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Rio Preto fecha 2020 com maior 
valor em exportações na década

COMÉRCIO EXTERIOR

Arquivo DHOJE

Guilherme BATISTA

Matéria do DHoje com João Paulo Rillo em julho de 
2005, no seu primeiro mandato como vereador

Leo Roveroni/ Agência MIRASSOL

Com 19 anos, como suplente, chegou assumir o man-
dato por um semana. Aos 27 anos, foi eleito vereador. 
João Paulo Rillo volta à Câmara de Rio Preto depois de 
12 anos, agora mais experiente após dois mandatos de 
deputado estadual e expressiva votação. Pág.A3

Divulgação

GCM fecha festa clandestina com 150 pessoas em chácara
Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Vara da Infância e Juventude interditaram uma festa clandestina na madrugada de sábado 
(9), em Rio Preto. O evento tinha aproximadamente 150 pessoas e acontecia em uma chácara no bairro Recreio da Felicidade.   Pág.A4

João Paulo Rillo volta à 
Câmara mais experiente 

após duas vezes deputado

Ensino tem só 27 alunos 
em recuperação escolar
A Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo iniciou 
nesta semana a realização de 
aulas de Recuperação Inten-
siva para os alunos que não 
atingiram o rendimento míni-
mo esperado em relação ao 

ano letivo de 2020. Segundo a 
Educação, a região da Diretoria 
de Ensino de São José do Rio 
Preto conta com pouco mais 
de 20 mil alunos matriculados 
e apenas 27 ficaram em recu-
peração.                    Pág.A5

Coluna traz dicas sobre 
direito do consumidor

Pág. A6

Rio Preto registrou em 2020 o 
maior valor em exportações dos 
últimos dez anos com US$ 27,2 
milhões em vendas. O número re-
presenta um aumento de 14% em 
relação à 2019. Só no mês de de-
zembro foram US$ 4 milhões em 
exportações. Antes disso, o maior 
valor havia sido em 2010, com 
US$ 44,7 milhões. Os Estados 
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Déficit habitacional 
gira em torno de 
15 mil famílias, 

diz Nimer

Jean 
Dornelas

vai assumir 
o Procon

Pág. A3

Unidos aparecem como o segundo 
maior destino das exportações 
de Rio Preto com 20%. A China 
lidera, sendo responsável por 25% 
das compras. Hong Kong (12%), 
Chile (6,3%) e Paraguai (5,7%). 
Apesar da alta nas exportações, 
o município ficou pelo 10º ano 
consecutivo com o saldo negativo 
na balança comercial.    Pág.A7

Saúde mental 
é tema de 
campanha 
em janeiro

O movimento Janeiro Bran-
co foi criado no Brasil em 
2014 e tem o objetivo de 
chamar a atenção para as 
questões relacionadas à saú-
de mental. Em Rio Preto, o 
Hospital Bezerra de Menezes, 
especializado no tratamento 
de pacientes com transtornos 
mentais, aderiu a campanha 
e realizará um evento sobre 
o tema no Riopreto Shopping 
no próximo dia 28.    Pág.A5

A Polícia Ambiental fez dois 
resgates de animais silvestres 
em cativeiro na região nas últi-
mas 24 horas. Um em Rio Preto 
e outro, em José Bonifácio. Tam-
bém aplicou multa aos infrato-
res. Entre os animais resgatados 
está uma coruja.          Pág.A4

Ambiental faz 
dois resgates de 
animais silvestres 
em cativeiro

LEÃO SOBE 
Time do Mirassol 

vence fora de casa 
e garante acesso 

a Série C do Cam-
peonato Brasileiro. 

Região não tinha 
representante 

na divisão desde 
2006.
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SUCULENTAS  
Cultivo da espécie 
para ornamentar 
casas e ambien-
tes ganha mais 
adeptos e melhora 
mercado de flores 
após a pandemia.             
Pág.A5Coruja resgatada
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São José do Rio Preto, domingo
10 de janeiro de 2021 OPINIÃO 

ARTIGO
O Quinto Evangelho a ser erguido

Brilhe a vossa luz dian-
te dos homens [para que, 
vendo-a, a sigam], para que 
vejam as vossas Boas Obras e 
glorifiquem ao vosso Pai que 
está nos Céus.

Jesus (Mateus, 5:16)

Em 17 de janeiro de 1988, 
estando na cidade de São 
Paulo/SP, Brasil, realizei uma 
Cruzada do Novo Mandamento 
de Jesus no Larpelas ondas do 
rádio e, de improviso, afirmei 
que a Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, 
também denominada a Reli-
gião do Amor Universal, é o 
grande e acolhedor Lar de to-
das as pessoas de Boa Vonta-
de da Terra e do Céu da Terra, 
independentemente de cren-
ças, filosofias ou descrenças. 
A Religião do Terceiro Milênio 
abriga a todos os povos, tendo 
em vista o seu Ecumenismo 
Divino, que estende as mãos 
e o coração às criaturas espi-
rituais e humanas, onde quer 

que estejam, porque ninguém 
morre. O Mundo da Verdade 
ainda não pode ser percebido 
por nossa limitada visão físi-
ca, contudo ele existe. Não é 
uma abstração. Para onde vão 
nossas Almas depois que lar-
gamos o corpo? Permanecem 
na podridão do túmulo? Você 
quer esse triste destino para si 
mesmo e seus entes queridos 
encarnados ou que já partiram 
para a Pátria Espiritual? Claro 
que não! Por isso, proclamo 
que os mortos não morrem.

Diante dessa flagrante Re-
alidade Divina, jamais esque-
çamos as determinações do 
Cristo no altar doméstico, 
onde devemos exercitar a 
Paciência, a Compreensão, a 
Generosidade, a Fraternidade, 
os deveres, a Fé Realizante e o 
bom ânimo, sob o Império do 
Amor de Jesus, Lei de Solida-
riedade Social. 

Estudando a Palavra Ce-
leste — na Boa Nova e no 
Apocalipse, que constituem 
a Fortuna de Deus para Seus 
filhos —, seremos nós, os 

Paiva NETTO

seres espirituais e humanos, o 
Quinto Evangelho a ser ergui-
do, vivo e atuante. Sim, nós o 
estamos escrevendo com atos 
de Fé Realizante, a fim de que 
a nossa existência seja uma 
Revelação de Jesus exposta ao 
exame de todos, sem necessi-
dade de empregarmos muitas 
expressões na admoestação 
dos que desejamos ver evoluin-
do na direção de Deus.

O Cristão do Novo Manda-
mento, sim, é o próprio Evan-
gelho-Apocalipse do Cristo 
em marcha pela iluminação 
espiritual dos povos, agora e 
sempre! Amém!

José de Paiva Netto Đ 
Jornalista, radialista e es-
critor.

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

ARTIGO

Como recuperar 
impostos pagos 
indevidamente?

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT), cerca de 
95% das empresas pagam mais 
impostos do que deveriam. Isto 
porque a legislação tributária 
brasileira é muito complexa, 
com mais de 40 mil leis tributá-
rias em vigor.

Estima-se que sejam cria-
das em torno de 46 novas leis 
tributárias todos os dias, sendo 
obrigação do contribuinte identi-
ficar a legislação aplicada à sua 
operação.

O que poucos sabem é que é 
possível fazer a recuperação dos 
valores pagos indevidamente.

O recolhimento indevido ou 
feito a maior ocorre por incoe-
rências na legislação tributária, 
que ora inclui imposto na base 
de cálculo de outro tributo.

Muitas vezes, o conteúdo 
das leis se contradiz, gerando 
inconsistências, conhecidas 
como ilegalidades ou inconsti-
tucionalidades, gerando para o 
contribuinte o dever de pagar o 
tributo de forma indevida.

Tal situação abre a possibili-
dade de questionar a aplicação 
da lei para cada contribuinte.

A expectativa é que a refor-
ma tributária integral do sistema 
de tributação brasileiro retire as 
incoerências legislativas.

Enquanto isso não acontece, 
uma ótima oportunidade para 
as empresas é realizar uma 
análise personalizada da legis-
lação aplicada à sua operação, 
entendendo toda as regras tri-
butárias aplicadas e construindo 
um mapa de oportunidades para 
possíveis ingresso de pedidos 
administrativos ou judiciais com 
a finalidade de reduzir a carga 
tributária e, na maioria das 
vezes, requerer a restituição de 
valores pagos indevidamente, 
gerando os créditos fiscais.

Este trabalho envolve a com-
preensão de vários fatores, 
passando desde o regime de 
tributação da empresa, a se-
gregação e estudo de toda a 

legislação aplicada à empresa 
cujo resultado será, como dito, 
a montagem do mapa de opor-
tunidade.

Uma vez mapeadas as opor-
tunidades, elaboramos um plano 
de ação tanto para recuperar o 
que foi pago indevidamente nos 
últimos cinco anos (60 meses) 
quanto para ajustar o valor de 
pagamento de impostos futuros.

Entre as opções mais co-
muns entre os questionamentos 
estão as discussões envolvendo 
a exclusão do ICMS e ISS da 
base de cálculo do PIS e da 
COFINS; Não incidência de Con-
tribuição Previdenciária sobre 
verbas indenizatórias ou não 
eventuais; e Exclusão do PIS 
e da COFINS de suas próprias 
bases de cálculo.

Para as empresas do lucro 
real, por exemplo, o crédito 
estimado para a discussão da 
exclusão do ICMS da base de 
cálculo do PIS e da COFINS é 
de R$ 1.665,00 para cada R$ 
100.000,00 de faturamento da 
empresa.

Assim, se 95% das empresas 
estão pagando tributos a mais, 
é provável que a esmagadora 
maioria dos empresários tenha 
possibilidade de reduzir a carga 
tributária e também recuperar 
tributos pagos nos últimos cinco 
anos.

É inegável a existência de 
vantagem competitiva para as 
empresas que realizam o ma-
peamento das oportunidades e 
conseguem decisões adminis-
trativas ou judiciais para reduzir 
a carga tributária e recuperar 
valores pagos a mais. Para isso, 
é importante contar com ajuda 
especializada de uma equipe de 
advogados, que reúnam conhe-
cimentos jurídicos, financeiros 
e contábeis.

Angelo Ambrizzi é advo-
gado especialista em Direito 
Tributário pelo IBET, APET e 
FGV com Extensão em Fi-
nanças pela Saint Paul e em 
Turnaround pelo Insper e Líder 
da área tributária do Marcos 
Martins Advogados.

Angelo AMBRIZZI

Quando Jair Bolsonaro 
assumiu a Presidência da 
República, duas mensagens 
de sua campanha ficaram 
gravadas: o Brasil para os 
brasileiros; menos Estado e 
mais empreendedorismo.

A força dessas mensa-
gens autorizou a acreditar 
que iniciaríamos uma nova 
jornada. Sabíamos que o 
primeiro ano de mandato 
seria complicado, dedicado à 
articulação com o Congresso 
Nacional, pois, sem ele, ne-
nhum governo democrático 
consegue governar. E o mi-
nistério técnico nomeado foi 
grata surpresa.

Também é preciso lem-
brar a atuação governamen-

É hora de priorizar os brasileiros
tal para aprovar a reforma 
da Previdência, lastreada em 
intenso trabalho de esclare-
cimento e convencimento da 
população. Foi uma vitória da 
sociedade.

Mesmo assim, algumas 
expectativas foram frustra-
das, em especial a aplicação 
da bem-elaborada agenda 
econômica, onde a chance 
de um Estado menor e mais 
liberal animou o setor produ-
tivo e faz brilhar os olhos de 
investidores locais e interna-
cionais.

Pouco se avançou nesse 
campo. E menos ainda em 
2020, quando a pandemia 
desestruturou o grande pro-
jeto nacional de privatiza-
ções, concessões, parcerias 
e outros avanços necessários 

para reduzir o déficit fiscal. 
Déficit que levou a dívida a 
incríveis 91% de nosso Pro-
duto Interno Bruto (PIB), uma 
das maiores do planeta entre 
os países de renda média. 
Precisamos mostrar um pro-
jeto crível e eficiente de país 
para que seu carregamento 
possa ocorrer sem maiores 
traumas.

A pandemia por covid-19 
revelou o tamanho da desar-
ticulação entre os governos 
federal, estaduais e munici-
pais. De repente, deixamos 
de ser uma federação. Pas-
samos à condição de estados 
desunidos. Os interesses po-
líticos sobrepujam os do País.

E o mesmo cenário se re-
pete quanto à chegada da va-
cina que, imunizando a popu-

lação, permitirá que voltemos 
a focar em outras questões 
prioritárias, como combater 
o enorme desemprego, com 
milhões de famílias lançadas 
à miséria, rezando para que o 
setor produtivo nacional volte 
a operar e a gerar postos de 
trabalho.

Muito se falou em novo 
normal. Mas será que po-
demos considerar normal a 
irracional disputa entre os 
Poderes e entre os próprios 
ministérios? Que se deman-
de ao STF, guardião da Cons-
tituição, desrespeitá-la? Que 
se considere lícito burlar o 
teto de gastos por conta do 
auxílio emergencial? Que os 
parlamentares fiquem meses 
sem votar pautas fundamen-
tais para o desenvolvimento 

nacional, atribuindo tal para-
lisia à pandemia, às eleições 
municipais ou às eleições 
das mesas diretoras das ca-
sas? Que, dada a divergência 
de opiniões, poderá ser ree-
ditada a Revolta da Vacina, 
rebelião popular de oposição 
à imunização contra varíola, 
em 1904, no Rio de Janeiro?

Sabemos que temos de 
confiar. Confiança é o com-
bustível do empreendedor, 
assim como segurança ju-
rídica, crédito, juros baixos 
e inflação controlada. Essa 
situação kafkiana tem de 
acabar. É primordial romper 
a muralha do corporativismo, 
construída tijolo por tijolo sob 
as nossas vistas.

