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Time do Mirassol 
entra em 

campo hoje 
a partir das 15h30

Fora de pergio 

Sérgio SAMPAIO

Acidentes têm mais vítimas, mas mortes 
no trânsito caem 25% em novembro

REGIÃO DE RIO PRETO

Assistência prepara ceia de Natal para moradores de rua

O vereador eleito Cabo 
Júlio Donizeti (PSD), que 
estava internado em esta-
do grave no HB para rece-
ber tratamento especiali-
zado contra a covid-19, se 
recuperou e já está fora 
de perigo. A informação, 
no entanto, é extraoficial!

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Marcos FREITAS

Empresários 
farão 

protesto 
amanhã

RECESSO Câmara de Rio Preto fez ontem a última sessão do ano, aprovou Plano Diretor e contas do prefeito Edinho, e verea-
dores entraram de férias. Sessões extraordinárias também votaram vetos e limparam a pauta do legislativo.               Pág.A3

Rio Preto registrou queda 
no número de fatalidades de 
trânsito. Em novembro, foram 
21 óbitos contra 28 no mes-
mo período do ano passado, 
uma queda de 25%. Por outro 
lado, com relação a acidentes 
com vítimas, que incluem 
ocorrências não fatais, houve 
aumento no mês: 917 aci-
dentes em novembro deste 
ano contra 879 em 2019, um 
aumento de 4,3%. Dados são 
do Infosiga.             Pág.A2

Marcondes assume Esportes e abre vaga na Câmara
Pág. A3

Assistência fará ceia para 
moradores de rua e migrantes

O Albergue Noturno de Rio 
Preto e a Casa do Cirineu, res-
ponsáveis pelo acolhimento de 
moradores de rua junto com 
a Secretaria de Assistência 
Social (Semas), oferecerão 
jantares especiais na véspera 
de Natal. Atualmente o alber-

gue acolhe 42 moradores e a 
Casa do Cirineu 33. No ano 
passado, o Albergue fez uma 
ceia para 180 pessoas caren-
tes, com direito a pernil, frango, 
acompanhamentos, frutas e 
refrigerantes. 

                          Pág.A5

Pronco orienta consumidor 
para compras de Natal

O fim do ano chegou e as 
celebrações de Natal e Ré-
veillon estão há poucos dias de 
acontecer. Qualquer que seja 
a opção, desde uma pequena 
lembrança a um presente de 
custo elevado, para não errar 
na escolha, o Procon Rio Preto 

orienta que na hora de presen-
tear é preciso levar em conta al-
guns cuidados básicos para evi-
tar futuros problemas. Após este 
período de festas, entre Natal e 
Réveillon, há um aumento de ao 
menos 15% nas reclamações no 
município.                 Pág.A2

Mirassol inicia 
disputa por vaga 

nas quartas de final
O Mirassol inicia a disputa por 

uma vaga nas quarta de final da 
série D do Campeonato Brasileiro 
neste domingo (20), a partir das 
15h30. O Leão recebe o Brasilien-
se em casa, em jogo que reúne os 
dois melhores ataques da primeira 
fase da competição.       Pág.A5

Campanha alerta 
para maus tratos e 

abandono de  animais
Com o objetivo de prevenir os 

maus tratos e abandonos de ani-
mais, o Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária (CRMV) aderiu a 
campanha do “Dezembro Verde”. 
A escolha do mês é pelo fato de 
que neste período o abandono de 
animais cresce.             Pág.A5

Madrugada tem 
três casos de 

violência doméstica
Três boletins de ocorrência 

por violência doméstica foram 
registrados na madrugada de 
sexta-feira (18) para sábado 
(19) em Rio Preto. Dois, en-
volvem briga de casais e ou-
tro caso envolve mãe e filho.
O primeiro ocorreu no bairro 
Santo Antônio e os outros dois 
no Jardim Caparroz.  Pág.A4

Pág. A3
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20 de dezembro de 2020 COTIDIANO

Mesmo crescendo acidentes com vítimas, 
mortes no trânsito caem 25% na região

O Infosiga SP, sistema do 
Governo do Estado gerenciado 
pelo programa Respeito à Vida 
e Detran.SP,  divulgou nesta 
sexta-feira (18) que a região 
de São José do Rio Preto re-
gistrou queda no número de 
fatalidades de trânsito. Em 
novembro, houve 21 óbitos 
contra 28 no mesmo período 
do ano passado, uma queda 
de 25%.

“Essa queda muito prova-
velmente está relacionada ao 
isolamento social. Não só em 
Rio Preto, como no resto do 
Estado tivemos quedas neste 
índice. No entanto, a medida 
que as pessoas vão voltando 
ao normal, mais carros pas-
sam a circular pelas vias e 
consequentemente os núme-
ro de acidentes aumentam”, 
comentou a coordenadora do 
programa “Respeito à Vida” 
do Detran-SP, Silvia Lisboa.

Com relação a acidentes 
com vítimas, que incluem 
ocorrências não fatais, houve 
aumento no mês: 917 aci-
dentes em novembro deste 
ano contra 879 em 2019, um 
aumento de 4,3%.  No ano, a 

redução é de 28,4% nos óbi-
tos (219 contra 306) e de 9% 
nos acidentes (8.537 contra 
9.383). Entre ocupantes de 
automóveis, houve 28,6% me-
nos fatalidades em novembro.

Na região de Rio Preto, 
ocupantes de automóveis são 
o grupo com maior número de 
vítimas fatais em novembro 
(10 contra 14 em 2019, redu-
ção de 28,6%). Motociclistas 
estão em segundo lugar com 8 
vítimas neste ano (6 em 2019, 
aumento de 33,3%). Em segui-
da, estão os pedestres com 1 
vítima (2 em 2019, queda de 
50%) e ciclistas, que passaram 
de 4 vítimas em 2019 para 1 
este ano, redução de 75%.

“A maioria dos acidentes 
são causados por falha huma-
na, por isso fazemos diversas 
campanhas de conscientiza-
ção. A maioria dos acidentes 
é causado por motoristas que 
andam acima do limite de 
velocidade, por desrespeitar 
a sinalização de trânsito e por 
condutores que dirigem sob 
efeito de bebidas alcoólicas. 
Também estamos notando 
um aumento no número de 
acidentes causados por uso 
do celular ao volante.”, afirmou 
Silvia.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

VIOLÊNCIA

Os homens representam 
90,5% das vítimas, enquanto 
1 em cada 5 fatalidades en-
volvem jovens com idade entre 
18 e 34 anos. Em novembro, 
rodovias abrigaram 52% dos 
acidentes fatais, e a maior par-
te das ocorrências são colisões 
entre veículos (48%) e choque 
contra objetos fixos (24%). 
Condutores representam 90% 
das vítimas fatais de trânsito.

Estado de SP - As es-
tatísticas do Estado foram 
fortemente influenciadas pelo 
acidente envolvendo ônibus e 
caminhão na cidade de Taguaí. 
Ao todo, a ocorrência vitimou 
42 pessoas, elevando o núme-
ro de fatalidades para 432 em 
novembro, aumento de 2,9% 
na comparação com o mesmo 
período de 2019 (420 vítimas 
fatais). Sem este acidente, o 
Estado teria uma redução de 
7,1% nos índices.

Em novembro foram regis-
trados ainda 16.012 acidentes 
com vítimas (+3,6%). No 
acumulado do ano, a redu-
ção é de 8,5% nas fatali-
dades (4.514 contra 4.934 
em 2019) e de 10,4% nos 
acidentes (149.714 contra 
167.072). Infosiga registra alta de acidentes de trânsito com vítimas e redução nas mortes na região

Divulgação

FIQUE ATENTO COLABORE
Correios prorroga 

adoção de cartinhas 
de Natal até dia 23

A Campanha das cartinhas 
de Natal para o Papai Noel 
dos Correios foi prorrogada 
até a próxima quarta-feira 
(23), o prazo foi estendido 
no interior paulista apenas 
para quem quiser adotar uma 
cartinha.

Ainda restam 100 carti-
nhas aguardando pela ado-
ção e a prorrogação é para 
que mais crianças possam 
ser atendidas.

Lembrando que neste ano 

a campanha é totalmente 
online e os padrinhos e ma-
drinhas que optar por adotar 
uma cartinha deve levar os 
presentes nos pontos de cole-
ta oferecidos pelos Correios. 
Em Rio Preto os pontos de 
coleta, são as Agências dos 
Correios do Centro, Jardim 
Redentor e Vila São José.

Para ser um padrinho 
ou madrinha, basta acessa 
o blog da campanha, clicar 
em “Seja você Noel”  https://
blognoel.correios.com.br/
app/index.php

Janaína PEREIRA 

Correios prorrogaram campanha para adoção de 
cartinhas de Natal

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Procon orienta 
consumidores sobre 

compras de fim de ano
O fim do ano chegou e 

as celebrações de Natal e 
Réveillon estão há poucos 
dias de acontecer. Qualquer 
que seja a opção, desde uma 
pequena lembrança a um pre-
sente de custo elevado, para 
não errar na escolha, o Procon 
Rio Preto orienta que na hora 
de presentear, é preciso levar 
em conta alguns cuidados 
básico para evitar futuros pro-
blemas. Após este período de 
festas, há um aumento de ao 
menos 15% nas reclamações 
no município.

“Planejar os gastos é es-
sencial para fugir das ten-
tações das novidades e não 
comprar nada que não seja 
realmente necessário e vá ser 
usado.  Além disso, no início do 
ano surgem as despesas inevi-
táveis, como IPTU, IPVA e, logo 
em seguida, material escolar”, 
afirmou o diretor do Procon de 
Rio Preto, Arnaldo Vieira.

Escolhido o presente, é 
hora de pesquisar preços, pois 
estes variam entre os estabele-
cimentos. A pesquisa também 
deve ser feita principalmente 
se a opção do consumidor for 
comprar pela Internet. Nessas 
situações, o consumidor deve 

ficar atento ao endereço eletrô-
nico, que deve sempre come-
çar com https:// e ao cadeado 
de segurança, que também 
deve aparecer na tela. 

Outra orientação é sobre a 
impressão do comprovante da 
compra, com a descrição do 
pedido, além de exigir o rece-
bimento de um e-mail com a 
confirmação da compra, além 
da provisão para o prazo de 
entrega. “Sites que não dispo-
nibilizam telefone, endereço 
e CNPJ devem ser evitados. 
Deve-se também evitar efetuar 
compras em sites que tenham 
domínio fora do país, sem o.
com.br”, afirmou Vieira.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

VEJA DICAS
IMPORTANTES:

- Nas compras de presentes 
em lojas físicas, atentar para 
as informações sobre o preço 
à vista e a prazo, o número de 
parcelas e ainda, as taxas de 
juros mensal e anual. Todas 
estas informações devem estar 
afixadas em local de fácil aces-
so e de forma legível e clara;  

- Conhecer o produto que 
se pretende comprar e pedir 
uma demonstração dele, para 
conferir se está funcionando 
corretamente; 

- Verificar se o manual de 
instruções está em português 
e se o certificado de garantia 
e nota fiscal acompanham a 
mercadoria; 

- Nos casos de alimentos e 
cosméticos, é preciso observar 
dados como os registros nos 
órgãos sanitários competentes, 
o prazo de validade, a composi-
ção, volume ou quantidade do 
produto descrito na embalagem 
e a presença da identificação 
do fabricante ou do importador; 

- Já no caso de peças de 
vestuário, calçados e eletroele-
trônicos, é importante se certi-
ficar sobre as políticas de troca 
do fornecedor, principalmente 
se o produto for dado como 
presente. A troca é garantida 
pelo Código de Defesa do Con-
sumidor somente nos casos de 
presença de vício ou defeito do 
produto.

