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Divulgação

Mais de 400 fiéis 
protestam e pedem 
reabertura de igrejas

Com louvores, palmas, orações e camisetas pretas, mais de 
400 fiéis se reuniram em frente à Prefeitura de Rio Preto para 
reivindicar a reabertura das igrejas. A manifestação foi pacífica e 
aconteceu na manhã deste sábado (3), fechando o trânsito em 
parte da avenida Alberto Andaló.            Pág.A2

IPVA
 Região 

com cerca 
de 576 mil 
veículos re-
colheu aos 

cofres do 
Estado mais 
de R$ 544 

milhões em 
IPVA este 

ano. 
Pág.A2

Protesto pa-
cífico acon-

teceu ontem 
em frente à 

Prefeitura de 
Rio Preto

Rio Preto registra média de 4,2 
mortes por Covid a cada 24 horas

APÓS UM ANO DO PRIMEIRO ÓBITO
Olímpia 
mapeia 
cenário 
cultural

A secretaria de Turis-
mo e Cultura da Estância 
Turística de Olímpia, por 
meio da Divisão de Cultu-
ra, lançou uma pesquisa 
para identificar artistas 
olimpienses e fazer um 
mapeamento sobre o ce-
nário cultural da cidade. 
                         Pág.A3

Jovem pega 
carro da mãe 

e provoca 
acidente

Uma adolescente de 
16 anos pegou o carro 
escondido de sua mãe 
na última sexta-feira (2) 
e provocou um acidente 
com o veículo de uma 
aposentada de 55 anos 
na Avenida Nelson Sini-
baldi às 10h20 em Rio 
Preto.       Pág.A4

Polícia 
apreende 
maconha 

em veículo
Ao realizar uma busca 

no veículo foi descoberto 
embaixo do banco um ta-
blete e meio de maconha 
que, para os policiais, o 
motorista disse que rece-
beria R$50 para transpor-
tar a droga até a casa de 
um ajudante de motorista 
de 38 anos.     Pág.A4

No dia 4 de abril de 2020, 
a Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou o primeiro 
óbito por Covid-19. Um ano 
depois, Rio Preto conta com 
58.470 casos e 1.543 óbitos 
pela Covid-19, o que dá uma 
média de 4,2 mortes por dia. 
Antes, 67% dos óbitos eram 
de pessoas com mais de 60 
anos. Hoje, 60% das mortes 
são de pacientes entre 30 e 
60 anos.   Pág.A5

Prefeitura investe R$ 8 mi 
em equipamentos em 7 dias

A secretaria de Saúde de Rio 
Preto finalizou 70 processos de 
compras de equipamentos, me-
dicamentos, equipamentos de 
proteção individual, materiais 
elétricos e hidráulicos para am-

pliar as ações de enfrentamento 
do covid-19 no município. A 
reportagem analisou todos os 
processos finalizados entre 24 
e 31 de março, que totalizaram 
R$ 8.141.206,96.  Pág.A3Pág. A3

Boca Aberta 
defende incentivo 

para aumentar 
doação de órgãos

Mais 383 casos 
são confirmados 

pela Saúde
Pág. A5

Edinho assume 
pela 3ª vez 

comando da Bacia 
Hidrográfica

Pág. A3

A faixa etária de 40 a 49 anos 
foi a que registrou o maior 
aumento de internações de 
janeiro para março deste ano, 
com crescimento de 115%. 

Internações entre 
40 e 49 anos 

crescem 115%
Dos 30 aos 39 o aumento 
foi de 82%, além de registrar 
crescimentos também nas 
faixas de 20 a 29 anos e de 
50 a 59.   Pág.A5

RETORNO Feiras livres voltam atender o público na próxima 
terça-feira, dia 6 de abril, seguindo protocolos de higiene. Pág.A2
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Aprender 
com os erros 

O maior desastre aéreo do Brasil 
ocorreu em julho de 2007. O Airbus 
A-320 da TAM, que vinha de Porto 
Alegre para São Paulo, derrapou 
na pista molhada do Aeroporto de 
Congonhas, na capital paulista, 
atravessou uma avenida e explodiu 
contra um prédio de carga e descarga 
da própria companhia, matando 199 
pessoas. Uma tragédia que chocou o 
Brasil e o mundo.

A tragédia da pandemia da Co-
vid-19, desde março do ano pas-
sado, até a última quarta-feira 
(31/03/2021), matou, segundo 
dados do consócio de imprensa, mais 
de 321 mil pessoas em nosso país. Sabe o que isso significa? 
É como se (considerando a média do período) quatro aviões 
iguais àquele, caíssem todos os dias, note bem, todos os dias, 
em algum lugar do Brasil durante 13 meses seguidos. 

O acidente de avião que vai completar 14 anos, serviu de 
lição para imediatas alterações nos projetos das aeronaves e 
no aperfeiçoamento da qualidade das pistas dos aeroportos, 
conforme relata a imprensa especializada no assunto, o que 
evitou a repetição dos erros.

Erros
Infelizmente, no caso da pandemia, vem acontecendo o 

contrário. As autoridades ainda não aprenderam com os erros 
registrados até agora. Demora na compra e na distribuição das 
vacinas, falta de oxigênio e outros insumos nos hospitais, nega-
cionismos e falta de um controle centralizado, são  tristes fatos 
que mostram repetição de erros e ausência de planejamento,  
gerando tragédias diárias e incertezas.

É um cenário preocupante para o Brasil e para o mundo. 
Quem mais sofrem são os trabalhadores que perderam seus 
empregos, os que continuam sofrendo as consequências das 
falências diárias, principalmente dos micro, pequenos e médios 
empresários. E há os que estão empregados ou subempregados, 
com redução de salário e de renda.

Tenho apoiado as iniciativas que visam reduzir o número de 
mortos e infectados, a aceleração do ritmo da vacinação e a 
continuidade do auxílio emergencial com valores decentes que 
garantam comida na mesa do brasileiro. O objetivo da Fase 
Emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19 que 
estamos vivendo é reduzir o número de vítimas da pandemia 
e, assim, contribuir para o retorno às fases menos restritivas, 
abrindo caminho para a retomada da economia e recuperação 
dos empregos perdidos.

Páscoa
Emergência tem sido uma das palavras mais usadas no Brasil 

nos últimos meses. Mas ações de emergência não podem se 
tornar rotina. É preciso reagir, agir e planejar de forma profissio-
nal, focando no principal desafio que é preservar a vida.

Desejo que a longa quarentena que os paulistas estão en-
frentando sirva, também, de reflexão, de um lado, por parte das 
autoridades sobre como aprender com os erros e, de outro, pelo 
brasileiro, sobre como cada um pode colaborar, à sua maneira, 
para bloquear a transmissão do vírus, cada vez mais mutante.

Estamos nos aproximando da Páscoa, palavra que vem 
do hebraico “pessah” que significa, segundo o Portal Vatican 
News, passagem, em alusão à passagem do povo de Israel da 
escravidão do Egito para a liberdade. Que a Páscoa traga a tão 
almejada esperança e nos liberte da pandemia!!! 

*Luiz Carlos Motta é Deputado Federal (PL-SP).

ARTIGO 

SP 310
Rodovia terá ação 

preventiva esta semana

Ao longo da Semana Mun-
dial da Saúde, de 5 a 9 de 
abril, a AB Triângulo do Sol e 
o Sest Senat realizarão uma 
série de ações para motoris-
tas, às margens da rodovia 
Washington Luís (SP-310), 
com o objetivo de combater 
a COVID-19. A programação 
conta com o apoio da Agência 
de Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp).

Durante as atividades, pro-
fissionais da área da saúde 
reforçarão as orientações de 
prevenção ao coronavírus, por 
meio da entrega de material 
informativo e da aferição da 
temperatura corporal dos mo-
toristas. Todas as abordagens 
serão feitas seguindo rígidos 
protocolos de segurança.

Confira a agenda:
05/04/2021, das 8h às 12h, 

no Posto Kambuí, localizado no 
km 291 – sul da SP-310, em 
Matão.

06/04/2021, das 8h às 12h, 
na base da Polícia Rodoviária 
Estadual, localizada no km 273 
– sul da SP-310, em Araraquara.

07/04/2021, das 8h às 
12h, no Posto Morada do Sol, 
localizado no km 268 – norte da 
SP-310, em Araraquara.

08/04/2021, das 8h às 12h, 
no Posto Pau Seco, localizado no 
km 277 – norte da SP-310, em 
Araraquara.

09/04/2021, das 8h às 12h, 
no Posto Pau Seco, localizado no 
km 277 – norte da SP-310, em 
Araraquara.

09/04/2021, das 8h às 12h, 
no Posto Cocenza, localizado no 
km 446 – norte da SP-310, em 
Mirassol.

Da REDAÇÃO

Fiéis protestam em 
Rio Preto e pedem 
abertura de igrejas

Com louvores, palmas ora-
ções e camisetas pretas, mais 
de 400 fiéis de reuniram em 
frente à Prefeitura de Rio Preto 
para reivindicar a reabertura 
das igrejas. A manifestação foi 
pacífica e aconteceu na manhã 
deste sábado (3).

A Avenida Alberto Andaló 
foi interditada para que os 
cristãos pudessem se mani-
festar sem nenhum risco. O 
Coperp (Conselho de Pastores 
Evangélicos de Rio Preto) é o 
órgão que organizou e contou 
com o apoio de, pelo menos, 
100 igrejas.

O Conselho Nacional de 
Pastores é a entidade pela 
qual o Conselho local segue 
e a informação é de que os 
mesmos vão entrar com um 
mandado de segurança para 
poderem ter o direito de cultos 
e atividades religiosas.

O Pastor Rodrigo Medina 
é o presidente do Coperp e 
disse que o objetivo principal 
foi a oração.

“O objetivo número um foi 
reunir para orar contra o Covid 
e contra a politicagem envol-
vendo o combate a pandemia. 
Obviamente a igreja, dentro 

desse um ano de pandemia, 
tem dado exemplo em relação 
aos protocolos de limpeza e 
organização. Não temos sido 
foco do coronavírus e não exis-
te nenhuma comprovação, por 
exemplo, de que houve conta-
minação em massa dentro das 
igrejas”.

Media ainda salientou que 
tentou uma reunião com o 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

ANDALÓ FECHADA

Prefeito Edinho Araújo nesta 
semana, através do Coperp, 
mas o chefe do executivo não 
pôde recebê-lo. “A páscoa 
é feriado muito importante, 
tentamos uma reunião com o 
Prefeito. Nos reunimos então 
com o Jair Moretti e pedimos 
que liberasse os cultos neste fi-
nal de semana de cristianismo, 
mas nos foi negado”.

Mais de 400 fiéis participaram do protesto pacifico na manhã de ontem em frente a prefeitura

A Guarda Civil Municipal in-
formou que nenhum incidente 
foi registrado durante a ma-
nifestação, mantendo assim 
a ordem pública e segurança 
de todos.

Em nota sobre a manifes-
tação, a prefeitura informou 
que o município segue a fase 
emergencial do plano São 
Paulo.
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AO AR LIVRE

Feiras livres voltam 
atender nesta terça

As regras envolvem distanciamento, 
obrigatoriedade no uso das máscaras e está 
proibido também o consumo no local, como 
por exemplo, comer pastel nas barracas

As feiras livres que poderão 
reabrir a partir do dia 6 de abril 
(terça-feira) seguindo as regras 
das medidas protetivas contra 
o coronavírus.

