, confi ra a lista 
recomendações:
       Procure no site a identifi cação 
da loja (razão social, CNPJ, 
endereço, telefone e outras formas 
de contato além do e-mail). 
       Prefi ra fornecedores 
recomendados por amigos ou 
familiares e desconfi e de ofertas 
vantajosas demais;
       Leia a política de privacidade 
da loja virtual para saber quais 
compromissos ela assume quanto 
ao armazenamento e manipulação 
de seus dados;
       Imprima ou salve todos os 
documentos que demonstrem 
a compra e a confi rmação 
do pedido (comprovante de 
pagamento, contrato, anúncios 
etc.);
       Instale programas de 
antivírus e o fi rewall (sistema 
que impede a transmissão e/ou 
recepção de acessos nocivos ou 
não autorizados) e os mantenha 
atualizados em seu computador;

       FIQUE LIGADO NA 
POLÍTICA DE TROCA

   Os comerciantes não são 
obrigados a trocar os produtos 
em todas as situações. Quando 
o problema for, por exemplo, o 
tamanho que não fi cou adequado, 
a cor ou modelo que não agradou, 
o fornecedor só é obrigado a 
trocar se tiver se comprometido 
no momento da compra. 
    Este compromisso pode ser 
comprovado pela etiqueta do 
produto, na nota fi scal, em um 
cartaz da loja ou em qualquer 
outro documento que confi rme 
o que foi prometido e quais as 
condições para se obter a troca 
como, por exemplo, o prazo.
     Porém, o que prevalece é a 
liberalidade do fornecedor em 
fi delizar o consumidor e a troca 
acontece através de uma política 
de trocas.  

ANDRE DOS SANTOS JUNIOR – 
Autônomo
ANDRE  -  O QUE FAZER SE 
A DATA DE VALIDADE DO 
ALIMENTO COMPRADO 
ESTIVER VENCIDA? 

SOS -   Na hora da compra, 
observe o produto. Evite 
comprar embalagens 
amassadas ou dani� cadas 
e observe o prazo de 

validade. Se o consumidor 
notar o problema depois 
da compra, deve voltar ao 
supermercado ou loja e 
pedir a troca. Ele também 
pode pedir que toda as 
mercadorias com esse 
problema sejam recolhidas, 
se preciso reclamando ao 
Procon-SP.

RENATO CASTANHEIRA – Dentista
RENATO -  O QUE FAZER 
SE A ENTREGA DO 
PRODUTO DEMORAR? 
QUAL É O TEMPO 
MÁXIMO DE ESPERA?   

SOS -   Na hora da compra, 
é obrigação da empresa 
informar, de forma precisa, 
o tempo de entrega. Se o 

prazo não for cumprido, 
o consumidor tem direito 
de exigir o prometido. No 
caso de a empresa não 
ter a mercadoria para a  
entrega, pode negociar 
a troca por uma parecida 
ou cancelar a compra. O 
dinheiro pago deve ser 
devolvido.

RAFAEL DE OLIVEIRA – Funcionário 
Público
RAFAEL -  O QUE 
FAZER SE O PRODUTO/
SERVIÇO NÃO FOR OMO 
O APRESENTADO NA 
PUBLICIDADE?  

SOS -   Se a oferta 
prometida não for 
cumprida, o consumidor 
pode cancelar a compra, 

com direito a devolução 
imediata do dinheiro. O 
consumidor deve telefonar 
para o SAC da empresa e 
anotar o protocolo, que é 
o número do registro da 
reclamação. É importante 
guardar a publicidade 
com o produto/serviço 
oferecido.

ANA ELISA DE ALMEIDA – Psicóloga
ANA ELISA  -  O QUE 
FAZER SE O PREÇO DO 
SERVIÇO  OU PRODUTO 
VIER ACIMA DO 
COMBINADO?  

SOS -   O consumidor 
deve procurar o SAC da 
empresa. Somente os 
setores regulados pelo 
governo tem até cinco 

dias para responder à 
reclamação.  Se o preço 
não for corrigido, procure o 
Procon-SP. Para fazer valer 
seus direitos, o consumidor 
deve guardar a publicidade 
que mostra o preço 
mais baixo. Se a compra 
foi feita por telefone, é 
possível pedir a gravação à 
empresa.
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DECLARAÇÕES

Venho através desta solicitar a presença da Sra. BELANI-
ZIA VENANCIA PEREIRA, portador da Carteira de trabalho 
nº/série/UF: 54490/150/SP, a comparecer na empresa KING 
HOTEL RIO PRETO LTDA, situada na rua Siqueira Campos, 
nº 3328, Centro – São José do Rio Preto/SP, para ratar de 
assunto de seu interesse, já que a mesma vem faltando do 
serviço desde 05/10/2020, caso a mesma não compareça 
em 3 dias da data desta publicação será baixado seu contra-
to de trabalho por abandono de emprego.

