
Diário Oficial de São José do Rio Preto

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.238 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Domingo, 11 de abril de 2021

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

Divulgação

Pág. A3

CAPOTOU 
Motorista foi ar-
remessado para 

fora de veículo 
durante capota-

mento na ma-
drugada de sá-

bado na BR 153.              
Vítima ficou 

gravemente ferida 
e foi levada 

ao HB.
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Projeto propõe 
recompensa para 
proteger crianças 

de violência
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Divulgação

Academias agonizam 
8 meses fechadas 
“No ano passado fomos obrigados a ficar fechados 

por 6 meses e agora já vamos para dois meses. Parece 
inacreditável mas é verdade. Quase 8 meses com as portas 
fechadas tendo que pagar todas as despesas”, reclama 
Henrique Ferraz, diretor de academia.       Pàg.A7   
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Empresas de Rio Preto 
exportam 33% mais em março

COMÉRCIO EXTERIOR

Escolas 
estaduais voltam 
presencial nesta 

quarta-feira
As aulas estaduais devem 

retornar para o modelo presen-
cial a partir de quarta-feira (14), 
respeitando o limite máximo de 
35% de sua capacidade diária 
e todos os demais regramen-
tos de segurança sanitária. O 
vice-governador Rodrigo Garcia 
explicou que na segunda e 
terça-feira (12 e 13) serão os 
dias que as unidades escolares 
terão para organizarem o ca-
lendário escolar.          Pág.B1

Virologista diz 
que vacinação 
em massa só 
no fim do ano

Para Maurício Nogueira, 
a vacinação em massa, ou 
seja, das idades entre 30 e 
50 anos, que é a maioria, só 
acontecerá de fato no final do 
segundo semestre. “A ‘norma-
lidade’ só vai chegar quando 
vacinarmos de 50 a 60% 
da população e isso só será 
possível no final do segundo 
semestre”, acredita o médico 
da Famerp.    Pág. A5

Jovem de 20 anos 
é baleado na 
cabeça em 

frente de casa
Pág. A4

Montador é preso 
pela PM após 

ameaçar mulher 
com facão 
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Cliente cai em 
golpe e perde 

R$ 1,9 mil para 
estelionatários

Rio Preto registrou um au-
mento no número de exporta-
ções e importações no mês de 
março deste ano. O município 
registrou US$ 2,4 milhões 
em vendas para o exterior no 
período, um aumento de 33% 
em comparação com o mês de 
fevereiro. O índice de março já 
responde por 48% das expor-
tações do ano, que totalizam 
US$ 5 milhões em vendas.   
Segundo o especialista em 
comércio exterior, Paulo Narci-
zo, o preço do dólar favoreceu 
esse aumento.              Pág.A7

Obra em 
cratera do 

São Marcos é 
autorizada

O prefeito Edinho Araújo 
autorizou esta semana o início 
da obra de recuperação de 
erosão com a implantação de 
galeria no Córrego da Baixada 
Seca, travessia com a Avenida 
Faiez Nametalah Tarraf, entre 
os bairros Cidade Jardim e São 
Marcos.   Pág.A7

Prefeitura multa empresas por 
atraso na entrega de insumos

A Prefeitura de Rio Preto, 
através da Secretaria da Saú-
de, ampliou a fiscalização dos 
contratos de compras realizadas 
pela pasta para evitar a falta de 
itens necessários para o enfren-

tamento da covid-19. Na edição 
deste sábado do Diário Oficial do 
Município,  publicou penalidades 
para cinco empresas, que ainda 
não teriam entregado a totalidade 
dos itens comprados.      Pág.A3

Rodrigo Garcia

Mauricio Nogueira

Pauta da 
Câmara tem 
sete projetos 
nesta terça
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Academias já acumulam oito 
meses fechadas em Rio Preto 
e empresários reclamam

Guilherme BATISTA
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ARTIGO
Bezerra, nobre amigo

Cento e vinte e um anos! 
É o tempo de permanência na 
Pátria Espiritual que o ilustre 
dr. Adolfo Bezerra de Mene-
zes Cavalcanti (1831-1900) 
completa em 11 de abril. Daí 
a nossa homenagem ao lançar-
mos, pela Editora Elevação, o 
seu livro Páginas de Esperança 
— Espiritualidade, Família e 
Evangelho-Apocalipse de Jesus 
(2018), em que vocês poderão 
ler extraordinárias reflexões do 
caridoso Amigo Espiritual. A 
psicografia é do sensitivo Chico 
Periotto. 

Nascido em Riacho do San-
gue/CE, teve uma brilhante 

atuação na política do Brasil 
Império, no século 19. Residin-
do no Rio de Janeiro/RJ desde 
os 20 anos, destacou-se como 
médico, militar, jornalista e 
escritor. Dotado de alto espírito 
altruísta, era chamado de “o 
Médico dos Pobres”.

Sempre disposto e dedicado 
a amenizar o sofrimento das 
criaturas, ele prossegue seu 
apostolado de Fé e Caridade 
no Mundo Invisível e na Terra, 
demonstrando que a morte não 
cessa a ação dos justos. Numa 
de suas manifestações espiritu-
ais, por intermédio do sensitivo 
Chico Periotto, falou-nos da 
certeza dessa colaboração: 
“Não tenho como retirar a cruz 

Paiva NETTO de ninguém, mas, para ajudar 
a carregá-la, contem comigo! 
Ajudar a conduzir essa cruz que 
nos leva a caminhos gloriosos 
da Eternidade. Vitoriosos!”

Dr. Bezerra, receba a sauda-
ção dos seus amigos da Terra.

José de Paiva Netto Đ Jor-
nalista, radialista e escritor.

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

Serviço - Páginas de Es-
perança — Espiritualidade, 
Família e Evangelho-Apocalipse 
de Jesus (2018), 144 páginas. 
Adquira pelo site www.clubecul-
turadepaz.com.br ou ligue 0300 
10 07 940.

O uso de material genético 
como tratamento para uma sé-
rie de doenças é uma evolução 
na medicina e ganhou reper-
cussão em razão da pandemia, 
justamente por conta da apli-
cação deste tipo de tecnologia 
no desenvolvimento de vacinas 
contra a Covid-19. Algumas 
delas injetam pequenas pe-
daços de RNA nas células que 
passam a produzir proteínas, 
as quais combatem o vírus. 
Mas qual a relação disso com 
a Doença de Parkinson?

Há uma série de pesquisas 
mundiais, algumas a serem 
concluídas já no ano que vem, 
que usam a terapia gênica 
para atenuar e/ou melhorar a 
função motora de pacientes 
com Parkinson. A proposta dos 
pesquisadores é autorregular a 
produção de dopamina, neuro-
transmissor responsável pela 
mensagem entre as células 
nervosas e que tem queda in-
tensa na Doença de Parkinson.

Terapia Gênica pode ser promessa 
no tratamento do Parkinson

Dentre elas, há uma pes-
quisa realizada por um grupo 
francês que estuda a injeção de 
material genético diretamente 
em estruturas cerebrais relacio-
nadas à doença. Este DNA car-
rega informação corresponden-
te não apenas a uma enzima, 
mas três enzimas (TH, CH1 e a 
AADC) envolvidas na produção 
de dopamina. Se os resultados 
deste estudo forem favoráveis, 
as células do cérebro destes 
pacientes se tornarão capazes 
de produzir a substância em 
quantidades adequadas para o 
alívio dos sintomas da Doença 
de Parkinson, podendo elimi-
nar a necessidade de terapia 
medicamentosa. Embora ainda 
não acessível, precisamos ver 
que finalmente é possível falar 
na possibilidade de cura do 
Parkinson num futuro talvez 
não tão distante.

Na verdade, a medicina 
vem trabalhando constante-
mente para trazer melhor qua-
lidade de vida aos pacientes 
de Parkinson, segunda condi-

ção neurodegenerativa mais 
incidente em pessoas com 
mais de 60 anos. Hoje temos 
medicamentos que ajudam a 
controlar os principais sintomas 
da doença, como os tremores, 
a rigidez e os movimentos in-
voluntários. Outra alternativa 
segura e eficaz consiste na Te-
rapia de Estimulação Cerebral 
Profunda (DBS), cirurgia que 
utiliza um dispositivo médico 
implantado, semelhante a um 
marcapasso cardíaco.

Já disponível no rol de pro-
cedimentos da rede pública 
de saúde, a DBS também tem 
evoluído. Indicada para pacien-
tes que não absorvem bem a 
medição devido ao seu uso 
prolongado, a neuro estimula-
ção, como a técnica também 
é conhecida, traz resultados 
bem precoces, notados horas 
depois da cirurgia. Inclusive, 
hoje existem tecnologias que 
nos permitem captar os sinais 
cerebrais do paciente e monito-
rá-los remotamente. Em breve, 
possivelmente nos “comunica-

remos com o cérebro”, e não 
apenas interviremos. Ou seja, 
além das consultas regulares, 
ganhamos maior precisão no 
controle do Parkinson e passa-
mos a atender de forma ainda 
mais assertiva às necessidades 
individuais de cada paciente.

Como aprendemos no úl-
timo ano, é preciso confiar 
na ciência e na capacidade 
do ser humano de inovar e 
surpreender. As respostas po-
dem não ser tão rápidas como 
queremos, mas estaremos 
sempre caminhando para trazer 
terapias que realmente fazem a 
diferença na vida dos pacientes 
com a Doença de Parkinson, 
bem como seus familiares.

* Marcelo Valadares é 
neurocirurgião, médico da 
Disciplina de Neurocirurgia 
da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade 
Estadual de Campinas (Uni-
camp) e do Hospital Israelita 
Albert Einstein.

Marcelo VALADARES

ARTIGO

POESIA
“Meu  amor para  com Laelva” - K

A  serva  retirou-se,
A  jovem
Sentou-se
Permanecendo  atenciosa,
O  outro
Veio  a  falar
E  desfiar
Seus  casos  e  alusões---
Lições
Presentes
- “Estou  a  sonhar
- “Conquistado  pela  dama
- “Da  qual,  pude  gostar,
- “Recebeu  a  mim
- “Como  à  um  amigo!
- “Quero  retribuir
- “Se  surgir
- “Oportunidade,
- “Minha  simplicidade
- “É  sua
- “Certamente
- “Entendernos-emos  bem,
- “E  brevemente
- “A  luz  da  união,  res-

plenderá!
- “Iluminando  trilhas  aces-

síveis,
- “Neste  termo
- “Por  um  local  ermo
- “Ou  habitado,
- “Proclamado
- “Terei  meu  ser
- “Ah!  esqueceste

- “E
- “Escondeste
- “Teu  nome!
- “Tens  a  mim,  como  

adivinha?!
- “Diz,
- “E  faz  feliz,
- “À  esta  dama,
- “A  qual  clama
- “Ansiosa!
- “Sim,  como  pude  es-

quecê-lo?!
- “Um  ítem  simples!
- “E  devo  esclarecê-lo,
- “Sei  da  munição
- “À  abastecer  meu  rifle,
- “Dos  locais  de  caça---
- “E  agora,  é  escassa
- “A  memória,
- “Aleatória
- “Ante  tua  presença!
-“O  nome  é  Narciso,
- “Tenho  orgulho  dele!
- “Em  meu  juízo
- “Parece  dádiva  celestial
- “E  intocável!
- “Ao  coração,  alegra
- “E  integra
- “Às  satisfações
- “Dos  galardões
- “Adquiridos
- “Teu  nome  é  emblema---
- “Conduzí-lo-ei  no  co-

ração,
- “O  problema
- “Que  a  mim,  atormen-

Sderlon  SCARIN
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Mudanças de decúbito prona ou 
ventral para sars-cov2, pneumonia 
e doenças pulmonares. Favorece 

a cura e a prevenção

A fisioterapia sempre utilizou as técnicas de mudanças de 
decúbito (Posição do corpo que está deitado) , em pacientes 
acamados , principalmente passivos ( que não conseguem se 
mover sozinhos ), pois , mudar as posições do corpo interfere 
na distribuição da ventilação e perfusão pulmonares, resultando 
numa diminuição do “shunt” arteriovenoso e melhora dos níveis 
de oxigenação sangüínea. 

Não é só o pulmão que a mudança de decúbito favorece de 
maneira significativa o corpo como um todo,  é um dos cuida-
dos ao paciente  acamado que deve ser feito com atenção, em 
especial quando   é dependente. É fundamental para prevenção 
de úlceras de pressão e, aliado a outras práticas, contribui para 
a qualidade de vida dos assistidos com redução da mobilidade, 
facilita a expectoração de secreção traqueal e brônquica; Impedi 
o aumento de secreção pulmonar e melhora a troca gasosa. 