Estas regras envolvem dis-
tanciamento, obrigatoriedade 
no uso das máscaras e está 
proibido também o consumo no 
local, como por exemplo, comer 
pastel nas barracas. O consu-
midor poderá retirar o produto 
na feira ou pedir que entregue 
por delivery.

Em relação ao atendimento 
ao público de maneira geral, 
não haverá um limite pré- deter-
minado no número de pessoas. 
“As feiras funcionam em áreas 
abertas e todos os feirantes são 
orientados quanto a evitar aglo-
merações, organizar os fregue-
ses mantendo distanciamento 
social e seguir os protocolos hi-
giênicos-sanitários, tendo ainda 
o apoio dos monitores de feiras 
e fiscais da Prefeitura para a 
garantia da ordem e segurança 
de todos”, explica a Assessoria 
da Secretaria de Agricultura, 
responsável pelo setor.

Em Rio Preto existem 20 
feiras livres e 300 feirantes 
cadastrados.

Ocupação - Para os mer-
cados, a maior novidade é 
alteração no limite máximo de 
capacidade de 20% para 40% 
dos clientes com atendimento 
presencial. Estes estabeleci-
mentos não mais têm obri-
gatoriedade de funcionar até 
às 23h, mas sim, até às 20h 
com atendimento presencial e, 
depois desse horário, somente 
delivery, take away e drive thru.

Em relação ao delivery, con-
tinua normalmente, atendendo 
àquelas pessoas que têm o 
hábito – ou passaram a ter 
– de comprar pela internet e 
aguardar em casa a entrega da 
compra. Inclusive, esse formato 
é o indicado para famílias que 
têm crianças pequenas e não 
têm com quem deixá-los, para 
que possam ir às compras, já 
que continua proibido qualquer 
tipo de acompanhante no super-
mercado, seja idoso ou criança. 
O descumprimento dessa regra, 
poderá acarretar em penalidade 
por parte do Município.

José Luís Sanches, diretor 
regional da Apas, diz que os su-
permercadistas estão satisfeitos 
com o movimento de clientes e 
aprovam as medidas sanitárias 
impostas. “O movimento está 
muito bom, os clientes estão 
sendo atendidos, está tendo um 
pouco de filas, mas nada com-

parado aos dois dias que ante-
cederam o lockdown, quando 
foi anunciado o fechamento”, 
explica.

Em relação ao delivery, o 
diretor conta que ele sempre 
existiu e continua sendo prio-
ridade para os proprietários 
de supermercados. “Sempre 
trabalhamos com delivery, o que 
aconteceu esses dias foi que 
a demanda ficou mais de 10 
vezes maior do que o rotineiro, 
com isso, nenhum estabeleci-
mento aguentou. Mesmo que 
100% dos funcionários estives-
sem trabalhando, não iríamos 
dar conta”, comenta José Luís.

O uso de luvas descartáveis 
passa a ser obrigatório – e 
não mais opcional – no setor 
de hortifrútis. Não pode haver 
divulgação de promoções, nem 
degustação de alimentos nestes 

Andressa ZAFALON

locais.
Mercearias e padarias - 

Este setor também segue as 
mesmas regras dos super e hi-
permercados. As padarias, mini-
mercados, armazéns, laticínios 
e frios, açougues, peixarias, 
comércio de hortifrúti, como 
sacolões e quitandas, lojas de 
conveniência, bancas de jornais 
e revistas, loja de cosméticos e 
higiene pessoal, óticas, comér-
cio varejista de gás, lotéricas, 
lavanderias, entre outros, todos 
esses têm permissão para aten-
der ao público somente das 5h 
às 20h e com limite de clientes.

Após às 20h está permitida 
a entrega de produtos (take 
away), o serviço a domicílio 
(delivery) e a entrega dentro 
dos veículos (drive thru). Em 
nenhum horário está permitido 
o consumo no loca.

Arquivo DHOJE
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Prefeitura agiliza 70 
compras e investe 
R$ 8 mi em 7 dias

A secretaria de Saúde de Rio 
Preto finalizou 70 processos de 
compras de equipamentos, me-
dicamentos, equipamentos de 
proteção individual, materiais 
elétricos e hidráulicos para am-
pliar as ações de enfrentamento 
do covid-19 no município. A 
reportagem analisou todos os 
processos finalizados entre 24 
e 31 de março, que totalizaram 
R$ 8.141.206,96.

As compras foram finaliza-
das após os vereadores apro-
varem incorporação de R$ 53 
milhões repassados pelo Gover-
no Federal no ano passado para 
enfrentamento da covid-19

A pasta investiu R$ 770 mil 
para a compra de 10 ventilado-
res pulmonares para assistên-
cia hospitalar, 10 carros móveis 
para transporte dos ventiladores 
com braço articulado para 
circuito (traquéias). Outros R$ 
50 mil foram utilizados para 
a compra de um aparelho de 
ultrassonografia portátil, que 
será utilizado na Unidade de 
Suporte Ventilatório do Luz da 
Esperança.

A administração investiu 
R$ 31.900 para alugar dois 
geradores de energia, sendo 
um equipamento de 260 KVA 
para a UPA Santo Antônio, por 
R$ 17.500, e outro de 125 
KVA para a Unidade de Suporte 
Ventilatório Anchieta pelo valor 
de R$ 14.400. A Unidade de 

Suporte Ventilatório do Luz da 
Esperança já havia recebido 
gerador no mês passado.

A pasta contratou a Funfar-
me, que administra o Hospital de 
Base, para ampliar a assistência 
em terapia renal substitutiva a 
usuários internados com suspei-
ta e casos confirmados de co-
vid-19 pelo período de 180 dias, 
pelo valor de R$ 2.221.560,00. 
Serão 2.640 sessões de terapia 
renal e 264 serviços de implante 
de cateter.

Foram adquiridas 105 válvu-
las reguladoras de oxigênio e 60 
válvulas para ar comprimido que 
serão implantados na unidades 
do município para ampliar a 
quantidade de pacientes aten-
didos simultaneamente. Além 
da contração de 230 mil M³ de 
oxigênio medicinal ao custo de 
R$ 2 milhões.

A pasta da Saúde adquiriu 
também 8 mil metros de cadar-
ço de algodão para utilização 
nos procedimentos de traque-
ostomia, além de 200 unidades 
de fluxômetro para redes de ar 
comprimido e oxigênio, com 
custo total de R$ 17 mil. Além 
disso, foram investidos R$ 34 
mil para a compra de 40 unida-
des de capacete de ventilação 
mecânica não invasiva, conhe-
cido como capacete Elmo, e R$ 
9,5 mil para a compra de 500 
mascaras com reservatório de 
oxigênio.

“O capacete Elmo um dis-
positivo de suporte ventilatório 

Thiago PASSOS 
redacao@dhoje.com.br

OLÍMPIA

Prefeitura mapeia cenário cultural e artistas

A secretaria de Turismo e 
Cultura da Estância Turística 
de Olímpia, por meio da 
Divisão de Cultura, lançou 
uma pesquisa para iden-
tificar artistas olimpienses 
e fazer um mapeamento 
sobre o cenário cultural da 
cidade. 

O intuito é conhecer me-
lhor as atividades e os inte-
resses culturais da popula-
ção, a fim de potencializar 
e criar novas oportunidades 

e políticas públicas para o 
setor. 

Para isso, o município 
disponibilizou um formulário 
simples e objetivo que deve 
ser respondido de forma 
totalmente online. Toda a 
população pode participar, 
tendo em vista que o ques-
tionário visa não só iden-
tificar artistas e atividades 
já existentes em Olímpia 
como também conhecer o 
interesse dos moradores em 
aprender ou integrar alguma 
nova atividade. 

O questionário tem tam-
bém, por finalidade, formar 
um banco de dados digital, 
que visa aproximar artistas 
e profissionais da arte e cul-
tura para futuras parcerias 
com o município. 

O formulário poder ser 
acessado pelo link:  http://
bit.ly/MapeamentoCultura-
lOlimpia 

Da REDAÇÃO

Edinho assume pela 3ª vez comando de Bacia Hidrográfica

Começou nesta quarta-feira 
(1) o mandato dos novos mem-
bros e diretoria para o biênio 
2021/2023 do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São José 
dos Dourados (CBH-SJD) e dos 
Rios Turvo e Grande (CBH-TG).

O prefeito de Rio Preto, 
Edinho Araújo, foi reeleito pre-
sidente do Comitê, sendo este o 
terceiro biênio consecutivo em 
que ele é eleito para o cargo. A 
eleição ocorreu durante a 71ª 
reunião ordinária do Comitê e 
reelegeu também o engenhei-
ro Germano Hernandes Filho, 
representante da Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Rio Preto, como 
vice-presidente.

“Ressalto que as pautas 
do Comitê sempre serão dis-

cutidas de forma democrática 
e aberta, com a participação 
de todos, para que possamos 
enfrentar as questões da nossa 
bacia de forma coletiva. Vamos 
continuar juntos para que o 
nosso trabalho continue sendo 
referência no Brasil.”, afirmou 
Edinho.

O diretor do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica 
(DAEE/BTG), Gustavo Antônio 
Silva, permanece como Secre-
tário Executivo, substituindo 
Tokio Hirata, que faleceu no 
ano passado. O mesmo ocorre 
com a engenheira Maria Cecília 
de Andrade, do DAEE/BTG, que 
continua na função de Secretá-
ria Adjunta.

O CBH tem como objetivo 
ser um instrumento de desen-
volvimento regional e proteção 
ambiental e sua atuação é 

além de reelegerem o Secretário 
Executivo Gustavo Antônio Silva, 
do Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE/BTG) e 
a Secretária Adjunta Lucíola 
Guimarães Ribeiro, também do 
DAEE/BTG.

A lista completa dos novos 
membros do CBH-TG está dis-
ponível no site www.comitetg.
sp.gov.br e do CBH-SJD em 
www.comitesjd.sp.gov.br

Da REDAÇÃO baseada em uma gestão tri-
partite integrada entre estado, 
município e sociedade civil. 
O CBH-TG está localizado na 
região Noroeste do estado de 
São Paulo e abrange em seu 
território 66 municípios, que 
estão posicionados sobre três 
importantes unidades aquífe-
ras subterrâneas: Serra Geral, 
Guarani e Bauru.

CBH-SJD - Durante a 63ª 
reunião ordinária, o prefeito de 
Santa Fé do Sul (SP), Evandro 
Farias Mura, foi eleito presiden-
te do Comitê. Os membros ele-
geram também o ex-presidente 
do CBH-SJD, Prof. Dr. Jefferson 
Nascimento de Oliveira, da 
Universidade Estadual Paulista 
“Júlio Mesquita Filho” (Unesp), 
campus de Ilha Solteira, que 
passa a ser vice-presidente, 

Divulgação

NOVO BIÊNIO

COMBATE À COVID

não invasivo capaz de manter 
uma pressão positiva contínua 
nas vias aéreas através da ofer-
ta de alto fluxo de oxigênio e ar 
medicinal, reduzindo considera-
velmente o esforço respiratório 
do paciente, além de ser capaz 
de manter um percentual de 
oxigênio nas vias aéreas (21% 
– 100%), associada à pressão 
positiva contínua”, diz a prefei-
tura no pedido de compra.