ECONOMIA

Um Natal de lembrancinhas 
como presente é o que a maioria 
dos rio-pretenses tem buscado 
para não deixar a data passar 
em branco. Para a doméstica 
Conceição dos Santos, 41 anos, 
a alternativa neste fim de ano 
é economizar, comprar á vista 
para não ter dívidas. “A vontade 
é presentear todo mundo que é 
especial para nós, mas com as 
dificuldades da pandemia será ne-
cessário poupar gastos. O dinheiro 
é pouco e tudo que se puder eco-
nomizar já ajuda”, afirma.

A recepcionista Layanne da 
Silva, 25 anos, também diz que a 
situação realmente é complicada, 
a comemoração deste ano será 
pautada na economia. “Está tudo 
muito caro, as roupas, os enfeites 
de Natal, calçados, brinquedos. 
O jeito é presentear com lem-
brancinhas, como batom, colar, 
brinco,” afirma.

Ela planeja presentear so-
mente a filha de 4 anos e os pais 
e diz que infelizmente não tem 
como comprar presentes para os 
amigos e pessoas mais próximas.

Dados da Pesquisa da Confe-
deração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
sobre Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor apontam 
que, no total, 66,5% das famílias 
brasileiras declararam estar endi-
vidadas em outubro deste ano. O 

Consumidores devem 
optar por presentes 
baratos neste Natal

percentual é relativamente menor 
em relação ao mês de setembro, 
quando 67,2% estavam nessa 
situação. Dos tipos de dívidas, 
78,5% são referentes a cartões 
de créditos e em segundo lugar, 
aparece os carnês de lojas, com 
16,4%.

Segundo o economista Julia-
no Rodrigues, de Rio Preto, os 
consumidores estão com certa 
precaução, pois a parcela mais 
pobre, que precisava do auxílio 
emergencial, começou a receber 
apenas metade do valor e sofre a 
pressão inflacionária dos alimen-
tos. “Temos menor capacidade 

de compra e o brasileiro, em 
geral, costuma evitar situação de 
inadimplência.”

O economista ressalta que 
apesar de tudo as famílias mais 
pobres estão conseguindo reduzir 
o endividamento. “Desde o come-
ço da pandemia, as famílias mais 
vulneráveis estão segurando o 
orçamento e conseguiram reduzir 
as dívidas,” conclui.

A gerente de uma loja de uti-
lidades, presentes e decorações 
em Rio Preto, Regiane Miranda 
37 anos, diz que o perfil do con-
sumidor sempre foi esse, buscar 
por lembrancinhas com preços 

acessíveis e agora na pandemia 
não mudou. Ela afirma que os 
clientes buscam por produtos 
baratos. “Querem economizar e 
temos que ter produtos bons e 
preços que atraem”, afirma.

Nikolas Yassen Gin, 33 anos, 
gerente de uma loja de bijuterias 
e acessórios na área central, afir-
ma que estão sempre buscando 
novidades nos fornecedores pois 
os clientes gostam disso, além 
dos preços. “O que mais procu-
ram são maquiagem, brincos, 
pulseiras, agendas seja para uso 
pessoal ou para presentear”, 
declara.

Janaína PEREIRA
redacao@dhoje.com.br

Consumidores buscam presentes mais baratos e lembrancinhas para o Natal não passar em branco