A posição prona é uma manobra utilizada para combater a hi-
poxemia nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório 
agudo ( Sars cov-2).Apesar de hoje ser considerada um modo 
eficaz de melhorar a oxigenação, os mecanismos fisiológicos 
que levam à melhora da função respiratória ainda não estão 
completamente esclarecidos pela ciência . 

Existem algumas posições que favorecem a distribuição do 
ar e sua troca gasosa nos alvéolos . Na verdade para pacientes 
acabados a melhor posição é não ficar em uma posição só. Deve 
ser rotativo e trocar a cada 2 horas . Somos feitos de substân-
cias que se movem dentro do corpo e precisamos favorecer 
este processo ,fazendo uma espécie de drenagem metabólica 
natural , para isso , a mudança de postura é um dos melhores 
tratamentos principalmente para qualquer pessoa acamada e 
também para  as  que não estão acamados  , porém , possuem 
alguma doença( patologia ) pulmonar como mers -cov , sars , 
sars-cov-19, pneumonia , entre outras do pulmão , doenças 
cardíacas , músculo - esquelética , hepática , etc...Ficar  em 
diversas posições favorecem o tratamento de forma significativa 
, pois , quando o retorno venoso é melhorado ,  a troca gasosa 
é favorecida , o oxigênio é difundido entre os órgãos de maneira 
eficaz e então todo o metabolismo em sintonia haverá um pro-
cesso de restauração muito mais rápido , que favorece inclusive 
a ação medicamentosa se for o caso . 

Veja todas as posições que podem ser utilizadas a cada 2 
horas: 

Decúbito ventral ou pronada
O decúbito ventral ou posição prona acontece quando o corpo 

está deitado em uma superfície, mas com a face e a região do 
abdômen voltada para baixo. Em termos populares, é o mesmo 
que dizer que a pessoa está deitada “de barriga para baixo” ou 
“de bruços”.

Decúbito dorsal ou supinada 
Ao contrário do item anterior, o decúbito dorsal ou posição 

supina é quando o corpo está deitado com a face para cima. 
Pode-se dizer que essa é a postura de descanso ou repouso 
mais tradicional.

Decúbito lateral ou lado 
Essa é a posição na qual o corpo está deitado de lado, virado 

para a esquerda ou para a direita. A postura mais recomendada 
pelos especialistas para ter uma boa noite de sono é justamente 
a de decúbito lateral, com um travesseiro entre os joelhos.

Posição de litotomia
A litotomia ocorre na situação em que o corpo está deitado 

com a face voltada para cima, mas com os pés elevados e com 
uma flexão de 90 graus do quadril e joelho. Uma maneira fácil 
de entender essa posição é pensar em alguém deitado no chão 
com as pernas apoiadas em uma cadeira.

Há quem chame a litotomia de posição ginecológica, pois 
alguns obstetras colocam as mulheres grávidas nessa disposição 
para fazer o parto.

Posição de Trendelemburg
A posição de Tredelemburg acontece quando a pessoa está 

deitada sobre uma maca, com a face para cima e uma inclinação 
para baixo de aproximadamente 40 graus. Ou seja, os membros 
inferiores ficam mais altos que a cabeça.

Fowler - posição 
E um posicionamento em que o paciente é colocado em 

decúbito dorsal com a cabeça mais alta que os pés.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall @espaco-
anaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

tou,
- “Desvanece  agora,
- “Ó  Narciso!
- “És  o  que  preciso
- “Para  ter  paz  melhor,
- “No  pior
- “Dos  dias
O  outro,  sorriu
E  segurou  a  “fina”  mão,
Sentiu
Compartllhada
Sua  felicidade,
Envolveu  à  Laelva
A  qual,  como  relva
A  receber  ao  sereno,
E  seu  beijo  ameno,
Sob  feliz  instante

- “Nem  sei  explanar
- “O  que  sjnto,
- “Poderia  eu,  algo  apre-

sentar?!
- “O  ser  entende
- “Mas,
- “Como  exprimir
- “E  assumir
- “A  um  sentimento,
- “O  qual,  neste  evento
- “A  mim,  apoquenta?

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

de  l996
Sderlon  Scarin
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SESSÃO

O secretário de Obras, Israel 
Cestari, prorrogou em 60 dias o 
prazo do contrato com a Cons-
troeste Construtora para refor-
ma do antigo Terminal Urbano, 
localizado na região central da 
cidade.

A decisão foi publicada na 
edição do Diário Oficial do Mu-
nicípio deste sábado, e segun-
do representantes do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) motivada 
pelo incêndio que destruiu o 
Shopping Azul, com o local 
sendo utilizado para embarque e 
desembarque de passageiros de 
ônibus rodoviários e suburbanos 
após interdição do Terminal Ro-
doviário. A ampliação é apenas 
de prorrogação do prazo con-
tratual, não sofrendo reajustes 
financeiros.

Thiago PASSOS 

CASO HENRY

Prefeitura multa empresas 
por atraso na entrega

A Prefeitura de Rio Preto, 
através da Secretaria da Saú-
de, ampliou a fiscalização dos 
contratos de compras realiza-
das pela pasta para evitar a 
falta de itens necessários para 
o enfrentamento da covid-19. 
Na edição deste sábado do 
Diário Oficial do Município,  
publicou penalidades para 
cinco empresas, que ainda não 
teriam entregado a totalidade 
dos itens comprados pelo po-
der público.

A empresa Soma/SP Produ-
tos Hospitalares recebeu multa 
de 20% do total do empenho 
5452/2021, referente a com-
pra de equipo macrogotas, em 
contrato que totaliza pouco 
mais de 36 mil, até o momento 
a administração já efetuou o 
pagamento de quase R$ 14 
mil do contrato celebrado após 
a empresa vencer processo 
licitatório.

Também vencedora de lici-
tação, a empresa Injex Indus-
tria Cirurgicas foi notificada 
com a aplicação de advertência 
e multa pelos empenhos 5.846 
e 5.847, referente a compra 
de tubos para a coleta de exa-
mes de sangue. O contratos 
totalizam R$ 31,2 mil, até este 
sábado o portal de Transparên-
cia da prefeitura não apontava 

repasses para a empresa refe-
rentes aos contratos.

Situação semelhante en-
frentam as empresas Rosicler 
Cirurgica e Vivacor Eletromedi-
cina. A Vivacor venceu processo 
licitatório para a entrega de 
umidificadores. O contrato to-
taliza R$ 49 mil e a prefeitura 
ainda não realizou pagamentos 
para a empresa.

Já a empresa Vivacor cele-

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

60 DIAS

Pauta da Câmara tem sete 
projetos nesta terça-feira
Os vereadores de Rio Preto 

participam na próxima terça-
-feira, a partir das 15 horas, da 
11ª sessão ordinária do ano. 
Os parlamentares analisam 4 
projetos de Lei e 3 projetos de 
Resolução.

Dentre as propostas, será 
analisado projeto do vereador 
Jorge Menezes (PSD) que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados 
às calçadas e vias públicas pe-
las empresas concessionárias, 
permissionárias e demais pres-
tadoras de serviços públicos.

Será analisado também 
proposta da mesa diretora 
que dispõe sobre a forma de 
publicidade de proposituras 
e subproposituras que visem 
a promover alterações no 
zoneamento urbano, assim 
como projeto do vereador Júlio 
Donizete (PSD) que Declara de 
Utilidade Pública a Associação 
Civil Coração Solidário, ambas 
as matérias serão votadas em 
segunda discussão e caso 
aprovadas seguem para san-
ção ou veto do prefeito Edinho 

Araújo (MDB).
Os parlamentares votam 

ainda a proposta do presiden-
te Pedro Roberto (Patriota) 
que dispõe sobre o acesso de 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista a prestação 
de serviços públicos especiais 
na área da saúde, educação, 
assistência social e outros que 
atendam suas necessidades.

Já o vereador Jean Charles 
(MDB) terá dois projetos de 
Resolução analisados pelos 
parlamentares, um para que 
as moções possam também 
ser discutidas pelo autor em 
caso de algum voto contrário, 
já que pela regra atual só quem 

Thiago PASSOS 

Câmara adere à campanha para 
arrecadação de alimentos

A Câmara de Rio Preto deu 
início a campanha de arre-
cadação de alimentos desti-
nados a formação de cestas 
básicas que serão destinadas 
a famílias em situação de 
vulnerabilidade social, princi-
palmente com o agravamento 
da pandemia.

O anuncio foi feito pelo 
presidente Pedro Roberto 
durante encontro virtual dos 
parlamentares, e serviu para 
oficializar a adesão da Câ-
mara à Campanha Municipal 
de Arrecadação de Alimentos 
“Dose de Solidariedade”, 
promovida pelo Fundo Social 
de Rio Preto, deste o dia 27 
de março.

“Queremos ajudar da me-

lhor forma possível. Portanto, 
estamos primeiro fazendo um 
grande mutirão de arrecadação 
de alimentos junto aos servido-
res, vereadores e assessores. 
Em seguida, queremos multi-
plicar essa ação, fazendo com 
que cada um possa também 
pedir essa contribuição junto à 
sua rede de contatos”, afirma 
Pedro Roberto.

O evento contou a parti-
cipação de Luciane Berton, 
representante do Fundo Social 
de Solidariedade e da Primeira 
Dama, Maria Elza de Araújo. 
Contou também com a par-
ticipação dos vereadores que 
compõem a Comissão Perma-
nente de Assistência Social, 
Francisco Junior (DEM), Odélio 
Chaves (PP) e Karina Caroline 
(Republicanos). Além deles, 

Thiago PASSOS participaram diversos chefes 
de setores internos da Câmara 
e representantes de entidades 
convidadas como as Lojas 
Maçônicas (Sr. Moacir Borges 
e Sr. André Pina), Ordem De-
molay (Sr. Luiz Bozelli) e Grupo 
Unimed Rio Preto.

Os alimentos serão reco-
lhidos na entrada do prédio, 
onde serão recebidos por 
servidores e esterilizados, 
para evitar a proliferação da 
covid-19. Os produtos serão 
armazenados e posteriormen-
te encaminhados para o Fundo 
Social. Mais de 100 entidades 
parceiras já estão cadastradas 
para efetuar as entregas de 
cestas às famílias necessita-
das, além das unidades do 
CRAS, que também realizam o 
trabalho de distribuição.

Divulgaçã

FUNDO SOCIAL

INSUMOS PARA COVID

brou contrato com a secretaria 
através de dispensa de licita-
ção, permitido pelo Decreto de 
Calamidade Pública, que autori-
zou a pasta a celebrar compras 
sem a necessidade de licitação. 
A pasta cobra a entrega de 200 
unidades de equipo âmbar para 
bomba de infusão, em contrato 
que totaliza R$ 7 mil.

A empresa Nacional Co-
mercial Hospitalar recebeu 

Prefeitura multou empresas por atraso na entrega de insumos 

advertência para normalizar 
imediatamente a entrega de 
tubos para coletas de exames 
sangue e seringas descartáveis, 
em processo realizado através 
de licitação e distribuídos em 
duas notas de empenho que 
totalizam R$ 35 mil.

A reportagem não localizou 
representantes das empresas 
para questionar a previsão para 
normalização das entregas.

Arquivo DHOJE

Contra violência
O deputado Roberto Alves (REP-SP, foto) apresentou projeto 

que permite que administração pública pague recompensa a 
quem contribua com informações para proteger crianças ou 
adolescentes de qualquer tipo de violência. A recompensa seria 
paga quando a autoridade policial ou o Ministério Público ates-
tarem que a informação foi decisiva para a efetiva proteção do 
menor. Alves afirma que, no Brasil, o cidadão que cobra para 
que as regras sejam respeitadas, ainda é pouco utilizada, sendo 
decorrente da internalização de normas internacionais. A vio-
lência contra as crianças tem que ser combatida com punição 
severa, a fim de evitar caso cruel como o de Henry Borel, de 4 
anos, assassinado covardemente pelo padrasto, vereador Dr. 
Jairinho, no Rio.

Reparar calçadas 
Os vereadores analisam 

sete projetos terça-feira, por 
exemplo, em segunda votação, 
proposta de Jorge Menezes 
(PSD) que obriga as empresas 
repararem os danos provo-
cados nas calçadas e vias 
públicas durante execução de 
obras. Já do vereador João 
Paulo Rillo (PSOL), em primeira 
votação, deve ser votado pro-
jeto que altera o Regimento 
Interno da Casa, a fim de 
permitir a promoção de duas 
sessões ordinárias semanais. 