Precisamos mudar. Não 
se trata de mero desaba-

fo, mas um chamamento. 
Precisamos de políticas (e 
políticos) que priorizem os 
brasileiros. A nossa hora tem 
de chegar. Temos homens 
de bem e com privilegiada 
inteligência para conduzir o 
País. E nossa tarefa é garan-
tir que eles tenham espaço 
para trabalhar por nós, sem 
as amarras do partidarismo, 
do corporativismo, da ide-
ologia e do protecionismo.

Quem põe comida na 
mesa das famílias é o em-
prego. Quem diminui a de-
sigualdade social é o em-
pregador do setor privado. E 
tudo o que ele pede é saber 
para onde vai o Brasil.

*Basilio Jafet é presi-
dente do Secovi-SP

Basilio JAFET

ARTIGO

A metrópole dos esquecidos
São Paulo, com seus 12 

milhões de habitantes, é a 
triste síntese do equivocado 
planejamento da expansão dos 
maiores municípios brasileiros. 
Trata-se de um erro histórico, 
que cria privilégios, promove 
imensa estratificação demo-
gráfica e social, conspira contra 
o crescimento econômico, o 
desenvolvimento e o meio am-
biente, levando a uma situação 
caótica de uso e ocupação do 
solo. A questão é mostrada 
com imensa clareza em filme 
do filósofo e premiado fotógrafo 
João Farkas, intitulado “A cidade 
segregada”, que aborda todos 
os problemas decorrentes da 
disfunção do meio urbano no 
País.

A distância entre a resi-
dência da maior parte dos 
habitantes e dos escritórios ou 
fábricas é um dos problemas 
que prejudicam a qualidade 
da vida. Muita gente, tendo 
de pegar vários ônibus, trens 
e metrô, consome seis horas 
diárias apenas para ir e voltar 
de casa ao trabalho. Dois terços 
dos paulistanos viajam mais 
de duas horas por dia para ir 

Luiz Augusto Pereira de ALMEIDA

ARTIGO

trabalhar, ou seja, quatro horas 
para ida e volta.

A região onde se localizam 
70% dos empregos, o centro 
expandido, tem poucos habi-
tantes, apenas cerca de dois 
milhões de pessoas, integrantes 
da classe alta e da classe mé-
dia alta. Empurramos a classe 
média baixa e os mais pobres 
para cada vez mais longe. Cinco 
milhões de habitantes da classe 
média estão morando na peri-
feria. Quanto mais distantes os 
imóveis, mais baratos. Quanto 
mais próximos, mais caros e 
inacessíveis para a maioria.

O centro expandido de São 
Paulo tem 250 quilômetros qua-
drados. É quatro vezes e meia 
maior do que Manhattan, em 
Nova York, e duas vezes e meia 
o tamanho de Paris. A região 
perdeu 400 mil habitantes nos 
últimos 30 anos. Apenas 22% 
do total de paulistanos vivem 
nesta “cidade intramuros”, 
enquanto 78% estão nas peri-
ferias, onde numerosas áreas, 
e não apenas as favelas, não 
têm áreas verdes, saneamento 
básico adequado, equipamen-
tos de lazer e, o que é mais 
grave, a presença do Estado 
em termos de saúde, segurança 

e habitação. Essa distribuição 
urbano-demográfica contraria a 
lógica da justiça social e da qua-
lidade da vida, pois as pessoas 
deveriam trabalhar, estudar, ter 
assistência médica e lazer nas 
mesmas regiões onde moram.

São Paulo é uma cidade 
tão desigual, que a taxa de 
mortalidade infantil em vários 
bairros chega a ser 20 vezes 
maior do que nas regiões mais 
desenvolvidas. Quem mora em 
áreas periféricas vive, em mé-
dia, 23 anos a menos dos que 
habitam o centro expandido. Por 
exemplo, a longevidade média 
em Moema é de 80 anos, ante 
57 em Cidade Tiradentes. Mora-
dores dos locais mais afastados 
levam cerca de 75 dias para 
marcar uma consulta médica na 
rede pública de saúde.

Também é difícil prover sane-
amento básico, água e esgoto 
para todos, em áreas tão es-
palhadas. São Paulo precisaria 
tornar-se mais adensada, para 
que pudesse ter uma adequada 
infraestrutura, cujo custo de 
provisão seria muito menor. A 
Unesco (Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura) define 
como densidade ideal a relação 

de 400 habitantes por hectare, 
que expressa o equilíbrio entre 
qualidade de vida e desempe-
nho dos equipamentos urbanos. 
Em São Paulo, são apenas 125. 
Ou seja, estamos na contramão 
do mundo civilizado.

O uso e a ocupação desor-
denados do solo também levam 
à devastação de mananciais 
hídricos e da vegetação, com 
numerosas invasões de terrenos 
que deveriam ser preservados. 
Mais recentemente, essa ativi-
dade ilegal passou a ser exerci-
da pelo crime organizado, que 
ocupa amplas áreas, desmata 
e faz loteamentos clandestinos, 
comprados por milhares de pes-
soas, que nem desconfiam das 
irregularidades. Por conta disso, 
o município perdeu 7,2 milhões 
de metros quadrados de verde 
e 1,2 milhão de árvores. Até 
2030, São Paulo terá mais 1,2 
milhão de moradores. É preciso 
pensar em todas essas ques-
tões para reorientar os planos 
de expansão.

*Luiz Augusto Pereira de 
Almeida é diretor da Soblo-
co Construtora e membro 
do Conselho Consultivo do 
SECOVI.

Divulgação

Divulgação
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Déficit habitacional
O presidente Pedro Nimer, da Empresa Municipal de Cons-

truções Populares (Emcop), informou que o déficit habitacional 
em Rio Preto gira em torno de 15 mil morarias. Nimer, que as-
sumiu o comando da empresa no dia 1º de janeiro, disse que o 
objetivo é criar projetos viáveis para buscar recursos federais e 
estaduais para implementá-los. O primeiro passo, segundo ele, 
é conhecer a estrutura da empresa e o quadro de funcionários 
para começar as ações: “Não podemos chegar aqui (na Emcop) 
com o pé no acelerador”. O presidente disse, no entanto, que 
estuda a possibilidade de adotar o programa Verde Amarelo do 
governo federal, que substituiu o programa Minha Casa, Minha 
Vida. O projeto social desenvolvido pela Emcop em parceria 
com a Caixa Federal, no loteamento Solidariedade, diz ele, tem 
mais um ano de prazo com o objetivo de adaptar às famílias 
ao território. 

IPTU
O secretário da Fazenda, 

Martinho Ravazzi, por meio 
da assessoria de imprensa 
da Prefeitura, informou que 
nesta semana terá novidade 
sobre a distribuição dos car-
nês de IPTU aos contribuin-
tes para o atual exercício. 
Parte dos contribuintes pre-
fere pagar o imposto à vista 
por causa do desconto. A 
maioria dos proprietários de 
imóveis, entretanto, prefere 
o pagamento parcelado por 
não ter condição financeira. 
O parcelamento é feito em 
10 vezes. Agora, com essa 
pandemia é provável que o 
pagamento à vista deverá 
cair.

Carteira digital
Projeto cria a carteira de vacinação digital e institui o processo 

de rastreamento de vacinas. Segundo o texto, já aprovado pelo 
Senado, o rastreamento vai abranger a movimentação de produ-
tos utilizados no Programa Nacional de Imunizações (PNI), incluin-
do as etapas de fabricação, importação, distribuição, transporte, 
armazenagem e dispensação. A proposta tramita na Câmara dos 
Deputados. Todas as informações sobre os procedimentos de 
rastreamento serão publicadas no portal do Ministério da Saúde. 
A carteira digital de vacinação conterá, segundo a proposta, a 
identificação do portador, das vacinas aplicadas e pendentes, 
incluindo dados sobre lotes e fabricantes, além de outras infor-
mações definidas em regulamento. O texto, no entanto, deixa 
claro que toda a população brasileira receberá, no momento 
oportuno, todas vacinas a que tem direito independentemente 
de possuir a carteira de vacinação digital.

Preço elevado
Levantamento do Centro 

de Contingência do Coronaví-
rus do Estado diz que a prin-
cipal fonte de contaminação 
foram as movimentações em 
bares e festas em dezembro. 
O coordenador-executivo do 
Centro de Contingência, João 
Gabbardo, disse que foi ne-
cessário mudar o plano, di-
vulgado na última sexta-feira, 
com o propósito de combater 
os abusos que acontecem 
nesses locais. Os ambien-
tes controlados, portanto, 
não é o principal problema. 
Por irresponsabilidade dos 
festeiros, o comércio pagou 
preço elevado no começo da 
pandemia.

Proíbe
Proposta do deputado 

Sanderson (PSL-RS) proíbe 
a divulgação de pesquisas 
eleitorais nos 15 dias que 
antecedem o pleito. A previ-
são de pena para o infrator 
é reclusão de dois a cinco 
anos e multa no valor de R$ 
53 mil a R$ 100 mil. Essa 
punição poderá ser aplicada 
aos institutos de pesquisa 
nos casos de divulgação 
e realização de pesquisas 
fraudulentas. Atualmente, 
a divulgação de pesquisa 
fraudulenta já é punível com 
detenção de seis meses a 
um ano e multa. Tem uma 
punição maior: o eleitor não 
votar nesse deputado!

Alimento
A Prefeitura vai distri-

buiu kits alimentação para 
os alunos matriculados na 
rede municipal de ensino. A 
entrega acontece nos próxi-
mos dias 14 e 15 de janei-
ro, informa a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento. 
Os kits são de alimentos não 
perecíveis. Segundo a pasta, 
terão direito de retirar os kis 
alunos cadastrados até 20 
de novembro do ano pas-
sado. Serão contemplados 
28.291 estudantes da rede. 
Os alimentos precisam ser 
retirados nos dias anuncia-
dos, nas unidades escolares 
onde as famílias fizeram os 
cadastros.

Agentes
O piso salarial dos agen-

tes comunitários de saúde e 
dos agentes de combate às 
endemias poderá ser, no mí-
nimo, de dois salários míni-
mos (R$ 2.200,00) a partir 
de janeiro de 2022. Hoje, o 
piso das categorias está em 
R$ 1.550,00. O deputado 
Hildo Rocha (MDB-MA), au-
tor da proposta, diz que de 
nada adianta haver previsão 
de um piso nacional sem 
formas adequadas de corre-
ção dos valores. “O projeto 
assegura a devida correção 
do piso salarial dos agentes, 
de modo a lhes assegurar 
preservação da subsistência 
humana”, diz.

Arte da traição
A arte da traição é de 

praxe nas eleições para 
presidentes das Câmaras 
municipais, das Assembleias 
Legislativas e o que acontece 
também no Congresso Na-
cional. Como serão eleitos 
os novos presidentes da 
Câmara e do Senado, o que 
mais se fala no meio político 
é sobre as traições que vão 
ocorrer durante a votação 
no começo de fevereiro. Ou 
seja, não adianta as lideran-
ças dos partidos fecharem 
acordos com determinado 
candidato, porque no mo-
mento do voto, que é secre-
to, vale o que foi combinado 
às partas fechadas.

João Paulo Rillo traz à 
Câmara a experiência 

de um deputado
Aos 19 anos, como suplente 

de vereador assumiu a cadeira 
por uma semana. Aos 27 anos 
foi eleito vereador para seu pri-
meiro mandato. João Paulo Rillo 
começou cedo sua caminhada 
política e foi aqui, em São José 
do Rio Preto.

Do interior para a capital, 
aos 34 anos Rillo foi eleito, pela 
primeira vez, Deputado Estadual 
e, em seguida, aos 38 anos, foi 
reeleito e assumiu pela segunda 
vez a cadeira na Assembleia 
Legislativa.

Agora, aos 44 anos, o ex-de-
putado estadual retorna ao seu 
reduto eleitoral, onde foi eleito 
vereador pelo PSOL, com 4.272 
votos. Com uma história enrai-
zada na cidade, João Paulo Rillo 
é o entrevistado deste domingo 
(9) pelo DHoje.

DHoje - Sua trajetória po-
lítica começou ainda na in-
fância/adolescência. O que 
te motivou a militar naquela 
época?

João Paulo Rillo - O Sesi 
foi o meu primeiro contato com 
as maravilhas e as contradições 
de uma escola bem estruturada 
e exclusiva. Mas foi em uma 
escola pública, no Antônio de 
Barros Serra, que, de fato, ini-
ciei a minha trajetória política 
e fui atraído para a organização 
coletiva, para a militância de 
esquerda. O que me motivou a 
militar - e me motiva até hoje - foi 
pensar que nossas ações podem 
gerar mudanças, foi um desejo 
de transformação, de pensar 
que é possível mudar a vida das 
pessoas.

DHoje - Você acha que hoje 
em dia a adesão de jovens na 
política é muito menor do que 
antigamente? Porquê?

Rillo - Cada geração tem 
o seu tempo, suas linguagens 
e características próprias. A 
questão da pouca participação 
popular na política não é um 
problema da juventude, é um 
problema de uma democracia 
de baixa densidade, que parou 
no tempo e se contenta em ser 
apenas representativa e quase 
nada participativa. A atuação 
política de um povo não pode se 
resumir em apertar uma tecla de 
dois em dois anos. É exatamente 
esse nosso grande objetivo nesse 
mandato, ampliar e estimular a 
participação direta das pessoas 
nas decisões políticas.

DHoje - Historicamente, 
em pelo menos 20 anos de 
comparação, você foi o segun-
do vereador eleito mais jovem. 
Na frente temos apenas o 

Marcio Ladeia que foi eleito 
com 23 anos. Os dois, na 
época, eram do PT. Podemos 
dizer que foi uma coincidência 
ou a base do PT trabalhava pra 
formar jovens políticos?

Rillo - Na eleição de 1996, 
com 19 anos, eu fiquei de primei-
ro suplente e cheguei a assumir 
a cadeira por uma semana para 
votar uma comissão processante 
contra o ex-prefeito Liberato Ca-
boclo. Depois fui eleito em 2004 
com 27 anos. De fato, os partidos 
de esquerda têm uma preocupa-
ção maior com a participação e 
protagonismo da juventude.