Medicamentos foram com-

Prefeitura agiliza 70 compras em investe R$ 8 milhões 
em uma semana

pradas, 1.500 ampolas de Van-
comicina, que é utilizado para o 
tratamento de infecções graves 
causadas por bactérias resis-
tentes a antibióticos, 200.000 
capsulas de Nortriptilina, 1.600 
ampolas de Diazepam, 1.700 
frascos Dexmedetomidina, 900 
ampolas de Haloperidol, 4.700 
ampolas Furosemida, 12.000 
ampolas de Ceftriaxona Sódica, 
89.750 ampolas de Morfina e 3 
mil ampolas de Terbutalino.

Divulgação

Divulgação

Doação de órgãos
O deputado federal Boca Aberta (Pros-PR, foto) apresentou 

projeto que concede auxílio-funeral no valor de três salários 
mínimos, em valores de hoje R$ 3.135, e isenção de taxas e 
tarifas relacionadas ao serviço funerário para a família da pessoa 
que tiver doado órgãos e tecidos para transplantes. A proposta 
diz que o auxílio será pago, preferencialmente, a cônjuge ou 
companheiro (a). Feita a doação, a isenção seria concedida in-
dependentemente do efetivo aproveitamento dos órgãos doados. 
“A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo e pode ser 
decisiva para determinar a sobrevivência de uma pessoa”, frisa.

Solidário
Marco Rillo (Psol) foi visto 

podando a grama na área 
onde funciona o Centro Cul-
tural Vasco, na Boa Vista. O 
ex-vereador não está ocioso 
como acontece com políti-
cos obrigados a abandonar 
a carreira depois de serem 
rejeitados nas urnas. É uma 
‘aposentadoria’ forçada, por-
que se depender de alguns, a 
interrupção da atividade polí-
tica só encerra após fechar a 
urna, não a de votação. Rillo, 
não, continua solidário!

Sem alteração
Projeto do deputado federal Luiz Antônio Teixeira Júnior (PP-RJ, 

foto) obriga os municípios a manter as unidades básicas de saúde 
(UBSs) funcionado 12h por dia, até que o País atinja a meta de 
imunização da população contra a covid-19. O texto exige ainda 
que ao menos uma UBS por município funcione 24h por dia. 
“Essa medida, aliada a uma maior oferta de vacinas, aliviará 
todo o sistema de saúde, que hoje se encontra em estado de 
colapso”, diz. No caso de Rio Preto, caso a proposta for aprovada, 
não haveria alteração porque Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs) já funcionam ininterruptamente para atender a população.

Pululam 
A onda de negacionista 

que não acredita na letalidade 
do vírus continua prejudicando 
o trabalho das autoridades sa-
nitárias, que atuam com base 
nas pesquisas científicas. Se 
não acredita no que diz a 
ciência, inclusive adotando o 
‘kit covid’ como tratamento 
preventiva, os negacionistas 
também são responsáveis 
pela propagação da doença 
em larga escala. Mesmo com 
lockdown, festas clandestinas 
ainda pululam pela cidade.

Ociosidade 
O número de vereadores 

‘aposentados’ devido ao resul-
tado das urnas é elevado na 
cidade. Uma boa parte volta a 
pôr a cabeça para fora assim 
que se aproxima o processo 
eleitoral. Quer voltar para 
continuar a ‘trabalhar’ em prol 
do povo. Só que no intervalo 
entre as eleições, fica na ocio-
sidade, sem realizar atividade 
para beneficiar a população. É 
só seguir o exemplo de Marco 
Rillo, pegando no cabo do gua-
tambu. Ah, isso ninguém quer!

Avaliação
Em meio às comemorações 

dos cinco anos do Marco Le-
gal da Primeira Infância, uma 
avaliação feita pela Controla-
doria-Geral da União sobre as 
políticas públicas para o setor 
não traz resultados animado-
res. O levantamento mostra 
que muitas vezes não há uma 
definição clara das ações para 
as crianças de até 6 anos de 
idade e que falta também 
coordenação entre os vários 
segmentos que lidam com o 
tema no governo federal.

Recesso  
O transporte de passagei-

ros em pé nos ônibus coletivo 
não agradou alguns leitores, 
que são contra a iniciativa da 
Secretaria de Trânsito. Para 
eles, mesmo com distancia-
mento, pode ocorrer infecção 
pela covid-19. A interrupção 
da vacinação também gerou 
reclamação. “Neste período 
(de Páscoa), será que o coro-
navírus entrou em recesso?”, 
pergunta um leitor. O povo 
está atento e isso é bom. Faz 
parte da conscientização!

Aedes
Enquanto a população 

está focada na covid-19, pa-
ralelamente evolui o número 
de casos de dengue. Segundo 
dados da Secretaria da Saú-
de, nos três primeiros meses 
de 2021, foram confirmados 
2.633 casos de pessoas in-
fectadas pelo mosquito Aedes 
aegypti. Ainda de acordo com 
os dados, 4.507 continuam 
sendo investigados. Ao con-
trário do coronavírus, que só é 
visível através de microscópio, 
o Aedes dá para matar a pau.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

além de reelegerem o Secretário 

Divulgação

Prefeitura de Olímpia 
vai mapear cenário ar-
tístico na cidade atra-
vés de questionário
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MANSÃO ABANDONADA  -O estilista Clodovil Hernan-
des faleceu em 2009 e deixou uma fortuna, inclusive uma 
mansão avaliada em 2 milhões de reais. O local deveria se 
transformar em uma instituição para meninas desassisti-
das. Devido a indecisões judiciais por causa da herança, 
a casa fi cou abandonada. Com o tempo, a mansão luxuo-
sa foi deteriorando e itens de decoração foram leiloados. 
O imóvel foi colocado em leilão três vezes, em um deles 
foi arrematado por 700 mil reais. Dias depois, a compra-
dora foi a justiça para pediu o dinheiro de volta.

MANSÃO ABANDONADA 4  - O humorista Jorge Lafond, 
que dava vida a personagem Vera Verão, morreu cedo 
com 50 anos e deixou uma fortuna que virou palco para 
incansáveis brigas judiciais. Ex-companheiro de Jorge 
disputa na justiça a herança com primos do humorista. 
A mansão que Jorge deixou está abandonada por causa 
das brigas judiciais e deteriorando com a ação do tempo.

MANSÃO ABANDONADA 2  - A apresentadora Hebe Ca-
margo também deixou um imóvel luxuoso e milionário 
quando morreu em 2012. A mansão fi ca localizada no Mo-
rumbi, inclusive Hebe era vizinha de Silvio Santos. Como 
muitos itens valiosos, a casa chegou a ser avaliada em 
9 milhões de reais, dizem que uma escada valia 200 mil. 
A casa foi registrada nos nome dos fi lhos de Lélio, mari-
do de Hebe, e direcionada a cobrir dívidas do esposo da 
apresentadora. Atualmente, a mansão está abandonada e 
segue em disputa na justiça.

MANSÃO ABANDONADA 5  - O cantor José Rico, da du-
pla Milionário e José Rico, partiu e deixou um projeto ina-
cabado. Ele investiu esforços para a construção de um 
castelo na cidade de Limeira, porém morreu antes da fi -
nalização. A viúva tem o sonho de transformar o local em 
um museu para contar a vida do marido. Por difi culdade 
fi nanceira, o imóvel de 6 mil metros quadrados encontra-
-se inacabado e abandonado.

MANSÃO ABANDONADA 3   - Bete Carvalho, cantora e 
compositora, faleceu em 2019 e deixou uma mansão no 
bairro Joá no Rio de Janeiro. A casa tem sete andares e 
mais de 500 metros de construção. Em 2007, Bete deixou 
a mansão e se mudou para um apartamento, pois tinha 
difi culdade para se locomover, devido a dores na colu-
na. Sem manutenção, a casa encontra-se deteriorada por 
conta da ação do tempo. Difi culdades fi nanceiras impedi-
ram que a cantora cuidasse da casa. 

MANSÃO ABANDONADA 6  - Xuxa construiu uma verda-
deira mansão no Rio de Janeiro, onde morou nos anos 
90. O imóvel fi cou conhecido como a Casa Rosa e foi 
mostrada em programas de TV. Com 100 mil metros qua-
drados, a casa tinha parque de diversão, cinema e até 
uma capela. Quando a Sasha nasceu, a apresentadora 
se mudou e foi morar em outra mansão na Barra da Ti-
juca. A mansão rosa fi cou abandonada por um tempo e 
foi colocada à venda por 8 milhões de dólares. Apesar da 
difi culdade, a casa foi vendida.

MANSÃO ABANDONADA 7     - Chiquinho Scarpa construiu 
uma luxuosa mansão em São Paulo, localizado no bairro 
Jardins. Com 1500 metros quadrados, ela foi considerada 
uma das casas mais luxuosas da cidade e chegou a ser 
avaliada em 80 milhões de reais. Devido à falta de manu-
tenção, o imóvel está com rachaduras e infi ltrações. En-
contra-se a mais de oito anos à venda, mas ainda não foi 
comprada e continua abandonada.

Arquivo PESSOAL

DESTAQUE -  
Toda a elegân-
cia e glamour de 
Cristina Krausz, 
destaque da co-
luna deste do-
mingo 

ANIVERSARIANTE DA SEMANA  - Primeiro aniversário 
de Helena, um aninho. Só a família devido à pandemia. 
Parabéns a Helena e a família de Gustavo Zanon.

VIOLÊNCIA

Polícia apreende maconha em carro

Policiais militares estavam 
em diligência no bairro Jardim 
das Oliveiras nesta sexta-feira 
(2) quando às 14h30 um mo-
torista de 27 anos ao notar a 
presença da viatura realizou 
uma manobra brusca com seu 
carro, o que levantou suspeita. 

Durante a abordagem nada 
de ilícito foi encontrado com 
o acusado, porém ao realizar 
uma busca no veículo foi des-
coberto embaixo do banco do 
motorista um tablete e meio 
de maconha que, para os po-
liciais, o motorista disse que 
receberia R$50 para trans-
portar a droga até a casa de 
um ajudante de motorista de 

38 anos. 
Os policiais foram levados 

até a residência do investigado, 
que ao ver a viatura policial 
fugiu do local. Nada de ilícito 
foi encontrado na casa, apenas 
a carteira de habilitação do 

Da REDAÇÃO

Atendente registra queixa após 
ameaça do companheiro

Uma atendente de 27 anos 
se dirigiu até a Central de 
Flagrante nesta sexta-feira (2) 
por volta das 11h afirmando 
que não suporta mais as dis-
cussões e agressões do seu 
companheiro, um homem de 
29 anos que a ameaçou de 
morte. 

Em seu depoimento a víti-
ma disse que convive com o 
homem há cerca de 10 anos 
e que durante a manhã do fe-
riado seu companheiro chegou 
em casa alterado, depois de ter 
dormido fora, dizendo que iria 
matar ela e sua família, afir-

mando que estariam possuídos 
por demônios e que sua vida 
era uma droga. 

Na central a atendente foi 
aconselhada a procurar a De-
legacia de Defesa da Mulher 

Da REDAÇÃO

PM é acionada para 
conter briga de casal

Policiais militares foram 
encaminhados nesta sexta-
-feira (2) até a residência de 
um casal que estaria discutin-
do. O caso envolveu uma mu-
lher de 41 anos e um pintor de 
46 anos por volta das 23h30, 
em Rio Preto. 