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Procon orienta sobre como comprar neste fim de ano com segurança
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Empresários de alimentação 
e entretenimento 
marcam protesto

Um grupo de proprietários 
de bares e restaurantes e seto-
res de eventos em geral está se 
mobilizando para a realização 
de uma manifestação nesta 
segunda-feira, 22, às 14h, em 
frente à Prefeitura.

O objetivo é sensibilizar o 

Executivo para a situação que 
este setor se encontra, já que 
desde o dia 11 de dezembro os 
bares estão obrigados a fechar 
às 20h e os restaurantes às 
22h, porém, com a proibição 
da venda de bebidas alcoólicas 
a partir das 20h.

A convocação está sendo 
feita pelas redes sociais.

Da REPORTAGEM

Destaque especial
O presidente do MDB, Pedro Nimer (foto), já está se preparan-

do para assumir uma nova empreitada, a presidência da Empresa 
Municipal de Construções Populares (Emcop). Recém-nomeado 
pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) para comandar a empresa 
no futuro governo, que começa em 1º de janeiro, Nimer, que 
na atual administração é subprefeito do distrito de Talhado, já 
está com planos para implementar a partir de 2021. Assim 
que assumir a direção da empresa, disse que vai analisar os 
projetos para saber o que é benéfico com o objetivo de reduzir o 
déficit habitacional na cidade e o que deve ser descartado. Após 
analisar a real situação dos projetos e da estrutura da Emcop, 
disse que irá batalhar para trazer recursos financeiros federal 
e estadual para colocar em prática com intuito de atender os 
anseios dos moradores que ainda não têm casa própria. “Ago-
ra, o que eu posso dizer que vou trabalhar muito para dar um 
destaque especial para a Emcop”, concluiu. Em tempo: Fábio 
Marcondes (PL) foi indicado ontem pelo prefeito para comandar 
a Secretaria de Esportes.

Engenhoca
O assunto que correu 

pelos corredores durante as 
duas sessões extraordiná-
rias promovidas ontem, dava 
conta de que Paulo Pauléra 
(PP) não iria disputar a Pre-
sidência para comandar a 
Câmara nos dois primeiros 
anos da próxima legislatu-
ra. Pauléra seria indicado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) para comandar a 
Secretaria de Trânsito e o 
vereador emedebista Jean 
Charles concorreria para 
presidente. A coluna apu-
rou que a informação não 
procede e Pauléra continua 
na disputa pelo comando da 
Casa. É o rito do jogo…

São iguais
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na semana 

passada, nove propostas escolhidas pela bancada feminina para 
marcar os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a 
Mulher. Entre outras matérias, foram aprovadas a criminaliza-
ção das violências política e institucional contra mulheres; a 
determinação de políticas integradas de combate à violência; 
e homenagens a grandes figuras femininas nos espaços da 
Câmara. As votações foram celebradas pelas parlamentares, 
que ressaltaram o fortalecimento da bancada feminina na atual 
legislatura. Na presidência dos trabalhos, a 1ª secretária da 
Câmara, deputada Soraya Santos (PL-PI, destacou a atuação 
em defesa da mulher e dos direitos humanos. “Nós, mulheres 
e homens deste Parlamento, fazemos uma sessão que chama 
a atenção do País aos direitos humanos. O que está previsto no 
artigo 5º da Constituição é que homens e mulheres são iguais 
em direitos e deveres”, disse.

Sem sorte
O ex-vereador César Gelsi 

(PSDB) se manifestou sobre 
a sua derrota nas eleições 
promovidas no último dia 15 
de novembro. Ainda triste 
por não ter conseguido se 
eleger, mesmo com boa 
votação, Gelsi admitiu que 
“não estou com sorte” na 
disputa por cadeira na Câ-
mara e fez um retrospecto 
da sua participação nas 
últimas eleições: “Na outra 
eleição fui o primeiro e o 
PSDB não colocou nenhum, 
nesta, o partido colocou dois 
e eu sou o terceiro”. Se esti-
vesse em outra legenda ele 
teria conquistado a vaga no 
Legislativo.

Quer ser vice
Carina Karoline (REP) 

tem comentado nos basti-
dores que almeja o cargo de 
vice-presidente da Câmara. 
A vereadora reeleita nas úl-
timas eleições, portanto, já 
pode começar as tratativas 
com os virtuais candidatos. 
O vereador Paulo Pauléra 
está firme na disputa para 
continuar no comando da 
Câmara. “A vice-presidência 
está bom”, tem dito a vere-
adora. Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) também quer o co-
mando do Legislativo. Diante 
do quadro, a republicana já 
tem duas opções. O partido 
dela tem dois votos. Uma 
força e tanta!

Quociente
O então vereador César 

Gelsi disputou o processo 
eleitoral pelo antigo PMDB, 
em 2009. Apesar de exce-
lente votação, ficou de fora. A 
chapa de candidatos da sigla 
não atingiu o quociente elei-
toral para fazer uma cadeira. 
Depois Gelsi se filiou ao 
PSDB e conquistou a cadeira 
em 2012. Em 2016, Gelsi 
mais uma vez, com excelente 
votação, não obteve sucesso. 
A chapa tucana, com fraco 
desempenho nas urnas, não 
atingiu o quociente eleitoral. 
Gelsi, portanto, sempre tem 
uma pedra no seu caminho. 
Ou tem escolhido partido 
errado?

Temperatura
O fato de Rio Preto ter 

sido contemplado pela ter-
ceira vez como a melhor 
cidade no Estado que cui-
da do meio ambiente pelo 
Programa Município Verde 
Azul, é animador. Edinho 
Araújo (MDB), que começa 
seu quarto mandato em 1º 
de janeiro, deveria criar mais 
áreas verdes para amenizar 
a temperatura na cidade, 
como acontece na avenida 
Murchid Homsi. Para tanto, 
bastaria desapropriar áreas 
vazias, que serve para espe-
culação imobiliária, a fim de 
fazer plantios de milhares de 
árvores. Como o calor é es-
caldante, o povo agradece…

Visitantes
Márcia Caldas (PSD), 

Jean Dornelas (MDB), Zé da 
Academia (Patriota), Gérson 
Furquim (Podemos), Marco 
Rillo (PSOL) e José Carlos 
Marinho (Patriota) se despe-
diram dos trabalhos legisla-
tivos, após a conclusão das 
votações dos projetos nas 
duas sessões extraordinárias 
promovidas ontem. Os qua-
tro primeiros ainda poderão 
colocar seus pés no plenário 
da Câmara exercendo man-
dato. Para tanto, bastam 
batalhar até as eleições de 
2024 para agregar votos. 
Já Rillo e Marinho só vão 
aparecer na ‘Casa do Povo’ 
como visitantes.

Vereadores aprovam Plano 
Diretor, contas de Edinho 

e entram em recesso
Na última sessão do ano, a 

famosa “limpa-pauta”, os ve-
readores aprovaram em regime 
de urgência e por unanimidade 
o novo Plano Diretor de Rio 
Preto. No total, 25 emendas 
complementavam o projeto, 
15 foram aprovadas. As 10 
emendas rejeitadas se dividiram 
apenas entre dois vereadores: 
Gerson Furquim (Podemos), 
que não foi reeleito, e Marco 
Rillo (PSOL), derrotado na cam-
panha para prefeito.

As sessões extraordinárias 
foram a última do ano e vere-
adores entraram em recesso 
parlamentar de fim de ano.

Outros três projetos impor-
tantes do Plano Diretor também 
foram aprovados pelos verea-
dores, que são sobre o zonea-
mento e as regras para o uso e 
ocupação de área; as diretrizes 
e faixas de domínio necessárias 
para a expansão do sistema 
viário e sobre o parcelamento 
de solo do Município.

Dos seis Projetos de Lei 
Complementares que também 
estavam na pauta, três foram 
rejeitados porque tratavam de 
inclusões de áreas no perímetro 
urbano, assunto este que já 
está previsto no Plano Diretor. 
Os outros três foram aprovados, 
sendo dois do Executivo. O 
primeiro é sobre a interrupção 
do prazo de rompimento dos 

parcelamentos e reparcela-
mentos do REFIS para maio de 
2021 e o segundo trata de uma 
pequena alteração na Lei que 
regra a RiopretoPrev (Instituto 
de Previdência dos Servidores).

O último Projeto de Lei Com-
plementar aprovado foi do vere-
ador Pedro Roberto (Patriotas), 
que institui o “IPTU Verde” e 
prevê descontos aos munícipes 
que fizerem ações de preserva-
ção do meio ambiente.

PROJETOS DE LEI - Esta 
última sessão não foi marcada 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

NA SEGUNDA

Motta quer estreitar ações com prefeito
e vereadores para buscar recursos

O deputado federal Luiz 
Carlos Motta (PL) esteve acom-
panhando a últimas sessões 
da Câmara de Rio Preto que 
aconteceram nesta sábado 
(19) e afirmou que deve ter 
uma conversa com o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) no inicio 
do ano  e o mesmo acontecerá 
com os vereadores.

“A reunião tem com o obje-
tivo ver quais são as prioridades 
da cidade para 2021, e nós em 
conjunto vamos trabalhar isso 
dentro do Congresso Nacional, 
também junto com o Governo 
do Estado, para que possamos 
cada vez mais trazer recursos 
para a cidade – para que possa 
gerar recursos e renda para o 
cidadão”, salientou Motta.

Balanço – salienta que o 
ano foi difícil em Brasília por 
conta de todos os projetos que 
acabaram sendo apreciados 

tiveram haver com a Covid-19. 
Por sua vez sobre estes projetos 
ele recentemente apresentou 
uma proposta para que os co-
merciários que desde o inicio 
da pandemia ficaram expostos 
também tenham prioridade 
em para serem vacinados. “O 

momento no atendimento das 
pessoas também são atividades 
essenciais que devem entrar 
nesta prioridade para tomar a 
vacina”, salientou Motta.

FGTS – outro projeto que foi 
apresentado pelo parlamentar 
quer permitir que trabalhador 
que teve seu contrato trabalho 
suspenso  ou reincidido possa 
movimentar sua conta do Fundo 
de Garantia para conseguir su-
perar suas necessidades.

Eleição – sobre as elei-
ções para a escolha do novo 
presidente da Câmara Federal 
que acontece em fevereiro de 
2021 – o deputado que for 
eleito e assumir essa função 
deve segundo Motta ter o 
comprometimento de voltar a 
fazer as reformas estruturais 
necessárias que o país precisa: 
Reforma Tributária, a Adminis-
trativa e a discussão do Pacto 
Federativo.