Janaína PEREIRA

EDITAIS

O último eclipse do século! 
Você sabe como acompanhar?
O último eclipse do ano ocorre na próxima se-
gunda feira dia 14/12, começará às 11:33 no 
horário de Brasília e terminará às 15:53 e po-
derá ser visto por toda América do Sul. Para nós 
que moramos no estado de São Paulo será um 
eclipse parcial(40%), e será sem dúvidas o pon-
to alto da astronomia em 2020, principalmente 
para quem reside ou pretende visitar a Argentina, 
onde o fenômeno mais aguardado da astronomia 
será total. 
Para fugir da possibilidade de céu nublado, mui-
tos astrônomos e entusiastas estão planejando 
a observação para o deserto da Patagônia na Ar-
gentina, ou em pontos altos da cordilheira dos 
Andes no Chile pois a umidade nesses locais é 
baixíssima, o que dificulta a formação de nuvens. 
Para todas as regiões do eclipse total, o eclip-
se se estende no máximo por 2 minutos e 10 
segundos, e por isso quem pretende observar e 
registrar deve ser muito preciso e planejar cada 
minuto, já que muitos pretendem transmitir via 
streaming via redes sociais.

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

As regiões em que o eclipse será parcial, se estendem 
da Antártida, até o norte da região da bacia Amazôni-
ca no Brasil e Guayaquil, no Equador. Um eclipse solar 
ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, ocor-
rendo por definição na fase Nova. No eclipse total, será 
possível observar os brilhantes planetas Vênus, Júpiter 
e Saturno. Se tiver com telescópio calibrado, registrar 
o Cometa C / 2020 S3 recém-saído do periélio em 12 
de dezembro. O Sol ao fundo vai fornecer outro show 
à parte, pois o astro rei estará acordando de seu longo 
sono, fornecendo imagens de sua corona bem agitada, 
emoldurando os registros dos astrofotógrafos.
Se você pretende acompanhar o eclipse solar total pes-
soalmente olhando para cima, certifique-se de obser-
vá-lo com toda segurança, com óculos adequados para 
eclipse certificados com ISO 12312-2 ou utilizando fil-
tros especiais para observação solar encontrado em si-
tes especializados em venda de telescópios. Se perder 
esse eclipse, o próximo será em 2021 e vão cruzar o 
Ártico no dia 10 de junho, e Antártida em 4 de dezem-
bro. Espero que a pandemia esse ano não impeça que 
centenas de pessoas registrem o fenômeno, e que o 
evento viralize como sempre acontece toda vez que o 
fenômeno ocorre. 
A coluna Fronteiras da Astronomia é mais uma ação de 
divulgação científica do CARP (Clube de Astronomia Rio 
Preto), somos associados à AWB (Astronomers Without 
Boarders) e UBA (União Brasileira de Astronomia), além 
de termos o selo de qualidade da SAB (Sociedade As-
tronômica Brasileira). 

Divulgação

Eleição hoje no Palestra 
define futuro presidente

O Palestra Esporte Clube 
realiza neste domingo (13) a 
eleição em segundo turno para 
definir o presidente do clube no 
biênio 2021/2022. A votação 
acontece a partir das 8h, no 
salão social do clube de campo 
e vai até às 16h.

Estão concorrendo nesta 
eleição a chapa da atual admi-
nistração “Palestra de Coração”, 
encabeçada por Valter Dias, mais 
conhecido com Vartão da Sau-
na,  e que conta com Valdomiro 
Alcaine e Ademir Piacente como 
1° e 2° vice-presidente, respec-
tivamente. No primeiro turno a 
chapa recebeu 138 votos.

O outro concorrente é a 
chapa “Renovação Palestrina”, 
liderada por João Paulo Vilella 
e que conta com Ademir Recco 
e Kazão como candidatos a vi-
ce-presidentes. Eles receberam 
128 votos na eleição do último 
domingo. A chapa “União Pales-
trina”, encabeçada por Amaury 
Onu teve 54 votos e não dispu-
tará neste segundo turno.

A primeira eleição levou 320 
associados às urnas, pouco 
menos de 50% da quantidade 
de sócios que estão aptos para 
votar. Só poderão votar o titular 
na modalidade Patrono e Pro-
prietário que estiverem com suas 
mensalidades pagas até o mês 
de Novembro.

Vinicius LIMA

2° TURNODE PAI PARA FILHO
Rifa mantém Natal 
Solidário Amigos do 
Claudemir Bressan

Este será o 9º ano consecu-
tivo do “Natal Solidário Amigos 
do Claudemir Bressan” em Rio 
Preto. A iniciativa começou 
quando o senhor Claudemir 
Bressan em todos os Natais ar-
recadava  brinquedos e recolhia 
dinheiro entre os amigos para 
proporcionar um Natal Feliz e 
arrancar sorrisos das crianças. 
Em fevereiro de 2012, após 
uma grande batalha contra a 
cirrose seu Claudemir veio a 
falecer e fez um pedido ao seu 
filho, Fernando Bressan Neto, 
conhecido como Neto Bressan 
para que desse continuidade 
nessa ação.