DHoje - Em 2008 você se 
candidatou a prefeito de Rio 
Preto pela primeira vez e a 
diferença de votos foi muito 
pequena. Uns dizem até que 
você dormiu prefeito e acordou 
derrotado nas urnas. Acha 
que houve alguma manobra 
política na época que o tirou 
a vitória como prefeito?

Rillo - Eu diria que a eleição 
de 2008 foi uma das mais acir-
radas e fraudadas da história de 
Rio Preto. E nos deixou também 
uma lição: o grande capital sem-
pre vai se unir para impedir a 
realização de um governo popular, 
participativo e socialmente justo. 
Nos faltou experiência na época 
para lutar contra uma máquina de 
dinheiro e de mentiras.

DHoje - Você se candidatou 
a prefeito mais duas vezes, 
mas não ganhou em nenhuma 
delas, chegou a surgir um 
sentimento de ingratidão? 
Como se os rio-pretenses não 
reconhecessem o que você 
já teria feito pela cidade ou 
ainda que não confiassem no 
seu trabalho?

Rillo - Não existe sentimento 
de ingratidão. Um agente público 
não pode se valer desse tipo de 
sentimento quando tem a respos-
ta das urnas. O êxito na disputa 
é importante, obviamente, mas 
é possível não ter uma vitória 
eleitoral e ter uma vitória política. 
Em todas as eleições que dispu-
tei, independente do resultado 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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eleitoral, houve acúmulo político. 
Não existe nem vitórias nem der-
rotas definitivas, tudo é processo 
e transformação.

DHoje - Depois você se can-
didatou a deputado estadual e 
ganhou por duas vezes. Qual o 
sentimento de saber que mais 
de 100 mil pessoas confiaram 
em você e depositaram um 
voto de esperança? Você es-
tava preparado para assumir 
esse cargo?

Rillo - Fui eleito deputado 
estadual em 2010 com 111 
mil votos. Logo no primeiro ano, 
mesmo sendo o mais jovem de-
putado, fui indicado para liderar 
uma bancada de oposição de 
vinte e sete deputados. Carre-
gava na bagagem a maravilhosa 
experiência de ter sido vereador 
em Rio Preto.

DHoje - Como você avalia 
seus dois mandatos de Depu-
tado Estadual?

Rillo - Tivemos dois man-
datos de deputado estadual, 
de 2011 a 2015 e de 2015 a 
2019, igualmente atuantes e 
combativos, comprometidos com 
a democracia e com a cultura da 
participação popular.

DHoje - Em 2020 você se 
candidatou a prefeito (nova-
mente), mas desistiu às vés-
peras das eleições. Porquê?

Rillo - Houve um empenho 
para construirmos uma frente 
ampla, em que mais pessoas 

João Paulo Rillo discursa na Câmara em 2005

progressistas, coletivos e partidos 
de esquerda e centro-esquerda 
pudessem compor e construir um 
programa verdadeiramente demo-
crático para cidade. Não houve 
consenso em relação ao meu 
nome como representante dessa 
frente, por isso não fazia sentido 
mantê-lo, o mais importante era 
a construção desse projeto, inde-
pendente de quem fosse liderá-lo.

DHoje - Saindo da candida-
tura a prefeito em 2020, você 
se candidatou a vereador e ga-
nhou. O fato do seu pai ter feito 
a história dele como vereador 
e ter te apoiado, claro, nessa 
candidatura, foi  essencial pra 
sua vitória?

Rillo - Cada um tem a sua 
trajetória política e de vida. Muitas 
vezes elas se misturam, sim. E se 
misturam por uma razão que mui-
to me orgulha: sempre estivemos 
do mesmo lado na história, sem-
pre lutamos contra as explorações 
e por justiça social.

DHoje - Porque deixou o PT 
e foi para o PSOL?

Rillo - Para mim, a ação políti-
ca é uma trincheira de resistência, 
de formulação programática, é 
um espaço de invenção e ou-
sadia. Já não encontrava mais 
isso no PT. Senti a necessidade 
de plantar e regar novos sonhos 
e utopias e encontrei no PSOL o 
terreno fértil.

Divulgação

Jean Dornelas será o novo diretor do Procon

A nomeação oficial deve 
acontecer na próxima segunda-
-feira (11) pelo Prefeito Edinho 
Araújo, mas, em conversa com 
o ex-vereador, o convite foi 
confirmado. “Deve confirmar na 
segunda, mas recebi sim o con-
vite do Prefeito”, explica Jean.

Jean foi vereador de 2017 
a 2020, seu primeiro mandato. 
Foi candidato pelo MDB na últi-
ma eleição, obteve 2.435 votos 
mas não se elegeu, ficando 
como segundo suplente.

A carreira política de Dor-

nelas se baseia na defesa do 
consumidor, atuando nesta 
frente desde 2012 quando as-
sumiu pela primeira vez o cargo 
de diretor do Procon na gestão 
do ex-prefeito Valdomiro Lopes. 
Após ganhar a eleição de 2016 
e assumir a cadeira de vereador 
em 2017, Jean indicou três 
nomes para substituir seu posto 
no Procon, sendo o último do 
Professor Arnaldo Vieira, que 
ficou 3 anos e meio no cargo e 
foi exonerado no último dia 31 
de dezembro.

Jean é advogado e há mais 
de 20 anos possui seu próprio 

escritório de advocacia em Rio 
Preto, atendendo clientes do 
Brasil inteiro e até fora dele.

Com a nomeação, o ex-ve-
reador se afastou do cargo de 
presidente da Soprocon, sua 
entidade sem fins lucrativos 
fundada em 2014 também com 
o objetivo de atender e ajudar 
o consumidor. De acordo com 
a nota emitida na página oficial 
do facebook da entidade, as 
atividades presenciais foram 
encerradas e estudarão outras 
formas de atender os consu-
midores, preferencialmente de 
maneira virtual.

A nota ainda complementa. 
“A entidade aproveita a ocasião 
para também comunicar o afas-
tamento seu atual Presidente, 
o Advogado Jean Dornelas, em 
razão de outros compromissos 
profissionais que agora neces-
sitam de sua atenção. Com sua 
saída, a Diretoria da entidade 
deve anunciar em breve seu 
novo Presidente, da mesma 
forma que as novas formas 
de atendimento à população, 
mantendo assim seu compro-
misso de defender sempre os 
interesses dos consumidores 
de Rio Preto e região”, finaliza.

Andressa ZAFALON 
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AGLOMERADOS

GCM fecha festa clandestina 
com 150 pessoas em chácara

Agentes da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e da Vara 
da Infância e Juventude in-
terditaram uma festa clan-
destina na madrugada de 
sábado (9), em Rio Preto. 
O evento tinha aproxima-
damente 150 pessoas e 
acontecia em uma chácara 
no bairro Recreio da Felici-
dade.

De acordo com informa-
ções da GCM, parte dos 
participantes fugiram com 
a chegada das viaturas. 
Os agentes apreenderam 
bebidas alcoólicas no local 
e o organizador do evento 
e o proprietário da chá-
cara foram multados por 
descumprirem as medidas 
sanitárias.

Segundo dados divul-
gados pela Secretaria de 
Saúde, a cidade contabiliza 
36.598 casos de Covid-19 
e 949 mortes causadas 
pela doença. O boletim 

também destacou o au-
mento de 10% de casos 
leves de coronavírus na últi-
ma semana do ano passado 
em relação à anterior.

No mesmo período tam-
bém houve aumento de 
30% de casos graves de 
Covid-19. A taxa de ocu-
pação de leitos de UTI em 
Rio Preto está em 65,59%. 
Para conseguir atender a 
demanda de casos e rea-
lizar a manutenção de Rio 
Preto na fase amarela, a 
Saúde não descarta a aber-
tura de novos leitos.

Vinicius LOPES 
redacao@dhoje.com.br Divulgação

GCM fechou mais 
uma festa 
clandestina em 
Rio Preto

DINHEIRO

A Polícia Federal realizou 
duas apreensões de notas 
falsas em menos de 24 ho-
ras, nas cidades de Santa 
Fé do Sul e Jales. Ao todo, 
foram apreendidos R$ 4 mil 
em cédulas falsificadas. Três 
pessoas foram presas em 
flagrante.

Segundo informações da 
Polícia Federal, as investi-
gações deram início depois 
de agentes receberem infor-
mações que apontavam a 
comercialização das notas 
falsas pelos Correios.

Na quinta-feira (7), um ca-
sal, moradores de Santa Fé do 
Sul, foi preso na posse de R$ 
3.000,00 em notas falsas de 
R$ 100,00 que foram rece-
bidas através de encomenda 
postal. Na sexta-feira (8), um 
empresário foi surpreendido e 
preso em flagrante na região 
central de Jales com uma en-
comenda que havia acabado 
de retirar.

Com ele, os agentes apre-
enderam R$ 1.000,00 em 
notas falsas de R$ 100,00. 
O homem confessou o crime 
e disse que adquiriu as cé-
dulas por meio de contatos 
mantidos pela internet e por 
aplicativos de mensagens.

Os três presos foram leva-
dos para a delegacia da Polícia 
Federal, prestaram depoimen-
to e foram transferidos para a 
Cadeia Pública de Santa Fé 
do Sul, onde permanecerão à 
disposição da Justiça Federal 
de Jales.

PF faz duas 
apreensões 

de notas falsas 
na região

Vinicius LOPES 

INTRANSIGÊNCIA

Um porteiro, de 59 anos, 
ficou ferido após ser espan-
cado com golpes de capacete 
por um motociclista no final 
da tarde desta sexta-feira (8), 
no bairro Jardim Panorama, 
em Rio Preto. De acordo com 
informações do boletim de 
ocorrência, a vítima estava 
saindo do seu trabalho loca-
lizado na avenida Presidente 
Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira quando o motociclis-
ta passou pela mesma via e 
direção em alta velocidade e 
buzinando insistentemente.

Ao se aproximar do seu 
carro, o porteiro começou a 
discutir com o motociclista 
e disse que iria denunciar a 
sua conduta para a empresa 
que trabalhava, visto que 
a logomarca do estabele-
cimento estava estampada 
na caixa transportadora do 
veículo.

O homem parou a moto 
e desferiu vários golpes de 
capacete no rosto do porteiro 
e também nos retrovisores 
do carro. Após a agressão, 
o motociclista fugiu. A vítima 
não conseguiu identifica-lo. 
A Polícia Civil vai investigar 
o caso.

Porteiro apanha 
de capacete 

após discussão 
de trânsito

Vinicius LOPES 

Divulgação

DUAS OCORRÊNCIAS Ambiental resgata 
animais silvestres em 

cativeiro na região

Uma coruja e um jabuti fo-
ram resgatados na tarde desta 
sexta-feira (8), pela Polícia 
Ambiental, em uma residência 
no bairro Cambui, em Rio Preto. 
Os animais eram mantidos em 
cativeiro.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, os 
policiais chegaram até o local 
após uma denúncia de que 
duas corujas estavam sendo 
mantidas em cativeiro. No 
imóvel, a Polícia Ambiental 
encontrou apenas uma coruja 
e um jabuti.

A corporação foi recebida 
por um menino, de 11 anos, 
que chamou o tio, responsável 
pelos animais. Em consulta, 
os policiais constataram que 
havia um mandado de prisão 
preventiva expedido em seu 
nome pela 1ª Vara Criminal de 
Votuporanga.

O homem, de 44 anos, foi 

preso e encaminhado para a 
carceragem da DEIC (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais), além de ser atuado 
por manter os animais em 
cativeiro.

José Bonifácio - Um ho-
mem foi multado pela Polícia 
Ambiental em mais de R$ 9 mil 
por manter aves silvestres em 
cativeiro e cometer maus tra-
tos, em José Bonifácio, nesta 
sexta-feira (8).

Segundo informações da 
Polícia Ambiental, a corporação 
chegou até a propriedade após 
uma denúncia anônima de pás-
saros silvestres em cativeiro.

No local, os policiais apre-
enderam cinco pássaros e 
dois papagaios filhotes, que 
apresentavam asas cortadas 
para a possível domesticação. 
Nenhuma ave tinha autorização 
de órgão competente. Tam-
bém foram apreendidas cinco 
gaiolas.

Vinicius LOPES 

Coruja resgatada pela Polícia Abmiental após denúncia anônima

Divulgação

CRIME

NA RUA

Ônibus com comerciantes de 
Rio Preto é assaltado na SP 310

Um ônibus que trans-
portava comerciantes de 
Rio Preto foi assaltado 
na noite desta sexta-feira 
(8), na rodovia Washington 
Luís. O veículo havia sido 
contratado para leva-los 
até São Paulo para fazer 
compras.

De acordo com infor-
mações da Polícia Militar 

Rodoviária, o motorista 
do ônibus observou quatro 
indivíduos em um carro 
de cor preta enquanto 
realizava o embarque de 
passageiros no pátio de 
um posto de combustíveis.

Três suspeitos saíram 
do veículo com armas 
em punho e renderam os 
passageiros, anunciando 
o assalto. Um dos ladrões 
ordenou que o motorista 

dirigisse o ônibus até um 
trecho entre Cedral e Rio 
Preto, enquanto os com-
parsas roubavam dinheiro 
e os celulares dos comer-
ciantes.

Depois do crime, eles 
fugiram no mesmo carro 
que estava parado no pátio 
do posto de combustíveis. 
Por enquanto, ninguém foi 
preso. A polícia vai investi-
gar o caso.

Vinicius LOPES 

Após revista, suspeito ataca e 
derruba PM de cavalo

Um homem, de 42 anos, 
atacou e derrubou um policial 
militar do cavalo no pontilhão 
Jordão Reis, região central de 
Rio Preto, na manhã de sex-
ta-feira (8).

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, o ho-
mem foi abordado pelos po-
liciais por suspeita de tráfico 
de drogas. Como nada foi 
encontrado, ele foi liberado.

Antes de ir embora, o ho-
mem atacou um dos PMs que 
estava em cima do cavalo, 

puxando as rédeas do animal. O 
policial foi derrubado no chão e 
teve ferimentos na mão direita, 
punho e antebraço.