Escapar da barreira 
O presidente do Patriota de Rio Preto, Ulisses Ramalho (foto), 

foi escolhido para exercer a vice-presidência da sigla no Estado 
de São Paulo. O presidente estadual do partido, Ovasco Resende, 
também é de Rio Preto. Ramalho informou ainda que é coor-
denador da sigla na região, constituída por 117 municípios. O 
partido, segundo ele, já tem representantes em 40 cidades.  Para 
chegar em toda a região, foram promovidas reuniões ontem com 
lideranças políticas de Tabapuã, Embaúba, Cajobi e Paraíso. Se 
a lei for mantida, não haverá coligação para disputar as eleições 
para deputado federal e estadual, em 2022. Com chapa pura, 
os partidos precisam criar boa estrutura, a fim de escapar da 
cláusula de barreira.

Capacidade
Para o emedebista Pedro 

Nimer, a mulher tem capaci-
dade, experiência e expertise 
para administrar da mesma 
forma como o homem. As 
mulheres, segundo ele, têm 
que participar de qualquer pro-
cesso eleitoral, com o objetivo 
de ter cada vez mais espaço 
na administração pública, seja 
federal, estadual ou municipal. 
“É muito importante a partici-
pação da mulher em qualquer 
processo, por isso sou total-
mente favorável”, concorda.

Mais mulheres
A defesa de mais igualda-

de nas eleições brasileiras, 
com mais candidaturas de 
mulheres e de negros, foi 
foco de debate pelo grupo de 
trabalho criado pela Câmara 
Federal para propor mudanças 
na legislação eleitoral. A OAB, 
por exemplo, propôs para que 
se insiram mais mulheres 
nas diretorias dos partidos 
políticos, a fim de que elas 
possam participar da tomada 
de decisões referentes a can-
didaturas de mulheres.

Grande porte 
A lei de licitações, que 

substitui a atual 8.666/93 e 
as leis do pregão e do regime 
diferenciado de contratações 
públicas, foi sancionada pelo 
Planalto.  A lei 14.133/21 foi 
publicada e o Congresso vai 
analisar 26 vetos. A lei cria 
penas para crimes contra lici-
tações, seguro-garantia para 
obras de grande porte de até 
30% do valor e permite que 
seguradoras assumam obras 
paradas. Deputados articulam 
para rejeitar vetos do Executivo.

Abre espaço
O presidente do MDB, Pe-

dro Nimer, diz que o partido 
sempre abriu espaço para a 
participação das mulheres 
no diretório e na executiva 
emedebista. Segundo ele, no 
quadro de 12 membros, tem 
quatro mulheres na executiva, 
que corresponde a 35%. Disse 
ainda que o partido tem o MDB 
Mulher e também o MDB Afro. 
“Nesta questão, a sigla já tem 
bastante mulheres”, frisou. A 
vereadora Cláudia Giuli repre-
senta o partido na Câmara.

Escondido
Em debate para discutir a 

quebra de patentes de vacinas 
contra a covid-19, o deputado 
Aécio Neves (PSDB-MG) afir-
mou que vai sugerir ao Colégio 
de Líderes a sistematização de 
propostas que permitam a fa-
bricação de vacinas no Brasil. 
“Este é o momento mais ex-
cepcional e grave que o Brasil 
vive nos últimos 100 anos”, 
apontou. Aécio, que andava 
“escondido” por envolvimento 
com propina, começa a pôr a 
cabeça para fora.

NOS BASTIDORES DA POLÍTICAA
por Venâncio de Mello

redacao@dhojeinterior.com.br

Os vereadores de Rio Preto 
votam na próxima terça-feira 
moção de repúdio apresentada 
pelo vereador Francisco Junior 
(DEM) ao vereador do Rio de Ja-
neiro Jairo Souza Santos Júnior, 
o Dr. Jairinho, e companheira 
Monique Medeiros da Costa e 
Silva, padrasto e mãe do me-
nino Henry Borel, de apenas 4 
anos de idade, pelos crimes de 
violência e suposto assassinato 
da criança.

“Este foi um crime bárbaro 
que causou espanto e comoção 
país afora”, comenta Junior.

O vereador rio-pretense, que 
também é educador e há mais 
de 15 anos coordena o trabalho 
social do projeto Mundo Novo, 
com crianças e adolescentes, 
alerta os pais e familiares para 
estarem atentos a qualquer 
mudança no comportamento 
da criança.

Ele lembra que este ato de 
violência é crime previsto no 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

O homicídio ocorreu em 8 de 
março e ganhou grande reper-
cussão devido a tamanha cruel-
dade. Na última quinta-feira, 8 
de abril, foi realizada a prisão do 
Dr. Jairinho e da mãe de Henry.

Vereador 
apresenta moção 

de repúdio
Thiago PASSOS 

Obras no antigo 
Terminal ganham  

mais prazo

vota contra a moção pode dis-
cutir, e o outro que prevê que 
moções e requerimentos com 
o mesmo teor serão declarados 
prejudicados pelo presidente da 
Câmara, prevalecendo aquele 
que foi protocolado primeiro.

Será analisado também 
projeto do vereador João Paulo 
Rillo (PSOL) que pede altera-
ção do Regimento Interno da 
Câmara para que as Sessões 
Ordinárias ocorram às terça e 
às quintas-feiras. Atualmente 
o Regimento prevê a realização 
de sessões às quintas, porém 
de forma optativa do presidente 
da Casa, caso entenda que 
tenha necessidade.
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

MANSÃO ABANDONADA   -Na década de 1980, o 
apresentador Jô Soares morou em uma luxuosa 
mansão em Vinhedo. O imóvel tinha muitos cômo-
dos, decoração invejável, área de lazer e até uma 
biblioteca. Em 1992, Jô vendeu a casa e foi morar 
em um apartamento em São Paulo. Desde então, 
a mansão passou pelas mãos de vários proprietá-
rios. No entanto, hoje o imóvel está abandonado. 
A falta de manutenção deixou a propriedade em 
estado lamentável, como mofo, infi ltração, racha-
duras. O Atual dono prefere manter o anonimato.

EVENTO -  O SEBRAE em parceria 
com a TD, promove a Semana de 
Transformação Digital para Micro 
e Pequenas Empresas. O even-
to, online é gratuito, será realiza-
do entre os dias 26 e 30 de abril, 
reunindo uma série de conteúdos 
exclusivos sobre transformação 
digital, com grandes referências e 
especialistas em gestão. Interes-
sados podem se inscrever pelo 
site: www.semanatd.com

SAÚDE  - Para evitar aglo-
merações e proteger ainda 
mais a população, a Uni-
med Rio Preto irá realizar 
a vacinação anual contra a 
gripe em sistema drive-th-
ru, no estacionamento do 
Plaza Avenida Shopping, 
nos períodos da manhã e 
tarde. A campanha será re-
alizada até o dia 17 de abril 
e terá custos diferenciados 
para não sócios e sócios.  

GLAMOUR  - Marcelo Henrique e Silvana

COMEMORAÇÃO - Toda a 
elegância da dama Maria Ali-
ce Carrazone que celebrou 
idade nova essa semana 

ESTRELA DO HUMOR  
-  Eduardo Sterblitch 
nasceu no Rio de Ja-
neiro em 15 de janeiro 
de 1987. Com 34 anos, 
tornou-se um dos mais 
conhecidos e queridos 
humorista brasileiros. 
O humor é uma grande 
paixão de Edu, mas 
seu talento não para 
por aí. Ele também é 
ator, roteirista, cantor e 
apresentador de tele-
visão. Ficou conheci-
mento nacionalmente 
no Pânico na TV, na 
RedeTV. Hoje, coleciona 
uma quantidade ampla 
de trabalho ao lado de 
grandes artistas, com 
Tatá Werneck. Ele pode-
rá vir em Rio Preto com 
sua banda.

ENCONTRO - Fazendo moldura na foto de família, todo encanto de Valeria Braile e o 
marido Walter Sterniere e mais três pessoas. Sempre na moda, a bela Valeria vestia mo-
delo risca de giz ao lado do cunhado Tunico e do marido. Todos na moda coincidência. 
Amei a foto

Jovem é 
baleado na 
cabeça em 

frente de casa
Um homem de 20 anos 

foi baleado com dois tiros no 
bairro Jardim das Oliveiras 
na noite desta sexta-feira 
(9) em Rio Preto. De acordo 
com o boletim de ocorrência, 
a vítima estava sentada em 
frente da residência, quando 
um veículo com três pessoas 
passou, efetuando vários 
disparos com armas de fogo, 
fugindo do local logo em 

seguida.
O homem acabou sendo 

atingido por dois tiros, sendo 
um na cabeça e outro na altura 
da cintura. Quando os policiais 
chegaram, ele ainda estava 
consciente e foi encaminha-
do para a UPA Norte. Depois 
disso, ele foi transferido para 
o Hospital de Base. Segundo 
a assessoria do hospital, a 
vítima estava em atendimen-
to em emergência na manhã 
deste sábado (10).

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

CRIME
Motorista é arremessado para fora do

 carro em capotamento na BR 153

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou na noite desta 
sexta-feira (9) o capotamento de 
um veículo na rodovia BR-153, 
sentido Bady Bassitt – Rio Preto. 
Um homem ficou gravemente 
ferido.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, o aciden-
te aconteceu nas proximidades 
do condomínio San Fernando 
Valley. Ao checar no local, a PRF 
constatou que o carro estava 
transitando pelo lado esquerdo 
da via, quando perdeu o contro-
le, guinando para lado direito. 
O pneu dianteiro teria batido na 
canaleta do acostamento, pro-
vocando o capotamento.

O acidente arremessou a 
vítima fora do veículo, um ho-
mem de 48 anos. De acordo 
com o boletim, ele estava caído 
no solo, gemendo de dor. O 
homem foi encaminhado para 
o Hospital de Base em estado 
grave. Segundo a assessoria do 
hospital, ele estava em atendi-
mento de urgência até a manhã 
deste sábado (10).

Vinicius LIMA
Divulgação

ACIDENTE GRAVE

Motorista é arremessado para fora do carro em capotamento na BR 153

COM FACA

Mulher é ameaçada 
por companheiro

Uma mulher de 45 anos foi 
agredida e ameaçada de mor-
te pelo companheiro na noite 
desta sexta-feira (9) no bairro 
Vila Toninho em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a polícia foi 
acionada para atender uma 
denúncia de violência domés-
tica. Ao chegar no local, o ho-
mem, que é amásio da vítima, 
disse aos policiais que era 
apenas uma briga de casal. 
Ao conversar separadamente 
com a mulher, ela contou aos 
policiais que o companheiro 
é violento e que inúmera ve-
zes já proferiu ameaça. Além 
disso, ela afirmou que já foi 
agredida e que é comum ele 
trancar a vítima em casa, não 
deixando ela sair, alegando 
ciúmes.

Na ocasião, a mulher cha-
mou a polícia após o homem 
chegar alcoolizado em casa, 

discutir com ela e a quebrar 
objetos na casa. Depois disso, 
o homem teria desferido um 
soco na cabeça dela e em 
seguida colocou uma faca 
de cozinha em seu pescoço, 
dizendo que iria mata-la se 
chamasse a polícia. O autor 
também disse que se fosse 
preso voltaria para mata-la 
quando solto e que atearia 
fogo nela.

Diante dos fatos, o homem 
recebeu voz de prisão e foi 
conduzido para a delegacia.

Vinicius LIMA

COM FACÃO

Baep negocia rendição 
de montador armado

Um montador de 37 anos 
acabou preso na madrugada 
deste sábado (10) após ame-
açar a mulher com um facão 
em uma casa no centro de Rio 
Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a polícia estava em 
patrulhamento quando recebeu 
uma denúncia de que havia uma 
mulher pedindo socorro, em 
uma casa na região central da 
cidade. Ao chegarem no local, 
uma equipe do Baep tentava 
negociar a rendição do homem, 
que estava com um facão e 

ameaçava a esposa.
Após breve conversa, o ho-

mem colocou o facão no chão e 
foi imobilizado pelos integrantes 
da equipe do Baep. Segundo a 
vítima, o autor havia ingerido be-
bida alcoólica e passou a discutir 
com a mulher, pegando o facão 
em seguida e fazendo ameaças. 
Para se defender, a vítima come-
çou a gritar por socorro, pedindo 
para alguém chamar a polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz 
de prisão para o homem e foi es-
tabelecida fiança em valor de R$ 
1.500, a qual não foi paga pelo 
autuado, que permaneceu preso 
na cela da Deic em Rio Preto.

Vinicius LIMAArquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

NUNCA PASSE A SENHA

Cliente de banco cai em 
golpe do falso funcionário 

e perde R$ 1,9 mil

Uma mulher de 20 anos 
foi vítima de um golpe em Rio 
Preto nesta semana, após 
constatar um empréstimo não 
autorizado de R$ 1.500 e um 
saque de R$ 1.920 em sua 
conta bancária. O caso aconte-
ceu na quarta-feira (7), mas só 
foi comunicado à polícia nesta 
sexta-feira (9).