Sérgio SAMPAIO

ministro da Saúde fez algumas 
concessões para outras cate-
gorias e nós achamos que os 
comerciários que trabalham 
em farmácias, em supermer-
cados, nas lojas de material 
para construção e pet shopping 
que ficaram expostos a todo o 

Sérgio SAMPAIO

DEPUTADO

ÚLTIMA SESSÃO

Deputado esteve ontem acompanhando a sessão da
 Câmara com Marcia Caldas, que será secretária de 
Trabalho a partir de janeiro

por Projetos de Leis polêmicos. 
Na pauta havia nove projetos,oito 
foram aprovados, sendo um do 
Executivo, e o nono teve pedido 
vistas pelo o autor, vereador Jean 
Dornelas (MDB).

Nos Projetos de Resolução, 
dois foram rejeitados, sendo 
eles dos vereadores Marco Rillo 
e Pedro Roberto, e um aprovado, 
do vereador Jean Charles (MDB). 
Todos esses Projetos eram rela-
cionados ao regimento interno 
da Câmara.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 

Câmara fez últimas sessões ontem e vereadores entraram em recesso de fim de ano

Aprovada com 15 votos a favor, 
a prestação de contas do Pre-
feito Edinho Araújo em relação 
à administração de 2018. Dos 
vereadores presentes, apenas o 
vereador Marco Rillo foi contra 
o parecer.

PACOTÃO DE VETOS - Em 
um acordo entre os líderes do 
Legislativo, os vetos foram vota-
dos em blocos devido ao número 
alto de itens nesse sentido.

No primeiro bloco, 31 vetos 
foram mantidos e, no segundo 
bloco, 15 vetos foram rejeitados.

Sérgio SAMPAIO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

SECRETARIA

Marcondes assume Esportes 
e abre vaga na Câmara

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) anunciou neste 
sábado (19) o nome do 
vereador Fábio Marcondes 
(PL) para ocupar a Secre-
taria de Esportes na gestão 
2021/2024.

O anúncio foi feito na 
presença do deputado fede-

ral Luiz Carlos Mota (PL), no 
gabinete do prefeito. “Desejo 
ao Fábio um bom trabalho à 
frente dessa pasta tão impor-
tante”, salientou o prefeito.

Câmara – no lugar de 
Marcondes – assumirá a vaga 
na Câmara o suplente do PL 
Rossini Diniz ele teve 1.872 
votos em 15 de dezembro.

Sérgio SAMPAIO

Protesto será em frente da prefeitura

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

BOA AÇÃO   - Allana Cegarra RDA 4480, Rotaract Inspira-
ção, e motociclistas estão organizando entrega de mais 
dois mil brinquedos, refrigerantes e lanches para crian-
ças na zona norte de Rio Preto.

CURTINDO A VIDA - O Coronel Claudio Furlanetto pas-
sou o fi nal de semana com a família na praia de Juquehy. 

ESPORTE  -  O coach @carlossalvador.jr e seu atleta 
@anderson.physique, campeão de 2 categorias e tam-
bém do melhor da noite “Overall” do troféu Califórnia 
Brasil de fi siculturismo, no sábado passado em Ribei-
rão Preto/SP. Siga no Instagram e acompanhe novas 
vitórias.

PRAIAS CARIOCAS  - Mariangela Del Campo Maset sinô-
nimo de fi nesse e educação foi vista no Rio de janeiro ao 
lado do marido médico Ângelo Maset . Merecidas férias.

CURTINDO PRAIA   - Juquehy, praia lindíssima que fi ca em 
São Sebastião, no litoral paulista. Quem passou uma sema-
na nas praias de Juquehy foi Coronel Claudio Furlanetto. A 
atração foi o neto Pablo Fulanetto, que na foto esta ao lado 
do pai, Diego. Ele que amou e não queria vir embora. Coronel 
adorou o ambiente e brincou: “Lá, só tem rico”. Em Juquehy, 
o sol brilhava calor senegalesco. A família adorou.

GENTE CHIQUE   - As amigas Angélica Khauan e Angélica 
Thomas. Parece que a Thomas virou modelo de joias fi nas.

Divulgação

Polícia registra 3 casos 
de violência doméstica 
durante a madrugada

Três boletins de ocorrência 
por violência doméstica foram 
registrados na madrugada de 
sexta-feira (18) para sábado 
(19) em Rio Preto. Dois en-
volvem briga de casais e outro 
caso envolve mãe e filho.

O primeiro ocorreu no bair-
ro Santo Antônio, onde mari-
do, que faz uso de medicação 
controlada, ingeriu bebida 
alcoólica e ficou agressivo. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, ele tentou iniciar uma 
relação sexual com a esposa, 
sem sucesso, passando a 
agredir com socos e empur-
rões. Além disso, em um ata-
que de fúria, passou a destruir 
aparelhos e eletrodomésticos 
na residência. As agressões só 
pararam após o filho do casal 
intervir e acionar a polícia. O 
caso encaminhado para a De-
legacia de Proteção a Mulher.

O segundo caso foi no 
bairro Jardim Caparroz. De 

acordo com o boletim de 
ocorrência, o marido teria che-
gado bêbado de uma festa e 
tentado enforcar a esposa. Ele 
também teria chutado a televi-
são e máquina de lavar roupa. 
A polícia encaminhou os dois 
para a delegacia. No depoi-
mento da mulher, ela disse 
que não gostou do marido ter 
ido na festa e que arremessou 
um copo na direção dele, bem 
como tentou agredi-lo. No 
entanto, a mulher dessa vez 
disse não ter sofrido agressão. 
A polícia encaminhou o caso 
para a Delegacia da Mulher 
para apurar os fatos.

O último caso também 
ocorreu no bairro Jardim Ca-
parroz. Segundo o boletim de 
ocorrência, uma mãe teria 
trancado o portão de casa para 
impedir que o filho, que sofre 
de esquizofrenia, saísse do lo-
cal . Com raiva, o filho quebrou 
a janela e os vidros voaram na 
mãe. A mãe foi encaminhada 
para a UPA Tangará devido às 
lesões por estilhaços de vidro.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Polícia registra 3 casos de violência doméstica durante 
a madrugada

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

RIO PRETO
Motorista mata homem 

atropelado e foge

Um homem de 66 anos 
morreu na noite desta sexta-
-feira (18) após ser atropelado 
na estrada Totonho de Melo na 
Estância Nossa Senhora de 
Fátima em Rio Preto.

De acordo com o boletim 

de ocorrência, a polícia foi 
acionada para comparecer 
no local às 21h. Segundo a 
esposa do homem que sofreu 
o atropelamento, o acidente 
teria sido causado por um 
motorista de um Hyundai ix35, 
que fugiu do local após o ocor-
rido. A polícia investiga o caso.

Vinicius LIMA

OMISSÃO

Passageiro assalta 
motorista de ônibus

Um motorista de ônibus 
foi assaltado enquanto traba-
lhava nesta sexta-feira (18) 
em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o motorista 
estava fazendo a linha Ave-
nida Mirassolândia/ Parque 
Dignidade quando um ho-

mem solicitou a parada na 
rua Rachel Squirra Zucarelli. 
Ao subir no ônibus, o homem 
anunciou o assalto exibindo 
uma pistola que estava na 
cintura.

O rapaz levou o telefone 
celular do motorista e R$ 
38,00. Depois do roubo, o 
homem fugiu do local. A po-
lícia ainda procura o suspeito.

Vinicius LIMA

NO PONTO

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Polícia procura ladrão que roubo motorista de ônibus

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

Funcionário gasta dinheiro 
de entregas com prostituição

Um representante de uma 
madeireira de São José do Rio 
Preto registrou um boletim de 
ocorrência nesta sexta-feira 
(18) após o funcionário não re-
alizar entregas para a empresa 
e não dar satisfações.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o homem teria saído às 
8h para fazer três entregas em 
diferentes pontos na cidade. 
No entanto, chegando às 12h o 
entregador não havia retornado 
e não atendia as ligações.

O representante da empresa 
então entrou em contato com a 
mãe do funcionário, que disse 

que o filho teria ido até a “zona” 
com o caminhão da madeireira. 
A mãe ainda afirmou que o filho 
saiu de um motel sem a CNH, 
pois ficou devendo R$ 100 no 
local.

Por fim, o representante ain-
da informou a polícia que o fun-
cionário realizou apenas duas 
das três entregas. Na primeira, 
ele não recebeu qualquer valor 
e na segunda se apropriou do 
valor de R$ 300. O suspeito ain-
da permaneceu com a terceira 
entrega, avaliada em R$ 2.435 
no interior do caminhão. A Po-
lícia irá investigar o funcionário 
por apropriação indébita.

Vinicius LIMA

FOI PRO MOTEL
PM prende tio e 

sobrinho por tráfico

A Polícia Militar flagrou 
nesta sexta-feira (18) dois 
homens, um de 37 anos e 
outro de 18 anos, com 250 
gramas de cocaína e 1,2 
quilo de maconha, sendo que 
os indiciados são respectiva-
mente tio e sobrinho.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os dois foram 
surpreendidos pela polícia 
na casa do tio. Após a abor-
dagem pela residência, os 
policiais encontraram por-
ções de maconha e cocaína. 

O sobrinho alegou que havia 
acabado de pegar as porções 
com o seu tio.  Ele também 
assumiu a propriedade da 
droga e afirmou que deixou 
guardada na casa do tio 
prometendo que assim que 
vendesse iria dar dinheiro 
para ele.

O sobrinho ainda con-
fessou que tinha uma moto 
furtada em sua residência, 
que adquiriu sabendo que era 
produto de crime.

A polícia decretou a prisão 
em flagrante preventiva de 
ambos.

Vinicius LIMA

EM FAMÍLIA
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Assistência Social 
prepara ceia de natal 
para migrantes e 
moradores de rua

ALBERGUES

Assistência vai promover ceia de Natal 
para moradores de rua e migrantes

O Albergue Noturno de Rio 
Preto e a Casa do Cirineu, res-
ponsáveis pelo acolhimento 
de moradores de rua junto 
com a Secretaria de Assis-
tência Social (Semas), ofe-
recerão jantares especiais na 
véspera de Natal. Atualmente 
o albergue acolhe 42 morado-
res e a Casa do Cirineu 33.

 “Nós costumamos fazer 
um jantar com ingredientes 
diferentes nesta data, como 
Chester por exemplo. Neste 
ano, por conta da pandemia, 
teremos algumas restrições, 
mas ainda assim será ofe-
recido esse jantar. Eles tam-
bém costumam comer bolo 
oferecido pelas famílias que 
estão reunidas, mas esse ano 
deve acontecer menos, já que 
menos famílias se reunirão 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

e também há o receio em 
relação à Covid-19”, afirmou 
Sônia Mileli, assessora espe-
cial do Semas.

No ano passado, o Alber-
gue fez uma ceia para 180 
pessoas carentes, com direito 
a pernil, frango, acompanha-
mentos, frutas e refrigerantes.