Em seguida, outro policial 
tentou aborda-lo, mas o cavalo 
acabou esbarrando no homem, 
que caiu no chão e teve um 
ferimento na testa. Ele ainda 
ofendeu os policiais antes de 
ser contido.

O policial militar e o homem 
passaram por atendimento 
médico na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Jaguaré. 
Ele vai responder pelos crimes 
de desacato e lesão corporal.

Vinicius LOPES 

INSEGURANÇA

Polícia registra três 
furtos de veículos 

em 24 horas

A Polícia Civil registrou 
três furtos de veículos em 
menos de 24 horas em Rio 
Preto. Todos aconteceram 
nesta sexta-feira (8). Em 
um dos casos, o carro foi 
encontrado e um homem 
preso.

O primeiro registro foi 
durante a madrugada, no 
bairro São Manoel. Se-
gundo informações do bo-
letim de ocorrência, um 
ajudante de pedreiro, de 
62 anos, notou que o seu 
carro estava sendo furtado 
e acionou a Polícia Militar. O 
veículo estava estacionado 
em frente ao prédio onde 
reside.

Os policiais militares 
foram até o local e, após 
diligências na região, en-
controu o veículo há três 
quadras do apartamento da 
vítima. Um homem, de 39 
anos, foi preso em flagran-
te. Com ele, a PM ainda 
apreendeu pertences que 
eram do ajudante de pe-
dreiro. O carro foi devolvido.

O segundo caso ocorreu 
por volta das 15h, no bairro 
Vila Maceno. Uma domésti-
ca, de 59 anos, relatou que 
havia estacionado próximo 
ao Ambulatório de Especia-
lidades, onde iria passar por 
uma consulta médica e, ao 
retornar, se deu conta que 
o carro havia sido furtado.

A vítima acionou a Polí-
cia Militar por meio do 190 
e se dirigiu até a Central de 
Flagrantes para registrar o 
boletim de ocorrência. O 
veículo não foi encontrado.

O terceiro furto acon-
teceu no bairro Residen-
cial Gabriela, por volta das 
22h30. De acordo com 
informações do boletim de 
ocorrência, um mestre de 
obras, de 55 anos, chegava 
em casa quando percebeu 
que o carro que estava 
estacionando em frente ao 
imóvel havia sido furtado.

O homem também li-
gou para a Polícia Militar e 
foi orientado a procurar a 
Central de Flagrantes para 
o registro do crime. O carro 
ainda não foi recuperado.

Vinicius LOPES 
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Donald Trump intima o 
Pentágono que libere 
informações secretas 

sobre OVNIs em 180 dias
Um relatório revelando mais detalhes sobre a for-
ça-tarefa do governo dos EUA pesquisando Fe-
nômenos Aéreos Não Identificados (UAPs), mais 
comumente conhecidos como OVNIs, está pro-
gramado para ser divulgado. No encerrar de seu 
governo, o presidente Donald Trump assinou de-
creto exigindo que os serviços de inteligência dos 
EUA apresentassem um relatório sobre OVNIs ao 
comitê de inteligência do Senado dentro de 180 
dias, algo inédito e nunca feito por algum chefe de 
estado estadunidense antes. 

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

Segundo os detalhes do decreto, o relatório deve 
incluir uma análise detalhada de dados de fenô-
menos aéreos não identificados e relatórios de in-
teligência coletados ou mantidos por quase todas 
as agências de inteligência do país. Deve conter 
identificação de quaisquer incidentes ou padrões 
que indiquem que um adversário em potencial 
pode ter alcançado capacidades aeroespaciais re-
volucionárias que poderiam colocar em risco as 
forças convencionais ou estratégicas dos Estados 
Unidos.
O ex-secretário de defesa Christopher Mellon, tui-
tou que tinha esperanças de que o novo governo 
“executaria rigorosamente suas prerrogativas de 
supervisão” nesta área, e acrescentou que as pre-
ocupações do público e de numerosos militares 
foram ignoradas pela burocracia da segurança na-
cional por muito tempo, e agora seriam reveladas. 
O assunto parece bem sério, pois o próprio Pen-
tágono liberou 3 vídeos no início do ano passado, 
além de detalhando encontros entre aeronaves 
da marinha dos EUA e OVNI’s no ano passado. 
Os três vídeos curtos foram gravados por pilotos 
da marinha em novembro de 2004 e janeiro de 
2015.
Ao contrário do que muitos pensam, governos 
como França, Reino Unido, Chile, Argentina e até 
o Brasil já liberaram registros sobre encontros de 
forças militares com OVNI’s. O que intriga a todos, 
é o fato de que o EUA, considerado o país que 
mais acoberta informações ufológicas, vai abrir 
finalmente seus arquivos. Tudo indica que o go-
verno estadunidense está liberando informações 
gradualmente, preparando o mundo para que se 
preparem para grandes novidades que chocariam 
se fossem apresentadas de uma vez só. É pes-
soal, pelo visto 2021 será mais emocionante e 
impactante do que 2020!!

A coluna Fronteiras da Astronomia é mais uma 
ação de divulgação científica do CARP (Clube de 
Astronomia Rio Preto) e na reportagem acima ti-
vemos parceria com o GEPURP (Grupo de Estudos 
e Pesquisas Ufológicas Rio Preto) www.fb.me/ufo-
logiariopreto

Equipe de psicólogos do Bezerra Matheus Colombari 
Caldeira, Valéria de Morais Polvarini, Rodrigo Mostaço 
Andrade e Liesly Soares Prado Silva

Divulgação

JANEIRO BRANCO

Campanha alerta sobre os 
cuidados com a saúde mental

Janeiro é o mês dedicado à 
saúde mental. Por esse motivo, 
o movimento Janeiro Branco foi 
criado no Brasil em 2014 e tem 
o objetivo de chamar a atenção 
para as questões relacionadas 
à saúde mental e emocional 
das pessoas. Em Rio Preto, o 
Hospital Bezerra de Menezes, 
especializado no tratamento 
de pacientes com transtornos 
mentais, aderiu a campanha 
e realizará um evento sobre o 
tema no Riopreto Shopping no 
próximo dia 28, a partir das 
18h.

“Essa ação consiste em 
uma palestra sobre o impacto 
da Covid-19 para a saúde men-
tal. Além disso, nossa equipe 
estará presente no local e à 
disposição da população para 
realizar atendimentos”, co-
mentou o psicólogo analista de 
RH do hospital, André Ribeiro 
Gregório.

De acordo com André, o 
Bezerra conta atualmente com 
uma equipe de quatro psi-
cólogos divididos por alas de 
atendimentos. Em média, cada 
um dos profissionais atende 
60 pacientes por semana no 
hospital. Cerca de 70% dos 
atendimentos são feitos pelo 
SUS.

Um dos psicólogos da equi-
pe, Matheus Colombari Caldei-
ra, afirmou que não é possível 
dizer quais são os problemas 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

relacionados à saúde mental 
mais comuns neste período de 
pandemia, pois é possível que o 
conflito já estivesse presente na 
pessoa e a pandemia fez com 
que ele se manifestasse. 

“A pandemia tem apresen-
tado nossa impotência, nossos 
limites, a fragilidade de nosso 
corpo, nossa finitude e mais 
cruelmente a de quem ama-
mos. A arte de saber perder 
sempre foi uma dificuldade e 
não somente das crianças. A 
possibilidade de perda junta-
mente com sua imprevisibilida-
de nunca esteve tão presente. 
Todo este cenário solicita um 
novo modo de conviver, de re-
aprender as relações, exigindo 
ainda mais do ser humano, 
em condições cada vez mais 
vulneráveis”, afirmou Matheus.

O psicólogo também ressal-
ta que não é possível oferecer 
orientações gerais, pois deve se 
considerar as particularidades 
de cada caso. “Algo importante 
a ser ressaltado é que a saúde 
mental não é somente parti-
cular, e sim uma construção 
coletiva que depende do outro 
para que se mantenha bem”, 
comentou.

Caldeira ainda falou sobre 
a importância de não confundir 
sofrimento com depressão. Para 
ele, a ideia de depressão pode 
ser uma maneira particular que 
o sujeito encontrou para lidar 
com o seu sofrimento. “É im-
portante manter a relação sau-
dável para que a família possa 
dialogar sobre seu sofrimento, 

Guilherme BATISTA

facilitando a cada membro dizer 
de si, e construir um vínculo e 
abertura para a solução dos 
problemas, que sem dúvida 
sempre vão existir. Além do su-
porte familiar é importante con-
tar com os sistemas públicos 
de saúde, que devem fornecer 
suporte para os momentos de 
crise e o tratamento contínuo 

conforme demanda”, afirmou 
o psicólogo.

O Hospital Bezerra de Me-
nezes é um hospital filantrópico 
e depende de doações para 
a realização de determinados 
atendimentos e atividades. In-
teressados em colaborar podem 
entrar em contato pelo telefone 
(17) 4009-7777.

Regional de Ensino tem apenas 
27 alunos em recuperação

A Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo iniciou 
nesta semana a realização de 
aulas de Recuperação Inten-
siva para os alunos que não 
atingiram o rendimento míni-
mo esperado em relação ao 
ano letivo de 2020. Segundo a 
Educação, a região da Diretoria 
de Ensino de São José do Rio 

Preto conta com pouco mais 
de 20 mil alunos matriculados 
e apenas 27 ficaram em recu-
peração.

“Foram diversos motivos 
que causaram essa situação, 
após um ano tão atípico como 
2020. Através da busca ativa 
das escolas e professores de 
alunos que não haviam entre-
gado o mínimo ou nenhuma 
atividade foi possível identifi-

Vinicius LIMA

car os que precisavam dessa 
nova chance para garantir a 
continuidade do aprendizado 
dos alunos e evitar o abandono 
escolar, em meio a pandemia”, 
afirmou o subsecretário de 
articulação regional da Secre-
taria de Educação, Henrique 
Pimentel.

Ele também explicou como 
estão funcionando as aulas. 
“Para a recuperação intensiva 
foi definido o máximo de 6 
alunos por sala de aula pre-
sencial, a aferição obrigatória 
de temperatura na entrada 
e os cuidados com higiene 
em todo o ambiente escolar. 
Para a retomada, a Seduc-SP 
adquiriu e distribuiu uma série 
de insumos destinados tanto 
aos estudantes quanto aos 
servidores, como máscaras de 
tecido, face shields (protetor 
facial de acrílico), termômetros 
a laser, totens de álcool em gel, 
entre outros”

De acordo com Pimentel 

REFORÇO ESCOLAR

Sérgio SAMPAIO
a carga horária das atividades 
de recuperação é de 25 aulas 
semanais que podem ser rea-
lizadas em três turnos (diurno, 
vespertino e noturno), distri-
buídas em cinco aulas diárias. 
As aulas nos anos iniciais do 
ensino fundamental terão 50 
minutos, enquanto as aulas 
nos anos finais do ensino fun-
damental e no ensino médio 
terão duração de 45 (quarenta 
e cinco) minutos cada.  Segun-
do ele, o foco está sendo em 
português e matemática, mas 
cada unidade escolar pode 
ofertar outras disciplinas con-
forme a necessidade da turma.

Os alunos devem compa-
recer no mínimo à 75% das 
aulas para avançar para o ano/
série seguinte. Os anos letivos 
de 2020 e 2021 serão consi-
derados como um único ciclo 
contínuo. Por isso, a avaliação 
da aprendizagem será feita ao 
longo de oito bimestres (quatro 
de 2020 e quatro de 2021).

Alunos durante recuperação escolar

SUCULENTAS

Plantas viram moda e ajudam 
retomada de vendas

Elas são pequenas no ta-
manho, mas grandiosas na 
resistência, um jardim de su-
culentas encanta os olhos de 
quem vê, seja pela mistura de 
cores, texturas ou compondo 
belos arranjos em vasos.

O fato é que o cultivo das 
suculentas virou tendência na 
decoração e pode transformar 
o ambiente, casa ou até esta-
belecimento comercial.

Na Ceagesp de Rio Preto,  
José Renato Martins Nogueira 
da Dido Flores explica que 
a venda das suculentas por 
serem a planta do momento, 
aumentaram em torno de 20% 
e tem preços variados. “Depen-
de muito do tamanho do vaso, 
mas temos a partir de R$3,00”, 
afirma.

E as opções são as mais 
variadas, tem os cactos, as 
suculentas menores, maiores, 
e os preços de R$12 a R$20 
reais.  A Rosa de Pedra  por 
exemplo  é delicada, resistente 
e muito charmosa, e se tornou 
uma tendência de decoração, 

custa R$8,00 o vaso menor. Há 
também a Espada de São Jorge 
que custa R$10,00.

José Renato afirma que os 
clientes procuram bastante 
também a suculenta  Rabo de 
Jacaré, custa R$50,00.

A engenheira agrônoma  Ana 
Carolina Rodrigues de Rio Preto, 
tem sua coleção e afirma que as 
suculentas são plantas de fácil 
cultivo, requerem pouca água 
e um ambiente iluminado para 
continuarem seu desenvolvimen-
to. “Elas guardam água em suas 
folhas e esse é um dos motivos 
que precisam de água uma vez 
por semana, só deixar em um 
cantinho ensolarado que elas 
vão adorar” comenta.

A agrônoma também explica 
que por serem plantas pequenas 
vão bem em todos os tipos de 
ambientes, podem ser cultiva-
das em apartamentos, além 
das casas.

“Caso, tenha um vaso dentro 
de casa só certifique-se de co-
locar em um local com boa lu-
minosidade. Tanto as suculentas 
quanto os cactos não precisam 
de muita água”, conclui.