De acordo com as informa-
ções fornecidas, ao chegarem 
no local os policiais se depara-
ram com o pintor jogando os 
objetos da casa pela janela, 
apresentando uma alteração 
de humor. 

Em seu depoimento a 
vítima informou que moram 

juntos aproximadamente 20 
anos e que constantemente 
discutem verbalmente, porém 
sem qualquer tipo de agressão 
física. Ela acrescentou que o 
pintor só apresenta mudanças 
de humor quando ingere bebi-
das alcoólicas. 

O envolvido foi levado para 
a UPA Norte onde recebeu 
atendimento médico. 

Após retirar seus pertences 
da residência a mulher disse 
que não pretende registrar 
medida protetiva ou repre-
sentação judicial contra seu 
parceiro, apenas pretende 
romper a relação. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

segundo envolvido.  
As drogas e o carro do mo-

torista foram apreendidos e ele 
levado para a delegacia onde foi 
preso por porte de drogas em 
flagrante. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

(DDM) caso queira registrar 
uma medida protetiva contra 
seu parceiro e orientada sobre 
suas possibilidades penais.  
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

Acusado foi levado a UPA Norte para atendimento

Região paga R$ 544 mi 
em IPVA este ano

Com encerramento do ter-
ceiro ciclo  do calendário de 
pagamentos  do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA), a Secretaria 
da Fazenda e Planejamento 
informou que arrecadou R$ 12 
bilhões. O valor é 4% maior do 
que o arrecadado no mesmo 
período do ano passado.

A região de São José do 
Rio Preto, que abrange cerca 
de 100 municípios, foi res-
ponsável por arrecadar R$ 
544.112.262,02 referentes 
a 576.926 veículos, com um 
custo médio de R$ 943,12 
por automóvel. Só em Rio 
Preto o pagamento do IPVA foi 
de R$ 175.429.886,25 para 
166.714 veículos, uma média 
de R$ 1.052,28 por automóvel.

Segundo a Fazenda, mais 
de 7,9 milhões de proprie-
tários de veículos quitaram 
integralmente o imposto - seja 

pelo pagamento à vista, com 
desconto em janeiro; ou em 
parcela única sem o desconto, 
em fevereiro. Dos proprietários 
de veículos que optaram pelo 
parcelamento, 3,8 milhões qui-
taram as três cotas.

“A base de adimplência do 
ciclo deste ano representa cerca 
de 71%.”, comentou Carlos Go-
mes, diretor de Arrecadação, Co-
brança e Recuperação da Dívida. 
“O resultado positivo, supera em 
2% ao de 2020, e é fruto de um 
novo modelo de cobrança de 
IPVA pela Secretaria da Fazen-
da e Planejamento, com o uso 
de data analytics para envio de 
SMSs e e-mails de lembretes, 
para evitar a inadimplência.”

Do total da receita arrecada 
com IPVA, 20% é destinado ao 
Fundeb (Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação). O 
valor remanescente é repartido 
50% para o Estado e 50% para o 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

SEU IMPOSTO

município de registro do veículo. 
Tanto a quota-parte estadual 
como a parcela de recursos 
entregue aos municípios, vão 
compor o orçamento anual e, 
dessa forma, destinadas às 
diversas áreas de atuação do 
Estado e das prefeituras, dentre 
as quais, a saúde, a educação, 
a segurança pública, a infraes-
trutura e também ao trânsito.

Os proprietários em atraso 
podem quitar o tributo na rede 
bancária, à vista, ou com cartão 

SEM CNH
Jovem pega carro da mãe escondido e provoca acidente

Uma adolescente de 16 anos 
que pegou o carro escondido de 
sua mãe na última sexta-feira 
(2) provocou um acidente com o 
veículo de uma aposentada de 55 

anos na Avenida Nelson Sinibaldi 
às 10h20 em Rio Preto. 

De acordo com o depoimento 
da menor, ela estava dirigindo na 
faixa esquerda quando a vítima 
com o seu carro saiu da direita e re-
pentinamente fechando a frente do 

seu veículo, levando ao acidente.  
Já a aposentada afirmou que 

diminui a velocidade para mudar 
de faixa e logo em seguida sentiu 
o impacto da colisão. A vítima que 
reclamou de dor nas costas foi 
socorrida e encaminhada para o 

Austa Hospital. 
Após a PM chegar ao local os 

dois carros foram devolvidos para os 
familiares das envolvidas e a ado-
lescente foi liberada na presença de 
sua responsável legal. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

de crédito nas empresas conve-
niadas. Quem deixa de recolher 
o imposto no prazo fica sujeito 
a multa e juros - os acréscimos 
moratórios são de 0,33% por 
dia de atraso, até o limite de 
20%, calculados sobre o valor 
do imposto. Caso permaneça a 
inadimplência do IPVA, após o 
prazo para licenciamento do ve-
ículo, conforme calendário fixado 
pelo Detran-SP, o proprietário es-
tará circulando irregularmente e 
poderá ter o veículo apreendido.

Arquivo DHOJE



A-5Jornal
São José do Rio Preto, domingo
04 de abril de 2021COTIDIANO

PERIODONTITE 
(DOENÇA GENGIVAL) 

E O COVID-19

Em tempo de pandemia, a odontologia tem tido 
grande relevância na preservação da saúde, não 
apenas bucal, mas do corpo em geral. Uma doença 
periodontal quando não tratada pode gerar uma gra-
vidade maior em pacientes com Covid-19.

A doença periodontal( periodontite) e uma doença 
gengival associada á má higiene dos dentes onde 
ocorre a proliferação de bactérias na gengiva, dispa-
rando uma resposta do próprio corpo  que gera uma 
inflamação.

Quando não tratado adequadamente, se estende 
ao periodonto que é um tecido de sustentação dos 
dentes ocasionando sangramento, perda óssea e 
mobilidade dentariam podendo levar a perda do ele-
mento dentário.

Os sinais iniciais são: sangramento ao escovar os 
dentes, ao usar fio dental e até mesmo ao ingerir 
alimentos.

A transmissão do covid-19, como relata os es-
tudos é feito pelo trato respiratório, boca ( dentes, 
gengiva, periodonto, língua, olhos e se instalando nos 
pulmões). Por isso deve-se ter uma higiene adequada 
das mãos e boca e uso de máscara, alimentos higie-
nizados adequadamente.

Pessoas com a forma mais grave de periodontite 
possuem um risco altíssimo de serem intubadas, 
internados no UTI ou acabando em óbito pelo Sars-
-cov-2 ( covid-19).

A periodontite gera uma inflamação sistemática 
que vai além da boca, ela está associada a doenças 
cardíacas e respiratórias, diabetes e obesidade.

Esses problemas são frequentemente associados 
aos casos mais sérios de covid-19.

É certo que a periodontite agrave um processo 
inflamatório decorrente da infecção ou seria um si-
nal para a presença de enfermidades que também 
aumentam o risco do covid-19 provocar maiores 
estragos.

Vale ressaltar, que a doença gengival não causa 
o covid-19, mas agrava o caso em pacientes que o 
adquirem.

Devemos manter uma escovação regular e corre-
ta, usar fio dental e visitar o cirurgião dentista para 
manter o controle da doença periodontal.

Mesmo em época de pandemia, os pacientes não 
precisam ficar receosos em vim realizar o tratamento, 
já que o ambiente odontológico é seguro, pois segue 
todas as normas de biossegurança exigidas pelos 
órgãos de saúde.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. 
Matos

Divulgação

COVID

No dia 4 de abril de 2020, 
a Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou o primeiro 
óbito por Covid-19. Na época, 
o anúncio foi feito pelo asses-
sor especial da Saúde, André 
Baitello, por meio de um vídeo.

“Estamos comunicando 
que o número de casos con-
firmados passou para 32 e 
infelizmente nós tivemos nosso 
primeiro caso de morte, em 
uma idosa de 79 anos, por-
tadora de doenças crônicas 
como diabetes, hipertensão 
e sequelas de derrames cere-
brais prévios”, afirmou Baitello 
na época.

Um ano depois, Rio Preto 
conta com 58.470 casos e 
1.543 mortes pela Covid-19, 
o que dá uma média de 4,2 
mortes por dia. Segundo o 
assessor da Saúde, quando 
ele anunciou o primeiro óbito, 
não imaginava que a pandemia 
teria essa proporção.

“Na época a gente não 

Após primeira morte há um ano Rio Preto 
atinge média de 4,2 óbitos por dia

sabia muito o que esperar. 
Sabíamos que seria um desafio 
grande, mas que não que teria 
essa dimensão, se tornando a 
maior crise sanitária de nossa 
história”, comentou Baitello.

Em nota divulgada no dia 
04/04/2020, a Saúde informou 
que a primeira vítima fatal de 
Covid-19 foi internada na UTI 
do Austa, apresentou melhora 
e recebeu alta. Enquanto es-
tava em isolamento domiciliar, 
passou mal, foi socorrida pelo 
Samu  (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência), mas não 
resistiu.

De acordo com Baitello, 
embora idosos com comorbi-
dades sejam os mais vulnerá-
veis ao vírus, o perfil de óbitos 
na cidade mudou em 2021. 
“Antes, 67% dos óbitos eram 
de pessoas com mais de 60 
anos. Hoje, 60% das mortes 
são de pacientes entre 30 e 60 
anos. O número de casos nos 
mais jovens está aumentando 
e infelizmente isso impacta na 
mortalidade”, afirmou. Outro 
fator citado foi a vacinação 

de idosos, que contribuiu para 
queda de casos neste público.

O assessor também falou 
sobre o que espera para da-
qui um ano. “É difícil falar do 
futuro, mas espero que até a 

população toda já tenha sido 
vacinada. Com isso, a Covid-19 
deve se tornar endêmica, com 
poucos casos ao longo do ano, 
como a gripe, por exemplo”, 
comentou.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Mortes apor Covid passam de 1,5 mil em 365 dias

Divulgação

PANDEMIA 1ª MORTE

EM PACIENTES DADOS

O projeto de lei é de autoria 
do ex-vereador, hoje diretor do 
Procon, Jean Dornelas (MDB), 
que institui a data de 4 de abril 
para ser comemorada anual-
mente o “Dia de Combate ao 
Covid-19”.

“A criação deste projeto de 
lei é muito importante, porque 
é uma forma de todo mundo 
lembrar que a doença existe e, 
mesmo com a vacina, a doença 
ainda continua. Nosso objetivo 
é reforçar a importância de se 
tomar todos os cuidados e, 
ainda, homenagear as vítimas 
que faleceram em decorrência 
da doença”, explica Dornelas.

A data de 4 de abril foi es-
colhida por se tratar da data do 
primeiro óbito na cidade de São 
José do Rio Preto.

Data entra 
para calendário 

oficial
Andressa ZAFALON 

O levantamento foi feito 
nesta sexta-feira (2) e confirmou 
mais 383 casos positivados para 
coronavírus, além de 17 mortes 
pela doença. Na quinta-feira (1), 
outras 261 pessoas foram infor-
madas do resultado positivo para 
Covid e 27 pessoas morreram 
em decorrência da doença. Com 
esses números, Rio Preto totali-
za 58.478 casos confirmados e 
1.543 óbitos.