Segundo o último balanço 
da assistência social, o mu-
nicípio contabiliza 787 mo-
radores de rua. Destes, 315 
são migrantes que chegaram 
recentemente em Rio Preto 
(menos de seis meses). Ou-
tros 241 são migrantes que 
já estão na cidade há mais de 
seis meses e 231 são muníci-
pes.  “Geralmente muitos vem 
para Rio Preto no fim de ano, 
atraídos pela movimentação 
e ofertas no comércio. Alguns 
acabam ficando na cidade, 
outros seguem caminho para 
outros municípios menores”, 

Arquivo DHOJE 
afirmou Sônia. 

A assessora ainda citou 
que os serviços oferecidos 
de acolhimento e abordagem 
social seguirão em funcio-
namento no Natal e no Ano 
Novo. “O Centro Pop continu-
ará atendendo. Lá fazemos os 
documentos para os morado-
res de rua que não têm. Tam-
bém oferecemos capacitação 
para coloca-los no mercado 
de trabalho e tratamento para 
o que possuem dependência 
química, além de realizarmos 
testes da Covid-19”, afirmou.

De acordo com Sônia, há 
vagas disponíveis para acolhi-
mento de moradores de rua. 
O Centro Pop funciona das 8h 
às 17h de segunda à sexta.

Campanha alerta para maus tratos e 
abandono de animais em época de festas

Vinicius LIMA

Com o objetivo de prevenir 
os maus-tratos e abandonos de 
animais, o Conselho Regional 
de Medicina Veterinária (CRMV) 
aderiu a campanha do “Dezem-
bro Verde”. A escolha do mês foi 
pelo fato de que neste período o 
abandono de animais aumenta 
de forma expressiva, por conta 
que muitas famílias viajam no 
fim do ano.

“É uma situação bem deli-
cada, pois esses animais que 
estão acostumados a ter uma 
casa de repente ficam sem 
nada. Muitos acabam ficando 
agressivos, mas não por esta-
rem com raiva, e sim assus-
tados. Tem que ter todo um 
cuidado especial para que ele 
possa ter confiança nos novos 
donos”, afirmou a veterinário do 
Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) de Rio Preto, Mariana 
Silva Bolzan Gonçalves.

Segundo a Diretoria de Bem-
-Estar Animal (Dibea) de Rio 
Preto, o município recebeu 
490 denúncias de violência e 
resgatou 187 animais neste 
ano. De acordo com dados da 
Polícia Ambiental, foram abertos 
26 boletins de ocorrência contra 
a violência animal na região em 
2020, um aumento de 271% 
em relação ao ano passado.  O 
número de autos de infrações 

DEZEMBRO VERDE

Guilherme BATISTA também subiu de 5 para 19, 
assim como a quantidade de 
animais apreendidos que foram 
de 77 no ano passado para 121 
neste ano.

“Esses animais chegam pra 
gente em um estado bem de-
bilitado, às vezes com alguma 
doença como carrapatos. Nós 
fazemos todo o tratamento para 
conseguirmos coloca-los em 
adoção, mas o tempo varia de 
caso pra caso. Quando o animal 
está somente desnutrido, por 
exemplo, leva cerca de 15 dias 
para ele ficar saudável”, comen-
tou Mariana. 

Segundo a veterinária, o CCZ 
conta com aproximadamente 
30 animais, entre cães e gatos, 
disponíveis para a adoção. “Os 
nossos técnicos, que já estão 
acostumado com animais, falam 
para as pessoas sobre as carac-
terísticas deles, se é tranquilo, 
se é agitado, etc. Também visi-
tamos a casa da pessoa para ver 
se ela tem condições de cuidar 
dos animas e se é necessário 
fazer adequações”, afirmou 
Mariana.

Interessados em adotar po-
dem ir ao CCZ de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h. É 
necessário levar um documento 
com foto e um comprovante de 
residência. Denúncias de crimes 
contra os animais podem ser 
realizadas pelo número 0800 
778 0153.

Campanha visa prevenção de maus-tratos e do 
abandono de animais

VAQUINHA VIRTUAL

Criança precisa de 
tratamento especial

A pequena Sophia Vanzela 
Lopes tem 6 anos e mora em 
Mirassol com os pais Andreza 
Sales Vanzela e Adriano Ferreira 
Lopes. A mãe da menina atu-
almente está desempregada e 
o pai é autônomo.

Segundo a avó Aparecida 
de Fátima Fogari, Sophia sofre 
há 5 anos com uma doença 
chamada de Epilepsia Farmaco 
Resistente com crises epilépti-
cas focais, com  generalização 
secundária. A avó diz que a 
neta teve uma piora das crises 
há dois anos, que se tornou 
frequente sendo de cinco a dez 
crises diárias.

Ainda de acordo com a avó 
Sophia já fez uso de todas as 
medicações anti epilépticas 
com doses adequadas para seu 
tratamento, mas a frequência 
das crises se manteve elevada 
e algumas medicações não são 
capazes de controlar as crises.

Ela fez ressonância magné-
tica encefálica e vídeo moni-
torização com duração de 12 
horas por cinco dias em março 
deste ano que mostrou zona 
epileptogênica na região frontal 
esquerda. A família não tem 
mais condições de pagar os 
exames que são caros, já que 

a mãe dela está desempregada 
e só pai trabalha.

Por isso a família resolveu 
fazer uma vaquinha online para 
arrecadar dinheiro para que So-
phia possa continuar os exames 
e ter uma melhor qualidade de 
vida. A avó da garota diz que 
qualquer ajuda é bem vinda.

“Ela é minha única neta e 
venho aqui pedir ajuda para dar 
continuidade no tratamento da 
Sophia,” diz a avó.

A meta da vaquinha é arre-
cadar R$200 mil reais e até o 
momento com ajuda de amigos 
e anônimos já conseguiram 
chegar no valor de R$12.045 
reais. Quem puder colaborar 
basta acessar o link http://vaka.
me/1576245

Janaína PEREIRA

Time do Mirassol 
entra em campo 
hoje a partir das 
15h

Divulgação

ESPORTE

Mirassol começa hoje 
disputa por vaga nas 

quartas de final
O Mirassol inicia a disputa 

por uma vaga nas quarta de 
final da série D do Campeo-
nato Brasileiro neste domingo 
(20), a partir das 15h30. O 
Leão recebe o Brasiliense 
em casa, em jogo que reúne 
os dois melhores ataques da 
primeira fase da competição.

“É um adversário difícil, 
com jogadores experientes, 
muito parecido com a equipe 
do Caxias. Tem muitos joga-
dores que jogaram série A e 
série B recentemente. Estu-
damos eles para que possa-

mos passar dessa fase”, afir-
mou o técnico Eduardo Bap-
tista. O treinador terá a volta 
do zagueiro Danilo Boza, que 
cumpriu suspensão na última 
partida. Até o momento, o 
Mirassol não possui nenhum 
desfalque para domingo.

O Leão chega para o jogo 
depois de vencer o Caxias 
por um a zero e eliminar os 
gaúchos nos pênaltis. Na 
ocasião, o atacante João 
Carlos marcou o gol da vitória. 
Ele falou sobre a expectativa 
para o confronto. “Tem que ter 
inteligência para jogar contra 
eles. Temos que impor nosso 
ritmo, principalmente dentro 

de casa, para fazermos uma 
boa partida”, afirmou.

Dono da melhor campa-
nha da série D, o Brasiliense 
eliminou o Real Noroeste-ES 
na segunda fase, empatan-
do por um a um na ida e 
vencendo por três a zero na 
volta. A equipe é comandada 
por Vilson Tadei, que já foi 
jogador e treinador de Amé-
rica e Rio Preto e assumiu o 
time recentemente após sair 
do Gama. O Brasiliense não 
poderá contar com Zé Love 
(ex-Santos), vice-artilheiro 
do campeonato com dez 
gols, por ter levado o terceiro 
cartão amarelo.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL X 
BRASILIENSE

SÉRIE D DO 
CAMPEONATO 
BRASILEIRO

DIA: 20/12

Ficha técnica

HORÁRIO: 15H30

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ 
MARIA DE CAMPOS MAIA 
– MIRASSOL

TRANSMISSÃO: 
MYCUJOO

Marcos FREITAS
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RECLAME AQUI 

Divulgação

COM O NATAL BATENTO À 
PORTA, É DADA A LARGADA PARA 

A CORRIDA FINAL EM BUSCA 
DOS ÚLTIMOS PRESENTES

RECLAMAÇÕES 
SOBRE CRÉDITO 
CONSIGNADO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

O Procon-SP observou um 
aumento nas demandas sobre 

crédito consignado no último 
mês de novembro. O principal 
problema reclamado pelos 
consumidores, que é cobrança 
indevida, apresentou elevação 
expressiva: na comparação entre 
os meses de novembro de 2019 e 
de 2020, essas reclamações tiveram 
uma alta de 887%: 829 queixas 
este ano contra 84 no ano passado.
As reclamações contra crédito 
consignado em geral tiveram 2.290 
registros de janeiro a novembro do 
ano passado, no mesmo período 
deste ano foram 5.426, o que 
representa um crescimento de 
137%.
É fundamental que, ao constatar 
um desconto em seu benefício 
referente a um empréstimo que 
não contratou, o consumidor 
reclame no Procon-SP. Deve ainda 
questionar a instituição � nanceira 
que está fazendo os descontos e 
tentar contato com a ouvidoria do 
INSS (site: inss.gov.br/ouvidoria 
ou telefone 135).
Medida Provisória 1.006
A Medida Provisória 1.006 de 
1º de outubro de 2020, válida 
até o � nal deste ano, aumentou 
a margem de crédito consignado 
dos aposentados e pensionistas 
do Regime Geral de Previdência 
Social durante o período da 
pandemia. O comprometimento 
da renda previdenciária com 
empréstimo pessoal consignado 
passou de 30% para 40%, dos 
quais 5% especi� camente para o 
cartão de crédito. 

Orientações ao 
contratar

Importante estar atento às 
ligações que oferecem crédito 
e não informar dados pessoais, 
nem bancários. Também não 
se deve entregar o cartão de 
banco/bene� ciário ou qualquer 
documento para desconhecidos ou 
terceiros.
Antes de contratar, é 
recomendável veri� car no site 
do INSS a rede de bancos e 
� nanceiras credenciados para 
esse tipo de crédito e pesquisar as 
melhores taxas e condições; além 
disso, é preciso re� etir sobre o 
impacto que o valor das parcelas 
causará no orçamento.
Para obter o crédito consignado 
não é necessário contratar outro 
produto ou serviço do banco ou 
� nanceira que está oferecendo 
o empréstimo; essa prática é 
chamada de venda casada e, de 
acordo com o Código de Defesa 
do Consumidor, é considerada 
abusiva.
O banco deve fornecer 
informações prévias e adequadas 
sobre: valor total � nanciado com 
e sem juros; taxa mensal e anual de 
juros; acréscimos remuneratórios, 
moratórios e tributários e o valor, 
quantidade e periodicidade das 
prestações. Todos estes dados 
devem constar do contrato, 
assim como a identi� cação e 
assinatura das partes. Uma via 
deste documento deve sempre ser 
entregue ao consumidor.