Janaína PEREIRA

Suculentas 
viram moda e 
ajudam merca-
do de flores

Guilherme BATISTA
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RECLAME AQUI 

Divulgação

DICAS PARA O CONSUMIDOR 
QUE É VÍTIMA DE FRAUDE

ALERTA PARA 
ANÚNCIO FALSO 
DE VACINA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Divulgação

Após receber 
denúncias nas 

redes sociais de oferta 
de vacina contra 
o coronavírus, o 
Procon-SP alerta os 
consumidores a � carem 
atentos e denunciarem 
esse tipo de golpe. 
A vacina contra o 
coronavírus ainda não 
foi disponibilizada no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e não chegou às 
clínicas particulares ou 
farmácias.
“As pessoas, diante 
da grave situação que 
estamos vivendo, 
adquirem essas vacinas 
que, obviamente, não 
serão entregues. Trata-
se de um golpe, de 
uma empresa que não 
existe, que abusa do 
medo e insegurança dos 
cidadãos. Isso é crime e 
o Procon-SP vai atuar 
junto com a Polícia 
Civil”, avisa Fernando 
Capez, diretor executivo 
do Procon-SP.
 O site denominado 
Farmácia 24 horas, que 
está no ar, anuncia a 
venda de vacina contra 
o coronavírus por R$ 
98,00 dez caixas com dez 
doses. 
 O caso será 
encaminhado para 
a Divisão de Crimes 
contra o Consumidor 
da Polícia Civil para as 
providências no âmbito 
criminal.
As denúncias podem 
ser feitas no site, no 
aplicativo (Procon.SP) 
e nas redes sociais do 
Procon-SP. Os per� s 
o� ciais são: @proconsp 
(facebook e instagram) 
e @proconspo� cial 
(twitter) e o site é www.
procon.sp.gov.br

Criminosos estão usando 
a pandemia para aplicar 

golpes nos consumidores; 
caso será encaminhado à 

polícia civil

O consumidor 
que sofrer 
uma 
fraude em 

seu cartão de crédito 
tem o direito de 
pedir o cancelamento 
de compras feitas 
indevidamente. Caso 
a operadora do cartão 
de crédito clonado se 
recuse a suspender as 
compras fraudulentas 
e o cliente se sinta 
obrigado a pagar a 
cobrança, ele possui 
o direito de reaver 
todos os valores pagos 
indevidamente em 
dobro, nos termos do 
art. 42, § único do CDC.
Fato é que a clonagem 
de cartão de crédito, 
ou qualquer fraude que 
eventualmente possa 
ocorrer na utilização 
da tarjeta magnética, 
é um risco do negócio 
das administradoras de 
crédito. Ora, é evidente 
que o consumidor deixa 
muitas vezes de utilizar 
o dinheiro e outros 
meios de pagamento, 
ante a segurança e 
a praticidade que 
os cartões lhes 
oferecem. Portanto 
as administradoras de 
cartões têm que garantir 
um ambiente seguro 
para a utilização de 
seus serviços, devendo 
suspender quaisquer 

cobranças provenientes 
de fraudes, no momento 
em que as compras 
forem contestadas pelos 
consumidores. Saiba que 
este direito é garantido 
ao consumidor 
independentemente dele 
ter um seguro contra 
perda e roubo.

Ao verifi car na fatura, 
compras não realizadas, 
avise imediatamente 
a sua administradora 
através do (SAC) 
Serviço de Atendimento 
ao Cliente, bem como 
peça o cancelamento e 
a substituição do cartão 
de crédito clonado por 
um novo, anotando o 
número de protocolo.
 Saiba que por lei 
após a abertura de um 
protocolo junto ao 
SAC, às informações 
solicitadas pelos 
consumidores deverão 
ser imediatamente 
atendidas e as 
pendências resolvidas 
no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis. 
(art. 17, decreto nº 
6.523/2000).
 Declare todos os 
valores que não 
reconhece, pedindo 
a imediata suspensão 
da cobrança, com a 
emissão de uma nova 
fatura, sem os valores 
contestados.
 Se, porventura o 
consumidor somente 
após pagar a sua fatura 
percebeu a fraude 
em seu cartão de 

crédito, ou ainda, caso 
a administradora se 
recuse a suspender as 
compras contestadas, 
os valores pagos 
indevidamente deverão 
ser devolvidos em 
dobro.
 Se o valor indevido 
ensejar juros pelo uso 
do cheque especial, 
nos casos em que as 
faturas são pagas no 
débito automático, 
a administradoras 
também será obrigada 
a devolver esses valores 
em dobros, diminuindo 
os prejuízos que 
eventualmente o cliente 
venha a suportar.
 Caso a compra 
fraudulenta tenha sido 
realizada parcelada, 
além de seguir todos 
os passos acima, é 
importante  registrar um 
Boletim de Ocorrência 
e comunicar os órgãos 
de proteção ao crédito, 
como Serasa e SCPC, 
se prevenindo de 
futuros problemas. 
Por fi m, se você tiver 
alguns de seus direitos 
descumpridos pelas 
administradoras de 
cartões de crédito, 
formalize uma 
reclamação junto ao 
PROCON de sua 
cidade, e se mesmo 
assim não surtir efeito, 
consulte um advogado 
de sua confi ança e 
recorra ao Poder 
Judiciário para ressarcir 
seus prejuízos materiais 
e morais.

PAULO CESAR FARINA - ENFERMEIRO
PAULO CESAR    -  O 
CONSUMIDOR QUE COMPRA 
ALIMENTO DETERIORADO 
OU FORA DO PRAZO DE 
VALIDADE TEM O DIREITO 
DE TROCAR O PRODUTO 
OU A RESTITUIÇÃO DO 
DINHEIRO? 

SOS -   Este direito está 
determinado no art. 18 
do Código de Defesa do 
Consumidor, que trata de 
vícios de qualidade.
O consumidor deve checar se 
o produto veio estragado de 
fábrica ou dani� cado no ponto 
de venda para ver quem será o 
responsável por arcar com os 
custos.
O primeiro passo é levar de 
volta o produto no ponto de 
para troca ou devolução do 

seu dinheiro.
Exija a Nota Fiscal, sem este 
documento não há como 
trocar o produto ou abrir 
reclamação junto ao Procon.

PAULO CESAR    -  E SE APÓS 
A INGESTÃO DO ALIMENTO 
VENCIDO O CONSUMIDOR 
TER PROBLEMAS DE SAÚDE? 

SOS -   O responsável 
deve pagar todas as 
despesas com consulta, 
internações e remédios, 
para isto o consumidor 
deve ter Nota Fiscal, o 
diagnóstico do médico ou 
laudo comprovando que o 
alimento estava estragado, 
por outro lado, o consumidor 
pode entrar judicialmente 
pleiteando Ação Indenizatória.  

MARIA DO CARMO TRIGO – 
OPERADORA DE CAIXA
MARIA DO CARMO   -  A 
LIQUIDAÇÃO, PROMOÇÃO,  
QUEIMA DE ESTOQUE 
OU OFERTA,  EXIMI A 
RESPONSABILIDADE DE 
QUEM VENDE?  

SOS -   A venda de produtos ou 
liquidação se constitui em uma 
relação normal de consumo.  
Portanto, devem ser cumpridas 
integralmente as normas 
estabelecidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor. 
Não isente os fornecedores 
da obrigação de trocar algum 
item em caso de vício ou 
defeito que não foi informado.
Por outro lado, eventuais 
defeitos devem ser 

informados, dessa forma 
o fornecedor se isenta da 
obrigação de troca ou reparo, 
deve constar na nota � scal 
do produto os defeitos 
apresentados pelo mesmo.
O prazo de garantia legal para 
reclamação de vícios de fácil 
constatação é de 30 dias para 
bens não duráveis e de 90 dias 
pra bens duráveis.
O fornecedor tem 30 dias para 
sanar o vicio ou defeito, caso 
ele não cumpra, está obrigado 
a trocar o produto ou devolver 
o dinheiro.
A troca deverá ser imediata 
se o produto for considerado 
essencial, como é o caso de 
remédios e alimentos.

CARLA REGINA FONSECA - BALCONISTA
CARLA -  O CONSUMIDOR 
PRECISA LEVAR O FARDO 
INTEIRO DE UM PRODUTO 
QUANDO SÓ PRECISO DE 
UMA UNIDADE?  

SOS -   É bem comum 
encontrar fardos fechados nas 
gôndolas de bebidas, como 
cervejas e refrigerantes, por 

exemplo. O consumidor pode 
fazer a compra fracionada 
desde que a separação 
preserve as informações 
obrigatórias do fabricante 
na embalagem e não 
comprometa a integridade 
do item em questão. (artigo 
39 do Código de Defesa do 
Consumidor)
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ANGRA DOS REIS  - O jornalista, Daniel Rondano, juntou 
sua turminha: Mateus Silva, Humberto Carneiro, Franco 
Patriani D’andrea, Victor Bernardi, Maria Fernanda Facio, 
Francisco Garcia e Mariana Prette, e zarpou para a Ilha 
de Caras, em Angra dos Reis. Eles passaram o Réveillon 
por lá. 

ESBANJANDO BELEZA  -  Musa de hoje, a bela Tamires 
Rondano em pose especial para a coluna 

FAMOSA - Thaeme Mariôto da dupla com Thiago desa-
bafa sobre difi culdades com a fi lha. A cantora conta que 
Liz quer mamar a noite toda e, por não dormir, no outro 
dia fi ca irritada. Thaeme quer desmamar Liz. Segundo a 
mãe, a pequena tem difi culdade com o sono, mais é um 
bebê dócil. 

FESTA DE ANIVERSÁ-
RIO    - Para comemorar 
os três anos da linda 
Laura, completados no 
dia 31 de dezembro, a 
família organizou uma 
linda festa, com o tema 
da decoração das prin-
cesas da Disney. A fes-
ta foi realizada em Eca-
tu sitio da família. Na 
foto de cima, a pequena 
está com seus pais, e 
na foto ao lado, com a 
sua mãe Mirian Lee.  

QUINTA DO GOLFE   - A Verinha e sua mãe Etelvina du-
rante café da manhã no Ano Novo. Adorei um coffee bre-
ak cinco estrelas. Amigas, merci.

ESPORTE 

O Mirassol garantiu uma clas-
sificação histórica neste sábado 
(9). Jogando fora de casa, o Leão 
bateu a Aparecidense por três a 
dois e garantiu a classificação para 
a semifinal da Série D do Campe-
onato Brasileiro e o acesso inédito 
para a Série C. É a primeira vez na 
história que o Mirassol chega na 
terceira divisão nacional. A última 
vez que a região teve uma equipe 
na Série C foi em 2006 com o 
América de Rio Preto.

Precisando do resultado, a 
Aparecidense tentou pressionar 
no início, mas primeira chance de 
gol foi do Mirassol. Neto recebeu 
na cara do gol aos cinco minutos 
e chutou rasteiro. O goleiro Tony 
espalmou pra escanteio. A equipe 
goiana seguiu no ataque e fez um 
a zero aos 16 minutos. Uederson 
cruzou da direita e Alex Henrique 
ganhou de cabeça do zagueiro 
Danilo Boza para abrir o placar.

O Leão respondeu na sequên-
cia com uma cobrança de lateral 
pra área e Igor finalizando para a 
defesa de Tony. Ainda antes do fim 
da primeira etapa, a Aparecidense 
chegou com Negueba, que rece-
beu dentro da área e manou por 
cima do gol de Jeferson.

O técnico Eduardo Batista 
modificou todo o ataque do Mi-
rassol no intervalo e o time voltou 
mais ofensivo no segundo tempo, 
mesmo debaixo de forte chuva. 
Aos 26 minutos, o Leão perdeu 
o atacante França, que levou 
segundo amarelo depois de dar 
um carrinho no goleiro Tony. No 
entanto, a equipe da região nem 
teve tempo de sentir a expulsão, 
pois na jogada seguinte Lucas 
Silva cruzou rasteiro para Vinicius 
empatar o jogo.

O Mirassol ainda conseguiu 
virar o duelo com Lucas Silva re-
cebendo João Carlos e tocando na 
saída do goleiro aos 33 minutos. 
A Aparecidense se lançou para 
o ataque e criou boas chances 
com atacante Marcos Paulo, que 
empatou o jogo novamente após 
completar de cabeça aos 44 mi-
nutos. No último lance da partida, 
Lucas Silva foi derrubado na área e 
o juiz marcou pênalti. Na cobran-
ça, João Carlos fez três a dois e 
definiu o acesso do Mirassol.

O Leão agora espera a de-
finição do duelo entre Marcílio 
Dias e Altos para conhecer seu 
adversário. Neste domingo (10) 
ainda haverá o confronto entre 
Novorizontino e Fast e Floresta e 
América-RN.

Mirassol vira 
com um a menos 
e garante acesso 

para a Série C
Vinícius LIMA

COMÉRCIO EXTERIOR

Rio Preto registra em 2020 o maior 
valor em exportações da década

Rio Preto registrou em 
2020 o maior valor em expor-
tações dos últimos dez anos 
com US$ 27,2 milhões em 
vendas. O número represen-
ta um aumento de 14% em 
relação à 2019. Só no mês 
de dezembro foram US$ 4 
milhões em exportações. An-
tes disso, o maior valor havia 
sido em 2010, com US$ 44,7 
milhões.

“Eu não imaginava que 
teríamos esse índice. Acre-
dito que isso deve ao fato de 
muitos empresários terem 
descoberto as possibilidade 
no mercado americano, que 
está evitando comprar produ-
tos da China. Outro fator é a 
alta do dólar, que acaba sendo 
atrativo para os empresários 
rio-pretenses”, afirmou Paulo 

Narcizo Rodrigues, especialis-
ta em comércio exterior e pro-
prietário da Caribbean Express.

Os Estados Unidos apa-
rece como o segundo maior 
destino das exportações de 
Rio Preto com 20%. A China 
lidera, sendo responsável por 
25% das vendas. Hong Kong 
(12%), Chile (6,3%) e Paraguai 
(5,7%). Os principais produtos 
exportados são: carnes de 
animais da espécie bovina 
congeladas (25%), miudezas 
comestíveis de animais (12%), 
preparações capilares (9,9%) 
e artigos e aparelhos ortopé-
dicos (8,5%).

Apesar na alta nas expor-
tações, o município ficou pelo 
10º ano consecutivo com o 
saldo negativo na balança 
comercial, com um déficit de 
US$ 61,1 milhões. Foram US$ 
88,3 milhões em importações, 

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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uma diminuição de 22% em 
comparação com 2019.