Neto é representante comer-
cial, tem 31 anos e conta que 
o pedido do pai foi “Continua 
levando sorriso as crianças, 
não pare com trabalho de for-
miguinha que papai iniciou”, 
relembra.  “No Natal de 2012 
foi o nosso primeiro Natal Soli-
dário, hoje vamos para o 9° ano 
consecutivo”, afirma.

Segundo Neto, ano a ano 
foram aumentando as arreca-
dações e com isso as distribui-
ções, chegando no ano passado 
a mais de mil brinquedos, mais 
de mil kits escolares, mais de 
cem cestas básicas, refrigeran-
tes, panetones, caixas de leite 
entregues ao Centro Social do 
Estoril, ao Projeto Tia Raquel e à 
comunidades carentes do Bairro 
João Paulo II, Santo Antônio e 
do Loteamento São Felício.

Neto se veste de Papai Noel 

para a entrega dos presentes e 
afirma que é muito prazeroso 
ouvir das crianças que “ama o 
Papai Noel” e que está receben-
do o presente.  Em 2020 com a 
pandemia, ficou mais difícil en-
contrar parceiros e as doações 
diminuíram muito, porém não 
desistiram e resolveram fazer  
uma rifa com o que conseguiram 
arrecadar.

Para o 9º Natal Solidário 
Amigos do Claudemir Bressan 
acontecer comprando a rifa so-
lidária que custa R$20,00 todo 
dinheiro arrecadado será reverti-
do para compras de brinquedos 
para o Centro Social do Estoril, à 
comunidades carentes do Bairro 
João Paulo II, Estância São Felí-
cio e carreata de destruição em 
vários bairros carentes de Rio 
Preto. A entrega será feita dia 
19 de dezembro.

A rifa solidária tem como 1º 
prêmio uma bicicleta Aro 29 
com acessórios, 2º prêmio uma 
caixa de cerveja Heineken de 
600ml, 3º prêmio um par de 
ingressos  para o Thermas dos 
Laranjais, 4º prêmio um mês de 
Academia Apollo e 5º prêmio 
um kit completo Green Line By 
Ferrari & Bressan. O sorteio será 
pela Loteria Federal no dia 23 de 
dezembro.

Quem tiver interesse em 
comprar um número da rifa soli-
dária e concorrer aos prêmios e 
ainda poder colaborar com essa 
ação tão bonita que atravessa 
gerações, pode entrar em conta-
to com Neto 17 98802-5059 ou 
Luis Guilherme 17 99190-2626.

Janaína PEREIRA

Divulgação
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2947/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Por motivo de DEPO-
SIÇÃO 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: DANIEL SUZIGAN MANO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 100277000
NOT. Nº: 1818
END: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 3550, CENTRO – RE-
TIRAR RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO NO LOCAL CITADO
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2948/2020
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: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: ANTONIO RAMAO MARCONDES CARVALHO
CORR: ANTONIO RAMAO MARCONDES CARVALHO
CAD Nº: 312276000
NOT. Nº: 202055
END: AV. GENERAL ERNESTO GEISEL, QD F, LOTE 32, 
BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 308436000
NOT. Nº: 202072
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. ROSELY
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 308435000
NOT. Nº: 202073
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. ROSELY 
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 308435001
NOT. Nº: 202074
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. ROSELY
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 300375000
NOT. Nº: 202075
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 09, BAIR-
RO: JD. ROSELY
NOME: CAROLINE BRONZELLI ESTIVANELI
COMP: 
CORR: CAROLINE BRONZELLI ESTIVANELI
CAD Nº 106448000
NOT. Nº: 202118
END: R. CATARINA NUCCI PARISE, QD 29, LOTE 17, 
BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS
NOME: CLEBER ALBERTO DE SOUZA
COMP: CLEBER ALBERTO DE SOUZA
CORR: CLEBER ALBERTO DE SOUZA
CAD Nº 309843000
NOT. Nº: 202145
END: R. MARCOS VILLELA FILHO, QD 01, LOTE O5, BAIR-
RO: JD. SÃO PAULO
NOME: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº 410226000
NOT. Nº: 202148
END: R. SARA JABUR, QD 22, LOTE 13, BAIRRO: HIGIE-
NÓPOLIS
NOME: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 410225000
NOT. Nº: 202149