Neste ano temos uma 
situação diferenciada 
devido a pandemia 
da Covid-19 onde 

as pessoas devem juntar aos 
cuidados de sempre com a 
compra dos itens, a atenção com 
a saúde seguindo os protocolos 
de distanciamento e higienização.
E se você é uma dessas pessoas 
que deixou as compras para a 
última hora, confi ra algumas 
informações que vão auxiliar 
você a evitar problemas: 
• pesquisar preços atrelados a 
qualidade e evitar compras por 
impulso;
• para evitar frustrações com 
presentes não entregues na data, 
é aconselhável fugir das compras 
de última hora;
• a aceitação de cheques 
é uma liberalidade dos 
estabelecimentos, porém esta 
restrição deverá ser informada 
de maneira clara, precisa e 
principalmente ostensiva, com 
a informação em local de fácil 
visualização;
• a aceitação de cartões 
de crédito também é uma 
liberalidade dos lojistas. Mas, ao 
aceitar esta forma de pagamento 
não poderá impor limite mínimo;
• nas compras a prazo, como 
os juros não são tabelados, 
deve-se pesquisar as taxas 
praticadas entre as fi nanceiras. 
O consumidor 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 
fi nanciamento;
• os produtos expostos nas 
vitrines devem apresentar o 
preço à vista e, se vendidos a 
prazo, o total a prazo, as taxas de 
juros mensal e anual, bem como 
o valor e número das parcelas;
• toda informação ou 
publicidade veiculada por 
meios de comunicação deve ser 
cumprida pelo fornecedor. Ela é 

considerada parte integrante do 
contrato;
• os estabelecimentos podem 
praticar diferentes políticas 
de troca, se informe antes 
da compra. As lojas não são 
obrigadas a efetuar troca por 
causa do tamanho do produto 
ou porque o presenteado não 
gostou;
• quando a compra for efetuada 
fora do estabelecimento 
comercial (internet ou telefone, 
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 da entrega 
do produto;
• se a opção for as compras pela 
internet, não deixe de conferir as 
dicas do Procon-SP em seu Guia 
do Comércio Eletrônico
• o local da compra é um fator 
determinante; lojas estabelecidas 
no comércio garantem mais 
segurança e devem fornecer nota 
fi scal, uma forma que o cidadão 
tem para exercer seus direitos 
em caso de problemas com 
a mercadoria. Portanto, evite 
comprar produtos no mercado 
informal;
• 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.

COMPRAS PELA 
INTERNET

Como esse ano temos a 
pandemia e com ela os 
protocolos para evitar uma 
maior disseminação da doença 
muitas pessoas devem optar 
pelas compras pela internet, 
confi ra dicas para evitar 
problemas e golpes no ambiente 
virtual:
* desconfi ar de preço muito 
abaixo do mercado;
*observar com atenção e 
conferir o endereço eletrônico 
do estabelecimento;
* buscar informações sobre 
o fornecedor: endereço, 
atividades realizadas, meios de 
comunicação, etc.; guardar as 
mensagens relativas a oferta, 
descrição do produto, preço e 
formas de pagamento;
* não comprar de perfi l que 
não tenha CNPJ, endereço 
físico ou virtual (informações 
necessárias para a localização do 
fornecedor);
* consultar a lista “evite esses 
sites” no site do Procon-SP, 
que divulga sites que devem 
ser evitados, pois tiveram 
reclamações de consumidores, 
foram notifi cados, não 
responderam ou não foram 
encontrados. 
* não fornecer dados, senhas, 
códigos, etc.;
* não acreditar em ofertas de 
ajuda, sorteio, dinheiro etc. 
enviadas pelo WhatsApp, redes 
sociais, e-mails e não clicar 
nesses links;
* não confi ar e não compartilhar 
links e informações dos quais 
não tenha certeza da origem;
* não preencher formulários que 
não estejam nos sites ofi ciais;
* baixar aplicativos apenas das 
lojas ofi ciais;
* em caso de dúvidas ou 
difi culdades, procure um 
familiar ou amigo que possa 
ajudar;
* utilizar antivírus no 
computador, tablet e 
smartphone;

RONALDO MARQUES DE SOUZA – 
Motoboy
RONALDO  -  O QUE O 
CONSUMIDOR DEVE FAZER 
SE DESISTIR DO SERVIÇO 
OU PRODUTO APÓS A 
COMPRA? É POSSÍVEL PEDIR 
REEMBOLSO? 

SOS -   O Código de Defesa 
do Consumidor permite o 
cancelamento da compra em 
duas situações: se o produto 
tiver problemas e a empresa 
não os resolver em 30 dias e se 
a mercadoria não for do jeito 

oferecido pela publicidade. 
Além disso, se a compra não foi 
feita na loja, mas via telefone, 
internet, em domicilio ou 
catálogo, o cancelamento é 
permitido em sete dias a partir 
da compra ou da entrega do 
produto. O valor tem de ser 
totalmente devolvido, incluindo 
o custo da entrega (frete). O 
consumidor deve procurar a 
empresa, anotar o protocolo e 
enviar um e-mail formalizando 
o cancelamento.

WILSON ROBERTO DE GODOY – 
Representante Comercial
WILSON -  O QUE O 
CONSUMIDOR DEVE FAZER 
SE DESISTIR DO SERVIÇO 
OU PRODUTO APÓS A 
COMPRA? É POSSÍVEL PEDIR 
REEMBOLSO?   

SOS -   O Código de Defesa 
do Consumidor permite o 
cancelamento da compra em 
duas situações: se o produto 
tiver problemas e a empresa 
não os resolver em 30 dias e se 
a mercadoria não for do jeito 

oferecido pela publicidade. 
Além disso, se a compra não for 
feita na loja, mas via telefone, 
internet, em domicilio ou 
catálogo, o cancelamento é 
permitido em sete dias a partir 
da compra ou da entrega do 
produto. O valor tem de ser 
totalmente devolvido, incluindo 
o custo da entrega (frete) o 
consumidor deve procurar a 
empresa, anotar o protocolo 
e enviar um telegrama 
formalizando o cancelamento.

FLAVIO DE ANDRADE – Técnico em 
eletrônica
FLÁVIO -  O QUE FAZER SE, 
EM CASO DE FRAUDE, O 
CONSUMIDOR FOR PARAR NO 
CADASTRO DE DEVEDORES?  

SOS -   O consumidor deve 
procurar a empresa ou 
instituição que aponta a dívida 
na Serasa ou no SPC (Serviço 
Nacional de Proteção ao 

Crédito) (lista de devedores) e 
pedir a solução. Ele também 
pode fazer uma reclamação 
ao Procon-SP, que envia uma 
carta à empresa pedindo que 
ela se explique. A empresa tem 
dez dias para responder. O 
consumidor pode entrar com 
ação em juizado especial cível 
com pedido de indenização.

GIOVANA DE ASSIS CARVALHO - 
Cabeilereira 
GIOVANA  -  O QUE FAZER 
SE MEU CARTÃO DE BANCO 
FOR CLONADO?  

SOS -   Fazer a reclamação 
por meio do SAC, anotar 
o protocolo e aguardar a 
resposta do banco em até 
cinco dias. A ouvidoria dos 
bancos, que é o canal de 
comunicação com clientes 
para resolver problemas, 
também pode ser acionada. 

Se o problema não for 
resolvido, procurar o Procon-
SP ou o SAC do Banco 
Central  . O cliente deve reunir 
documentos, como contas do 
cartão e extratos bancários 
dos meses anteriores, para 
comprovar que não costuma 
fazer gastos como os da 
fraude. O consumidor pode 
entrar com ação em juizado 
especial cível com pedido de 
indenização.



O Tamareira Fábrica Bar 
completou um ano neste 12 
de dezembro consolidado 
como restaurante e cerveja-
ria. O cardápio remete à boa 
gastronomia, mas também à 
petiscos para o happy hour. 
A casa está com várias novi-
dades para a temporada de 
verão. O empresário Marcelo 
Lima, proprietário, destaca 
que o momento é de come-
morar duplamente. “Sobre-
viver à pandemia, para um 
estabelecimento do setor de 
bares e restaurantes, chega 
a ser um ato de heroísmo,” 
avalia.
As novidades incluem um 
cardápio com novos pratos, 
chopes e drinks. Com uma 
gastronomia contemporânea, 
que mescla opções com fru-
tos do mar, carnes e aperiti-
vos e vários estilos de chopes 
da casa, o Tamareira promete 
ser ponto de encontro desta 
estação verão, que começa 
agora. 
O novo Sanduíche de Por-
chetta (fatias finas de 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Tamareira Fábrica bar 
completa 1 ano com novidades

GASTRONOMIA ORIENTAL? 

Na última semana fomos 
experimentar novos itens 
do cardápio Yokohama. A 
dica é: peça no à la carte 
o mushiaki de salmão 
recheado com alho poró 
e cream cheese. É divino. 
Prefere sushi? Tem novi-
dade também: sushi de 
camarão e outros itens. O 
Yokohama Restaurante 
é a casa de gastronomia 
oriental mais tradicional 
de Rio Preto, funciona há 
18 anos, na Rua Rubião 
Júnior, 3485 - Vila Bom 
Jesus. Para reservas e 
informações ligue: (17) 
3222-1001. No Instagram 
siga @yokohamarestau-
ranterp.

CONVERSA COM O BARTENDER 

Comer, Beber e afins Rio 
Preto - O melhor drink é  
aquele que…
Vinícius - Se encaixa nas 
situações corretas. Gin 
& Tônica, mojito e ape-
rol spritz, por exemplo, 
sã o maravilhosos e caem 
muito bem em um dia de 
sol, assim como sã o bem 
palatáveis apó s um prato 
suculento! Tudo depende 
da ocasiã o e sondagem de 
quem serve! Acredito que 
o cliente merece novas ex-
periências e o profissional 
deve estar preparado para 
lhe proporcionar isso!

Comer, Beber e afins - O 
Brasil é  famoso pela ca-
chaç a tanto quanto pelo 

pancetta defumada no pão 
de milho com mel e azei-
te) é um dos destaques do 
menu assim como os Nachos 
recheados, que oferecem 
uma explosão de sabores. Já 
as Croquetas e Tapas, vêm 
em variadas versões e são 
campeãs de vendas.
Quem frequenta o Tamarei-
ra sabe que trata-se de um 
point moderno, com uma 
impressionante tamareira 
adesivada na parede e um 
balcão com vista privilegiada 
para os tubos de aço inox de 
onde saem 20 estilos dife-

Vinicius 
Santana  
Ele é o autor dos drinks 
do Tamareira Fábrica Bar. 
Tem 29 anos, veio de 
Botucatu, região centro-
-oeste do Estado. Atua 
com mixologia há 3 anos. 
Nessa conversa ele con-
ta um pouco sobre bons 
drinks. No Tamareira criou 
o drink destaque do menu, 
o “Santa Cruz”, com sabor 
frutado misturando fres-
cor e acidez. Santa Cruz 
é inspirado no nome do 
bairro onde fica o Tamarei-
ra Fábrica Bar.
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café . Esses dois ingre-
dientes sã o ó timos para 
drinks. Qual deles rende 
um sabor perfeito?
Vinícius - Pergunta difí cil 
para quem ama café  
concordam? Devido à  
diversidade, acredito que 
a cachaç a se tornou um 
destilado de personalidade 
forte dentro da coquetela-
ria, infusõ es e formas de 
produç ã o sã o inúmeras 
nos dias de hoje! Acre-
dito que o café  seja algo 
insubstituível e a cachaç a 
algo inexplicá vel. Adoro ter 
noites repletas de sabores 
e experiê ncias manipula-
das com cachaç a e serem 
finalizadas com um bom 
coffee drink!