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima recebeu uma 
mensagem através do SMS 
de um número com DDD 11, 
informando ser funcionário do 
banco onde ela possui conta. 
Na mensagem, o suposto fun-
cionário afirmou que a chave 
de segurança da conta havia 
expirado e que ele estava se 
disponibilizando a ajudar a 
conseguir uma nova. Em segui-
da, foi enviado um link onde a 
vítima deveria fazer o cadastro 

da nova chave de acesso, 
porém ela afirmou que não 
conseguiu acessar.

No mesmo dia, mais tar-
de, a mulher voltou a receber 
uma nova mensagem, dessa 
vez pelo WhatsApp, de um 
número com DDD 21, solici-
tando novamente que a vítima 
cadastrasse um dispositivo de 
segurança. Mais uma vez, a 
mulher não conseguiu acessar 
o link, sendo orientada a for-
necer sua senha, para que o 
suposto funcionário realizasse 
o cadastro.

Vinicius LIMA Arquivo DHOJE



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

HARMONIZAÇÃO FACIAL

A harmonização facial atualmente está sendo 
muito requisitada pelos pacientes por ser um pro-
cedimento estético com resultados satisfatório onde 
não há necessidade de cirurgia e os procedimentos 
realizados possuem ao final do tratamento, gera sa-
tisfação por quem os procura.

Trata-se de uma técnica de preenchimento onde 
o cirurgião dentista habilitado, executa com grande 
habilidade devido ao seu grande conhecimento cien-
tifico na área da cabeça e pescoço.

Todo procedimento é realizado usando materiais de 
alta qualidade e respeitando as normas de biossegu-
rança vigente. O profissional promove um alinhamento 
e correção de ângulo da face o que trazem mais 
harmonia e beleza à face do paciente.

É feita uma avaliação facial do rosto, onde se avalia 
combinação do padrão ósseo, posição e volume do 
tecido subcutâneo (qualidade da pele), morfologia 
dos dentes e ainda a personalidade do paciente, 
proporções verticais e horizontais, simetria da face, 
harmonia facial, biótipos faciais (feminino e mascu-
lino), força muscular de cada paciente.

É feita uma anamnese detalhada com perguntas 
selecionadas a hábitos, medicamentos em uso, ex-
plicações sobre o procedimento e cuidados no pós 
procedimentos.

São feitas fotografias iniciais e finais para mostrar 
o resultado final onde o paciente poderá notar a me-
lhora na estética. São utilizados os preenchedores 
faciais conhecidos como ácido hialurônicos e a toxina 
botulínica conhecida como BOTOX. Tudo isso avaliado 
e selecionado de acordo com a queixa do paciente.

O Botox (toxina botulínica) atua apenas na tonici-
dade muscular e no poder de contração do músculo 
no qual foi injetado, diminuía a potência de ação o 
músculo. Atua em marcas de expressões na glabe-
la, testa, rugas no canto dos olhos, linhas nasais, 
marcas tipo marionetes, no mento, arqueamento da 
sobrancelha, correção do sorriso gengival aparente, 
elevação comissura labial, para tose palpebral. 

Já os preenchedores (ácido hialurônicos) são uti-
lizados para correção do bigode chinês, sueco naso 
labial, preenchimento labial para aumento de volume, 
contorno labial, efeito marionete, aumentar ou repor 
volume das maças do rosto e do queixo, promover 
uma melhor definição dos contornos do rosto, me-
lhorar olheiras.

Todo procedimento feito, é utilizado anestesia local 
e bloqueio tornando o mais confortável ao paciente.

Paras realização dos procedimentos são usadas 
agulhas e cânulas.

A durabilidade é variável, Botox dura de 4 a 6 
meses e o ácido hialurônico de 12 a 18 meses de-
pendendo da qualidade do material.

Esses procedimentos duram em média de 1 hora 
tanto para mais como para menos dependendo de 
cada caso.

O período de recuperação da harmonização facial 
é simples e rápido, não havendo necessidade de 
afastamento do trabalho. Porém como usa-se agulhas 
e cânulas poderá ocorrer inchaço e edemas, mas 
mesmo assim são seguras desde que o profissional 
seja habilitado e utilize material de qualidade.

Os resultados são visíveis de 15 a 30 dias para o 
Botox, já os preenchedores conseguimos ver o efeito 
positivo no ato da aplicação com melhor resolução 
a cada dia.

Dessa forma, concluímos que a harmonização 
facial veio para melhorar a autoestima dos pacientes 
que querem retardar o envelhecimento da pele e para 
melhorar assimetrias faciais melhorando a qualidade 
de vida de quem os procura, de forma rápida, sem 
intervenção cirúrgica.

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

Divulgação

30 A 5 ANOS

REGIÃO NORTE

A construção do Hospital 
da Região Norte começou 
em meados de 2020 e, 
atualmente, tem 70% das 
obras concluídas. Os servi-
ços mais recentes executa-
dos foram: infraestrutura do 
ar-condicionado, execução 
de forros em painéis de 
gesso acartonado, instala-
ção de caixilhos e alumí-
nios, instalação dos pisos 
porcelanato, pavimentação 
asfáltica e a instalação de 
pisos vinílicos.

A previsão de entrega 
do prédio está para agosto 
deste ano e contará com 

Hospital atinge 70% do 
cronograma de obras

80 leitos distribuídos de 
maneira rotativa, onde 62 
deles serão destinados às 
cirurgias eletivas de peque-
nas e médias complexidades 
e internações clínicas.

O novo Hospital contará 
também com 12 leitos pós-
-anestésicos e seis leitos de 
retaguarda, que são leitos de 
terapia intensiva que servem 
como retaguarda para ur-
gência e emergência, além 
da sala de esterilização e 
cinco salas cirúrgicas.

A expectativa, segundo 
a assessoria da Secretaria 
da Saúde, é de que sejam 
realizadas entre 300 e 400 
cirurgias por mês, em espe-
cialidades como ortopedia, 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

otorrinolaringologia, oftalmo-
logia, ginecologia e cirurgias 
gerais. Para equipar o Hospi-
tal, a avaliação é de R$6 mi-
lhões e para construir o com-

plexo, a Prefeitura alienou o 
terreno no Distrito Industrial 
em troca da construção. O 
valor estimado da obra é de 
R$ 23.145.470,02.

Para virologista, vacinação em 
massa só no fim do ano

Durante uma reunião online 
dos vereadores com o Secretário 
de Saúde Aldênis Borin e com o 
médico virologista da Famerp, 
Maurício Nogueira, um dos pon-
tos discutidos foi a questão da 
vacinação.

O vereador Pedro Roberto, 
presidente da Câmara, questio-
nou sobre o número de rio-pre-
tenses vacinados e direcionou 
o questionamento ao virologista 

que respondeu estar “bravo” 
com esta questão.

“A questão das vacinas me 
deixa um pouco bravo, porque, 
conforme diz um ditado muito 
usado na roça: o cavalo passou 
arreado em setembro do ano 
passado e o Brasil optou por não 
subir nesse cavalo. O país abriu 
mão de comprar as vacinas e 
agora, infelizmente, nós não te-
mos vacinas suficiente”, explica 
Marcelo Nogueira.

Para Nogueira, a vacinação 
em massa, ou seja, das idades 
entre 30 e 50 anos, que é a 
maioria, só acontecerá de fato 
no final do segundo semestre. 
“A ‘normalidade’ só vai chegar 
quando vacinarmos de 50 a 
60% da população e isso só 
será possível no final do se-
gundo semestre. Antes disso, 
nós teremos uma diminuição 
natural dos casos por conta até 
da vacinação nos idosos, mas 

Andressa ZAFALON 

O médico virologista 
da Famerp, Maurício 
Nogueira

Guilherme BATISTA

NA FILA

AMB orienta médicos sobre “escolha” de paciente

A Associação Médica Bra-
sileira (AMB) divulgou nesta 
sexta-feira (9) um documento 
com protocolos e orientações 
para médicos que sejam obri-
gados a decidir qual paciente 
deva receber tratamento em 
caso de falta de leitos de UTI 
ou escassez de equipamen-
tos ou insumos. A medida foi 
apresentada devido  alta taxa 
de ocupação de leitos por 
conta da Covid-19.

No documento, a AMB diz 
que o princípio mais sólido é 
o da priorização de pacien-
tes com melhores chances 
de benefício e com maiores 
expectativas de sobrevida. A 
alocação de recursos com 
base na ordem de chegada e 
uso de um único critério para 
a definição são considerados 
inadequados. Além disso, a 
Associação cobra transpa-

rência sobre as decisões e 
comunicar aos pacientes e 
familiares sobre a existência 
do protocolo.

A médica do Hospital de 
Base e presidente Associa-
ção de Medicina Intensiva 
Brasileira (Amib), Suzana 
Lobo, participou da coletiva 
nesta manhã. “Não foi um 
documento fácil de ser feito, 
mas é consenso entre os mé-
dicos de que é preciso salvar 
o maior número de vidas. 
Tomamos como base proto-
colos internacionais e convi-
damos diversos especialista 
da medicina e jurídicos para 
garantir que a distribuição de 
leitos seja justa, assim como 
é feita com vacinação contra 
Covid-19, que segue critérios 
específicos”, comentou.

A idade do paciente como 
critério para definição da utili-
zação de leitos foi descartado 
pela AMB. A Associação ain-

Vinicius LIMA 

Suzana Lobo, presidente Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira
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Hospital da Região Norte atinge 70% do cronograma de obras

atingir essa massa de 30 a 50 
anos vai ser o mais difícil. Não 
é com o Butantan entregando 
um milhão de doses que vamos 
resolver isso rápido”, comenta.

O médico reafirma que se 
o posicionamento do Brasil 
fosse diferente lá atrás, hoje 
não estaria sendo discutido de 
quando vamos conseguir vaci-
nar todo mundo, porque isso já 
teria acontecido. “Nós teríamos 
vacinados no começo desse ano 
e estaríamos numa situação de 
certa normalidade. Infelizmente 
optou-se por não comprar as 
vacinas naquele momento. Isso 
transcende a capacidade de 
entendimento, bem como trans-
cende nosso poder de decisão 
e agora nós estamos restritos 
a dois fornecedores, que é o 
Butantan com a Coronavac e 
a Fiocruz com a Astrazeneca, 
ambas com capacidade limitada 
de entrega”, conclui.

da destaca que as recomen-
dações não são permanentes 
e que podem aperfeiçoamen-
to com novas informações ou 
novos desafios sociais.

“O médico não é obrigado 
a seguir as risca as orienta-
ções, o que queremos é ter 
uma padronização e deixar 
recomendações para os pro-

fissionais que sejam obriga-
dos a lidar com esse tipo de 
situação. Pedimos também 
para que os gestores de hos-
pitais tenham uma comissão 
de triagem. É importante res-
saltar que a transmissão tem 
que ser parada fora do hos-
pital. Apenas abrir leitos não 
é solução”, afirmou Suzana.

Parkinson aumenta em 30% risco de morte em paciente com Covid

Neste domingo (11) é cele-
brado o Dia de Conscientização 
da Doença de Parkinson, que 
afeta ao menos 200 mil brasi-
leiros, segundo o Ministério da 
Saúde. Como inúmeras doen-
ças, a de Parkinson agrava-se 
quando a pessoa contagia-se 
com o coronavírus.

Várias pesquisas são con-
duzidas no mundo, dentre as 
quais, destaca-se da Universida-
de de Iowa, que aponta o risco 
30% maior de pacientes com 
Doença de Parkinson serem 
vítimas da Covid-19, segundo 
informações contidas no site 
da Sociedade Brasileira de 
Neurologia.

Dentro da amostra anali-
sada, a pesquisa mostrou que 
o índice de mortalidade dos 
pacientes sem a doença de 
Parkinson era de 5,5%, percen-
tual que subia para 21,3% entre 
as vítimas fatais que tinham a 
condição neurodegenerativa.  
No entanto, os pacientes do 
grupo com a doença também 
eram geralmente mais velhos, 
com maior probabilidade de 
ser do sexo masculino e menor 
probabilidade de ser afro-ameri-
canos do que os pacientes sem 
a comorbidade – fatores que 
também aumentam o risco de 
morte por covid-19.

Para eliminar esse efeito, 
a equipe de pesquisadores fez 
outra análise, combinando cada 

paciente portador de doença 
de Parkinson com outros cinco 
(da mesma idade, sexo e raça) 
não portadores dessa doença. 
Mesmo assim, foi concluído que 
o risco de morrer de Covid-19 
era 30% maior para os pacien-
tes com a condição prévia. Os 
resultados foram publicados 
recentemente na revista Move-
ment Disorders.