END: R. SARA JABUR, QD 22, LOTE 11 – 12P/, BAIRRO: 
HIGIENÓPOLIS
NOME: SARA JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
COMP: BRENA PEREIRA VIEIRA
CORR: BRENA PEREIRA VIEIRA
CAD Nº: 266419000
NOT. Nº: 202154
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 29, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: RAFAEL RIBEIRO DE FREITAS
COMP: 
CORR: RAFAEL RIBEIROP DE FREITAS
CAD Nº: 266428000
NOT. Nº: 202156
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 29, LOTE 26, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: JOÃO SIDINEI GOLDINI
CORR: JOÃO SIDINEI GOLDINI
CAD Nº: 266377000
NOT. Nº: 202160
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 28, LOTE 07, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: DAIANE CISTINA BESSA BORGES
CORR: DAIANE CISTINA BESSA BORGES
CAD Nº: 266387000
NOT. Nº: 202163
END: R. ANÉRSIO EXPRESSÃO, QD 28, LOTE 17, BAIR-
RO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: EDILSON LUCIANO DE JESUS BERTO
COMP: 
CORR: EDILSON LUCIANO DE JESUS BERTO
CAD Nº: 266347000
NOT. Nº: 202168
END: R. ANÉRSIO EXPRESSÃO, QD 27, LOTE 09, BAIR-
RO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: DULCINEIA APARECIDA BASSI RIBEIRO
COMP: 
CORR: DULCINEIA APARECIDA BASSI RIBEIRO
CAD Nº: 249619000
NOT. Nº: 202175
END: R. AMÁLIA ISA CHIMELLO ROZANI, QD 09, LOTE 01, 
BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: ALVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: ALVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 249656000
NOT. Nº: 202177
END: AV. OCTACÍLIO ALVES DE ALMEIDA, QD 10, LOTE 
13, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: LEANDRO NARDO
COMP: 
CORR: LEANDRO NARDO
CAD Nº: 249655000
NOT. Nº: 202178
END: AV. OCTACÍLIO ALVES DE ALMEIDA, QD 10, LOTE 
12, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 249748000
NOT. Nº: 202188
END: AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 14, LOTE 
11, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 249784000
NOT. Nº: 202192
END: AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 16, LOTE 
01, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 249785000
NOT. Nº: 202193
END: AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 16, LOTE 

02, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: 
CORR: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
CAD Nº: 249786000
NOT. Nº: 202194
END: AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 16, LOTE 
03, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: AMINTHAS CAMILO FRANCA
CORR: AMINTHAS CAMILO FRANCA
CAD Nº: 212853023
NOT. Nº: 202199
END: R. VANESSA APARECIDA RAMOS FABIANO, 180, QD 
02, LOTE 03, BAIRRO: ELDORADO (3ª PARTE)
NOME: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
CAD Nº: 248143000
NOT. Nº: 202229
END: R. ONOFRE NERY BARBOSAA, QD 10, LOTE 01, 
BAIRRO: LOT. RES. CALIFORNIA
NOME: ROSALINA DA SILVA PRIETO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 420486000
NOT. Nº: 202233
END: R. WALMIR DE FREITAS, 683, QD 49-T, LOTE 11, 
BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: MARTA ALBANA DA SILVA
CORR: MARTA ALBANA DA SILVA
CAD Nº: 237756000
NOT. Nº: 202242
END: R. REGINA COSSI FERNANDES, QD TA, LOTE 21, 
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266034000
NOT. Nº: 202283
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 16, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266029000
NOT. Nº: 202288
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 11, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266028000
NOT. Nº: 202289
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266027000
NOT. Nº: 202290
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 09, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266025000
NOT. Nº: 202292
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 07, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA

A8



A-9 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
13 de dezembro de 2020

NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266024000
NOT. Nº: 202293
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 
06, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266022000
NOT. Nº: 202296
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 
04, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266021000
NOT. Nº: 202297
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 
03, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266020000
NOT. Nº: 202298
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 
02, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: 
CORR: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
CAD Nº: 266019000
NOT. Nº: 202299
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 
01, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2949/2020
  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: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: ANTONIO RAMAO MARCONDES CARVALHO
CORR: ANTONIO RAMAO MARCONDES CARVALHO
CAD Nº: 312276000
NOT. Nº: 202055
END: AV. GENERAL ERNESTO GEISEL, QD F, LOTE 32, 
BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 308436000
NOT. Nº: 202072
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. ROSELY
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 308435000
NOT. Nº: 202073
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. ROSELY 
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 308435001
NOT. Nº: 202074
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 07P/ - 
08P/, BAIRRO: JD. ROSELY
NOME: NARA LYEGE BAPTISTA
COMP: 
CORR: NARA LYEGE BAPTISTA
CAD Nº: 300375000
NOT. Nº: 202075
END: R. MARCOLINO BARRETO, QD 03, LOTE 09, BAIR-
RO: JD. ROSELY
NOME: CASSIA HIDEMI FUKUSIMA
COMP: 
CORR: CASSIA HIDEMI FUKUSIMA
CAD Nº: 105597000
NOT. Nº: 202117
END: R. ORLANDO VESCOVI, QD 03, LOTE 02, BAIRRO: 
UNIVERSITÁRIO
NOME: CAROLINE BRONZELLI ESTIVANELI
COMP: 
CORR: CAROLINE BRONZELLI ESTIVANELI
CAD Nº 106448000
NOT. Nº: 202118
END: R. CATARINA NUCCI PARISE, QD 29, LOTE 17, 
BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS
NOME: NEUSA APARECIDA RAHAL BORDIM
COMP: 
CORR: 
CAD Nº 411537000
NOT. Nº: 202135
END: R. DR. ANTONIO CARLOS MONTANHEZ, 310, QD 
38, LOTE 01, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MAN-
ÇOR DAUD
NOME: CLEBER ALBERTO DE SOUZA
COMP: CLEBER ALBERTO DE SOUZA
CORR: CLEBER ALBERTO DE SOUZA
CAD Nº 309843000
NOT. Nº: 202145
END: R. MARCOS VILLELA FILHO, QD 01, LOTE O5, 
BAIRRO: JD. SÃO PAULO
NOME: ROSALINA DA SILVA PRIETO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 420486000
NOT. Nº: 202233

END: R. WALMIR DE FREITAS, 683, QD 49-T, LOTE 11, 
BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: SEMINÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHORA DA 
PAZ
COMP: 
CORR: SEMINÁRIO DIOCESAN N S D PAZ
CAD Nº: 300665000
NOT. Nº: 202235
END: R. COUTINHO CAVALCANTI, QD 31, LOTE B, BAIR-
RO: JD. ALTO ALEGRE
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2950/2020
  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: CASSIA HIDEMI FUKUSIMA
COMP: 
CORR: CASSIA HIDEMI FUKUSIMA
CAD Nº 105597000
NOT. Nº: 202117
END: R. ORLANDO VESCOVI, QD 03, LOTE 02, BAIRRO: 
UNIVERSITÁRIO
NOME: LAIS CLEUZA GARCIA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº 252903000
NOT. Nº: 202123
END: R. ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS, 184, QD 
47, LOTE 15, BAIRRO: PARQUE NOVA ESPERANÇA
NOME: NEUSA APARECIDA RAHAL BORDIM
COMP: 
CORR:  
CAD Nº: 411537000
NOT. Nº: 202135
END: R. DR. ANTONIO CARLOS MONTANHEZ, 310, QD 
38, LOTE 01, BAIRRO: PQ. RES. COMENDADOR MAN-
ÇOR DAUD
NOME: FERNANDA FETTI
COMP: 
CORR: FERNANDA FETTI
CAD Nº: 308690000
NOT. Nº: 202144
END: R. PROFESSOR FRANCISCO LAROSA SOBRINHO, 
274, QD 10, LOTE 02, BAIRRO: VILA NOVAES
NOME: JUCARA CRISTINA DE ASSUNÇÃO
COMP: 
CORR: JUCARA CRISTINA DE ASSUNÇÃO
CAD Nº: 301323005
NOT. Nº: 202146
END: R. AMIN GABRIEL, QD 02, LOTE 18, BAIRRO: JD. 
MUNICIPAL
NOME: SEMINÁRIO DIOCESANO NOSSA SENHRA DA 
PAZ
COMP: 
CORR: SEMINARIO DIOCESAN N S D PAZ
CAD Nº: 300665000
NOT. Nº: 202235
END: R. COUTINHO CAVALCANTI, QD 31, LOTE B, BAIR-
RO: JD. ALTO ALEGRE
NOME: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
COMP: 
CORR: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
CAD Nº: 203808000
NOT. Nº: 2102239
END: R. OSWALDO ARANHA, 1639, QD 45ª, LOTE 8, 
BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2951/2020
  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: FERNANDA FETTI
COMP: 
CORR: FERNANDA FETTI
CAD Nº: 308690000
NOT. Nº: 202144
END: R. PROFESSOR FRANCISCO LAROSA SOBRINHO, 
274, QD 10, LOTE 02, BAIRRO: VILA NOVAES
NOME: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº 410226000
NOT. Nº: 202148
END: R. SARA JABUR, QD 22, LOTE 13, BAIRRO: HIGIE-
NÓPOLIS
NOME: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: M L KFURI PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº 410225000
NOT. Nº: 202149
END: R. SARA JABUR, QD 22, LOTE 11 – 12P/, BAIRRO: 
HIGIENÓPOLIS
NOME: PAULO CESAR DE SOUZA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: PAULO CESAR DE SOUZA, ESPÓLIO DE
CAD Nº 413677004
NOT. Nº: 202151
END: R. ANÍSIA RODRIGUES, QD 6, LOTE 11, BAIRRO: 
JD. SÃO FRANCISCO
NOME: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
COMP: 
CORR: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
CAD Nº 203808000
NOT. Nº: 202239
END: R. OSWALDO ARANHA, 1639, QD 45ª, LOTE 8, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: MARTA ALBANA DA SILVA
CORR: MARTA ALBANA DA SILVA
CAD Nº 237756000
NOT. Nº: 202242
END: R. REGINA COSSI FERNANDES, QD TA, LOTE 21, 
BAIRRO: JD. NUNES