Ellen LIMA

WORLD WINE NO IGUATEMI 
 
O shopping Iguatemi Rio Preto acaba de ganhar sua 
primeira loja de vinhos. A Worldwine, da empresária 
paulista Juliana La Pastina, abriu as portas neste sábado 
(19). A rede é conhecida por comercializar centenas dos 
melhores rótulos de vinícolas europeias. Quem comanda 
o negócio em Rio Preto é o sommelier Camilo Cunha 
Palma.  Agora quando for passear no shopping já pode 
trazer um vinho para casa, hein? 

O Tomahawk é 
um dos destaques 

do cardápio

O drink Santa 
Cruz: inspirado 

no bairro

Comer, Beber e afins - 
Vodka, cachaç a ou gin? 
A caipirinha perfeita é  
a que leva qual desses 
destilados?
Vinícius - Com certeza a 
cachaç a! Sou brasileiro e 
devo defender nosso desti-
lado mundialmente conhe-
cido!Receita original de 
uma caipirinha é  cachaç a, 
limã o tahiti e aç ú car!!!!!

Comer, Beber e afins - 
Sua dica para um drink 
perfeito nas festas?
Vinicius - Adoraria tomar 
um NY Sour , rs. Mas, 
respondendo à questã o, 
acredito que o Moscow 
Mule, Caipiroska e Gin & 
Tônica fazem uma ó tima 
festa juntos!

Comer, Beber e afins - O 
drink que tem a cara de 
Rio Preto leva? (compo-
siç ã o)
Vinicius - Ele se chama 
Apple Punch. É feito com 
gin, Licor de maç ã  verde, 
curaç au blue, maracujá , 
limã o tahiti e xarope sim-
ples!

Comer, Beber e afins - 
Sua dica para ser um 
barman de destaque.
Vinícius - Estudar e 
adquirir recursos e conhe-
cimento para desenvolver 
personalidade e destaque 
no ramo e, acima de tudo, 
acreditar no plano carreira 
da profissã o!

rentes de chopes. 
Lá, você pode conversar 
com o bartender (nosso 
entrevistado nesta edição), 
pedir sugestões sobre o que 
tomar e receber um coquetel 
feito sob medida, ou ainda 
experimentar um dos novos e 
exclusivos coquetéis. 
O Tamareira Fábrica Bar 
funciona de terça-feira a 
domingo, das 17h30 às 
23h00, na Rua R. Siqueira 
Campos, 3619. Para reser-
vas e informações ligue (17) 
3363-1266 OU (17) 99256-
1719.

Tamareira: 1 ano 
fabricando chope

São 20 estilos 
de chopes nas 

torneiras

O Cocconut red: 
refrescante
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 EDITAL n° 2958/2020

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: CESAR ZANETONI
COMP: 
CORR: CESAR ZANETONI
CAD Nº: 307507130
NOT. Nº: 202411
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 12, 
BAIRRO: VILA CLEMENTINA
NOME: GUILHERME LARRUBIA MELLO
COMP: 
CORR: GUILHERME LARRUBIA MELLO
CAD Nº: 304379000
NOT. Nº: 202381
END: R. PROFESSORA ETELVINA RAMOS VIANA, QD 68, 
LOTE 01, BAIRRO: JD. NAZARE
NOME: RENAN ROBERT DE BIAGI
COMP: 
CORR: RENAN ROBERT DE BIAGI
CAD Nº: 210896000
NOT. Nº: 202363
END: AV. DOMINGOS FALAVINA, 409, QD 12, LOTE 12-P/, 
BAIRRO: JD. MUGNAINI
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: GABRIEL ALMEIDA DE ARAUJO
CORR: GABRIEL ALMEIDA DE ARAUJO
CAD Nº: 257946000
NOT. Nº: 202351
END: R. SÉRGIO CELSO DOS SANTOS, QD 16, LOTE 37, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: DANILO MORAIS DE LIMA
CORR: DANILO MORAIS DE LIMA
CAD Nº: 266031000
NOT. Nº: 202286
END: R. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA, QD 09, LOTE 
13, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: UNIAO RIO PRETO CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI
COMP: 
CORR: UNIÃO RIO PRETO CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI
CAD Nº 310580002
NOT. Nº: 202244
END: R. ENIO POLI, QD ÚNICA, LOTE , BAIRRO: PQ. 
JAGUARÉ
NOME: FERNANDO RENIER GIBOTTI DA SILVA
COMP: GISLAINE DANIEL FREIRE
CORR: FERNANDO RENIER GIBOTTI DA SILVA
CAD Nº 259272000
NOT. Nº: 202356
END: R. LORIVAL PIRES FRAGA, QD 15, LOTE 3, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: ATP LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: CLAUDIA JESSICA DA LUZ CARVALHO
CORR: CLAUDIA JESSICA DA LUZ CARVALHO
CAD Nº 258819000
NOT. Nº: 202322
END: R. REGINALDO WAITMAN, QD 12, LOTE 3, BAIRRO: 
LOT. RES. ARU ATTAB
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: LUCIANA FERREIRA DA CRUZ
CORR: LUCIANA FERREIRA DA CRUZ
CAD Nº: 237755000
NOT. Nº: 202243
END: R. REGINA COSSI FERNANDES, QD TA, LOTE 22, 
BAIRRO: JD. NUNES
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA S/A
CAD Nº: 255256000
NOT. Nº: 202087
END: R. RUBENS CARDOSO MACHADO, QD O, LOTE 12, 
BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS
NOME: N LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIÁRIOS 

LTDA
COMP: ANNA JULIA AGOSTINI
CORR: ANNA JULIA AGOSTINI
CAD Nº: 258746000
NOT. Nº: 202280
END: R. APARECIDA FERNANDES DUARTE, QD 9, LOTE 
17, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: JULIO CESAR SCARELLI
COMP: 
CORR: JULIO CESAR SCARELLI
CAD Nº: 414059014
NOT. Nº: 202254
END: AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, QD 24-C, 
LOTE 1P/2P/, BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO

São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2959/2020

  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: GUILHERME LARRUBIA MELLO
COMP: 
CORR: GUILHERME LARRUBIA MELLO
CAD Nº: 304379000
NOT. Nº: 202381
END: R. PROFESSORA ETELVINA RAMOS VIANA, QD 68, 
LOTE 01, BAIRRO: JD. NAZARE
NOME: LUIS CARLOS MENDONÇA ESPOLIO 
COMP: 
CORR: LUIS CARLOS MENDONÇA ESPOLIO
CAD Nº: 100121000
NOT. Nº: 202400
END: TV. DOMINGOS GRISI, 73, QD 10, LOTE A-P/, BAIR-
RO: CENTRO 
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2960/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: LAZARO SAMPAIO MAGALHÃES FILHO
COMP: 
CORR:  LAZARO SAMPAIO MAGALHÃES FILHO
CAD Nº: 210876265
NOT. Nº: 202361
END: AV. DR. ERNANI PIRES DOMINGUES, QD D, LOTE 
13, BAIRRO: JD. RES. VALE DO SOL
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: GABRIEL ALMEIDA DE ARAUJO
CORR: GABRIEL ALMEIDA DE ARAUJO
CAD Nº: 257946000
NOT. Nº: 202351
END: R. SÉRGIO CELSO DOS SANTOS, QD 16, LOTE 37, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: FERNANDO RENIER GIBOTTI DA SILVA
COMP: GISLAINE DANIEL FREIRE
CORR: FERNANDO RENIER GIBOTTI DA SILVA
CAD Nº: 259272000
NOT. Nº: 202356
END: R. LORIVAL PIRES FRAGA, QD 15, LOTE 3, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: TATIANE GATO MAURÍCIO
CORR: TATIANE GATO MAURÍCIO
CAD Nº: 267801000
NOT. Nº: 202230
END: R. SEBASTIÃO VALENTIM, QD 28, LOTE 24, BAIR-
RO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: ANTONIO PERAL GOMES ESPOLIO 

COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 300390000
NOT. Nº: 202399
END: R. MARCOLINO BARRETO, 105, QD 03, LOTE 08, 
BAIRRO: VILA ANGÉLICA
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2961/2020

  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: VANDERLEY NIZIATO
COMP: 
CORR: VANDERLEY NIZIATO
CAD Nº 212966529
NOT. Nº: 202282
END: R. ELIAS ABRAHÃO, 340, QD I, LOTE 08, BAIRRO: 
JD. RES. ATLANTICA
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: TATIANE GATO MAURICIO
CORR: TATIANE GATO MAURICIO
CAD Nº 267801000
NOT. Nº: 202230
END: R. SEBASTIÃO PAULO VALENTIM, QD 28, LOTE 24, 
BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: ODAIR PEREIRA DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 308741000
NOT. Nº: 202265
END: R. FRUTUOSO JOSÉ FIGUEIREDO, 178, QD 07, 
LOTE 08, BAIRRO: JD. FUSCALDO
NOME: OSMERALDO FRANCISCO DE LIMA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: OSMERALDO FRANCISCO DE LIMA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 410759000
NOT. Nº: 202392
END: R. DUARTE PACHECO, 319, QD 17, LOTE 21, BAIR-
RO: PQ. ESTORIL
NOME: LUIS CARLOS MENDONÇA ESPOLIO 
COMP: 
CORR: LUIS CARLOS MENDONÇA ESPOLIO
CAD Nº: 100121000
NOT. Nº: 202400
END: TV. DOMINGOS GRISI, 73, QD 10, LOTE A-P/, BAIR-
RO: CENTRO 
NOME: ANTONIO PERAL GOMES ESPOLIO 
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 300390000
NOT. Nº: 202399
END: R. MARCOLINO BARRETO, 105, QD 03, LOTE 08, 
BAIRRO: VILA ANGÉLICA
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2962/2020

  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: UNIAO RIO PRETO CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI
COMP: 
CORR: UNIÃO RIO PRETO CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI
CAD Nº 310580002
NOT. Nº: 202244
END: R. ENIO POLI, QD ÚNICA, LOTE , BAIRRO: PQ. 
JAGUARÉ
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA

A9
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COMP: LUCIANA FERREIRA DA CRUZ
CORR: LUCIANA FERREIRA DA CRUZ
CAD Nº: 237755000
NOT. Nº: 202243
END: R. REGINA COSSI FERNANDES, QD TA, LOTE 22, 
BAIRRO: JD. NUNES
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2963/2020
  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: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 
SPE LTDA
COMP: FERNANDES NAVES FERREIRA
CORR: FERNANDES NAVES FERREIRA
CAD Nº: 254395000
MULTA Nº: 52237
END: R. DEIRTE DALVA PACETE DE LIMA, QD 02, LOTE 
04, BAIRRO: RECANTO DUAS VENDAS
NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
COMP: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CORR: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CAD Nº: 343409000
MULTA Nº: 52228
END: AV. ESMERALDO CAROLINO, QD 13, LOTE 16, 
BAIRRO: PQ. RES. DA SOLIDARIEDADE
NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
COMP: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CORR: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CAD Nº: 343408000
MULTA Nº: 52230
END: AV. ESMERALDO CAROLINO, QD 13, LOTE 15, 
BAIRRO: PQ. RES. DA SOLIDARIEDADE
NOME: IMOBILIARIA DIMENSÃO LTDA EPP
COMP: 
CORR: IMOBILIARIA DIMENSÃO LTDA EPP
CAD Nº: 553042007
MULTA Nº: 52234
END: R. R, QD , LOTE , BAIRRO: FAZ. FELICIDADE
NOME: FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EM-
PREENDIMENTOS LTDA
COMP: 
CORR: FORCASA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E EM-
PREENDIMENTOS LTDA
CAD Nº: 552128000
MULTA Nº: 52236
END: R. SEM DENOMINAÇÃO, QD , LOTE QUINHÃO 04, 
BAIRRO: FAZ. PIEDADE
NOME: ANUNCIATTA DE FACCIO GOMES, ESPOLIO DE 
COMP: NEUZA ALVES GOVEIA DE PAULA
CORR: 
CAD Nº: 341893001
MULTA Nº: 52256
END: R. VICENTE TAMBURY, QD D, LOTE 05, BAIRRO: 
JARDIM SENEDU
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2964/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚ-
BLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA
COMP: FERNANDES NAVES FERREIRA
CORR: FERNANDES NAVES FERREIRA
CAD Nº: 254395000
MULTA Nº: 52238
END: R. DEIRTE DALVA PACETE DE LIMA, QD 02, LOTE 
04, BAIRRO: RECANTO DUAS VENDAS
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: JOSE APARECIDO MATIAS ESPOLIO
CORR: JOSE APARECIDO MATIAS ESPOLIO
CAD Nº: 234245000
MULTA Nº: 52242
END: R. DR. RENATO LERRO, 1325, QD 61, LOTE 17, 
BAIRRO: CONJ HAB SANTO ANTONIO I
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

EDITAL n°2965/2020
  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 DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente:
NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
COMP: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CORR: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CAD Nº: 343409000
MULTA Nº: 52229
END: AV. ESMERALDO CAROLINO, QD 13, LOTE 16, 
BAIRRO: PQ. RES. DA SOLIDARIEDADE
NOME: REALIZA CONSTRUTORA LTDA
COMP: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CORR: DI SOLLER RESTAURANTE RIO PRETO LTDA
CAD Nº: 343408000
MULTA Nº: 52231
END: AV. ESMERALDO CAROLINO, QD 13, LOTE 15, 
BAIRRO: PQ. RES. DA SOLIDARIEDADE
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2967/2020
 A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente 
Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por ter exe-
cutado a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZA-
ÇÃO) e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente.
NOME: JAQUELINE GOSSEN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207983000
MULTA Nº: 52214
END: R. TIRADENTES, 2143, QD 154, LOTE D-P/, BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°2968/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: JESSE DE SOUZA REVORED
COMP: 
CORR: JESSE DE SOUZA REVORED
CAD Nº: 408186000
MULTA Nº: 52218
END: AL. COPACABANA, 360, QD 20, LOTE 05, BAIRRO: 
ROSEIRAL
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2969/2020
  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: AMERICA FUTEBOL CLUBE
COMP: 
CORR: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CAD Nº:  301993000
NOT. Nº: 52247
END: R. SÃO PAULO, QD SN, LOTE SN, BAIRRO: JD. SÃO 
PAULO
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2970/2020
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA 
o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abai-
xo relacionado, que foi AUTUADO, pela FALTA DE REMO-
ÇÃO DE ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO, 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: ANUNCIATTA DE FACCIO GOMES, ESPÓLIO DE
COMP: NEUZA ALVES GOVEIA DE PAULA
CORR: 
CAD Nº: 341893001
MULTA Nº: 52257
END: R. VICENTE TAMBURY, QD D, LOTE 05, BAIRRO: 
JARDIM SENEDU
São José do Rio Preto, 18 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2971/2020
  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: JULIO CESAR SCARELLI
COMP: 
CORR: JULIO CESAR SCARELLI
CAD Nº: 414059014
NOT. Nº: 202254
END: AV. BENEDITO RODRIGUES LISBOA, QD 24-C, LOTE 
1P/2P/, BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO
NOME: JADE GOMES BRANDÃO
COMP: 
CORR: JADE GOMES BRANDÃO
CAD Nº: 406126011
NOT. Nº: 202261
END: R. TORÍBIO ARROYO VALERO, 1885, QD 18, LOTE 
03, BAIRRO: JD. OURO VERDE
NOME: LUIS ANTONIO DA SILVA
COMP: 
CORR: LUIS ANTONIO DA SILVA
CAD Nº: 410492000
NOT. Nº: 202404
END: AV. BRASILUSA, 857, QD 05, LOTE 05P/, BAIRRO: 
PQ.ESTORIL
NOME: ODAIR PEREIRA DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 308741000
NOT. Nº: 202265
END: R. FRUTUOSO JOSÉ FIGUEIREDO, 178, QD 07, 
LOTE 08, BAIRRO: JD. FUSCALDO
NOME: OSMERALDO FRANCISCO DE LIMA, ESPOLIO DE

COMP: 
CORR: OSMERALDO FRANCISCO DE LIMA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 410759000
NOT. Nº: 202392
END: R. DUARTE PACHECO, 319, QD 17, LOTE 21, BAIR-
RO: PQ. ESTORIL
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2972/2020
OFÍCIO 418/2020/FIS/SMSG
São José do Rio Preto, 01 de Dezembro de 2020.
Ref.: NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE MULTAS
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições, NOTIFICA, o 
contribuinte abaixo relacionado (IDM 1205137), que efe-
tuou o lançamento da Multa sobre Propriedade Urbana do 
imóvel situado à Av. Projetada 02 - Av. do Lot. Jorge Rodri-
gues, Quadra 4, Lote 24 - Bairro Lot. Jorge Rodrigues, São 
José do Rio Preto, de cadastro municipal nº 02-60989-000, 
atendendo ao requerimento protocolado sob o nº 2018-33113 
e parecer da Procuradoria Geral do Município, devendo os 
débitos em questão serem recolhidos dentro do prazo de 
vencimento.
Outrossim, cientifi camos V.S.ª que, o não pagamento dentro 
do prazo, ou seja, em 22/12/2020, ensejará a inscrição dos 
mesmos em Dívida Ativa, e a cobrança judicial mediante 
ação de Execução Fiscal, com acréscimo de custas judiciais 
e honorários advocatícios.
Multa Sobre Propriedade Urbana
Multa nº 38527, datada de 17/03/17
Atenciosamente,
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
Ilmo.(a) Sr.(a)
RAFAEL TORRES VIANA
Rua Francisco Paes 72 apto. 23, Jd. Santa Rosa II - 15050-
682
São José do Rio Preto / SP

EDITAL n° 2966/2020
  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: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: JOSE APARECIDO MATIAS ESPÓLIO
CORR: JOSE APARECIDO MATIAS ESPOLIO
CAD Nº: 234245000
MULTA Nº: 52241
END: R. DR. RENATO LERRO, 1325, QD 61, LOTE 17, 
BAIRRO: CONJ HAB SANTO ANTONIO I
NOME: MARILIA MARTINS FELTRIN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 300812000
MULTA Nº: 52249
END: R. GENERAL GLICÉRIO, 2120, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA MACENO
São José do Rio Preto, 18 de Dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de Tributos Mobiliários, NOTIFICA os 
contribuintes abaixo relacionados dos lançamentos de tributos municipais referentes a processos de 
abertura, alteração ou regularização de inscrição junto ao Cadastro Mobiliário Municipal, devendo o 
pagamento ser realizado de acordo com os dados apurados em diligência fiscal, em conformidade com a 
legislação vigente. 
De acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco  
dias corridos após a publicação do Edital no Diário Oficial do Município. “ 
A guia para recolhimento do tributo está disponível no endereço eletrônico: 
www.riopreto.sp.gov.br, lista de serviço: "Impostos", item: "Guia para Quitação de Débitos", por 
meio do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php 
ou nas unidades do Poupa Tempo e Prefeitura Regional Norte. Após vencimento o valor ficará 
sujeito aos acréscimos legais. 
A segunda via da notificação, contendo a base legal e de cálculo do lançamento, pode ser solicitada ao 
Departamento de Tributos Mobiliários por meio do e-mail: semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br ou WhatsApp 
(17) 3201-1314. 

 
 

 
Protocolo 

Inscrição 
Municipal 

 
Razão Social 

 
Tributos 

 
 

2020246979 

 
 

3755190 

 
ALESSANDRA APARECIDA DA 
SILVA COM ART P/PETS ME 

Taxa de Licença e Funcionamento 
Taxa de Publicidade Luminosa 
Taxa de Publicidade não Luminosa 

 
 

41542015126 

 
 

3724960 

 
LOPES SUPERMERCADOS 
LTDA 

Taxa de Localização 
Taxa de Licença e Funcionamento 
Taxa de Publicidade Luminosa 
Taxa de Publicidade não Luminosas 

 
 

2020297334 

 
 

3768660 

 
LOPES CONSULTORIA E 
DESENVOLVIMENTO DE 
PROGRAMAS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020297353 

 
 

3767940 

 
MERCATTORIA COMERCIAL 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297384 

 
 

3767160 

 
 
TSM CLINICA MEDICA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297434 

 
 

3768220 

JRT PARTICIPAÇÕES E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENS 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297499 

 
 

3765130 

 
EMERSON RODRIGUES DOS 
SANTOS 32654728846 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020297859 

 
 

3767800 

 
KOGA APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297906 

 
 

3764850 

 
CONFIDENCE MONTAGEM E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297930 

 
 

3758750 

 
 
SOLENE COMERCIAL EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297949 

 
 

3755410 

 
VBM COMERCIO DE 
PNEUMATICOS EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020297984 

 
 

1254980 

 
CASA SÃO PAULO 
EQUIPAMENTOS E 
DECORAÇÕES LTDA EPP 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020298011 

 
 

3448120 

 
VILLAGE PLAZA SERV FESTAS 
EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

 
 

2020298046 

 
 

3252290 

 
MARCELO KENJI PROMOÇÃO 
DE VENDAS EIRELI ME 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020298071 

 
 

3509090 

 
FLORALIE AROMAS E 
PRESENTES LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020299411 

 
 

3769200 

 
SILVIA SOARES CAMPOS 
EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020299352 

 
 

3768410 

T O PIGNATARI COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299383 

 
 

3765730 

 
DOCTORS INDUSTRIA E 
COMÉRCIO DE COLCHÕES 
EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299647 

 
 

3769020 

 
LFGR SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299674 

 
 

3768680 

 
RODRIGO CINTER CAMARGO 
CANDIDO 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299685 

 
 

3522960 

SILVA & TOBAL SAUDE E BEM 
ESTAR LTDA 

 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020299710 

 
 

3495380 

 
R C O MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300303 

 
 

3763960 

 
GMZ PARTICIPAÇÕES LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
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2020172608 

 
 