De acordo com os pesquisa-
dores, uma possível razão pela 
qual os pacientes com doença 
de Parkinson têm um risco 
aumentado de morte ao con-
traírem a COVID-19 pode estar 
relacionada ao fato de que o 
novo vírus pode causar pneumo-
nia, principal causa de morte em 
pacientes com a condição neu-

rodegenerativa. Isso ocorre, em 
parte, porque os pacientes com 
Parkinson podem ter problemas 
para engolir ou engasgar, o que 
pode causar aspiração.

Cirurgia de Parkinson - A ci-
rurgia de Parkinson tem se mos-
trado um tratamento que oferece 
melhoria na qualidade de vida do 
parkinsoniano. É uma técnica 
que consiste na implantação 
de eletrodos para estimulação 
elétrica em estruturas cerebrais 
profundas, como se fosse um 
marcapasso cerebral para res-
sincronizar a atividade elétrica 
que está desorganizada na 
doença dê Parkinson levando a 
melhora dos sintomas motores, 
como tremor, rigidez e lentidão 
de movimentos.

Da REDAÇÃO
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Com objetivo de 
popularizar o Código,  

nas próximas semanas vamos 
publicar algumas frases  do 
CDC.

acidente de consumo: ocorre 
quando um produto ou 
serviço prestado com defeito 
provoca dano físico ao usuário 
ou a terceiros, mesmo quando 
utilizado de acordo com as 
instruções. Por exemplo, 
choque elétrico ao manusear 
aparelhos eletrodomésticos, 
corte ao abrir uma embalagem 
etc;
 
cláusula abusiva: cláusula 
contratual que cria um 
evidente desequilíbrio entre 
os direitos e as obrigações das 
partes envolvidas na relação 
de consumo, pois onera 
excessivamente o consumidor 
e favorece o fornecedor (o 
que em “juridiquês” signi� ca 
vantagem manifestamente 
excessiva);
 
contrato de adesão: é aquele 
redigido pelo fornecedor, 
sem que o consumidor tenha 
a possibilidade de discutir 
ou modi� car seu conteúdo. 
No entanto, as cláusulas 
que venham a limitar os 
direitos do consumidor 
devem estar destacadas e 
aquelas consideradas abusivas 
serão consideradas nulas (o 
consumidor deve procurar 
a Justiça para conseguir a 
declaração de nulidade da 
cláusula abusiva);
 
desconsideração da 
personalidade jurídica: a 
distinção entre pessoa jurídica 
e pessoa física surgiu para 
resguardar bens pessoais de 
empresários e sócios em caso 
de falência da empresa. Porém, 
muitas vezes, abusa-se dessa 
proteção para lesar credores/
consumidores. Sempre que 
a personalidade jurídica for 
obstáculo ao ressarcimento 
de prejuízos causados aos 
consumidores, o juiz poderá 
desconsiderar a personalidade 
jurídica, permitindo que os 
donos da empresa respondam 
com os próprios bens pela 
reparação do dano causado;
 
execução: é o procedimento 
legal por meio do qual se exige 
o cumprimento forçado de 
um direito reconhecido numa 
decisão judicial de� nitiva;

A defesa do consumidor 
se constitui em direito 
fundamental do cidadão,  

e o artigo 5º, inciso XXXII 
Constituição de1988  refl ete tal 
realidade. E a mesma Constituição, 
no artigo 170,  prevê a defesa do 
consumidor como princípio geral 
da atividade econômica. O artigo 
6º, inciso VII, do CDC (Código 
de Defesa do Consumidor), 
prevê que é direito básico do 
consumidor, dentre outros, ‘o 
acesso aos órgãos judiciários 
e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção jurídica, administrativa e 
técnica dos necessitados’.
Nesse quadro, a criação de 
órgãos de defesa do consumidor 
(geralmente denominados 
de PROCONs) é de extrema 
importância para garantir os 
direitos dos consumidores. 
Infelizmente, parcela expressiva da 
população desconhece os órgãos 
de defesa do consumidor bem 
como as leis que lhes protegem 
contra fraudes e danos, deixando, 
assim, de reclamar seus direitos.
O Decreto 2.181/97, que 
regulamenta o CDC, determina 
no seu artigo 4º[3] a obrigação 
dos Municípios em criar órgão 
de defesa do consumidor. No 
entanto, em geral, os Municípios, 
a quem também compete criar 
os PROCONs, resistem à 
implementação do órgão, sob 
o velho argumento de falta de 
recursos fi nanceiros.
Um quadro a ser revertido: a 
região de São José do Rio Preto, 
no contexto do Estado de São 
Paulo, é a região que menos 
tem  PROCONs organizado no 
interior. 

A proteção ao consumidor no 
âmbito municipal

O Município é um ente federado 
autônomo formador da 
República Federativa do Brasil, 
que em união indivisível com 
os Estados e Distrito Federal, 
constitui-se o país em um Estado 
Democrático de Direitos. Por 
este prisma cabe também aos 
Municípios o desenvolvimento 
de ações voltadas à 
proteção do consumidor 
nos termos das normas 
internacionais, constitucionais e 
infraconstitucionais.
Os Municípios podem promover 
a defesa do consumidor de 
forma Judicial por intermédio 

de Ações Coletivas ou de forma 
administrativa no exercício do 
poder de polícia como fi scal das 
relações de consumo.
Portanto, se constituí órgãos 
administrativos com a 
fi nalidade específi ca da defesa 
do consumidor, para planejar, 
elaborar, propor, coordenar e 
executar a política municipal 
de proteção e defesa do 
consumidor;  receber, analisar, 
avaliar e apurar consultas e 
denúncias apresentadas por 
entidades representativas ou 
pessoas jurídicas de direito 
público ou privado ou por 
consumidores individuais; prestar 
aos consumidores orientação 
permanente sobre seus direitos e 
garantias; informar, conscientizar 
e motivar o consumidor, por 
intermédio dos diferentes meios 
de comunicação; solicitar à 
polícia judiciária a instauração de 
inquérito para apuração de delito 
contra o consumidor, nos termos 
da legislação vigente; representar 
ao Ministério Público competente, 
para fi ns de adoção de medidas 
processuais, penais e civis, no 
âmbito de suas atribuições; 
levar ao conhecimento dos 
órgãos competentes as infrações 
de ordem administrativa que 
violarem os interesses difusos, 
coletivos ou individuais dos 
consumidores; solicitar o 
concurso de órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem 
como auxiliar na fi scalização de 
preços, abastecimento, quantidade 
e segurança de produtos e 
serviços; incentivar, inclusive 
com recursos fi nanceiros e 
outros programas especiais, 
a criação de órgãos públicos 
estaduais e municipais de defesa 
do consumidor e a formação, 
pelos cidadãos, de entidades com 
esse mesmo objetivo; fi scalizar e 
aplicar as sanções administrativas 
previstas no Código de Defesa do 
Consumidor. 

Modelos jurídico-institucionais 
para a proteção do consumidor 

nos Municípios
Cabe destacar que o CDC não traz 
nenhum modelo a ser priorizado, 
ao contrário, na medida que tem 
uma abertura não unívoca para 
a feição institucional do Procon. 
Tanto é assim que traçando 
um paralelo, no que se refere 
a legitimidade processual em 
juízo, o sistema do Código do 
Consumidor rompe formalismos e 
confere a legitimidade até mesmo 
a órgãos despersonalizados no 
âmbito da Administração, desde 
que tenha como fi nalidade a 
defesa dos consumidores, nos 

termos do art. 82, III do CDC.
 No âmbito do Município, o que 
não diverge de qualquer esfera 
dos outros entes federais, como 
Estados e União, o Procon pode 
assumir o seu papel sendo uma 
mera Secretaria da Prefeitura, 
ou qualquer outro órgão, criado 
até mesmo por instrumento 
normativo inferior, decreto 
por exemplo, bem como uma  
diretoria, comissão ou qualquer 
outro vinculado ao Executivo 
Municipal. Da mesma sorte 
o Município pode criar uma 
Autarquia ou uma Fundação ou 
até mesmo uma Sociedade de 
Economia Mista para exercer o 
papel de Procon no Município. 
Ou mesmo um Consórcio 
Público.
 É de se registrar ainda que 
não somente o Executivo pode 
ter o seu órgão de proteção 
ao consumidor, a Câmara de 
Vereadores, Poder Legislativo 
Municipal, pode criar o seu 
Procon por Resolução Legislativa. 
E ainda o Juiz da Comarca ou o 
Promotor de Justiça pode criar 
o Procon vinculado ao Poder 
Judiciário ou Ministério Público, 
por simples portaria por exemplo.
Porém para uma atuação 
municipalizada do Procon 
em qualquer dos modelos 
jurídicos-institucionais tem como 
pressuposto desejável a criação 
do Fundo Municipal de Direitos 
Difusos para que eventuais 
recursos de multas aplicadas 
sejam destinadas ao mesmo que 
se reverterá em benefício da 
coletividade dos consumidores 
daquele Município e não vertidas 
ao Fundo Estadual ou Federal.
Portanto, seja vinculado ao 
Executivo, Legislativo, Judiciário, 
Ministério Público, OAB, 
seja Administração Direta ou 
Indireta, personalizado ou 
despersonalizado, o Procon 
deve ser constituído no âmbito 
dos Municípios brasileiros, 
sem mencionar que são uma 
importante arma de arrecadação 
quando exercido seu poder de 
polícia na aplicação de multas 
administrativas, direcionadas ao 
Fundo Municipal de Direitos 
Difusos que também deve ser 
criado, e por lei, para dar mais 
efetividade à atuação estatal pelo 
Procon.
É imperioso que os Municípios 
se mobilizem para a imediata 
criação dos PROCONs 
Municipais, fazendo valer 
direito fundamental previsto 
na Constituição Federal. 
Sem dúvida, Município sem 
PROCON está irregular e é 
Município que não respeita os 
consumidores.

DAGOBERTO DO AMARAL – Bancário
DAGOBERTO  -  ESTOU 
PENSANDO EM COMPRAR 
UM CONSÓRCIO DE MOTO 
E GOSTARIA DE SABER SE O 
BANCO CENTRAL PROTEGE 
O CONSORCIADO DE UMA 
EVENTUAL QUEBRA DO 
CONSÓRCIO?

SOS -   Antes de entrar 
para um grupo é sempre 
importante veri� car como 
está o consórcio. Para isso, 
entre no site do Banco Central 
(www.bc.gov.br). Quanto à 
proteção, o que ocorre é o 
seguinte: se o consorcio entrar 
em liquidação, quem recebeu 

o bem continua a pagar para 
o liquidante denominado 
pelo Banco Central. Quem 
ainda não recebeu o bem, 
tem d aguardar a decisão do 
juiz, que irá veri� car se os 
administradores possuem 
bens su� cientes para pagar 
a todos. Só nesse caso, o 
grupo tem chances de passar 
a ser administrado por outra 
entidade. Se o juiz decretar 
a falência do consórcio, os 
consorciados terão de entrar 
com processo contra os 
administradores e entram na 
� la para receber o que tem de 
direito.

APARECIDA DO CARMO – Aposentada
APARECIDA -   O PRODUTO 
RETORNOU DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA AUTORIZADA 
ANTES DE 30 DIAS. PORÉM, 
O VÍCIO (DEFEITO) PERSISTE 
OU VOLTOU A OCORRER. O 
QUE FAÇO?

SOS -   O prazo máximo de 
30 trinta) dias conferido 
ao fornecedor para sanar o 
vício (defeito) conta-se uma 
única vez a partir da entrega 
do produto na assistência 
técnica autorizada ou da 
comunicação da ocorrência 
de vício ao fornecedor, desde 
que o conserto do produto 
seja realizado na residência do 
consumidor.
Quando o fornecedor efetua 
o conserto em prazo inferior 
aos 30 (trinta) dias, e o 
produto volta a apresentar 

o mesmo ou outro vício, o 
consumidor poderá optar 
pela troca do produto, 
cancelamento da compra ou 
abatimento proporcional do 
preço, conforme dispõe o 
parágrafo primeiro do artigo 
18 do Código de Defesa do 
Consumidor.
Se a escolha for pela troca ou 
cancelamento da compra, o 
consumidor deverá devolver 
o produto para a assistência 
técnica autorizada, que 
deverá entregar a ordem 
de serviço. Se o produto foi 
reparado na residência, o 
consumidor deverá recorrer ao 
atendimento do fornecedor, 
anotando o número do 
protocolo de atendimento 
ou data, hora e nome do 
funcionário que � zer o 
atendimento.

JOSÉ RICARDO – Funcionário Público
JOSÉ RICARDO  -  O QUE 
É E QUAL A FUNÇÃO DO 
PROCON? COMO ELE 
FUNCIONA? QUANDO, COMO 
E PORQUE PROCURAR O 
PROCON?