São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2952/2019
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: ALCIDES FERREIRA LISBOA
CORR: ALCIDES FERREIRA LISBOA
CAD Nº: 212853014
NOT. Nº: 202198
END: R. VANESSA APARECIDA RAMOS FABIANO, 80, QD 
04, LOTE 10, BAIRRO: ELDORADO (3ª PARTE)
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2953/2020
  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: IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
COMP: 
CORR:  IMPERIAL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA
CAD Nº: 248143000
NOT. Nº: 202229
END: R. ONOFRE NERY BARBOSA, QD 10, LOTE 01, 
BAIRRO: LOT. RES. CALIFORNIA
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2954/2020
  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: WALTER JULIO CORTEZ MORALES
COMP: 
CORR: WALTER JULIO CORTEZ MORALES
CAD Nº: 412005000
NOT. Nº: 202257
END: AV. ENGENHEIRO JOSÉ DUARTE, 254, QD 32, LOTE 
08, BAIRRO: PQ. QUINTA DAS PAINEIRAS
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2955/2020
  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: SETPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA 
POLOTTO SPE LTDA
COMP: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPÓLIO DE
CORR: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 257389000
MULTA Nº: 52192
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, QD 05, LOTE 12, BAIR-
RO: RES. LUZIA POLOTTO
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

EDITAL n°2956/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente 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 valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LUZIA 
POLOTTO SPE LTDA
COMP: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPÓLIO DE
CORR: ELIAS VICENTE DA SILVA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 257389000
MULTA Nº: 52193
END: R. JOSÉ AUGUSTO ALVES, QD 05, LOTE 12, BAIR-
RO: RES. LUZIA POLOTTO
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2957/2020

  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: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: ADILSON AGOSTINHO DO PATROCÍNIO
CORR: ADILSON AGOSTINHO DO PATROCINIO
CAD Nº: 239340000
MULTA Nº: 52221
END: R. ADEMIR SCHIAVINATO, QD 10, LOTE 09, BAIR-
RO: RES, NATO VETORASSO
NOME: MARIO PEDRINHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304058001
MULTA Nº: 52227
END: R. CANDIDO BRASIL ESTRELA, 15, QD 23, LOTE 
11/P, BAIRRO: JD. NAZARE
São José do Rio Preto, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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Mármore e Granito 
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Frentistas 
aprovam pauta 

para 2021

Os frentistas de Rio Preto 
e região aprovaram por meio 
de assembleias itinerantes 
realizando nos últimos dias 
a pauta de reivindicações da 
categoria para a campanha 
salarial de 2021.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, por conta 
da pandemia da Covid-19 e 
as restrições impostas por 
ela, o sindicato teve que 
implementar essa nova mo-
dalidade de assembleia – os 
diretores foram até as traba-
lhadores nos seus locais de 
trabalho e apresentaram a 
pré-pauta que foi aprovada.