3512420 

 
DANIELA SOFIA PEREIRA EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300307 

 
 

3769660 

 
LRA IMPORTAÇÃO LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300313 

 
 

3769710 

 
IMOBILIÁRIA VALLE SUL LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300317 

 
 

3768570 

 
LEITE, CHAVES SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300352 

 
 

3748040 

 
PETROS CONSULTORIA 
FINANCEIRA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300343 

 
 

3751290 

 
ALOHA CHINELARIA BELVEDERE 
MODA E ACESSÓRIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300362 

 
 

3770020 

 
CAM CABELEREIROS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300384 

 
 

3764670 

 
CLINICA MEDICA M GARCIA 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300412 

 
 

3768590 

 
LUANA MARTINS FERNANDES 
BARBOUR 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

 
 

2020300439 

 
 

3768490 

 
J P L GOMES ENGENHARIA 
EIRELI 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020300455 

 
 

3764800 

 
J DE A MARTINS 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020300474 

 
 

3102100 

 
GABRIELLA LANIA P FACCHINI 
JOIAS ME 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300693 

 
 

1116780 

 
CLINICA MEDICA MARTINS 
BARBOSA LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020301487 

 
 

3760000 

 
FABIO ALEXANDRE BALDI APOIO 
ADMINISTRATIVO 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301497 

 
 

3770140 

ASSOCIAÇÃO PROJETO DE 
INCENTIVO AO 
COOPERATIVISMO 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020301512 

 
 

3769340 

 
P+ INVEST LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301525 

 
 

3755840 

FERREIRA SILVA RIO PRETO 
COMERCIO E TRANSPORTES 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301531 

 
 

3769860 

 
JTS PORTAIS CONTEUDO E 
MARKETING LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301540 

 
 

3750950 

 
MINI MERCADO ANCHIETA RIO 
PRETO LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 

 
 

2020301560 

 
 

3755950 

ECOFORTE COMERCIO E 
SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301579 

 
 

3768670 

 
FIGUEIRA TREINAMENTOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301588 

 
 

3768500 

 
CPS REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301686 

 
 

3285140 

 
SUPREMA RIO PRETO PRODUTOS 
ALIMENTICIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020301736 

 
 

3520320 

 
J H VELANI ELETRICA 

 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020301756 

 
 

3701750 

 
CELSO DIOGO DE SALES JUNIOR 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020301844 

 
 

3755680 

 
JAVEL E VITORIA IMPORTS 
COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298961 

 
 

3765300 

 
T K LOPES DE NORONHA 
INSTALACOES ELETRICAS 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298968 

 
 

3761630 

 
VICTORIA EDUCAÇÃO LTDA 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020299308 

 
 

3744050 

IONLABOR EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS PARA LABORATORIO 
EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020301556 

 
 

3769160 

 
I C T DE BRITO AUTO MECANICA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020301574 

 
 

3722710 

ESTANCIA DO REI RESTAURANTE 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020301593 

 
 

3754120 

 
REVOLUTION DIVERSÕES E 
ENTRETENIMENTO LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020301631 

 
 

3769840 

 
OKADA PARTICIPACOES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301677 

 
 

3763480 

 
DENISE MARIN RODRIGUES 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
ISSQN 

 
 

2020301749 

 
 

3765390 

MARIA PEREIRA SELLES 
MARQUIOLI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020301832 

 
 

3766500 

 
HB ALMAGRO SERVICOS 
MEDICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020302082 

 
 

3765110 

 
AXIAL METROLOGIA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020296210 

 
 

3690860 

 
TRATTATIVA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020284125 

 
 

3708950 

 
AOC RESTAURANTE SAUDAVEL 
LTDA 

 
 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

 
 

2020302802 

 
 

3770040 

 
R M CAVALHEIRO 
REPRESENTACOES COMERCIAIS 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020302809 

 
 

3765320 

 
VON MUSSNICH CONSULTING 
SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020303104 

 
 

3757210 

 
PROFITNESS RIO PRETO LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020303116 

 
 

3768420 

 
AW COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020303121 

 
 

3752340 

 
MDL CAFE LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020303133 

 
 

3768600 

 
TRANSTUDO EXPRESS 
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020303153 

 
 

3734650 

 
F D DA SILVA BEBIDAS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020303170 

 
 

3770230 

 
S CRISTINA DA SILVA CASA DE 
CARNES 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020303191 

 
 

3767790 

 
MARCIA F CERCUITANE ME 

Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 
Taxa de Publicidade Luminosa 

 
 

2020297546 

 
 

3711530 

 
TRANSPORTADORA LINCOLN 
CAVALARI LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020297772 

 
 

3202870 

 
CAMICASA PONTOCOM EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020298259 

 
 

3162160 

 
BIRA VIEIRA OPTICOS RIO 
PRETO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020298286 

 
 

3755690 

 
INTERIOR CONTABIL LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298332 

 
 

3768480 

 
TMO PARTICIPACOES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298370 

 
 

3762370 

 
IGREJA BÍBLICA CRISTÃ DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298389 

 
 

3765880 

 
RKJR PARTICIPAÇÕES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298413 

 
 

3748940 

 
DOM ROCHA RIO PRETO 
MERCEARIA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298428 

 
 

3768320 

 
MF FORTUNATO SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298446 

 
 

3767530 

 
BEATRIZ CRISTINA TIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299080 

 
 

3768440 

 
LARISSA NERIS CARDOSO 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020299126 

 
 

3752170 

 
C J S & MAIA COMÉRCIO DE 
CALÇADOS E BOLSAS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299146 

 
 

3766220 

 
HEMOPET SERVIÇOS 
VETERINÁRIOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299768 

 
 

3767010 

 
ADRIANA NEVES APOIO 
ADMINISTRATIVO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299785 

 
 

3768820 

 
AG SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299811 

 
 

3764220 

 
MERCADO LUCIANA OLIVEIRA – 
EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299825 

 
 

3762280 

 
GARETTI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE 2 LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299847 

 
 

3732220 

 
ACQUATERIA COMÉRCIO DE 
ÁGUA PURIFICADA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020299864 

 
 

3769220 

 
IMPERIO RIO PRETO COMÉRCIO 
DE CARNES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299835 

 
 

3768240 

 
C R SIQUEIRA DE ANDRADE 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020298930 

 
 

3701370 

 
E ARNONI PIZZARIA EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 

 
 

2020300341 

 
 

1071450 

 
PRÓ RIVER SERVIÇOS DE AUDIO 
EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300407 

 
 

3189790 

 
J E DE LIMA SERVICOS DE GESSO 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300430 

 
 

908240 

 
RITA DE C S N GAUDIO ME 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300470 

 
 

3257550 

 
FORTE AR2 FRANCHISING LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020300487 

 
 

3751710 

 
MARIANA NUNES FERRACINI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300492 

 
 

3769250 

 
NOVA ERA MANUTENÇÃO E 
COMERCIO DE PEÇAS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300501 

 
 

3769260 

 
CAMILA DA SILVA CORDEIRO 
DOS SANTOS 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300503 

 
 

3769320 

 
REBECA BRADBURY CORRETORA 
DE SEGUROS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300515 

 
 

3769720 

 
CAMARGO & COSTA SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300526 

 
 

3762430 

 
VITRINE MOVEIS PLANEJADOS 
RIO PRETO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020300534 

 
 

3769500 

 
IGOR MARQUES VENANCIO DA 
SILVA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300578 

 
 

3770080 

 
INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT 
LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300622 

 
 

3768160 

 
LAMOSA E MORENO SEMI JOIAS 
LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300661 

 
 

3770000 

 
GRANDSON PARTICIPAÇÕES E 
INVESTIMENTOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300736 

 
 

3763030 

 
F G LUZ BRAGA SIMONINI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300746 

 
 

3765850 

 
LETICIA CRISTINA COSTA E 
SILVA VIEIRA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300765 

 
 

3768740 

 
ORIDES CRUZ IMOVEIS LTD 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300778 

 
 

3769760 

 
G P CAMARGO HOLDING DE 
FRANQUIAS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300921 

 
 

3760130 

 
RODRIGUES SERRALHERIA 
COMERCIO DE PORTOES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300931 

 
 

3768450 

 
CONCRETA CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020300938 

 
 

3769980 

 
LUCCA E LUCCA FARMACIA E 
DROGARIA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020300944 

 
 

3756130 

 
JORGE LUIZ AUGUSTIN JUNIOR 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301558 

 
 

3494010 

 
SOTEC CONTROLES 
TECNOLOGICOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020301596 

 
 

3681050 

 
CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ 
IMOBILIARIA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020301600 

 
 

3740770 

 
FIBRA RH DESENVOLVIMENTO E 
GESTÃO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020301612 

 
 

3738410 

 
TERRAÇO AMMICI LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301709 

 
 

3744960 

 
FEIRAO DAS FABRICAS 
MOBILIARES EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301733 

 
 

930490 

 
A G RIBEIRO SAO JOSE DO RIO 
PRETO ME 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 

 
 

2020301781 

 
 

3750750 

 
REI DAS LOJAS COMERCIO DE 
ELETROELETRONICOS EIRELI ME 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301846 

 
 

3769960 

 
RHC PARTICIPAÇÕES LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 

 
 

2020301851 

 
 

3769450 

 
REDETEMPLO NEGÓCIOS LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020299257 

 
 

3762360 

 
GOIANOS SERV FESTA EIRELI 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301881 

 
 

3769750 

 
CYRO GERMANO FILHO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301938 

 
 

3767900 

 
NOVOSYS TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301946 

 
 

3769890 

 
TMO TRANSPORTADORA LTDA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020301952 

 
 

3739260 

 
FABRICIO BELTRAME FERREIRA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020302003 

 
 

3769560 

 
F Z DE CASTRO 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020303118 

 
 

3768650 

 
ZAGATTI ALVES SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020303131 

 
 

3768630 

 
INSTITUTO FUTURO PARA 
TODOS 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020303154 

 
 

3766600 

 
INFINITY E B LACERDA 
COMERCIO DE FRUTAS EIRELI 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 

 

 
 

2020303179 

 
 

3770370 

 
HUBI ONLINE INTERMEDIAÇÃO 
DE NEGÓCIOS LTDA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 

 
 

2020303190 

 
 

3770050 

 
CAUE HENRIQUE OLIVEIRA DE 
MOURA 

 
Taxa de Licença de Funcionamento 
Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não Luminosa 

 
 

2020300520 

 
 

3040780 

 
ELIETE HELENA DE ALMEIDA 
FIUZA 

 
 
Taxa de Licença de Funcionamento 
ISSQN 

 
São José do Rio Preto, 18 de dezembro de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ 
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 20 DE DEZEMBRO DE 2020

Que a espiritualidade nos proteja neste momen-
to tão difícil que a humanidade esta vivendo que 
a Luz de Jesus Cristo possa nos aluminar neste 
momento tão difícil. Que todos possamos ter um 
Natal de Paz, Saúde e Fraternidade. E que em 2021 
possamos justos superar todos os obstáculos.

Boas 
FestasFestasFestas

Feliz Natal
São os votos da diretoria do 

para todos os associados 

e familiares.

SITICOM

Sindicatos dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário de Rio Preto e Região