SOS -   O Procon é uma 
entidade legitimada pelo 
Ministério da Justiça, para 
defender o direito do 
consumidor violado na 
sua relação de consumo, 
por meio do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO, cujo escopo 
principal é a obtenção da 
conciliação (acordo) entre as 
partes.

Quando o Expediente 
Administrativo não for 
su� ciente para reparar o direito 
do consumidor, o Procon 
pede instauração de Inquérito 
Policial, com base no Decreto 
Lei Federal nº 2181/97, e o 
procedimento é encaminhado 
automaticamente para o JEC, 
(Juizado Especial Civil), onde 
receberá será julgado por um 
JUIZ TOGADO.
Aqui em nossa cidade o Procon 
foi fundado em 13/121984, 
pela Lei Municipal nº 3562, e 
é mantido pelo Gabinete do 
Prefeito, e tem no comando o 
advogado Jean Dornellas.
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Março responde por 48% das 
exportações de Rio Preto no ano

Rio Preto registrou um au-
mento no número de exporta-
ções e importações no mês de 
março deste ano. O município 
registrou US$ 2,4 milhões 
em vendas para o exterior no 
período, um aumento de 33% 
em comparação com o mês de 
fevereiro. O índice de março já 
responde por 48% das exporta-
ções do ano, que totalizam US$ 
5 milhões em vendas.

Segundo o especialista em 
comércio exterior, Paulo Narci-
zo, o preço do dólar favoreceu 
esse aumento. Nesta sexta-
-feira (9), o dólar chegou a R$ 
5,67. “É o principal fator, está 
compensando muito vender 
para o exterior. A média mensal 
de exportações em Rio Preto 
geralmente é de US$ 1 milhão 
a US$ 2 milhões e consegui-
mos ter um bom índice mesmo 
no lockdown. Com certeza, a 
média vai continuar alta nos 
próximos meses”, afirmou.

Uma das novidades na lista 
de países para quais os rio-
-pretenses vendem é Myanmar, 
país do leste asiático, que 
neste mês foi o terceiro que 
mais comprou de Rio Preto, 
respondendo por 10% das 
exportações. Myanmar ficou 
atrás apenas de Estados Unidos 

(21%) e Hong Kong (12%).
“Tivemos duas grandes ex-

portações de carne bovina para 
Myanmar. É a primeira vez que o 
país aparece na lista de expor-
tações. Isso significa que Rio 
Preto está conseguindo cada 
vez mais atingir novos mercados 
no exterior”, comentou Narcizo.

Os principais produtos vendi-
dos são: miudezas comestíveis 
de animais das espécies bovi-
nas e suína (22%), preparações 
capilares (15%) e aparelhos 
ortopédicos.

Com relação às importa-
ções, os rio-pretenses compra-
ram US$ 10,1 milhões no mês 
de março, chegando a US$ 
32,8 milhões no acumulado do 
ano, representando um déficit 
na balança comercial de US$ 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

27,8 milhões na balança co-
mercial. Os principais produtos 
adquiridos são: peixes frescos 
ou refrigerados (32%) e diodos, 
transistores e dispositivos se-
melhantes (21%). Já os países 
que mais exportam para o mu-
nicípio são China (39%), Chile 
(34%) e Estados Unidos (11%).

De acordo com Narcizo, as 
importações também deverão 
crescer nos próximos meses. 
“Os empresários estão enfren-
tando problemas com a falta de 
matérias-primas. Muitos deles 
compravam de importadores 
de São Paulo, Santa Catarina 
e outros estados, mas com 
recentemente estão repassados 
valores extremamente altos, 
sendo mais vantajoso importar 
por conta própria”, afirmou.

É o principal fator, está compensando muito 
vender para o exterior. A média mensal 

de exportações em Rio Preto geralmente 
é de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões e 

conseguimos ter um bom índice mesmo 
no lockdown. Com certeza, a média vai 

continuar alta nos próximos meses

“

”
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Os principais produtos vendidos são miudezas comestíveis de animais das espécies 
bovinas e suína (22%)

CRISE

Academias acumulam 8 meses 
fechadas e setor agoniza

As academias formam um 
dos vários setores que, no 
momento, estão proibidos 
de funcionar. Em 2020 elas 
ficaram cinco meses e três 
semanas paradas, fechadas 
e voltaram às atividades, no 
final do ano, sob regras rigoro-
sas. Dentre elas, a diminuição 
drástica no número de alunos, 
o que acabou prejudicando 
ainda mais o rendimento 
financeiro dos proprietários.

Fernando Ribeiro é pro-
prietário da academia Ecco 
Fitness que, em dias normais, 
tinha mais de 500 alunos. 
“Atualmente as minhas men-
salidades estão congeladas. 
Vendemos pacotes e eles 
continuam sendo debitados 
nos cartões de créditos dos 
clientes, no entanto, os pla-
nos foram paralisados aqui 
e só vamos voltar a contar 
quando a academia reabrir”.

O empresário também 
conta a situação financeira 
tanto da pessoa física, quanto 
da jurídica. “A minha pes-
soa física, até então estava 
preservada, porque, além 
da academia, eu também 
sou personal trainer e tenho 
uma loja de acessórios e 
suprimentos para academia. 
Mas, agora, minha academia 
está fechada, minha loja está 
fechada e eu não posso sair 
pra rua para atender meus 
alunos, devido ao lockdown. 
Sinceramente, o mês que 
vem é uma caixinha de sur-
presa pra mim”.

De acordo com Fernando, 
a situação financeira da pes-
soa jurídica está complicada 
desde março do ano passado 
com o fechamento total.

O diretor da Corpore, Hen-
rique Ferraz, também conver-
sou com o DHoje e explicou 
quais são as reivindicações 
da categoria. “Nossa empresa 
tem 23 anos em Rio Preto. No 
ano passado fomos obrigados 
a ficar fechados por 6 meses 
e agora já vamos para dois 
meses. Parece inacreditável 
mas é verdade. Quase 8 me-
ses com as portas fechadas 
tendo que pagar todas as 
despesas”, conta Henrique.

Segundo ele, em nenhum 
momento houve qualquer 
ajuda da prefeitura. “Pelo 
contrário, tivemos que pagar 
o IPTU integral em 2020, 

Andressa ZAFALON 
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mesmo sendo obrigados a 
ficar fechados por meio ano”.

Todo esse cenário desen-
cadeou em demissões e fe-
chamentos das academias. 
“Queremos que o Prefeito 
sancione o projeto aprovado 
pela Câmara que nos torna 
atividade essencial; queremos 
que a Prefeitura apresente 
um plano de recuperação do 
nosso setor, por exemplo, 
isenção de IPTU e isenção de 
ISS e, por fim, mas não menos 
importante, a vacinação ime-
diata da nossa categoria, pois, 
segundo Lei Federal, somos 
considerados profissionais da 
saúde”, disse Henrique.

Heverton Batista é personal 
trainer por formação há 12 
anos e, com o lockdown, se 
viu em uma situação delicada 
em relação ao financeiro. “Eu 
e minha esposa não paga-
mos aluguel, mas no primeiro 
dia de lockdown eu tinha 
R$200,00 para passar até 
o dia 31, quando acabaria 
o lockdowm. Minha esposa 
também não está trabalhando, 
porque ela trabalha em salão 
de beleza, que também está 
fechado, então, não teríamos 
nenhuma renda durante todos 
esses dias”, explica Heverton.

O personal ainda comen-
tou que antes estava com 
uma boa cartela de alunos, 
mas teve que buscar outras 

maneiras de ganhar dinheiro, 
até pode retomar seu trabalho. 
“Eu sempre gostei de lavar 
meu carro e um dia estava 
lavando em frente de casa e 
tive a ideia de tentar divulgar 
esse trabalho, com esperança 
de que desse certo. Postei 
nas minhas redes sociais, os 
amigos compartilharam e hoje 
eu estou me mantendo com 
o dinheiro que ganho lavando 
carros”.

Para o profissional de edu-
cação física, o lockdown não 
é a melhor saída. “A conta-
minação do vírus não está na 
academia, no salão de beleza, 
no comércio. Está nas festas 
clandestinas, nos churrascos 
de família, onde ninguém usa 
máscara nem mantém o dis-
tanciamento”, finaliza.

No ano passado 
fomos obrigados a 
ficar fechados por 
6 meses e agora 

já vamos para dois 
meses

“

”

Minha academia está fechada, minha 
loja está fechada e eu não posso sair pra 
rua para atender meus alunos, devido ao 
lockdown. Sinceramente, o mês que vem 

é uma caixinha de surpresa pra mim

“

”

EM RIO PRETO
Curso online sobre 
LGPD já tem mais 
de 500 inscritos

O treinamento, que acontece 
nos dias 13, 14 e 15 de abril, 
vai tratar sobre as mudanças 
administrativas, tecnológicas e 
culturais trazidas pela Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais 
às empresas e já recebeu mais 
de 500 inscrições.

O evento será conduzido 
por reconhecidos nomes do 
setor e de empresas como 
Oracle e Resh Cyber Defense. 
Os participantes aprenderão na 
prática sobre proteção de dados 
sensíveis, Teoria da Segurança 
da Informação, Design Sprint/
Thinking na LGPD e Segurança 
da Informação na Prática.

O primeiro dia de formação é 
gratuito e será aberto por Cas-
telan com participação de Emer-
son Zani, Oracle Senior Solution 
Architect, que vai falar sobre 

“Proteção de Dados Sensíveis 
em Banco de Dados”.

Erik Mattefldt, da Resh Cyber 
Defense; Rodrigo Vera, advoga-
do e membro da ANPPD; o ma-
temático Luiz Afonso Peccini; o 
técnico em Processamento de 
Dados Diogo Campos; o advo-
gado Wilmer Castillo Martinez 
Filho, membro da Comissão 
de Direito Digital e Compliance 
Digital da OAB e da ANPPD; 
e Mauro Filetto, fundador da 
GPN Fibra; fazem parte da pro-
gramação.

Podem participar da “Super 
Semana da LGPD” advogados, 
profissionais de TI, consultores 
e profissionais interessados na 
nova legislação.

As inscrições seguem até o 
dia 12 e podem ser realizadas 
através do link: https://www.
lgpdadvance.com.br/worksho-
p-super-semana-lgpd/

Da REDAÇÃO

CRATERA
Obra em avenida 
do São Marcos é 

autorizada

O prefeito Edinho Araújo au-
torizou esta semana o início da 
obra de recuperação de erosão 
com a implantação de galeria 
no Córrego da Baixada Seca, 
travessia com a Av. Faiez Na-
metalah Tarraf, entre os bairros 
Cidade Jardim e São Marcos.

“Esta obra compreende uma 
série de etapas, inclusive macro 
e microdrenagem, já que os bair-
ros Cidade Jardim e São Marcos 
são desprovidos de rede de 
microdrenagem. Neste primeiro 
momento, as obras começam 
pela travessia, reparando toda a 
erosão da via e implantação de 
galeria no Córrego da Baixada 
Seca”, explicou o prefeito.

A bacia de drenagem do 

córrego Baixada Seca recebe 
contribuição de parte dos bair-
ros Nosso Senhor do Bonfim, 
Jardim Urano, Quinta das Pai-
neiras, São Marcos e Cidade 
Jardim e com a abertura da 
passagem sob a BR-153 o 
problema de drenagem se 
agravou.

A solução completa passa 
ainda pelo desassoreamento 
do Córrego do Macaco, que 
recebe o Baixada Seca junto à 
Av. Dr. Lotf João Bassitt.

Com contrato vigente de 
195 dias para esta primeira 
etapa, as obras deverão ser 
concluídas em 90 dias. O custo 
estimado da ordem de serviço 
é de R$ 543.508,51, tendo 
como empresa vencedora da 
licitação a Constroeste.

Da REDAÇÃO
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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

Negociações do Etanol 
estão acontecendo online

As negociações do setor do 
Etanol encabeçadas na região 
pelo Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, Quí-
micas e Farmacêuticas) estão 
a todo vapor de forma virtual 
com representantes das usinas 
da região.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindicato, 
passado para eles um previsão 
de inflação para a data base 
que pode ser entre 6 e 7% e 
parece que algumas empresas 
não colocaram isso no suas ex-
pectava anual de custeio.  Ele 
salienta que em 2020 os tra-
balhadores não tiveram nada 
de reajuste de salário e que 
este ano isso não vai se repetir 
– e a aceitável a no mínimo a 
partir do INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor).

Data Limite – o Sindalquim 
deu até o próximo domingo 
(11) um prazo para que os re-
presentantes das usinas deem 
uma resposta ao primeiro con-
tato feito pela entidade e se 
manifestarem a apresentarem 
suas propostas.