Em 13 semanas de acom-
panhamento da doença, esta 
última é a que registrou menos 
casos negativos para a doença. 
Foram 1.302 negativados ape-
nas, contra 5.762 na primeira 
semana, para efeito compara-
tivo.

A idade média dos pacientes 
está diminuindo cada vez mais, 
atingindo os mais jovens e, 
mesmo que estes não tenham 
comorbidades, estão evoluindo 
para a intubação, por isso, André 
Baitello, assessor especial da 
saúde, alerta para que não haja 
aglomeração.

“Os jovens acabam sendo 
os verdadeiros disseminadores 
da doença, porque muitos não 
respeitam a pandemia e acabam 
indo em festas e churrascos, de-
pois trazendo o vírus para dentro 
de casa e acometendo pais e 
avós. No entanto, esses mes-
mos jovens estão aumentando a 
cada dia dentro das UTIs de Rio 
Preto. É preciso ter consciência 
e cuidado”.

Mais 383 
casos são 

confirmados
Andressa ZAFALON 

Internações entre 40 e 49 
anos crescem 115%

O secretário de saúde de 
Rio Preto Aldenis Borim voltou 
a alertar que a Covid-19 tem 
atingido os mais jovens nesta 
segunda onda. Segundo os 
dados divulgados pela Saúde, a 
faixa etária de 40 a 49 anos foi 
a que registrou o maior aumen-
to de internações de janeiro 
para março deste ano, com 
crescimento de 115%. Dos 30 
aos 39 o aumento foi de 82%, 
além de registrar crescimentos 
também nas faixas de 20 a 29 
anos e de 50 a 59.

“Não temos expectativas de 
que a taxa de ocupação tenha 
uma queda em curto prazo. 
Essa segunda onda veio com 
um vírus mais agressivo do 
que a primeira e acometendo 
pessoas mais jovens, ou seja, 

pacientes mais resistentes e 
que ficam um longo tempo 
internados em enfermarias e 
UTIs, fazendo com que a ro-
tatividade de leitos diminua”, 
afirmou Aldenis.

Para o assessor especial da 
Saúde, André Baitello, os jovens 
são os principais disseminado-
res do Covid-19. “Estamos ven-
do pessoas de 20 até 60 anos 
morrendo, sendo intubadas e 
tendo todas as consequências 
disso. O pessoal jovem acha 
que está imune e que não vai 
acontecer nada e ainda leva a 
doença para dentro de casa, 
sendo que 80% das conta-
minações ocorrem dentro de 
casa. Os jovens são os grandes 
disseminadores dessa doença 
e agora são vítimas também”, 
comentou.

No Hospital de Base tam-

Vinicius LIMA bém tem sido constado o au-
mento de pacientes com menos 
de 60 anos. De acordo com a 
chefe de UTI do HB, Suzana 
Lobo, houve uma diminuição de 
50% na internação de pacientes 
com mais de 80 anos e um 
aumento de 24% nos que tem 
menos de 44 anos.

“A percepção que temos 
é de que há sim mais jovens 
internados do que no ano pas-
sado. Alguns fatores podem ter 
contribuído para isso, como a 
vacinação dos idosos, o que faz 
com que as internações de de-
terminadas idades diminuam e 
também a circulação de varian-
tes mais contagiosas na nossa 
região. Por regra também, os 
idosos estão mais cautelosos 
com a doença e evitam mais 
aglomerações que os jovens”, 
afirmou Suzana.

Unidade respiratória 
fará hemodiálise

Rio Preto possui três Uni-
dades de Suporte Respirató-
rio, que funcionam como se 
fossem UTIs. Elas ficam nos 
bairros Jaguaré, Fraternidade 
e Santo Antônio.

Com a demanda aumen-
tando de pacientes que ne-
cessitam de mais cuidados, a 
Secretaria da Saúde decidiu 
oferecer o tratamento da he-
modiálise para os pacientes 
internados que necessitam 
deste tratamento. Até o mo-
mento estes pacientes, quan-
do precisam deste tratamento, 
são transferidos para os hospi-
tais onde há estrutura para o 
procedimento.

“O objetivo é agilizar o aten-
dimento, até porque não há 
vagas nos hospitais. Quando 
um paciente precisa de fazer 
hemodiálise temos que pedir 
vagas e aguardar. A demora no 
procedimento pode acarretar 
uma piora no quadro clínico, 
por isso, levamos este serviço 
para as Unidades Respirató-
rias”, afirma Soraya Andrade, 
responsável pela saúde básica 
de Rio Preto.

Estas Unidades são ex-
clusivas para pacientes com 
problemas respiratórios graves 
ou moderados, por isso a im-

portância de se ter a hemodi-
álise de prontidão. “Nós vamos 
ter hemodiálise no suporte 
respiratório também, trazendo 
mais um recurso que muitos 
desses pacientes acabam ne-
cessitando durante a evolução, 
no caso, os pacientes graves” 
diz André Baitello, assessor 
especial da saúde.

A hemodiálise é um proce-

Andressa ZAFALON 

dimento que realiza exatamen-
te a função do rim em nosso 
corpo, retirando as substâncias 
tóxicas, água e sais minerais 
pelo auxílio de uma máquina. 
Naturalmente, os rins é que 
fazem este papel importante 
no corpo humano, limpando 
e eliminando por meio da 
urina, as substâncias ruins do 
organismo.

Pacientes farão internados hemodiálise no local

Divulgação
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Os pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

e dos planos de saúde têm 
inúmeros direitos garantidos 
pela legislação em vigor e 
entendimentos da Justiça, 
além de resoluções de órgãos 
� scalizadores. Porém, nem 
sempre a população consegue 
se valer de seus direitos.
Con� ra a seguir:

PACIENTES DE PLANOS 
DE SAÚDE
 
 Falta de pagamento. Quando 
há cancelamento do contrato 
ou falta de atendimento pelo 
não pagamento, a operadora só 
pode fazê-lo unilateralmente 
em caso de fraude ou quando 
o consumidor atrasar o 
pagamento do plano de 
saúde por mais de 60 dias no 
ano, consecutivos ou não. O 
usuário, porém, precisa ser 
noti� cado até o 50º dia de 
inadimplência, tanto sobre a 
falta de pagamento quanto ao 
risco de cancelamento.

 Cobertura. Caso haja 
negativa de cobertura de 
exames e procedimentos 
por parte do plano, ainda 
que prevista em contrato, 
tal cláusula é nula e abusiva. 
A pessoa deve ser atendida 
na rede credenciada, pois a 
função do contrato é garantir 
o pagamento das despesas 
médico-hospitalares.

 Consultas de retorno. 
Consultas de retorno não  
podem ser cobradas pelos 
médicos, mas o médico pode 
� xar um prazo su� ciente para 
os exames serem feitos e o 
retorno agendado.
 
Vaga de internação. Se não 
existem leitos disponíveis 
para internação nos hospitais 
credenciados pelo plano 
de saúde, ele deverá indicar 
outro para o consumidor. O 
consumidor não pode � car 
sem tratamento por falta de 
leito.

 Aviso de descredenciamento. 
Exige-se que o consumidor 
e a ANS sejam avisados 
sobre o rompimento do 
atendimento de médicos e 
laboratórios com ao menos30 
dias de antecedência, sendo 
o pro� ssional ou laboratório 
substituído por outro.
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EX DEPUTADO E PREFEITO DE RIO PRETO, 
LIBERATO CABOCLO, PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO 

DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR EM 1990

Aprendi no Congresso com meu grande amigo 
Ibraim Abi-Ackel que os árabes se tornaram grandes 
vendedores, pois , além das trocas materiais, eles 

introduziram um componente de afetividade com os clientes. 
É muito difícil você sair de uma loja árabe sem levar um 
presente ou uma lembrança. Se você for o primeiro cliente da 
semana, você não sai de mãos abanando. Se depois de muitas 
ofertas e vantagens, você não se deixar disposto a comprar 
algo, certamente ganhará um presente, pois, esse é um sinal 
que a semana será de boas vendas. Em outras palavras, os 
árabes transformaram a troca material numa relação efetiva 
de afeto mútuo. O progresso destruiu essa singularidade que 
os mais antigos ainda conservam como fi losofi a de vida. Nós 
poderíamos dizer que os árabes inseriram um Idealismo de 
Hegel em uma atmosfera material de Marx. Só progridem os 
comerciantes dotados de um grande idealismo e este idealismo 
é o de sempre se dar mais em afeto do que receber como lucro. 
A relação afetiva tem um valor muito maior que o obtido numa 
troca material. Com o advento dos super hipermercados, a 
tradição se perdeu, mas nos pequenos bazares, nas joalherias 
ela persiste. A produção de escala envolve várias fases desde a 
matéria bruta, transformada em bem de consumo até a aquisição 
da mesma por alguém. É evidente que na cadeia de produção 
ocorrem muitos erros, a maioria humanos, mas nem sempre. Foi 
em boa hora que o Congresso brasileiro introduziu o Código 
de Defesa do Consumidor. Em SJRio Preto, esta instituição 
ganhou crédito da sociedade e sem demérito a quem quer que 
seja, quero destacar o Sergio Parado e Bruno Narciso. Uma 
instituição assume credibilidade na medida em que procura 
preencher seus quadros com profi ssionais qualifi cados. Pra 
sorte de SJRio Preto passou no concurso para provimento 
de um cargo importante a professora Jenifer Nicoleti, sendo 
uma biofísica não haveria melhor qualifi cação para lidar com 
os produtos sujeitos ao crivo do Imetro. Hoje homenageio os 
meus amigos Parada, Jenifer, Bruno Narciso que conduziram 
tão bem o Código de Defesa do Consumidor em Rio Preto, uma 
instituição tão sujeita a insinuações malévolas, nunca se ouviu 
uma só referência questionando a seriedade da instituição que 
comemora o seu aniversário de lançamento. Parabéns a todos os 
seus integrantes.

O Procon Municipal 
de São José do Rio 
Preto é um órgão 
vinculado ao gabinete 

do prefeito, e 
tem como objetivo informar, 
defender, fi scalizar as relações 
de consumo e orientar os 
consumidores em busca de 
soluções para qualquer tipo de 
problema de consumo. 
Ao se sentir lesado, o 
consumidor deve fazer valer seus 
direitos.    
Em dezembro 1984, portanto 
antes da existência do Código de 
Defesa do Consumidor, o então 
prefeito Manoel Antunes, criou o 
Procon Municipal.
Hoje o órgão volta a  ser 
comandado pelo ex-vereador e 
advogado, Jean Dornelas, ele fala 
dos desafi os e suas propostas no 
comando do órgão, bem como, 
da necessidade de resgatar o 
setor de fi scalização e afi rma ser 
uma das propostas de governo 
do prefeito Edinho Araujo.
Vamos conferir:   

1-O SR. REASSUME O 
PROCON MUNICIPAL, 
RETOMANDO A 
TRADIÇÃO DESDE SUA 
FUNDAÇÃO EM 1.984, 
NO COMANDO DE UM 
ADVOGADO, QUAL A 
IMPORTÂNCIA?
Foi uma honra receber o convite 
do prefeito Edinho Araujo, o 
fato de ser advogado agiliza 
em alguns procedimentos, 
porque traz segurança para 
o consumidor e fi rmeza nas 
decisões,  Infelizmente não há  
quadro especifi co de servidores 
de carreira que são advogados. 
Então o fato de ser da área ajuda  
na otimização e celeridade do 
serviço.