Faz parte da pauta de 
será encaminhada ao sindi-
cato patronal no começo do 
ano que vem um pedido de 
reposição salarial do INPC 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) mais ganho 
real, um Tíquete Alimenta-
ção no valor de R$ 25,00 
por dia trabalhado e o pe-
dido de 30% de adicional 
noturno.

Cláusulas sociais – as 
cláusulas sociais, como 
garantia do tíquete alimen-
tação, do seguro de vida e 
outros foi tem validade até 
fevereiro de 2022. “Conse-
guimos na negociação deste 
ano que foi difícil prorrogar 
essas cláusulas por dois 
anos”, salientou Santos.
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Comerciários conquistam vitória 
com aprovação de emenda

Os comerciários e trabalhadores de outras categorias tiveram uma grande vitória na última 
quarta-feira (9) com aprovação de uma emenda ao projeto de lei complementar sobre o 
Código de Condutas do município que fará parte do novo Plano Diretor de Rio Preto.

A emenda nº 1 ao PLC 42/2020 de autoria da vereadora e presidente do Sincomerciários (Sindi-
cato dos Empregados no Comércio de Rio Preto e região), Márcia Caldas (PSD) altera o artigo 139 da 
PLC que tratava da chamada “Liberdade Econômica” – que liberaria o horário de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais, indústrias, além de prestadores de serviço.  Com a aprovação da emen-
da por 13 votos favoráveis e quatro contrários – a abertura dos estabelecimentos deverá obedecer 
à legislação municipal, à trabalhista e outras normas aplicáveis, por meio de acordos e convenções 
coletivas.

Segundo Márcia a emenda resguarda os trabalhadores e seus direitos – que estavam descobertos 
pelo artigo original. Em um dos itens da emenda diz que será exigido dos estabelecimentos que exer-
cerem suas atividades por período superior a 8 horas por dia comprovação da existência de turnos 

de trabalho fixos, conforme legislação 
trabalhista em vigor.

“A emenda regra qual horário vai 
abrir e qual vai fechar, quais serão os 
turnos e garante os direitos dos tra-
balhadores”, afirmou Márcia.

Nos últimos dias que antecederam 
a votação da emenda, ela e a diretoria 
de sindicato, fizeram o corpo-a-corpo 
com os comerciários para esclarecer 
sobre os prejuízos da proposta ori-
ginal e esclarecer que essa proposta 
alerdada por alguns que seria boa 
para a economia não tem nada haver 
com uma questão temporária devido 
à pandemia. “Levamos a informação 
correta para os trabalhadores”, finali-
zou a sindicalista.

Sindalquim faz levantamento 
do Covid na base

O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Fabricação do Álcool, Quími-
cas e Farmacêuticas) está fazendo um levan-

tamento dos casos confirmados de Covid-19 em traba-
lhadores das três categorias em toda a base territorial.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindi-
cato, o objetivo de ter estes números e para se fazer o 
mapeamento da real situação, pois ele tem informações 
de diversos casos confirmados desde o inicio da pan-
demia em março. “Queremos ter estes dados nas mãos 
para podermos tomar atitudes e cobrar providencia para 
preservar a saúde e a segurança dos nossos trabalhado-
res”, salientou Alves Filho.

Máscaras – por conta do aumento dos casos uma 
nova remessa de máscaras poderá ser entregue para os 
trabalhadores no inicio do próximo ano.

Cartilha Químicos – a diretoria do Sindalquim deu 
iniciou a entrega das cartilhas com a convenção coletiva 
do setor Químico de 2020 que devem ser concluídas nos 
próximos dias. 

Siticom vai fechar 
acordos individuais de 

Mármore e Granito 

O S i t i c o m 

(Sindicato dos 
Tr a b a l h a d o r e s 
nas Indústrias 
da Construção 
e Mobiliário de 
Rio Preto) vai dar 
prosseguimento 
no fechamento 
dos acordos 
coletivos do setor 
de Mármore e 
Granito deste 
ano empresa por 
empresa. 

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 individualizada.

“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.
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