Boletim – Após essa data 
limite o sindicato vai elaborar 

um boletim para se entregue 
para os trabalhadores informa-
do a eles qual foi à resposta da 
empresa, se ela apresentou 
algo ou não para ser levado a 
eles trabalhador.  No boletim 
para as empresas que não 
apresentaram proposta algu-
ma vamos destacar que a ela 
não teve tempo para avaliar a 
situação que o seu funcionário 
esta vivando sem um reajuste 
desde o ano passado.

Visitas – o sindicalista sa-
lienta que espera que as restri-
ções impostas pelo governo do 
Estado por conta da pandemia 
tenham alterações a partir da 
próxima segunda-feira (12) e 
que eles possam voltar a ir para 
a porta das empresas para 
conversar com o trabalhador 
sobre a negociação deste ano.

Decisão – este ano o sin-
dicato afirmou que mesmo que 
haja impedimentos para esse 
dialogo com o trabalhador a 
decisão final ficará nas mãos 
deles, e o sindicato vai conse-
guir meios para que os traba-
lhadores decidam por meio de 
votação. “A decisão de aceita 
ou não a proposta que for feita 
pela empresa ficará nas mãos 
dos trabalhadores”, finalizou o 
presidente.
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35% DA CAPACIDADE

Estado anuncia volta 
às aulas presenciais 

para esta quarta-feira
Governo definiu como critérios para formar o grupo de mais 

vulneráveis os alunos que têm necessidade de se alimentar na escola; 
os que possuem dificuldades de acesso à tecnologia e aqueles com a 

saúde mental em risco ou severa defasagem de aprendizagem

As aulas estaduais devem 
retornar para o modelo pre-
sencial a partir de quarta-feira 
(14), respeitando o limite máxi-
mo de 35% de sua capacidade 
diária e todos os demais regra-
mentos de segurança sanitária 
previstos no Plano SP.

O vice-governador Rodrigo 
Garcia explicou que na segun-
da e terça-feira (12 e 13) serão 
os dias que as unidades esco-
lares terão para organizarem o 
calendário escolar e comunicar 
e orientar as famílias sobre o 

retorno das atividades.
“O início, a partir de segun-

da-feira (12), na fase vermelha, 
de atividades escolares, de-
monstra o esforço do Governo 
de SP de priorizar e declarar de 
maneira objetiva a essenciali-
dade da Educação”, destacou 
Rodrigo Garcia durante a live.

Segue válida a recomen-
dação para que as escolas 
da rede estadual priorizem os 
alunos mais vulneráveis para 
as atividades presenciais. O 
Governo definiu como critérios 
para formar o grupo de mais 
vulneráveis os alunos que têm 
necessidade de se alimentar na 

escola; os que possuem dificul-
dades de acesso à tecnologia 
e aqueles com a saúde mental 
em risco ou severa defasagem 
de aprendizagem.

A frequência presencial não 
é obrigatória e o ensino remoto 
será mantido, com aulas trans-
mitidas diariamente pelo Cen-
tro de Mídias da Secretaria de 
Educação do Estado, aplicativo 
com dados patrocinados ou 
pela TV Educação e TV Univesp.

As redes municipais e par-
ticular têm autonomia para 
fazer o próprio planejamento, 
respeitando os limites legais e 
os protocolos do Plano SP.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Escolas estaduais voltam a ter aulas presenciais nesta semana
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SOLIDARIDADE EM CRISE OPORTUNIDADE

Doações caem, moradores de 
rua aumentam e ONGs buscam 
alternativas de atendimento
Rio Preto possui uma vasta 

população em situação de rua 
que é amparada por ONGs e 
projetos sociais. Por conta da 
pandemia e do fechamento 
geral ocorreu um reflexo nas 
doações, havendo uma baixa 
considerável.

O número de pessoas em 
situação de rua em Rio Preto 
aumentou nos três últimos 
meses de 2020 comparado 
a 2019. Enquanto em 2019, 
411 pessoas viviam sem teto, 
no ano passado 479 indivíduos 
estavam nessa situação. A Se-
cretaria da Assistência Social 
ainda não tem dados do nú-
mero de pessoas em situação 
de rua em 2021.

Entre os principais fatores 
que podem levar as pessoas a 
irem morar nas ruas estão: au-
sência de vínculos familiares, 
perda de algum ente querido, 
desemprego, violência, perda 
da autoestima, alcoolismo, uso 
de drogas e doença mental.

Mesmo com as dificulda-
des que a pandemia trouxe 
a ONG Viamor não parou de 
funcionar em benefício dessas 
pessoas, atendendo em média 
100 famílias mensalmente 
com cestas básicas a Viamor 
também oferece 70 marmitas 
diariamente para pessoas em 
situação de rua.

“O desafio é atender a 
demanda de assistência que 

cresceu muito devido a crise 
econômica que, junto com a 
doença do coronavírus, atin-
giu a população. As doações 
deram uma ligeira queda, 
mas temos no Brasil um povo 
solidário, especificamente em 
nossa cidade”, afirma o pastor 
Marco Antônio de Paula, diretor 
social da Viamor.

Rio Preto também conta 
com o projeto social “RP in-
visível”, que não faz doações, 
esse projeto dá visibilidade às 
pessoas em situação de rua, 
ouvindo histórias de como era 
a vida delas e como foram 
parar ali e recontando em suas 
redes sociais, fazendo com que 
a nossa população também 
conheça essas histórias.

“Durante a pandemia o 
projeto RP invisível, parou 
completamente com os traba-

Da REPORTAGEM

Usina abre programa de 
estágio com vaga para Olímpia

A Tereos está com inscrições 
abertas para o programa de 
estágio Jovens Talentos, o prazo 
para participar é até o dia 16 
de maio. Há vagas para as oito 
unidades do Grupo, localizadas 
nas cidades de Colina, Guaraci, 
Guaíra, Olímpia, Pitangueiras, 
Severínia, Tanabi e Palmital.

Para se candidatar, é preciso 
que os interessados possuam 
nível intermediário em inglês 
ou francês, além de domínio 
em informática, com habilida-
des em programas do pacote 
Office e internet, além de dis-
ponibilidade para estagiar seis 
horas por dia, de segunda a 
sexta-feira. As vagas disponíveis 
estão distribuídas pelas mais 
diversas áreas da companhia, 

desde a operação até funções 
administrativas.

Neste ano, o programa abre 
oportunidades para estudantes 
de várias áreas do ensino supe-
rior, entre elas: Administração, 
Agronomia, Comércio Exterior, 
Contabilidade, Direito, Econo-
mia, Engenharia Agronômica ou 
Agrícola, Engenharias em geral, 
Psicologia, Publicidade, Mate-
mática, Ciência da Computação, 
Comunicação Social, Relações 
Internacionais, Tecnologia da 
Informação, Química e Nutrição.

 O programa tem duração de 
11 meses e, durante o trabalho, 
os jovens podem participar de 
atividades como o Job Rotation, 
em que escolhem outras áreas 
da empresa para conhecer 
melhor durante o período de 
estágio. Além disso, participam 

Da REPORTAGEM

Foto: @rpinvisivel

lhos, a alternativa que o projeto 
encontrou para continuar aju-
dando as pessoas em situação 
de rua neste momento de pan-
demia foi entregar produtos de 
higiene e dar instruções sobre o 
que está acontecendo, com um 
número reduzidos de colabora-
dores”, relata Pedro Henrique 
Quirino, co-fundador e coorde-
nador do projeto. (Colaborou 
Maria Paula de Andrade)

O desafio é 
atender a demanda 

de assistência 
que cresceu muito 

devido a crise 
econômica

“

”

de trilhas de desenvolvimento, 
com dinâmicas de grupo e 
gamificação.

 O Jovens Talentos terá iní-
cio em agosto, com possibilida-
de de efetivação ao término do 
programa. Entre os benefícios 
oferecidos pela Tereos estão: 
bolsa-auxílio, plano de saúde, 
seguro de vida, transporte, 
refeição na empresa e vale-a-
limentação.

Inscrição - Para se inscre-
ver, os interessados deverão 
acessar o portal, em https://bit.
ly/39R05ks.  O processo sele-
tivo será composto por provas 
on-line de raciocínio lógico, 
idiomas (inglês ou francês) e 
conhecimentos gerais, além de 
videoentrevistas e entrevistas 
presenciais.
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Tereos abriu inscrições para 
programa de estágio com 

vaga para a cidade de Olímpia
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 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/semf
az/empro_dam.php ou nas unidades do Poupa Tempo e 
Prefeitura Regional Norte. Após vencimento o valor ficará sujeito 
aos acréscimos legais. 
A segunda via da notificação, contendo a base legal e de cálculo do 
lançamento, pode ser solicitada ao Departamento de Tributos 
Mobiliários por meio do e-mail: semfaz.dtm@riopreto.sp.gov.br ou 
WhatsApp (17) 3201-1314. 
Protocol

o 
Inscrição 
Municipal Razão Social Tributos 

20218159
9 3793670 

A S LINHARES 
SOLUCOES EM 

INFORMATICA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218322
5 3790740 

ACMMIN 
REPRESENTAÇÕES 

E NEGOCIOS DE 
PUBLICIDADE LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

20218483
6 3795040 

ÁGUIA R&S 
EMPREITEIRA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218370
4 3778230 ALAN CLEBER ROSA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20202621
72 3392750 

ALLIS SOLUCOES 
EM TRADE E 

PESSOAS LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20210831
42 3793610 

ANGELICA PIMENTA 
DA SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
I.S.S. Fixo 

20217936
2 3248780 

ASSESP 
ASSESSORIA 

PUBLICA LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20218253
2 3796730 

BEATRIZ SILVA 
CARVALHAES 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20218228
0 3777420 

BILAQUI SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218163
2 3789860 

BRUVA 
MARKETPLACE 

LTDA 
Taxa de Licença de 

Funcionamento Taxa de 

 

localização 

20218160
7 3783940 

BYANCA HELENA 
BARRETOS DA 

SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20218228
8 3779170 

CARLA SILVA DE 
CASTILHO 

GALHARDO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20217816
7 3601970 

CARMEN BLANC 
VESTUARIO E 

BIJUTERIAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218225
8 3796600 

CAROLINE PEREIRA 
BRESEGHELLO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20217814
0 3721060 

CARRAMONA 
GONÇALVES 
SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

20218199
0 3793640 

CFM SERVICOS 
MEDICOS RIO 
PRETO LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217941
8 1163690 

CHRISTIANY DE 
CASSIA BELLEI 

LOPES 
I.S.S. Fixo 

 

20218396
8 3792680 

CONDOMINIO 
EDIFICIO 

RESIDENCIAL 
Taxa de Licença de 

Funcionamento Taxa de  

JOSEANE localização 

20218458
4 3789710 

DEBORA DE 
OLIVEIRA RALIO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização ISS Fixo 

20218129
5 3795980 

EDIFICIO NEUSA 
SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218213
7 3783960 

ELLITE 
ENGENHARIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218325
0 3796330 

ENGECINTRA 
ENGENHARIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218194
1 3796820 

FABIANE DE SOUZA 
COSTA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20217819
3 3191270 

FC MENDES 
PROTESE 

DENTARIA ME 
Taxa de Localização 

 

20217938
8 3736010 

G PEQUITO 
SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA  

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
2021-
70278 3214040 

GLOBO R P 
AGRONEGÓCIOS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

LTDA ME 

20218435
2 3787810 

GOLDEN STONE 
LIMITADA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218161
1 3788960 

GR DE PAULA 
SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218232
9 3791210 

HR CORTINES 
SERVIÇOS 

MÉDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218366
2 3785660 

IGREJA 
EVANGELICA 

ASSEMBLEIA DE 
DEUS MINISTERIO 

VIDA EM CRISTO EM 
RIO PRETO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218439
0 3788930 

IMPPERIAL 
URBANIZADORA 
MIRASSOL SPE 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218321
7 3797130 

J P C ASSESSORIA 
E PARTICIPACOES 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218368
4 3797600 

L F PEREIRA 
INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218145 3796430 LF CARDOSO Taxa de Licença de 
 

7 SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 

Funcionamento Taxa de 
localização 

20218160
6 3798550 

M FERNANDES 
PARTICIPAÇÕES DE 

EMPRESAS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218224
0 3790010 

MARANO SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218430
5 3795810 

MARCELO CANDIDO 
POTILHO GOUVEIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

2021-
80622 1144070 

MARINA DIAS 
RAMOS 

INFORMATICA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

20218084
4 3797890 

MED NATHAISA 
SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218454
2 3784750 

OL ECOMMERCE 
CONFECÇÕES CO 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 
localização Publicidade 