2-) O SR. JÁ FOI DIRETOR 
DO ORGÃO EM 2012, QUAIS 
OS DESAFIOS NOS DIAS 
DE HOJE?
O Procon é um órgão mais perto 
do cidadão comum, a  relação 
de consumo você tem todos 
os  dias e toda hora. Desde o 
momento que você pega um 
aparelho de telefone utilizar 
ou até até o momento que 

você conecta internet. Então 
é muito importante o papel de 
informação do Procon, para 
que os consumidores saiba seus 
direitos e possa requere-los.    

3-) QUEM SÃO  OS 
LÍDERES DE 
RECLAMAÇÃO E O QUE 
FAZER PARA MELHOR 
ESSA  SITUAÇÃO?
Aconteceu uma inversão nos 
últimos quatro anos, hoje o 
maior número de reclamações 
são fi nanceiras, os bancos 
principalmente os menores que 
ofertam de forma maliciosa  ou
com pouca informação produtos 
e serviços que o consumidor, 
especialmente   os idosos  não 
estão prontos para se quer aceitar 
ou usufruir. No caso o produto é 
dinheiro, temos vários casos aqui 
inclusive de fraude, e o agente 
fi nanceiro tem que ser imputado 
a responsabilidade. Então hoje 
o maior número de reclamações 
são os bancos, em seguida as 
empresas de telefonias, o que 
justifi ca a centenas de contratos 
existentes. 

4-)  ESSE ANO O CÓDIGO 
COMPLETA 31 ANOS 
DE EXISTÊNCIA , COM 
MUITAS CONQUISTAS, 
QUAIS OS PRINCÍPAIS 
DESAFIOS DAQUI PARA 
FRENTE?
Apesar do aniversário de 31 
anos, o Código de Defesa Do 
Consumidor tem artigos que 
precisam ser revisados urgente. 
Por exemplo a legislação que diz 
constatado o defeito num bem 
durável, tem o prazo de trinta 
dias para o conserto ser efetuado. 
Por outro lado, a regra em todo 
o mundo, deu o  defeito e está na 
garantia na proteção dos códigos, 
se fosse nos  EUA ou Europa, 
a troca é por um produto novo. 
Não tem a perspectiva de ir para 
assistência técnica. Isso causa um 
grande desiquilíbrio eu penso que 
esse é o ponto fundamental que 
precisa ser revisto urgente se eu 
não engano está nos artigos 18, 
19 e 20 do Código. 

5-) NO PERIODO DE 
2009 A MAIO DE 2012, 
O PROCON MANTEVE 
SEU DEPARTAMMENTO 
DE FISCALIZAÇÃO 
EM ATIVIDADE. QUAL 

A IMPORTANCIA DA 
RETOMADA DESSE 
SERVIÇO E SUA OPINÃO A 
RESPEITO?
Até 2012 tinha uma fi scalização 
própria  o que isso  facilitava, 
você sabia exatamente  aonde a 
dor estava e tinha como aplicar 
o remédio. Hoje a fi scalização 
está na dependência apenas 
da fi scalização do Estado eles 
tem mais de cem municípios 
para atender e também não 
conhece a rotina do dia a dia  em 
específi co  da população  Rio 
pretense, onde a dor está. Caso 
típico  foi a fi scalização dos 
postos de combustíveis. Ela só 
foi retomada tem em vista um 
pedido nosso quando eu era 
vereador, até em tão eles estavam 
com outros focos fi scalizatórios e 
a população estava sofrendo com 
a precariedade das informações 
das faixas de preços. Então 
daí o motivo da fi scalização   
é um trabalho nosso e um 
compromisso do prefeito Edinho 
Araujo no seu plano de governo, 
que é de retomar esse núcleo 
fi scalizatório e de um fundo 
municipal.

6-) HOJE O CONSUMIDOR 
SABE DOS SEUS 
DIREITOS E O PROCON É 
AVALIADO COMO UM DOS 
SETORRES DE MAIOR 
CREDIBILIDADE DA 
SOCIEDADE?
Em pesquisa que tive acesso, 
o Procon só fi cava atrás dos 
bombeiros em credibilidade. 
Então realmente o Procon 
tem essa credibilidade junto a 
população. E essa credibilidade 
seja cada vez maior, nós temos 
que ter medidas enérgicas com 
aqueles que não respeitam a 
legislação. 

7-) QUAIS SUAS PROPOSTA 
PARA PROCON EM MAIS 
UM DESAFIO DA VIDA 
PÚBLICA?
Conforme o pedido do 
prefeito, ele solicitou que fosse 
humanizado o atendimento, 
considerando que nós temos uma 
população idosa muito grande 
em Rio Preto. E nós vamos 
colocar algumas novidades no 
ar para evitar aglomerações 
como o atendimento virtual 
e a descentralização  do 
atendimento.

Arquivo DHOJE
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3222/2021

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: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUIS CARLOS ARAUJO MARTINI
CORR: LUIS CARLOS ARAUJO MARTINI
CAD Nº: 345187000
NOT. Nº: 205549
END: R. ALBERTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO, QD 
07, LOTE 06, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO DE EMPREENDIMENTOS
COMP: 
CORR: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO DE EMPREENDIMENTOS
CAD Nº: 261916000
NOT. Nº: 205496
END: R. JÚNIOR CÉSAR PEDRASSOLI, QD 11, LOTE 6, 
BAIRRO: RES. MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
NOME: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO DE EMPREENDIMENTOS
COMP: 
CORR: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVI-
MENTO DE EMPREENDIMENTOS
CAD Nº: 261905000
NOT. Nº: 205498
END: R. JÚNIOR CÉSAR PEDRASSOLI, QD 10, LOTE 30, 
BAIRRO: RES. MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO 
COMP: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CORR: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CAD Nº: 225771000
NOT. Nº: 205582
END: R. CLAUDIO MANUEL DA COSTA, 201, QD 146, 
LOTE 16, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: FRANCINE NATALI DO NASCIMENTO RODRI-
GUES
CORR: FRANCINE NATALI DO NASCIMENTO RODRI-
GUES
CAD Nº: 266486000
NOT. Nº: 205702
END: R. CASMIN ALVES DE MOURA, QD 31, LOTE 24, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA 
NOME: LUCAS CARVALHO JORDAO 
COMP: 
CORR: LUCAS CARVALHO JORDAO
CAD Nº: 219226000
NOT. Nº: 205569
END: AV. ALBERTO OLIVIERI, QD 12, LOTE 05, BAIRRO: 
JD. ANIELLI
NOME: NOE GONCALVES DE SOUZA ESPOLIO DE
COMP: KLEBER MOREIRA
CORR: KLEBER MOREIRA
CAD Nº: 214415000
NOT. Nº: 205577
END: AV. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, QD 53, LOTE 01, 
BAIRRO: ELDORADO (1ª PARTE)
NOME: MARIA APPARECIDA COSME
COMP: 
CORR: MARIA APPARECIDA COSME
CAD Nº: 250043000
NOT. Nº: 205558
END: R. JOSÉ OSTERNO DIÓGENES DE AQUINO, QD 27, 
LOTE 27, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA
COMP: CELSO DOMINGUES DA SILVA
CORR: CELSO DOMINGUES DA SILVA
CAD Nº: 256257000
NOT. Nº: 205196
END: R. JOSÉ CLARO SALGADO, QD 15, LOTE 04, BAIR-
RO: RES. J. MACEDO 
NOME: JOAO CARLOS CASSEB
COMP: 
CORR: JOAO CARLOS CASSEB
CAD Nº: 309461001
NOT. Nº: 205725
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI, 1060, QD SN, 
LOTE SN, BAIRRO: JD. PRIVAMERA 

NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: SALUSTIANO PROCOPIO GARCIA RIBEIRO 
CORR: SALUSTIANO PROCOPIO GARCIA RIBEIRO 
CAD Nº: 260476000
NOT. Nº: 205593
END: R. LUÍS ANTONIO DA SILVA, QD 17, LOTE 7, BAIR-
RO: RES. SÃO THOMAZ 
NOME: EDSON LUIS SECATO
COMP: 
CORR: EDSON LUIS SECATO
CAD Nº: 260501000
NOT. Nº: 205603
END: R. ONOFRE GOMES DE PINHO, 1152, QD 17, LOTE 
32, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: VANDEIR PERFEITO
CORR: VANDEIR PERFEITO
CAD Nº: 260257000
NOT. Nº: 205612
END: R. LUZIA AVEIRO PECORARO, QD 7, LOTE 5, BAIR-
RO: RES. SÃO THOMAZ 
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: LAURA MARTINS ABUD CORRAL
CORR: LAURA MARTINS ABUD CORRAL
CAD Nº: 260641000
NOT. Nº: 205613
END: R. ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 22, LOTE 
20, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ 
NOME: J II AGRONEGÓCIOS S/A
COMP: DECIO MACHADO DE MORAES
CORR: DECIO MACHADO DE MORAES
CAD Nº: 263682000
NOT. Nº: 205626
END: R. JOSÉ PEREIRA MIRANDA, QD 06, LOTE 29, 
BAIRRO: RES. FLÓRIDA PARK
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA ALVARENGA
CORR: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA ALVARENGA
CAD Nº: 250124000
NOT. Nº: 205627
END: R. NORIVALDO FERREIRA FRANCO JÚNIOR, QD 03, 
LOTE 14, BAIRRO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO 
NOME: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 604796000
NOT. Nº: 205548
END: R. LUIZ FABREATT, QD E, LOTE 06, BAIRRO: RE-
CANTO SÃO LUCAS 
NOME: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 604817000
NOT. Nº: 205555
END: R. PROJETADA 01, QD F, LOTE 13, BAIRRO: RE-
CANTO SÃO LUCAS 
NOME: COOPERATIVA HABITACIONAL COMERCIARIOS 
ESTADO SAO PAULO
COMP: 
CORR: COOPERATIVA HABITACIONAL COMERCIARIOS 
ESTADO SAO PAULO
CAD Nº: 553008003
NOT. Nº: 205533
END: ROD BR 153, QD, LOTE, BAIRRO: JD. PRIMAVERA 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
CORR: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
CAD Nº: 266492000
NOT. Nº: 205704
END: R. CASMIN ALVES DE MOURA, QD 31, LOTE 30, 
BAIRRO: RES. JD VISTA BELA 
NOME: ADEMICIO VIEIRA DE FREITAS
COMP: 
CORR: ADEMICIO VIEIRA DE FREITAS
CAD Nº: 249821000
NOT. Nº: 205573
END: AV. MARIA VIEIRA DE LIMA, QD 20, LOTE 14, BAIR-
RO: LOT. RES. PALESTRA 
NOME: ROBERTO CEZAR DE MORAES
COMP: 
CORR: ROBERTO CEZAR DE MORAES
CAD Nº: 211761000
NOT. Nº: 205563