“Assim como alta do dólar 
favorece as exportações, ela 
acaba consequentemente 
prejudicando as importações. 
O frete de importar produtos 
da China ficou mais caro e as 
empresas que mais costumam 
comprar de fora aqui em Rio 
Preto diminuíram a quantida-
de de produtos comprados”, 
comentou.

Os principais produtos 
comprados são peixes fres-
cos ou refrigerados (38%), 
diodos, transistores e dispo-
sitivos semelhantes (17%) e 
aparelhos para interrupção de 
seccionamento (4,1%). Já os 
países dos quais os rio-preten-
ses mais importam são Chile 
(40 %), China (38%), Estados 
Unidos (7,8%) e Alemanha 
(3,1%).

OPORTUNIDADES Atendimentos e procura por cursos 
profissionalizantes crescem em Rio Preto

O escritório regional do 
Sebrae de São José do Rio 
Preto encerrou 2020 com um 
aumento de 48,3% nos aten-
dimentos em comparação com 
2019. Foram 48.564 no ano 
passado contra 23.476 em 
2019. O número de pessoas 
que participaram de oficinas, 
palestras, seminários e cur-
sos também subiu, saindo de 
8.489 no ano retrasado para 
20.475 em 2020, um cresci-
mento de 141%.

A vendedora autônoma Da-
lila de Oliveira Martins foi uma 
das que procuraram curso no 
Sebrae em 2020. “Comecei a 
vender peixes neste ano com o 
objetivo de comprar um com-
putador para meu filho estudar. 
Realizei de empreendedorismo 
e ele me ajudou a abrir a men-
te, como fazer marketing e 
controlar gastos. Hoje consigo 

vender quase 100 kg de peixes 
por mês”, afirmou.

O número de MEIs (Micro-
empreendedor Individual) foi 
crescendo ao longo de 2020, 
saindo de 32.395 em janeiro 
para 38.084 em novembro 
(dados de dezembro não fo-
ram ainda divulgados pelo 
Ministério da Fazenda). “Nós 
notamos diferentes perfis entre 
as pessoas que procuraram os 
cursos. Muitos começaram a 
empreender por necessidade 
durante a pandemia, mas 
outros já tinham a ideia de 
iniciar o próprio negócio. Os 
cursos por EAD foram os que 
mais cresceram, mas já reto-
mamos com aulas presenciais, 
seguindo todos os protocolos”, 
afirmou Poliana Barbosa, ana-
lista de negócios do Sebrae de 
Rio Preto.

Inscrições abertas
O Sebrae-SP está com 

348 vagas abertas para cursos 
presenciais em São José do 
Rio Preto, Catanduva, Ibirá e 
Olímpia no mês de janeiro. 
Podem se inscrever pessoas 
que planejam a abertura do 
negócio próprio e também 
quem já tem empresa aberta e 
busca orientação para organizar 
o empreendimento.

Serão abertas 17 turmas, 
que serão divididas de acordo 
com o perfil do inscrito: pessoa 
física ou pessoa jurídica. Quem 
ainda não tem empresa pode 
se inscrever no curso Descom-
plique para receber orientações 
sobre comportamento empre-
endedor, tipos de empresa e 
como se formalizar, modelo 
de negócios Canvas, plano de 
marketing e estratégias, e con-
troles e indicadores financeiros.

Mais informações podem 
ser adquiridas pelos telefo-
nes (17) 3214-6688 ou (17) 
99175-5616.

Vinícius LIMA

A vendedora autônoma Dalila de Oliveira Martins foi uma 
das que procuraram curso no Sebrae em 2020

Arquivo PEESOAL
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Barbearia e Salão de Beleza dos 
Motoristas estão funcionando 

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

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

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

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

Salão de Beleza 
dos Frentistas 

O Salão de Beleza dos 
frentistas tem ho-

rários alternados entre os 
períodos da manhã e tarde 
de segunda a sexta-feira. 

O salão do sindicato 
atende em dias alternados 
no período da manhã e da 
tarde ficou definido que 
as terças e quintas-feiras 

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

Outras in formações 
podem ser obtidas pelo 
telefone do sindicato 17 
3219-9400 ou pessoal-
mente na sede Rua Euri-
des da Cruz, 164, Jardim 
Paraiso. 

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

Comerciários têm Centro de 
Benefícios a sua disposição

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

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

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

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

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

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

sexta-feira das 9 às 19 horas e aos sábados das 8 às 18 horas;
Academia – Por conta da limitação de 10 horas por dia 

apenas a Academia continua com este horário limitado de 
funcionamento sendo dividido em 5 horas no período da 

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

manhã das 6 às 11 horas e 5 horas no período da tarde/
noite das 16 às 21 horas de segunda a sexta-feira. 

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

Farmácia Siticom tem medicamento a preço de custo

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

sua disposição a farmácia na sede do sindicato com medi-
camentos e produtos a preço de custo.
Cuidados – por conta da pandemia da Covid-19 – foi co-
locada a disposição álcool em gel para ser utilizado pelos 
associados e dependentes que foram a local.
A farmácia funcionar de segunda a sexta-feira das 8h00 às 
18h00 e aos sábados das 8h00 às 12h00. 
A farmácia criada pela diretoria do sindicato tem como 
objetivo ajudar na redução dos gastos do trabalhador que 
precisa de medicamentos ou produtos de higiene pessoal.
Este benefício fica na sede do Siticom Rua Tiradentes, 
2434, Boa Vista o telefone é o 17 3214-9325.
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 EDITAL n° 3003/2021

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: MONA EMPREENDIMETOS S/A.
COMP: ELSON MOUCO JUNIOR
CORR.: 
CAD Nº: 106562000
NOT. Nº: 202817
END: R JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 24, BAIRRO: JD. 
MOYSES MIGUEL HADDAD
NOME: JOSÉ ALVARO LOURENÇO GASQUES
COMP:
CORR.: JOSÉ ALVARO LOURENÇO GASQUES
CAD Nº: 107209000
NOT. Nº: 202552
END: R DOS RADIALISTAS RIOPRETENSES, QD J, LOTE 
25, BAIRRO: JD. MORUMBI
NOME: J S DONZELINI & CIA LTDA ME
COMP:
CORR.: 
CAD Nº: 413340000
NOT. Nº: 202813
END: R. PROPÉRCIO FERRAREZI, QD 60, LOTE 24, BAIR-
RO: JD. SÃO FRANCISCO
NOME: JORGE DONIZETE DOS REIS
COMP:
CORR.: JORGE DONIZETE DOS REIS
CAD Nº: 238686000
NOT. Nº: 202595
END: R. JOÃO SALOMÉ, QD A, LOTE 04, BAIRRO: RES. 
MONTE VERDE
NOME: VALDECIR DE PAULA
COMP:
CORR.: VALDECIR DE PAULA
CAD Nº: 205881000
NOT. Nº: 202658
END: R. CHAVANTES, 1119, QD I, LOTE 13, BAIRRO: VILA 
BOA ESPERANÇA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: MARIA APARECIDA DE SANDRE TREVIZAN
CORR.: MARIA APARECIDA DE SANDRE TREVIZAN
CAD Nº: 266525000
NOT. Nº: 202741
END: R. OSWALDO GRACIANO, QD 33, LOTE 01, BAIR-
RO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: MARIA ALICE APARECIDA DE SIQUEIRA BUISSA
COMP: LUIZ FERNANDO GONTIJO
CORR.: LUIZ FERNANDO GONTIJO
CAD Nº: 246355000
NOT. Nº: 202591
END: R. MITIO ITO, QD 35, LOTE 744, BAIRRO: PQ. DAS 
AROEIRAS II
NOME: CARLOS DE MARQUI
COMP: SONIA REGINA CALDEIRA FERREIRA
CORR.: SONIA REGINA CALDEIRA FERREIRA
CAD Nº: 238445000 
NOT. Nº: 202603
END: R. ELVIRA CELESTINO CÂNDIDO, QD 04, LOTE 123, 
BAIRRO: PQ. DAS AROEIRAS
NOME: CARLOS DE MARQUI JUNIOR
COMP:
CORR.: CARLOS DE MARQUI
CAD Nº: 246077000
NOT. Nº: 202577
END: R. DEISE ROLLEMBERG TREFIGLIO, QD 01, LOTE 
04, BAIRRO: PQ. DAS AROEIRAS II
NOME: GIULIAN DIAS
COMP: RAFAEL FRANCISCO DE FARIAS
CORR.: RAFAEL FRANCISCO DE FARIAS
CAD Nº: 239366000
NOT. Nº: 202575
END: R. SINÉSIO BESSAN, QD 25, LOTE 09, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: ANTONIO FRANCISCO CIDRAO, ESPOLIO DE
CORR.: ANTONIO FRANCISCO CIDRAO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 239942000
NOT. Nº: 202590
END: R. GUIDO CHINELLO, QD 35, LOTE 26, BAIRRO: 

RES. NATO VETORASSO
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: FERNANDO ANTONIO JORGE
CORR.: FERNANDO ANTONIO JORGE
CAD Nº: 239887000
NOT. Nº: 202627
END: AV. APARECIDA DE SOUZA VETORAZZO, QD 33, 
LOTE 16, BAIRRO: RES. NATO VETORASSO
NOME: SETPAR S/A
COMP: ELISANGELA DE FATIMA MARQUEZAN
CORR.: ELISANGELA DE FATIMA MARQUEZA
CAD Nº: 900751000
NOT. Nº: 202840
END: R. REGIS RODRIGO CLEMA, QD 06, LOTE 01, BAIR-
RO: LOT. PQ. DAS AMORAS
NOME:  DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP.: CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CORR:  CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CAD Nº: 312479000
NOT Nº: 202386
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, QD B, LOTE 31, BAIR-
RO: PQ. SÃO MIGUEL 
NOME:  RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
COMP.: 
CORR:  RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CAD Nº: 403424000
NOT Nº: 202832
END: R. MAXIMIANO MENDES, QD 19, LOTE T, BAIRRO: 
VILA SANTA CRUZ
NOME: ELIANE OLA RIBEIRO DE AZEVEDO
COMP: 
CORR.: ELIANE OLA RIBEIRO DE AZEVEDO
CAD Nº: 251326000
NOT. Nº: 202670
END: R. SILVINA PEREIRA DE MELO SANTOS, QD 09, 
LOTE 29, BAIRRO: RES. SANTA CRUZ
NOME: VETORASSO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
LTDA
COMP: MARTINHO JOSE DE SOUZA
CORR.: MARTINHO JOSE DE SOUZA
CAD Nº: 251400000
NOT. Nº: 202674
END: R. RUBENS REGINALDO MARCONI, QD 12, LOTE 
15, BAIRRO: RES. SANTA CRUZ
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: JOSE VITOR RIBEIRO DE AGUIAR
CORR.: JOSE VITOR RIBEIRO DE AGUIAR
CAD Nº: 258677000
NOT. Nº: 202738
END: R. LAISSA CRISTINA FRENEDA, QD 6, LOTE 16, 
BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP:  ELEOZINA AFONSO PIMENTA
CORR.: ELEOZINA AFONSO PIMENTA
CAD Nº: 264089000
NOT. Nº: 202758
END: R. LUZIA PEREIRA POLOTTO, QD 08, LOTE 11, 
BAIRRO: ARY ATTAB II
NOME: FRANCISCO RICARDO GIARDINI
COMP: 
CORR.: 
CAD Nº: 410019003
NOT. Nº: 202812
END: R. CLEMENTE MARTON SEGURA – PADRE, 260, QD 
16, LOTE 18-17, BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA
COMP: LUCIANO GONÇALVES LEITE
CORR.: LUCIANO GONÇALVES LEITE
CAD Nº: 256193000
NOT. Nº: 202798
END: R. HUGO PADALINO FILHO, QD 11, LOTE 10, BAIR-
RO: RES. J.MACEDO
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CORR.: LEIDIANE RODRIGUES DA SILVEIRA
CAD Nº: 254834000
NOT. Nº: 202907
END: R. LAMARTINE DA SILVA FÉLIX, QD 11, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. CAETANO II
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: 
CORR.: 
CAD Nº: 242681000
NOT. Nº: 202906
END: R. ANÍBAL SIMÕES, QD, LOTE, BAIRRO: SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO F – DUAS VENDAS- CONJ. HAB.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
CAETANO II SPE LTDA
COMP: WINSTON SUCCI FILHO
CORR.: WINSTON SUCCI FILHO 
CAD Nº: 254640000
NOT. Nº: 202900
END: R. DR. MARCOS ÁVILA, QD 01, LOTE 26, BAIRRO: 
RES. CAETANO II
NOME:  CESAR AUGUSTO BRAGADA
COMP.: 
CORR:
CAD Nº: 407419003
NOT Nº: 202657
END: AV. MURCHID HOMSI, 629, QD D, LOTE 1-2-3-6-7-
24-25, BAIRRO: JD. ANALICE
NOME:  BASILIO BAFFI
COMP.: 
CORR: BASILIO BAFFI
CAD Nº: 409873000
NOT Nº: 202651
END: R. DIONÍSIO FERREIRA DOS REIS FILHOS, QD 28, 
LOTE 10-11P, BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: ANA BRESEGUELO
COMP.: 
CORR: ANA BRESEGUELO
CAD Nº: 200104541
NOT Nº: 202828
END: R. ADIP CHAIM ELIAS HOMSI, QD 13, LOTE 16, 
BAIRRO: JD. TARRAF II
NOME: SANSERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MARCAS LTDA
COMP.: 
CORR: SANSERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MARCAS LTDA
CAD Nº: 103835001
NOT Nº: 202884
END: R. CASEMIRO DE ABREU, QD, LOTE 8-8A, BAIRRO: 
VILA REDENTORA
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306005
NOT Nº: 202916
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306004
NOT Nº: 202915
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 15, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: 
CAD Nº: 404306009
NOT Nº: 202914
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 20, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306008
NOT Nº: 202913
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 19, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306007
NOT Nº: 202912
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 18, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306006
NOT Nº: 202911
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: 
CAD Nº: 404276004
NOT Nº: 202910
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 04, BAIRRO: 
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JD. NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: 
CAD Nº: 404276003
NOT Nº: 202909
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 03, BAIRRO: 
JD. NOVO MUNDO
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP.: LEONARDO ELIAS EVANGELISTA
CORR: LEONARDO ELIAS EVANGELISTA
CAD Nº: 267182000
NOT Nº: 202780
END: R. ANTONIO SINHORINI, QD 8, LOTE 11, BAIRRO: 
RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SARITA UINAIARA RIBEIRO
COMP: 
CORR: SARITA UINAIARA RIBEIRO
CAD Nº: 211897000
NOT. Nº: 202709
END: R.  CONCHETA DE BARROS SERRA, 2965, QD 24, 
LOTE 02P/, BAIRRO: RET. ELIZEU CARLOS PINTO 
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP:  KATIUSCIA VERA
CORR.: KATIUSCIA VERA
CAD Nº: 258808000
NOT. Nº: 202560
END: R. ANTÔNIO CARLOS CACERES CASTRO, QD 11, 
LOTE 16, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB 
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS SPE LTDA
COMP.: CRISTINA APARECIDA LIMA
CORR: CRISTINA APARECIDA LIMA
CAD Nº: 256459000
NOT Nº: 202687
END: R. MARIA CORREA PETROCILO, QD 03, LOTE 09, 
BAIRRO: RES. MIRANTE
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP.: CARLOS ROBERTO FUNARI, ESPOLIO DE
CORR: CARLOS ROBERTO FUNARI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 901783000
NOT Nº: 202950
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 11, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: AUTOZONE BRASIL COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS 
LTDA
COMP
CORR: 
CAD Nº: 2210329000
NOT Nº: 202885
END: R. LUIZ PASTEUR, 20, QD 05, LOTE CP/, BAIRRO: 
VILA AEROPORTO
NOME: ARLETE MARIA PUIA SCARPELLI
COMP:
CORR: ARLETE MARIA PUIA SCARPELLI 
CAD Nº: 422980000
NOT Nº: 202874
END: R. ANTONIO DIAS, QD 06, LOTE 27, BAIRRO: JD. 
SÃO MARCO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3004/2021