Não Luminosa 

20218067
0 3791180 

P H R SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 
20217934

4 1418920 
PATRICIA NUNES 

TEIXEIRA 
I.S.S. Fixo 
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20218128
9 3778130 PRISCILA DA SILVA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20218262
8 3793700 

RESERVA DOS 
ARACES 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

2021-
82452 3016310 

RISA BOMBOM LTDA 
ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20218364
0 3797850 

RODER 
CONSULTORIA E 

DESENVOLVIMENTO 
DE SOFTWARES 

LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20217812
6 3727520 

RODOBENS 
ADMINISTRAÇÃO E 
CORRETAGEM DE 

PREVIDÊNCIA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

20218252
1 3798350 

RONASSI GESTAO 
ADMINISTRATIVA 

EIRELI 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218254
8 3797700 

S J GABRIEL FILHO 
& CIA LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218340
2 3794180 

S P COIADO 
COMERCIO DO 

Taxa de Licença de 
Funcionamento  

VESTUÁRIO EIRELI Taxa de Localização 

20218361
0 3783020 

SOLANGE BORGES 
NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218341
7 3786350 

TATIANE PATRICIA 
DAVANTEL DOS 

SANTOS 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

20218336
4 3782170 

TERERÉ STORE 
FRANCHISING LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento Taxa de 

localização 

20218262
1 3794050 

THALES FELIPE 
CATRICALA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
I.S.S. Fixo 

2021-
68849 3416270 

TOSTA & ALVES 
PROMOÇÃO DE 

VENDAS LTDA ME 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20217815
3 3769310 

V & P 
DISTRIBUIDORA 

LTDA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 

20218230
2 3793620 

VOXFAN SERVICOS 
DIGITAIS LTDA 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
 

São José do Rio Preto, 09 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 
1 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. 
Relação semanal de processos de ARQUIVE-SE: 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202148340 ASTER PETROLEO LTDA 
Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 

São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. 
Relação semanal de processos de CERTIDÕES EXPEDIDAS: 
 
PROTOCO

LO 
INTERESSADO 

202134318 CELESTINA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 

202156185 DIRECIONE CONSULTORIA E TREINAMENTO HUMANO 
LTDA 

202116489 ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA 
202030830

2 
HERNANDES BESTRICH IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE 
PRAGAS EIRELI 

202161444 ROYAL BRASIL ADMINST EMPREENDIMENTOS E PART 
LTDA 

202149988 UNIDAS S/A 

202161380 URBAN FORTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO I SPE 
LTDA 

202152945 YUGAR MEDCENTER ASSISTENCIA MEDICA E 
HOSPITALAR LTDA 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
 

São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. 
Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos DEFERIDOS: 
 
ALVARÁ HABITE-

SE 
DIVERSO

S 
INTERESSADO 

20214469
6 202144698 20214470

1 ADMAR MELETI 

20211639
1   ALCEU VIEIRA DA SILVA 

20214647
2   ALEXANDRE MIGUEL SANTOS 

LOPES 
20215987

4   ALTAIR JACOMETTO 

20216156
0   BARBARA LOPES CARAN AZEM 

 202153576  BENEDITO PASSARONI NETO 
20211578

9   BRUNO CESAR ISMARSI DA SILVA 

  20213177
3 

CALFER EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

20214903
4   CARLA SIMONE ALVES NASCIMENTO 

  20213064
2 

CARLOS ROBERTO PEREIRA 
PORTERO 

20214905
4   CLEBER EDUARDO RAMOS 

MARCONI 
20214599

6   CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

20213708
7   DANIEL YOSHIDA SUNDFELD SILVA 

20215291
0   DIEGO AUGUSTO LOPES DA SILVA 

20214077
7   EDMILSON DE JESUS NASCIMENTO 

20212339
0   EDSON FERREIRA DA SILVA 

20212960   GILSELI LOMBA BERNARDES 
2 

 
0 

  20214217
9 GUALBERTO BENITES DE OLIVEIRA 

  20215853
0 IRINEU PEDRO PERES 

20214367
9   IRINEU TAVARES DOS SANTOS 

SOBRINHO 
20214876

2   JEANE DE MELO KLAFKE 

 202152802  JOSE ALCINDO PRETTE 
20214904

8   JOSENIR BATISTA LUNA 

 202150730  JOSIMAR RAMOS DA COSTA 
20215276

7  20215277
5 JULIANA MORO VIANA 

20214006
7   LOURIVAL FERREIRA 

20216135
3 202161355 20216135

7 LUCAS RODRIGUES DE ARAUJO 

20215167
7   MARCELO DA SILVA VARGAS 

 202123666  MARIA DE LOURDES PABLOS 
CORREIA 

20215194
9   MARIA DO CARMO DUTRA DA SILVA 

20212781
4   MATEUS HENRIQUE MORENO PIRANI 

  20215645
4 

MIRELLA CRISTINA ANTUNES DOS 
SANTOS 

20215000
6   PATRICIA MENDES SILVA 

  20211761
6 

QUATTRO PARTICIPAÇÕES E 
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA 

  20214496
0 

REGINALDO DE ALMEIDA 
GONÇALVES 

20214943
6   REINAN GARCIA DE OLIVEIRA 

 202119119  RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A 
20215631

3   ROBERTO DE PAULO SANTOS 

20215223   RODRIGO ALVES DE SOUZA 
3 

 
1 

20216145
2   ROGERIO DE SOUZA OLIVEIRA 

20215168
6   SANDRO ROBERTO DONA JUNIOR 

20202892
94 

202028929
3  SUELI SUMIE HOMA 

20214246   SUISE MARIA PAVAO ALVES 

 202154464 20215446
6 TASSIANA SARAIVA MILFONT 

20214352
8   VALDECIR DAL SANTO 

20214780
0   VALDELANDES ROCHA LIMA 

20214412
3   VILLABENS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 
 202150956  WESLLEY ALVES PINHEIRO 

Camila Ascencio Bertazzoni 
Secretaria Municipal de Obras 

1 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
São José do Rio Preto, 09 de abril de 2021. 

Relação semanal de processos de Alvarás, Habite-se e Protocolos 
Diversos INDEFERIDOS: 

ALVARÁ HABITE-
SE 

DIVERSO
S 

INTERESSADO 

20215030
3   ALEXANDRE JOSE GRECCO 

20215263
2 

20215263
6 

20215263
7 ANTONIO CARLOS CANDIDO 

 20213763
0  CONCEIÇÃO APARECIDA DO PRADO 

20215296
3 

20215296
4 

20215296
6 FATIMA MARIDETE DOS SANTOS 

20215213
3   IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA 

DEUS PAULISTANA 
20214762

3   JEAN GUSTAVO NODA NAVARRO 

20212528
0   JOSE ANTONIO ARMANI PASCHOAL 

20214379
0   LUCIA DE FATIMA CALDEIRA 

20215781
5   PRISCILA DOS REIS ZAPPAROLLI 

 20215977
2  TIAGO PRATES MORAIS 

 20213250
3  WILLIAM DOUGLAS DE JESUS PAPINI 

Fernanda Nates da Cunha Abud 
Secretaria Municipal de Obras 



O grupo Butchery, marca 
mineira que oferece 
diversas opções em 

burgers artesanais, acaba de 
lançar novos sandubas no seu 
menu de sabores e um deles 
já é sucesso de vendas. Tra-
ta-se do Catupiry empanado 
com bacon, um lanche que 
vem no pão de hambúrguer, 
com o catupiry empanado, 
burger suculento, bacon e 
maionese artesanal. “É uma 
novidade no nosso delivery, 
resultado de muitas buscas 
por sabor diferenciado para 
nossos clientes”, destaca, 
André Prates, um dos proprie-
tários da marca.
A marca é sucesso de vendas 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Grupo Butchery lança novidades e prepara 
loja para atendimento presencial 

em Rio Preto e já tem pronto 
projeto para inaugurar em 
breve sua loja com atendimen-
to presencial. Será na Rua 
do Seminário, 2412, na Vila 
Nossa Sra. da Paz, próxima à 
avenida Bady Bassitt, região 
Sul da cidade.  
O Butchery é de um grupo de 
Belo Horizonte/MG e além de 
Prates, que é mineiro, a mar-
ca tem um sócio rio-pretense, 
o chef churrasqueiro Lucas 
Lopes. Ambos investiram ape-
nas na modalidade delivery. 
“Rio Preto nos deu um resul-
tado acima das expectativas, 
apesar da pandemia”. 
O vasto cardápio de burgers 
inclui sabores defumados 
com a carne preparada no 
PIT Smoker, que resulta num 
sanduba exclusivo com Brisket 
(corte do peito bovino, muito 
tradicional do Texas), Pulled 
Pork(carne de porco desfiada 
e defumada) e a Pork Ribs, 
uma porção de costelinha 
de porco defumada muito 
saborosa. 
Ainda não experimentou ne-
nhum ítem do grupo Butchery? 
Para conhecer as opções e 
fazer seu pedido acesse www.
butchery.com.br Para confe-
rir os produtos do grupo no 
Instagram confira os perfis @
butchery_sjp @eat1877sjp @
coalbbq @slidersburguer 

Um café com inspiração 
francesa, assim é o Café 
du Centre, que inaugura 
em breve na rua Per-
nambuco, 3249, bairro 
Redentora. A novidade é 
uma franquia de Santa 
Catarina/SC, que já tem 
unidades em várias cida-
des e chega agora a Rio 
Preto. Com o conceito 
de café com croissant, a 
casa tem como diferencial 
ambiente com músicas 
francesas. “Vamos ofere-
cer uma experiência bem 
legal e diferente dos cafés 
que temos aqui”, promete 
Renata Salvi Ferreira, uma 
sulista que escolheu Rio 
Preto para empreender. 
No Café du Centre será 
possível degustar taças de-
coradas, cafés especiais, 
croissants doces e salga-
dos e o Croque Monsieur, 
um salgado com muito 
queijo. 
O novo café ainda está em 
obras, mas tem previsão 
de abertura em Maio. En-
quanto isso, confira deta-
lhes da casa no Instagram 
@cafeducentreriopreto  

Empório Grandes Lagos 
oferece produtos raiz

Uma das novida-
des da era da 
pandemia são 

as lojas virtuais, que 
comercializam pro-
dutos pela internet. 
É o caso do Empório 
Grandes Lagos, que 
tem produtos como 
cafés, queijos, ca-
chaças, charcutaria e 
growlers de cerveja-
rias regionais, mas só 
pratica vendas online. 
A iniciativa é de Dani-
lo Frontera, que atua 
como policial militar 
no Corpo de Bom-
beiros, mas é som-
melier de cerveja e 
barista. “Temos ítens 
de várias regiões do 
Brasil. Fazemos a 
ponte entre produtor 
e o consumidor final. 
Nossa prioridade é 
fornecer produtos 
raiz”, explica. 

VAMOS AJUDAR FAMÍLIAS CARENTES NESSA PANDEMIA? 

A Legião da Boa Vontade (LBV) está realizando a campanha 
SOS Calamidades, que entrega cestas de alimentos não 
perecíveis, cestas verdes (frutas, verduras e legumes) e kits 
de higiene e de limpeza para famílias em vulnerabilidade 
social e em risco alimentar. 
A LBV é uma ONG fundada em 1950 para atender famílias 
carentes e está presente em 185 cidades brasileiras e em 
outros seis países. 
Para doar alimentos para essa campanha acesse o site www.
lbv.org.br  Procure saber mais nos seguintes canais: 
Instagram: https://www.instagram.com/lbvbrasil/?hl=pt-br
Facebook: https://pt-br.facebook.com/LBVBrasil/ 
YouTube: https://www.youtube.com/lbvbrasil
Revista BOA VONTADE: https://issuu.com/revistaboavontade 

Fotos: Divulgação
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Frontera viaja para o 
sul de Minas Gerais 
sempre que pode 
para garimpar queijos 
e cafés da região da 
Serra da Mantiqueira. 
É parceiro do Chef 
Alexandre Carvalho, 
o Badaró, e vende 
salames e linguiças 
do Empório Nhô. 

O nome Empório 
Grandes Lagos é 
inspirado na região 
dos grandes lagos 
do noroeste paulista, 
onde fica Rio Preto. 
Para conhecer as 
marcas e produtos 
do empório, peça 
pelo whattsapp: (17) 
98827-1033. 

Ou pelo Instagram 
nos perfis:        
@emporiograndeslagos 
@danilo_frontera

A porção de 
batatas fritas com 

brisket é  
bem servida

Os burgers são 
suculentos e com 

vários sabores

O catupiry empanado
 é a grande novidade 

do cardápio

Redentora ganhará 
um café francês

O prédio está em 
obras finais

O café mocha: 
com chocolate

O croissant com 
nutella