END: R. BENEDITO JOSÉ ISMAEL, QD 19, LOTE 
01/02P/03P/, BAIRRO: VILA SÃO JORGE 
NOME: WILSON CABRAL MARCHIONI
COMP: 
CORR: WILSON CABRAL MARCHIONI
CAD Nº: 211290006
NOT. Nº: 205564
END: R. HERMÓGENES DE FARIA, 4364, QD, LOTE, 
BAIRRO: VILA SÃO JORGE 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ 
CORR: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ
CAD Nº: 259741000
NOT. Nº: 205499
END: AV. MARIA AUXILIADORA FELIPE, QD 31, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: JOSE ROBERTO DE LALIBERA
COMP: 
CORR: JOSE ROBERTO DE LALIBERA
CAD Nº: 410239013
NOT. Nº: 205729
END: AV. ROMEU STRAZZI, QD QUINHÃO, LOTE A-5/P, 
BAIRRO: JD. NOVO MUNDO 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: RICHARD DE SOUZA MORAIS INACIO
CORR: RICHARD DE SOUZA MORAIS INACIO
CAD Nº: 266217000
NOT. Nº: 204745
END: R. WALDEMAR PULICE BUOSI, QD 23, LOTE 01, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: GRUPOFORT CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA
CAD Nº: 267524000
NOT. Nº: 205616
END: R. JOSÉ AUGUSTO FILHO (ZICO AUGUSTO), QD 
19, LOTE 3, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CORR: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CAD Nº: 345623000
NOT. Nº: 205584
END: R. PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 06, BAIRRO: 
SETVALEY
NOME: HOEL FERNANDES DA SILVEIRA
COMP: 
CORR: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVEIRA
CAD Nº: 317416001
NOT. Nº: 205540
END: R. WALDIR MATTIOLI, QD 10, LOTE CHAC.7P/, 
BAIRRO: EST. SÃO JOÃO 
NOME: J M CRESPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 106520001
NOT. Nº: 205742 
END: AV. JOSÉ MUNIA, QD 33, LOTE 11/12/10P/13P/14P/, 
BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CORR: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CAD Nº: 226519000
NOT. Nº: 205769
END: R. JOSÉ ANTUNES PEREIRA, 301, QD 82, LOTE 24, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO I 
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 3223/2021

  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: JULIO MASSAO ITO FILHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 102320000

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:

Publicidade Legal A7&Edital



A-8 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
04 de abril de 2021

NOT. Nº: 205524
END: R. SALDANHA MARINHO, 3344, QD 11, LOTE CP/- 
DP/, BAIRRO: CENTRO 
NOME: JOSÉ LUIS GENARI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 225083000
NOT. Nº: 205628
END: R. ISA LUIZA GRANZOTO OTTOBONI, 161, QD 125, 
LOTE 01, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: LARISSA MARIA TARGA
COMP: 
CORR: LARISSA MARIA TARGA
CAD Nº: 105596000
NOT. Nº: 205335
END: R. ORLANDO VESCOVI, QD 03, LOTE 03, BAIRRO: 
UNIVERSITÁRIO
NOME: RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105302000
NOT. Nº: 205476
END: R. JAIR MARTINS MIL HOMENS, 337, QD P, LOTE 
01/02, BAIRRO: JD. DO CENTRO 
NOME: LAURIANO TEBAR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104136000
NOT. Nº: 205726
END: R. CORONEL SPÍNOLA CASTRO, 4850, QD, LOTE 
32P/, BAIRRO: VILA REDENTORA 
NOME: OSCAR FRANCISCO DA COSTA
COMP: 
CORR: OSCAR FRANCISCO DA COSTA
CAD Nº: 406194000
NOT. Nº: 203256
END: R. CAETANO ELZO ROGÉRIO, 1451, QD 6, LOTE 16, 
BAIRRO: BOM JARDIM
                                                                                              
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

EDITAL n° 3224/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO DE EMPREENDIMENTOS
COMP: 
CORR: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO DE EMPREENDIMENTOS
CAD Nº: 261916000
NOT. Nº: 205496
END: R. JÚNIOR CÉSAR PEDRASSOLI, QD 11, LOTE 6, 
BAIRRO: RES. MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
NOME: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO DE EMPREENDIMENTOS
COMP: 
CORR: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN-
TO DE EMPREENDIMENTOS
CAD Nº: 261905000
NOT. Nº: 205498
END: R. JÚNIOR CÉSAR PEDRASSOLI, QD 10, LOTE 30, 
BAIRRO: RES. MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO 
COMP: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CORR: DORVALINO MARCELINO DA SILVA
CAD Nº: 225771000
NOT. Nº: 205582
END: R. CLAUDIO MANUEL DA COSTA, 201, QD 146, 
LOTE 16, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: JOSÉ LUIS GENARI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 225083000
NOT. Nº: 205628
END: R. ISA LUIZA GRANZOTO OTTOBONI, 161, QD 125, 
LOTE 01, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: SALUSTIANO PROCOPIO GARCIA RIBEIRO 
CORR: SALUSTIANO PROCOPIO GARCIA RIBEIRO 
CAD Nº: 260476000
NOT. Nº: 205593
END: R. LUÍS ANTONIO DA SILVA, QD 17, LOTE 7, BAIR-
RO: RES. SÃO THOMAZ 
NOME: EDSON LUIS SECATO
COMP: 
CORR: EDSON LUIS SECATO
CAD Nº: 260501000
NOT. Nº: 205603
END: R. ONOFRE GOMES DE PINHO, 1152, QD 17, LOTE 
32, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: VANDEIR PERFEITO
CORR: VANDEIR PERFEITO
CAD Nº: 260257000
NOT. Nº: 205612
END: R. LUZIA AVEIRO PECORARO, QD 7, LOTE 5, BAIR-
RO: RES. SÃO THOMAZ 
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: LAURA MARTINS ABUD CORRAL
CORR: LAURA MARTINS ABUD CORRAL
CAD Nº: 260641000
NOT. Nº: 205613
END: R. ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 22, LOTE 
20, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ 
NOME: J II AGRONEGÓCIOS S/A
COMP: DECIO MACHADO DE MORAES
CORR: DECIO MACHADO DE MORAES
CAD Nº: 263682000
NOT. Nº: 205626
END: R. JOSÉ PEREIRA MIRANDA, QD 06, LOTE 29, 
BAIRRO: RES. FLÓRIDA PARK
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA ALVARENGA

CORR: FLAVIO HENRIQUE DA SILVA ALVARENGA
CAD Nº: 250124000
NOT. Nº: 205627
END: R. NORIVALDO FERREIRA FRANCO JÚNIOR, QD 03, 
LOTE 14, BAIRRO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ 
CORR: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ
CAD Nº: 259741000
NOT. Nº: 205499
END: AV. MARIA AUXILIADORA FELIPE, QD 31, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: GRUPOFORT CONSTRUÇÕES E INCORPORA-
ÇÕES LTDA
CAD Nº: 267524000
NOT. Nº: 205616
END: R. JOSÉ AUGUSTO FILHO (ZICO AUGUSTO), QD 19, 
LOTE 3, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ II
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CORR: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CAD Nº: 345623000
NOT. Nº: 205584
END: R. PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 06, BAIRRO: 
SETVALEY
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CORR: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CAD Nº: 226519000
NOT. Nº: 205769
END: R. JOSÉ ANTUNES PEREIRA, 301, QD 82, LOTE 24, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO I 
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3225/2021

  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: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
COMP: 
CORR: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
CAD Nº: 500051006
NOT. Nº: 205701
END: R. IZIDÓRO PUPIN, QD, LOTE, BAIRRO: GONZAGA 
DE CAMPOS
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas         

EDITAL n° 3226/2021

  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: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA-
ÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: UNICOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
CAD Nº: 500051006
NOT. Nº: 205701
END: R. IZIDÓRO PUPIN, QD, LOTE, BAIRRO: GONZAGA 
DE CAMPOS
NOME: SILVIA ZAVANELLA CALVO DE PAULA
COMP: 
CORR: SILVIA ZAVANELLA CALVO DE PAULA
CAD Nº: 409155000
NOT. Nº: 205649
END: R. CHIQUINHA RODRIGUES, 199, QD F, LOTE 12/P, 
BAIRRO: JD. DOS GOMES
NOME: JOAO CARLOS CASSEB
COMP: 
CORR: JOAO CARLOS CASSEB
CAD Nº: 309461001
NOT. Nº: 205725
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI, 1060, QD SN, 
LOTE SN, BAIRRO: JD. PRIVAMERA 
NOME: LARISSA MARIA TARGA
COMP: 
CORR: LARISSA MARIA TARGA
CAD Nº: 105596000
NOT. Nº: 205335
END: R. ORLANDO VESCOVI, QD 03, LOTE 03, BAIRRO: 
UNIVERSITÁRIO
NOME: RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105302000
NOT. Nº: 205476
END: R. JAIR MARTINS MIL HOMENS, 337, QD P, LOTE 
01/02, BAIRRO: JD. DO CENTRO 
NOME: COOPERATIVA HABITACIONAL COMERCIARIOS 
ESTADO SAO PAULO
COMP: 
CORR: COOPERATIVA HABITACIONAL COMERCIARIOS 
ESTADO SAO PAULO
CAD Nº: 553008003
NOT. Nº: 205533
END: ROD BR 153, QD, LOTE, BAIRRO: JD. PRIMAVERA 

São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3227/2021

  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: BERNADETE DE FATIMA SILVA
COMP: 
CORR: BERNARDETE DE FATIMA SILVA
CAD Nº: 206025001
NOT. Nº: 205536
END: R. JÚLIO PRESTES, 1077, QD A, LOTE HP/, BAIR-
RO: VILA FALAVINA
NOME: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 604796000
NOT. Nº: 205548
END: R. LUIZ FABREATT, QD E, LOTE 06, BAIRRO: RE-
CANTO SÃO LUCAS 
NOME: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON PARDO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 604817000
NOT. Nº: 205555
END: R. PROJETADA 01, QD F, LOTE 13, BAIRRO: RE-
CANTO SÃO LUCAS 
NOME: JOSE ROBERTO DE LALIBERA
COMP: 
CORR: JOSE ROBERTO DE LALIBERA
CAD Nº: 410239013
NOT. Nº: 205729
END: AV. ROMEU STRAZZI, QD QUINHÃO, LOTE A-5/P, 
BAIRRO: JD. NOVO MUNDO 
NOME: OSCAR FRANCISCO DA COSTA
COMP: 
CORR: OSCAR FRANCISCO DA COSTA
CAD Nº: 406194000
NOT. Nº: 203256
END: R. CAETANO ELZO ROGÉRIO, 1451, QD 6, LOTE 16, 
BAIRRO: BOM JARDIM
NOME: HOEL FERNANDES DA SILVEIRA
COMP: 
CORR: MARIA JOSE VIEIRA DA SILVEIRA
CAD Nº: 317416001
NOT. Nº: 205540
END: R. WALDIR MATTIOLI, QD 10, LOTE CHAC.7P/, 
BAIRRO: EST. SÃO JOÃO 
NOME: J M CRESPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 106520001
NOT. Nº: 205742 
END: AV. JOSÉ MUNIA, QD 33, LOTE 11/12/10P/13P/14P/, 
BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3228/2021

  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: ALEXANDRE OLIVEIRA ZERBINI
COMP: 
CORR: ALEXANDRE OLIVEIRA ZERBINI
CAD Nº: 256669000
NOT. Nº: 205648
END: R. SARGENTO MARGARETE APARECIDA PERES 
GATO PEREIRA, QD 10, LOTE 33, BAIRRO: RES. MIRAN-
TE 
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3229/2021