  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: MONA EMPREENDIMETOS S/A.
COMP: ELSON MOUCO JUNIOR
CORR.: 
CAD Nº: 106562000
NOT. Nº: 202817
END: R JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 24, BAIRRO: JD. 
MOYSES MIGUEL HADDAD
NOME: JOSÉ ALVARO LOURENÇO GASQUES
COMP:
CORR.: JOSÉ ALVARO LOURENÇO GASQUES
CAD Nº: 107209000
NOT. Nº: 202552
END: R DOS RADIALISTAS RIOPRETENSES, QD J, LOTE 
25, BAIRRO: JD. MORUMBI
NOME: J S DONZELINI & CIA LTDA ME
COMP:
CORR.: 
CAD Nº: 413340000
NOT. Nº: 202813
END: R. PROPÉRCIO FERRAREZI, QD 60, LOTE 24, 
BAIRRO: JD. SÃO FRANCISCO
NOME:  RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
COMP.: 
CORR:  RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CAD Nº: 403424000
NOT Nº: 202832
END: R. MAXIMIANO MENDES, QD 19, LOTE T, BAIRRO: 
VILA SANTA CRUZ
NOME:  WALDEMAR ALBINO DA SILVA ESPOLIO
COMP.: 
CORR:  WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT Nº: 202829
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE, BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME:  DENISE MUNHOZ RAMIRES DE SOUZA
COMP.: 
CORR:  DENISE MUNHOZ RAMIRES DE SOUZA
CAD Nº: 209138000
NOT Nº: 202728
END: R. PROFESSOR STÉLIO MACHADO LOUREIRO, 
310, QD 10, LOTE 13-12-P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME:  CESAR AUGUSTO BRAGADA
COMP.: 
CORR:
CAD Nº: 407419003
NOT Nº: 202657
END: AV. MURCHID HOMSI, 629, QD D, LOTE 1-2-3-6-7-
24-25, BAIRRO: JD. ANALICE
NOME:  BASILIO BAFFI
COMP.: 

CORR: BASILIO BAFFI
CAD Nº: 409873000
NOT Nº: 202651
END: R. DIONÍSIO FERREIRA DOS REIS FILHOS, QD 28, 
LOTE 10-11P, BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
NOME: ANA BRESEGUELO
COMP.: 
CORR: ANA BRESEGUELO
CAD Nº: 200104541
NOT Nº: 202828
END: R. ADIP CHAIM ELIAS HOMSI, QD 13, LOTE 16, 
BAIRRO: JD. TARRAF II
NOME: SANSERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MARCAS LTDA
COMP.: 
CORR: SANSERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MARCAS LTDA
CAD Nº: 103835001
NOT Nº: 202884
END: R. CASEMIRO DE ABREU, QD, LOTE 8-8A, BAIRRO: 
VILA REDENTORA
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306005
NOT Nº: 202916
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306004
NOT Nº: 202915
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 15, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: 
CAD Nº: 404306009
NOT Nº: 202914
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 20, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306008
NOT Nº: 202913
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 19, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306007
NOT Nº: 202912
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 18, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306006
NOT Nº: 202911
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: 
CAD Nº: 404276004
NOT Nº: 202910
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 04, BAIRRO: 
JD. NOVO MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP.: 
CORR: 
CAD Nº: 404276003
NOT Nº: 202909
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 03, BAIRRO: 
JD. NOVO MUNDO
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP.: CARLOS ROBERTO FUNARI, ESPOLIO DE
CORR: CARLOS ROBERTO FUNARI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 901783000
NOT Nº: 202950
END: R. NELSON ROMANZINI, QD 9, LOTE 11, BAIRRO: 
LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: AUTOZONE BRASIL COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS 
LTDA
COMP
CORR: 
CAD Nº: 2210329000
NOT Nº: 202885
END: R.LUIZ PASTEUR, 20, QD 05, LOTE CP/, BAIRRO: 
VILA AEROPORTO
NOME: ARLETE MARIA PUIA SCARPELLI
COMP:
CORR: ARLETE MARIA PUIA SCARPELLI 
CAD Nº: 422980000
NOT Nº: 202874
END: R. ANTONIO DIAS, QD 06, LOTE 27, BAIRRO: JD. 
SÃO MARCO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 
EDITAL n° 3005/2021

  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: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: MANOEL DE SOUZA ESPOLIO
CORR.: MANOEL DE SOUZA ESPOLIO
CAD Nº: 316177023
NOT. Nº: 202536
END: R. LINO GRACIANO, 141, QD 52, LOTE 06, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
NOME: JACINTO CARDOSO DA SILVA ESPOLIO
COMP: 
CORR: JACINTO CARDOSO DA SILVA ESPOLIO
CAD Nº: 410376000

NOT. Nº: 202761
END: AV. VERA CRUZ, 1138, QD 12, LOTE 14, BAIRRO: 
PQ. ESTORIL
NOME: VITALINA GONÇALVES CORTE DIAS, ESPOLIO 
DE
COMP: DEVANIR LEITE DA SILVA, ESPOLIO DE
CORR.: DEVANIR LEITE DA SILVA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 341747000
NOT. Nº: 202819
END: R. ISABEL MARIA PEREIRA, QD A, LOTE 5, BAIRRO: 
LOTEAMENTO AZULÃO
OME:  WALDEMAR ALBINO DA SILVA ESPOLIO
COMP.: 
CORR:  WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT Nº: 202829
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE, BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: MYRIAM DO CARMO LISBOA VALSECHI
COMP: MARCELO GUBOLIM
CORR.: 
CAD Nº: 202340000
NOT. Nº: 202637
END: R. IPIRANGA, 329, QD 176, LOTE H P/, BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: JAMILE MARTINS FOCASSIO
COMP: 
CORR.: ALDA MARTINS FOCASSIO
CAD Nº: 203366000
NOT. Nº: 202642
END: R. MAJOR JOÃO BATISTA FRANÇA, 2044, QD 02, 
LOTE 13, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR.: 
CAD Nº: 212357000
NOT. Nº: 202712
END: R. AURIFLAMA, 2493, QD 167, LOTE 02, BAIRRO: 
ELDORADO (2ª PARTE)
NOME: CHRISTIAN MEDALHA JUSTINO
COMP: 
CORR.: CHRISTIAN MEDALHA JUSTINO
CAD Nº: 432431000
NOT. Nº: 202767
END: R. ANTONIO WALTER GOMES RABELLO, 677, QD 
28, LOTE 17, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: AFIZ NASSIF, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR.: AFIZ NASSIF, ESPOLIO DE
CAD Nº: 201741000
NOT. Nº: 202834
END: R. FRITZ JACOBS, 1028, QD 184, LOTE C-EP/-FP/, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: UGO PASSARINI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR.: UGO PASSARINI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 301738013
NOT. Nº: 202883
END: R. PERU, 683, QD 08, LOTE 03, BAIRRO: JD. BOR-
DON
NOME: AUTOZONE BRASIL COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS 
LTDA
COMP: 
CORR.: 
CAD Nº: 201319000
NOT. Nº: 202887
END: AV. DOS ESTUDANTES, 2605, QD 05, LOTE A, BAIR-
RO: VILA AEROPORTO
NOME: ARLINDO MARCUSSI
COMP:
CORR: ARLINDO MARCUSSI
CAD Nº: 201318000
NOT Nº: 202886
END: AV. DOS ESTUDANTES, QD 05, LOTE P/B, BAIRRO: 
VILA AEROPORTO
NOME: JOSÉ FAUSTINO DA SILVA
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 235165000
NOT Nº: 202899
END: R. IDA TAGLIAVINI POLACHINI, 587, QD 40, LOTE 
17, BAIRRO: CENTRO COM. JD. SANTO ANTONI I
NOME: LUCIANE STURSA COSTA
COMP:
CORR: LUCIANE STURSA COSTA
CAD Nº: 213804000
NOT Nº: 202875
END: AV. MENEZES, 3152, QD 106, LOTE 08, BAIRRO: 
ELDORADO (2ª PARTE)
                                                                                              
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

EDITAL n° 3006/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO EM LOTE VAGO, no prazo de 15 
dias a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 
sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: RENAN MASSAO MATSUE
COMP: 
CORR: RENAN MASSAO MATSUE
CAD Nº: 431008000
NOT. Nº: 202564
END: R. NUBIA MARA DE CARVALHO, 107, QD 13, LOTE 
28, BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: RAFAEL HENRIQUE BONIFÁCIO
COMP: 
CORR.: 
CAD Nº: 270445000
NOT. Nº: 202784
END: R. CIRILO ROSSI, 238, QD 49, LOTE 25, BAIRRO: 
PQ. RES. DIGNIDADE
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO     
Inspetor Fiscal de Posturas                        



B-3Jornal
São José do Rio Preto, domingo
10 de janeiro de 2021

EDITAL n°3007/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO 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: RENAN MASSAO MATSUE
COMP: 
CORR: RENAN MASSAO MATSUE
CAD Nº: 431008000
NOT. Nº: 202564
END: R. NUBIA MARA DE CARVALHO, 107, QD 13, LOTE 
28, BAIRRO: RES. SETSUL
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 3008/2021

  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: JACINTO CARDOSO DA SILVA ESPOLIO
COMP: 
CORR: JACINTO CARDOSO DA SILVA ESPOLIO
CAD Nº: 410376000
NOT. Nº: 202761
END: AV. VERA CRUZ, 1138, QD 12, LOTE 14, BAIRRO: 
PQ. ESTORIL
NOME: VITALINA GONÇALVES CORTE DIAS, ESPOLIO DE
COMP: DEVANIR LEITE DA SILVA, ESPOLIO DE
CORR.: DEVANIR LEITE DA SILVA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 341747000
NOT. Nº: 202819
END: R.ISABEL MARIA PEREIRA, QD A, LOTE 5, BAIRRO: 
LOTEAMENTO AZULÃO
NOME:  DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
COMP.:
CORR:  DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CAD Nº: 215632001
NOT Nº: 202821
END: AV. DA LUZ, 1630, QD 05, LOTE 01 -02- 03- 04- 05, 
BAIRRO: JD. MARACANÃ
NOME:  V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP.: CARLOS DE OLIVEIRA
CORR:  CARLOS DE OLIVEIRA
CAD Nº: 240383000
NOT Nº: 202553
END: R. MAESTRO ZACARIAS, QD 16, LOTE 11, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
NOME:  RODRIGO NIVALDO DA SILVA
COMP.:
CORR: RODRIGO NIVALDO DA SILVA
CAD Nº: 250337000
NOT Nº: 202776
END: R. DIOMAR RETUCCI, 240, QD 09, LOTE 04, BAIR-
RO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3009/2021

  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:  DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
COMP.:
CORR:  DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CAD Nº: 215632001
NOT Nº: 202821
END:  AV. DA LUZ, 1630, QD 05, LOTE 01 -02- 03- 04- 05, 
BAIRRO: JD. MARACANÃ
NOME:  DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP.: CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CORR:  CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CAD Nº: 312479000
NOT Nº: 202386
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, QD B, LOTE 31, BAIR-
RO: PQ. SÃO MIGUEL 
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3010/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado: Para REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: RODRIGO NIVALDO DA SILVA
COMP: 
CORR: RODRIGO NIVALDO DA SILVA
CAD Nº: 250337000
NOT. Nº: 202499
END: R.DIOMAR RETUCCI, 240, QD 09, LOTE 04, BAIR-
RO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3011/2021

  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 NA VIA PÚBLICA, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 

da Lei nº 7176/98 (05) sob pena de multa na forma da legis-
lação vigente.
NOME: RODRIGO NIVALDO DA SILVA
COMP: 
CORR: RODRIGO NIVALDO DA SILVA
CAD Nº: 250337000
NOT. Nº: 202499
END: R.DIOMAR RETUCCI, 240, QD 09, LOTE 04, BAIR-
RO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
          CARLOS ALBERTO SAVAZO
             Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3012/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
 NOME: VLV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
 COMP: CARLOS DE OLIVEIRA
 CORR: CARLOS DE OLIVEIRA
 CAD Nº: 240383000
 NOT. Nº: 202554
 END: R. MAESTRO ZACARIAS, QD 16, LOTE 11, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3013/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para Construção de mure-
ta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 
8°, ABNT e 8973/03 sob pena de multa na forma da legisla-
ção vigente. 
NOME: CELIA DE FATIMA MIRANDA
COMP: 
CORR: CELIA DE FATIMA MIRANDA
CAD Nº: 310420077
NOT. Nº: 202563
END: R. MARIA FRANCISCA PINTO, QD 05, LOTE 15, 
BAIRRO: VILA CLEMENTINA
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas         

EDITAL n° 3014/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS EM LOTE VAGO, 
no prazo de 15 dias a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME:  V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP.: CARLOS DE OLIVEIRA
CORR:  CARLOS DE OLIVEIRA
CAD Nº: 240383000
NOT Nº: 202553
END: R. MAESTRO ZACARIAS, QD 16, LOTE 11, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
              

EDITAL n° 3015/2021

  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: MEILANE RALIELE CERQUEIRA
COMP: 
CORR.: 
CAD Nº: 267525000
NOT. Nº: 202771
END: R. JOSÉ AUGUSTO FILHO (ZICO AUGUSTO), 157, 
QD 19, LOTE 4, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP.: LEONARDO ELIAS EVANGELISTA
CORR: LEONARDO ELIAS EVANGELISTA
CAD Nº: 267182000
NOT Nº: 202780
END: R. ANTONIO SINHORINI, QD 8, LOTE 11, BAIRRO: 
RES. SÃO THOMAZ II
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3016/2021

  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: SARITA UINAIARA RIBEIRO
COMP: 
CORR: SARITA UINAIARA RIBEIRO
CAD Nº: 211897000
NOT. Nº: 202709
END: R.  CONCHETA DE BARROS SERRA, 2965, QD 24, 
LOTE 02P/, BAIRRO: RET. ELIZEU CARLOS PINTO 
NOME: LUCIANE STURSA COSTA
COMP:
CORR: LUCIANE STURSA COSTA

CAD Nº: 213804000
NOT Nº: 202875
END: AV. MENEZES, 3152, QD 106, LOTE 08, BAIRRO: 
ELDORADO (2ª PARTE)
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3017/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
PINTURA IRREGULAR NA GUIA/VIA PÚBLICA (SEM AUTO-
RIZAÇÃO DO TRÂNSITO), no prazo de 10 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº 5746/94 (11) sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME:  RODRIGO NIVALDO DA SILVA
COMP.:
CORR: RODRIGO NIVALDO DA SILVA
CAD Nº: 250337000
NOT Nº: 202776
END: R. DIOMAR RETUCCI, 240, QD 09, LOTE 04, BAIR-
RO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3018/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários dos imóveis abaixo citados, cujas notifi cações foram 
entregues, ou ainda notifi cações não entregues por falta de 
endereço de correspondência, que o prazo fi nal para o  pa-
gamento à vista sem os devidos acréscimos legais, fi nda em 
14/01/2021
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: CRISTIANE REGINA TEIXEIRA DE CASTRO
COMP: 
CORR:
CAD: 208283000
TAXA REF: 51985
END: R. JORGE TIBIRIÇÁ, 2136, QD 157, LOTE HP/, BAIR-
RO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3019/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03;  Decreto Municipal nº 
12.167/03,  e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
PÚBLICO, para fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributá-
rio Nacional, NOTIFICA o proprietário do imóvel abaixo cita-
do, cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência,  
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 14/01/2021
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: RACHEL MOREIRA
COMP: 
CORR: 
CAD: 227183000
TAXA REF: 52159 
END: R. EÇA DE QUEIROS, 351, QD 117, LOTE 15, BAIR-
RO: SOLO SAGRADO I 
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3020/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - 
MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: OSMAIR DONIZETTE GUARESCHI
COMP: 
CORR: OSMAIR DONIZETTE GUARESCHI
CAD Nº: 210875003
MULTA Nº: 52319
END: AV. COMENDADOR VICENTE FILIZOLA, QD, LOTE, 
BAIRRO: JD. ALTO RIO PRETO
NOME: MISSAO ATOS
COMP: 
CORR: MISSAO ATOS
CAD Nº: 203879000
MULTA Nº: 52340
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE, BAIRRO: VILA 
BOA ESPERANÇA
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021 
 CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
10 de janeiro de 2021

EDITAL n° 3021/2021

  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: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  LEANDRO ABENANTI DOS SANTOS
CORR: LEANDRO ABENANTI DOS SANTOS
CAD Nº: 257655000
MULTA Nº: 52285
END: R. ANTONIO ZAMPIERI, QD 5, LOTE 7, BAIRRO: 
LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP:  LEOPOLDO FEITOSA NETO
CORR: LEOPOLDO FEITOSA NETO
CAD Nº: 237220000
MULTA Nº: 52299
END: R. LINDA MONICI RUFINO, QD DA, LOTE 35, BAIR-
RO: JD. NUNES
NOME: JANDIRA MARTINS DE SOUZA
COMP:  
CORR: JANDIRA MARTINS DE SOUZA
CAD Nº: 211297000
MULTA Nº: 52328
END: R. SANTA PAULA, QD, LOTE, BAIRRO: VILA SÃO 
JORGE
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP:  
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
CAD Nº: 242704000
MULTA Nº: 52360
END: R. JOSÉ THEODORO DE MELO, QD E, LOTE, BAIR-
RO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO F – DUAS VENDAS
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3022/2021

  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: GERALDO PASCUTTI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: GERALDO PASCUTTI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 204543000
MULTA Nº: 52335
END: R. ROBERTO MUNIA, 236, QD 28, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. CONCEIÇÃO
NOME: JOSE LUIS POLEZI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 204783000
MULTA Nº: 52341
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 1009, QD I, LOTE 
03/04/05, BAIRRO: VILA ZILDA
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3023/2021

  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 DO PASSEIO (REMOVER 
LIXO) dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: MARIA VIALE FIGUEIRA
COMP:  
CORR: ANA CAROLINA FIGUEIRA DOS REIS
CAD Nº: 202333000
MULTA Nº: 52306
END: R. IPIRANGA, 263, QD 174, LOTE D P/, BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    
 

EDITAL n° 3024/2021

  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: ORLANDO DAL MAZO ESPOLIO
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 308897000
NOT. Nº: 52343
END: R. JOÃO FELICIANO DE FARIA, 343, QD 4, LOTE 
01/P, BAIRRO: JD. FUSCALDO
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3025/2021

  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: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP:  LEANDRO ABENATI DOS SANTOS
CORR: LEANDRO ABENATI DOS SANTOS 
CAD Nº: 257655000
MULTA Nº: 52286
END: R. ANTONIO ZAMPIERI, QD 5, LOTE 7, BAIRRO: 
LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: TEREZINHA DE JESUS SOARES BAFFI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 203800000
MULTA Nº: 52342
END: R. OSWALDO ARANHA, 1555, QD 46-A, LOTE H/P, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: LAZARO SAMPAIO MAGALHÃES FILHO
COMP: 
CORR: LAZARO SAMPAIO MAGALHÃES FILHO
CAD Nº: 210876265
MULTA Nº: 52359
END: AV. DR. ERNANI PIRES DOMINGUES, QD D, LOTE 
13, BAIRRO: JD. RES. VALE DO SOL
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP:  
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
CAD Nº: 242704000
MULTA Nº: 52361
END: R. JOSÉ THEODORO DE MELO, QD E, LOTE, BAIR-
RO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO F – DUAS VENDAS
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

EDITAL n° 3026/2021

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE MATERIAIS 
DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: JORCE ANTONIO DOS SANTOS
COMP: 
CORR: JORCE ANTONIO DOS SANTOS
CAD Nº: 409163000
MULTA Nº: 52324
END: R. HAMILTON SINIBALDI, 157, QD D, LOTE 15, BAIR-
RO: JD. DOS GOMES 
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3027/2021

  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: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: MARINO DONIZETE BARBOSA
CORR: MARINO DONIZETE BARBOSA
CAD Nº: 224080000
MULTA Nº: 52322
END: R.DR. MOACYR CABRAL, 925, QD 62, LOTE 20, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO
NOME: CARLOS ALBERTO SPINELLI
COMP: 
CORR: CARLOS ALBERTO SPINELLI
CAD Nº: 201042000
MULTA Nº: 52339
END: R. FLORIANO PEIXOTO, 2352, QD 08, LOTE AP/, 
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

EDITAL n° 3028/2021

  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: DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
COMP: 
CORR: DEVANIR DE OLIVEIRA CARREIRA
CAD Nº: 215632001
MULTA Nº: 52329
END: AV. DA LUZ, 1630, QD 05, LOTE 01-02-03-04-05, 
BAIRRO: JD. MARACANÃ
NOME: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 
LTDA
COMP: 
CORR: LEONARDO ESTEVAO CAETANO PONTES
CAD Nº: 519063013
MULTA Nº: 52349
END: R. ROQUE DE CAMPOS TEIXEIRA, QD 15, LOTE 22 
AO 27 PTS, BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEI-
RA VERDI
NOME: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 
LTDA
COMP: 
CORR: LEONARDO ESTEVAO CAETANO PONTES
CAD Nº: 519063013
MULTA Nº: 52350
END: R. ROQUE DE CAMPOS TEIXEIRA, QD 15, LOTE 22 
AO 27 PTS, BAIRRO: DIST. IND. WALDEMAR DE OLIVEI-
RA VERDI
NOME: MINERVINO FERREIRA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 200104288
MULTA Nº: 52331

END: R. ANTÔNIO EVARISTO CABRERA, 615, QD 17, 
LOTE 12, BAIRRO: JD. TARRAF II
São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 05 e 07 do Cemitério Municipal do 
Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Ana Lucia de Souza Cruz 16/10/1959 29/06/2017 
Verbena Maria de 
Oliveira Lopes Adao Ferreira Lopes n/c n/c 

Carlos Alberto Martins 27/01/1958 24/10/2017 
Apparecida Vassalo 
Martins Antonio Martins n/c n/c 

Francsico Basilio  05/01/1925 07/10/2017 
Guilhermina Maria de 
Jesus Jovilino Basilio n/c n/c 

Irio de Oliveira Hitlesheinn 22/11/1967 27/07/2017 
Leontina de Oliveira 
Hitlesheinn Avelino Hitlesheinn n/c n/c 

Jose Martinelli 30/10/1950 22/08/2017 
Benedita Lucas 
Martinelli Benedito Martinelli n/c n/c 

Jose Sergio da Silva 29/04/1931 18/07/2017 Emilia Maria Santana Sergio Santana n/c n/c 

Jose Wilson Santana 22/11/1935 31/07/2017 Maria Wilson Santana n/c 14.663.713-6 018.438.038-36 

Luiz Carlos da Cruz 30/06/1953 22/10/2017 Ana Francisca da Cruz n/c 7.446.249-0 056.916.478-81 

Mauricio Barbosa Alves 03/09/1970 06/10/2017 Celma Barbosa Alves 
Nelson Alves dos 
Santos 54.850.864-1 n/c 

Natalino Lopes 26/11/1930 14/06/2017 Gracia Delgado Jose Lopes 19.967.040 784.817.248-15 

Sebastiao Moraes 29/12/1947 23/10/2017 
Maria Joana Andrade 
de Moraes 

Antonio Pedro 
Moraes 16.933.033 036.721.798-84 

Willian Roberto Gomes 04/05/1975 05/10/2017 
Maria Gorete de 
Andrade Gomes Jose Gomes 263286538 26130189842 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 07 de janeiro de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário M. de Administração 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
E D I T A L  D E  C O N V O C A Ç Ã O 

 
Considerando que as sepulturas no Cemitério do Distrito de Talhado foram concedidas por prazo 
determinado, ou seja, vala comum; 
Considerando que buscou-se a notificação, via “A.R.”, de todos os responsáveis legais 
constantes das declarações de óbito, registrando que alguns foram notificados pessoalmente 
e/ou por intermédio das pessoas que receberam a correspondência postal, enquanto que outros 
não receberam a notificação em razão de terem se mudado e estarem em lugar incerto e não 
sabido; 
Considerando o que preceitua os artigos 12, 16 e 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995; 
Considerando a necessidade deste Município em utilizar as sepulturas para realizações de novas 
inumações; 

Nos termos do artigo 45 da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de outubro de 
1995, ficam convocados a comparecerem na Administração do Cemitério do Distrito de Talhado, no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias, os responsáveis legais e/ou familiares das pessoas abaixo 
relacionadas inumadas nas sepulturas, localizadas nas Quadras nº 06 e nº 08 do Cemitério Municipal 
do Distrito de Talhado, a fim de transladarem os restos mortais neles sepultados ou os restos mortais 
serão transferidos para ossário comum, conforme o artigo 12, caput, da Lei Municipal n.º 5979 de 10 de 
outubro de 1995. 

Nome do Falecido 

Data de 
Nascimento 

Data de 
Falecimento Nome da Mãe Nome do Pai RG CPF 

Alice Santos da Silva 23/10/2018 23/10/2018 
Claudia Renata Paulo 
Santos da Silva 

Kaio Feitosa da 
Silva n/c n/c 

Brayan Vinicius da Silva  29/08/2018 29/08/2018 Flavia Roberta da Silva n/c n/c n/c 

Davi Kaue da Silva Antonio 28/09/2018 28/09/2018 Jessika Cristina da Silva 
Diego Kaue 
Antonio n/c n/c 

Natimorto 16/07/2018 16/07/2018 Vierline Auguste Jean Bessa Lindor n/c n/c 

Para que tome conhecimento do presente Edital, mandamos publicar no 
Diário Oficial do Município durante 2 (dois) dias. 

São José do Rio Preto, 05 de janeiro de 2021. 
ADILSON VEDRONI 
Secretário M. de Administração 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