  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: ALEXANDRE OLIVEIRA ZERBINI
COMP: 
CORR: ALEXANDRE OLIVEIRA ZERBINI
CAD Nº: 256669000
NOT. Nº: 205648
END: R. SARGENTO MARGARETE APARECIDA PERES 
GATO PEREIRA, QD 10, LOTE 33, BAIRRO: RES. MIRAN-
TE 
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3230/2021

    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 DI-
VERSOS DEPOSITADOS EM LOTE VAGO, dentro do prazo 
estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: LUANA DE MORAIS SIO
COMP: 
CORR: LUANA DE MORAIS SIO
CAD Nº: 344936000
MULTA Nº: 52824
END: R. CLAUDEMIRO NEVES TRINDADE, 204, QD 5, 
LOTE 9, BAIRRO: JARDIM LESTE 
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São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3231/2021

  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: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITA-
CIONAL URBANO CDHU
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITA-
CIONAL URBANO CDHU
CAD Nº: 242289000
MULTA Nº: 52787
END: R. JOÃO FELIX DA SILVA, QD, LOTE, BAIRRO: 
DUAS VENDAS G SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
NOME: RUBENS MARTINS
COMP: 
CORR: RUBENS MARTINS
CAD Nº: 601234000
MULTA Nº: 52770
END: R. DOS SABIÁS, QD 08, LOTE 08, BAIRRO: LOT. PQ. 
DOS PÁSSAROS 
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: 
CORR: SP 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 902524000
MULTA Nº: 52700
END: R. SALETE SONIA BATISTA, QD 42, LOTE 12, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO 
NOME: LUSHAN CHUAN
COMP: 
CORR: LUSHAN CHUAN
CAD Nº: 601255000
MULTA Nº: 52769
END: AL DOS ROUXINÓIS, QD 08, LOTE 03, BAIRRO: 
LOT. PQ. DOS PÁSSAROS 
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 

EDITAL n° 3232/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi  AUTUADO, por 
não terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA E PAS-
SEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 UFM 
POR METRO LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: JORDANA PAVAN MILANI
COMP: 
CORR: JORDANA PAVAN MILANI
CAD Nº: 901792000
MULTA Nº: 52736
END: R. ANTÔNIO LÚCIO SALLES, QD 9, LOTE 20, BAIR-
RO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
São José do Rio Preto, 01 de Abril de 2021.          
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 

 
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

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

Protocolo 
Inscrição 
Municipal Razão Social Tributos 

20217532
9 3766630 

A C COSTA & COSTA 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217613
5 3790550 

A. F. BAIONI 
COBRANCAS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217527
0 3781570 

ANYELA GOUVEIA 
MONTEIRO  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

 

20217670
1 3782700 

ARTURO MEDRANO 
GUTIERREZ 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização ISS Fixo 

20217808
6 3787180 

ASSOFRAS 
SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217678
0 3603800 

AUYBER DA SILVA 
PIOVEZAM 

ODONTOLOGIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

20217641
8 3749880 

B A ALVES PEREIRA 
CONSTRUTORA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20202661
96 35307 

BANCO BRADESCO 
SA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217638
0 3376390 

BDM COMÉRCIO DE 
BEBIDAS E 

ALIMENTOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

20217641
3 3721200 

BENLI SOLUÇOES 
LTDA   

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

20217671
4 3755080 

BRUNO GILLIARD DE 
PAULA MENDES 

89363515168 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20217649

1 3501840 
BUENO GOLF 

RESTAURANTE LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20217672
4 3597320 

CAB ATENDIMENTO 
MEDICO LTDA ME  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217666
2 3600210 

CEOPAG 
FRANCHISING LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
 

Luminosa 
 

20217839
2 3789650 

CLINICA MEDICA 
BARBOSA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217643
2 3752100 

CLINICA MEDICA E 
ODONTOLOGICA 
PEREZ MARTINEZ 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217681
7 3772830 

COALIZAO 
CONFECÇAO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217819
7 3778480 

CUGINOTTI, 
MANCUSO 

ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217669
1 3506420 

DANTAS & BECHARA 
CONFECCOES LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217523
8 3778750 

EMAIS URBANISMO 
250 LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

20217522
2 3214490 

EMPREITEIRA 
PAULIDELMA LTDA 

ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 
20217665

1 3426800 
FABIO RENATO 
MAGALHAES ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20217826
8 3793500 

FERREIRA CASTELO 
BRANCO SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 
20217645 3277620 FORTFER COMERCIO Taxa de Licença de 

 

4 DE FERRAMENTAS 
LTDA ME 

Funcionamento 
Taxa de Localização 

20217676
4 3241290 

FRUTUOSA 
CALÇADOS EIRELI ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

Taxa de Localização 
 

20217679
2 3351420 

GISLAINE 
GONÇALVES 

TAPPARO  ISS Autônomo 

20217514
9 3781060 

GOMES DO COUTO 
SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

20217661
7 3788850 

GUILHERME 
APARECIDO DA SILVA 

TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO  

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização’ 

20217517
4 3790790 

HUB DE EXPANSAO 
INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217510
3 3776770 

IGREJA EVANGELICA 
PENTECOSTAL 

FORMOSA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217803
1 3791860 

J ROSSI MARIN 
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217432
5 3768210 

JOSE ROBERTA DE 
MELO FERRACINI 

LIMA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

 

20217519
0 3791160 

K-VIAS GESTOES 
ADMINISTRATIVAS 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217676
6 3781370 

LUCIANA CARLA 
CARDOSO LOMBARDI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização ISS Fixo 

20217432
9 3783040 

LUIZ HENRIQUE 
TABARIN SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade Não 

Luminosa 

20217639
9 3402510 

LUIZ MIGUEL DA 
SILVA E SOUZA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20217673
2 3054090 

M L BARBOSA PEÇAS 
E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217511
0 3715150  

MARCUS VINICIUS 
AFONSO & CIA LTDA   

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade Não 
Luminosa 

 

20217529
9 3793860 

MARIANA 
ARRIBAMAR BARROS 

DOS SANTOS  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

20217429
9 3790400 

MARIEL SOUZA 
NATIVIDADE LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

20217432
1 3784640 

MARTA DE CAMPOS 
GONZAGA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217529
1 3787930 

MATHEUS BEZERRA 
PEREIRA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
ISSQN - FIXO 

20217675
3 1424260 

MUSA RIO PRETO 
REPRESENTACAO 
COMERCIAL LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

20217528
0 3784530 

MVC HAIR DERMATO 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217524
9 3790640 

OSAKI URZEDO 
SERVIÇOS MÉDICOS 

LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217648
4 1450590 

POZZER & SOUZA 
INFORMATICA LTDA 

ME 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20217680
5 3731580 

QUITANDA JOMA 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20217431
4 3794310 

R C DA SILVA 
GESTÃO DE ATIVOS 

EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

20217526
0 3779290 

RESIDENCIAL GIULIA 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
20217776 3793110 RODRIGO MARTINS Taxa de Licença de  

6 BELMONTE Funcionamento Taxa de 
localização Publicidade 
Não Luminosa ISS Fixo 

20217609
7 3779950 

SMI NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217433
4 3785330 

SYSTEN AR 
CONDICIONADO 
INSTALACAO E 

MANUTENCAO LTDA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217530
4 3788770 

T M BEZERRA 
FERRAGENS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217515
9 3790000 

TATIANE NOVAES 
DUARTE 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217531
6 3784600 

TAYAR CLÍNICA 
MÉDICA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217667
0 3383780 

VERONICA ALBERTO 
CAPATTI EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

Taxa de Localização 
 

São José do Rio Preto, 01º de abril de 2021. 
Marco Aurélio Belentani de Carvalho 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários - IFP/SEMFAZ 
Carlos Alberto Paula Alves 

Auditor Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária 
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As negociações do setor 
Farmacêutico estão quase fina-
lizadas faltando somente à de-
finição da inflação acumulada 
do período para a assinatura da 
convenção coletiva deste ano.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação do 
Álcool, Químicas e Farmacêu-
ticas),  eles estão esperando 
sair o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) do pe-
ríodo que deve sair no próximo 
dia 8 de abril e na sequencia o 
sindicato vai elaborar um bole-
tim detalhando como foram as 
tratativas deste ano e o que foi 
conquistado. “Neste ano como 
no ano passado garantimos 
o INCP cheio que já é uma 
grande vitória, pois tiveram 
outras categorias que não con-
seguiram isso o ano passado”, 
salientou Alves Filho.

O sindicalista lembra que 
eles avançaram no valor do 
Tíquete Alimentação para em-
presas com até 100 funcioná-
rios o valor será de R$ 266,00 
com mais de 100 funcionários 
R$ 400,00.

2023 – Por sua vez uma 
grande vitória nas negociações 
foi à manutenção das cláusulas 
sociais até 2023.

Etanol – As tratativas do 
setor do Etanol estão acon-
tecendo de forma online com 
os representantes das usinas 
da região – segundo o presi-
dente do Sindalquim, após o 
dia 11 de abril quando a fase 
Emergencial deve se encerrar 
no Estado de São Paulo, eles 
esperam poder voltar a ir a por-
ta das empresas para fazer um 
diálogo com os trabalhadores.

Setor Farmacêutico só espera inflação 
para fechamento de Convenção 2021

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

A Federação dos Empregados em Postos de 
Combustíveis de São Paulo encaminhou ofícios ao 
Ministério da Saúde, cobrando a inclusão da cate-
goria na fase 4 do plano nacional de vacinação, os 
mais de 50 sindicatos da categoria lembram que 
os frentistas somam 500 mil trabalhadores em 
todo o país e que se trata de um serviço essencial 
à população. #VacinaJá #frentistas #linhadefrente

Durante a fase emergencial do  Plano São 
Paulo o Sindicato dos Frentistas de Rio Preto 
(Sinpospetro Rio Preto) disponibilizou um 
telefone para atender via WhatsApp os fren-
tistas de toda a base territorial. 

17 98200-0078

Sindicato cobra vacina 
para motoristas do 
transporte coletivo

O Sindicato dos Motoris-
tas mais uma vez encami-
nhou novo oficio para o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) e 
para o secretário de Saúde, 
Aldenis Borin cobrando que 
os motoristas que estão 
na linha de frente desde o 
inicio da pandemia sejam 
colocados como prioridade 
para serem imunizados 
contra a Covid-19.

Segundo Daniel Rodri-
gues, presidente do sindica-
to, este pedido feito em ja-
neiro, mas como houve uma 
negativa na oportunidade, 
foi feito um novo pedido 
por conta do aumento do 
contágio em todo o Estado 
inclusive em Rio Preto. 

“Durante todo este período 
de pandemia, o transporte 
coletivo ficou sem circular 
apenas nos primeiros qua-
tro dias do lockdown. Agora 
com a volta das atividades a 
cada dia aumenta o número 
de passageiros e com isso 
aumenta mais uma vez o 
risco dos motoristas se 
contaminarem”, salientou 
Rodrigues.

O sindicalista destacou 
que espera desta vez uma 
resposta positiva do prefei-
to e se precisar vai abrir o 
sindicato para que a vacina-
ção seja feita no local para 
atender a categoria.

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


