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Racionamento 
reduz consumo 
de água, mas 

estiagem preocupa

Saúde amplia 
vacinações a 

partir de 2ª feira
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Nos quatros primeiros meses 
deste ano houve uma queda de 
46% no volume de chuva em re-
lação ao mesmo período do ano 
anterior. Atualmente, a ETA está 
captando 300 litros de água por 
segundo da Represa Municipal, 
em época normal, são captados 
450 litros  por segundo. Pág.A3

Cidades da região 
registram queda 
de acidentes de 

trânsito com vítimas
A região de Rio Preto regis-

trou uma queda de 5% no nú-
mero de acidentes com vítimas 
nos quatro primeiros meses de 
2021 em comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do. O número passou de 2997 
casos em 2020, para 2857 
em 2021.   Pág.A3

Arrecadação de ISSQN cresce e 
menos empresas fecham no trimestre

PREFEITURA DE RIO PRETO

A arrecadação de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) em São 
José do Rio Preto cresceu 
9,2% no primeiro trimestre de 
2021 (janeiro a março), com-
parado ao mesmo período de 
2020. O valor arrecadado este 

ano foi de R$ 55,9 milhões. 
O fechamento de empresas 
recuou 11% no período. Em 
2021, 533 empresas fecharam 
no município, em 2020, perío-
do pré-pandemia do Coronaví-
rus, esse número foi 601.   
   Pág.A3
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Comissão aprova 
proposta que 
afeta áreas de 
preservação

Coluna do 
Consumidor alerta 
para descrição de 

alimentos
Pág. A6

Mutirão recolhe 
material de casas 

no Eldorado 
nesta semana
Neste ano o Mutirão terá três 

etapas, começando na área de 
abrangência do Eldorado. Os ca-
minhões vão passar pelo bairro 
nos dias 24 a 28 de maio, entre 
8h e 15h30.   Pág.A5

DROGA
PM prendeu 

servente 
com grande 
quantidade 

de maconha 
e cocaína em 

casa e mais 
R$ 8,8 mil 

em dinheiro 
do tráfico.
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GCM vai encerrar festa clandestina 
e homem agride três guardas
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Ajudante tenta 
agredir mulher na 

frente da PM

Rillo quer anular 
Conselho de Ética 
e pede suspeição 

de Pauléra
O vereador João Paulo Rillo 

pediu anulação das ações do 
Conselho de Ética no processo  
contra ele e ainda a suspeição 
do presidente, Paulo Pauléra 
acusado de parcialidade. Pág.A3
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FAMÍLIA
 Luciana Beg-

noci e Edu-
ardo Capeto, 
que em mar-
ço deste ano 
conseguiram 
adotar o pe-
queno Davi. 

Rio Preto 
fechou o ano 
de 2020 com 

17 adoções 
de crianças 

concretizadas 
no município.

Pág.A5

TURBINADO Expectativa é que criação da Região Metropolitana impulsiona o Parque Tec-
nológico de Rio Preto, agregando valor e conhecimkento de outras cidades.             Pág.B1
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ARTIGO
A importância da educação ambiental nas escolas

A formação ecológica nas 
escolas, como estabelece a 
Política Nacional de Educação 
Ambiental, instituída pela Lei 
Federal 9.795/1999, é muito 
importante para que tenhamos 
sucessivas gerações mais com-
prometidas com a sustentabili-
dade e a conservação da nature-
za e dos recursos naturais. Esse 
processo de conscientização 
a partir do ensino regular tem 
significativo efeito multiplicador, 
pois os conceitos acabam sendo 
levados por numerosos alunos 
aos seus lares, repercutindo 
paulatinamente na sociedade.

Apesar dos avanços ocorri-
dos, os desafios relativos à dis-
seminação da responsabilidade 
ambiental no Brasil ainda são 
grandes, devido aos problemas 
econômicos, sociais e do próprio 
sistema educacional. Por isso, é 
fundamental redobrar esforços 
e que cada um procure dar sua 
contribuição no sentido de que, 
a partir das famílias e de cada 

escola, vá se construindo uma 
consciência ecológica voltada 
para a sustentabilidade, nos 
bairros, nas cidades, no País e 
no contexto global, de modo que 
tenhamos uma civilização capaz 
de entender que o ser humano é 
parte e não senhor da natureza.

Neste momento tão difícil no 
enfrentamento da Covid-19 no 
Brasil, o ensino enfrenta dificul-
dades, pois as aulas remotas, 
por mais eficazes que sejam, não 
substituem os ganhos relativos à 
interação diária entre os alunos 
e deles com os professores e ao 
ambiente vivo e dinâmico das 
escolas. Assim, a educação am-
biental também sofre prejuízos. 
Por isso, alternativas criativas e 
eficientes precisam ser pensadas 
para manter os alunos motiva-
dos, focados e estimulados a 
continuar aprendendo.

Visando contribuir para isso, 
criamos em Bertioga, no Litoral 
Norte paulista, a Eco Gincana, 
no âmbito do Programa Clorofila 
de Educação Ambiental, mantido 
há 29 anos no município pela 

Beatriz ALMEIDA Sobloco Construtora, e que já 
atingiu diretamente mais de 20 
mil estudantes — e, indireta-
mente seus familiares —, dos 
25 estabelecimentos de ensino 
estaduais, municipais e particu-
lares com os quais trabalhamos 
em parceria.

Com a nova iniciativa, apre-
sentamos semanalmente desa-
fios online de caráter educativo, 
mas também lúdico, como a 
brincadeira do “Detetives da 
Água”, para detectar vazamen-
tos e desperdício; “Lixo que não 
é lixo”, para ensinar a separação 
dos resíduos domésticos; “Co-
mer Comer”; e “Meu corpo, meu 
primeiro ambiente”, ensinando 
a importância da alimentação 
saudável. As atividades são 
propostas em material ilustrado 
e divertido, para serem execu-
tadas dentro de casa. Como 
desdobramento, a família inteira 
vê-se envolvida na tarefa, sendo 
beneficamente impactada pelos 
conceitos do Programa.

Nossa proposta surgiu da 
reflexão de como os educadores 

A solidariedade está em 
nosso DNA. E a campanha 
Destinação Solidária, por 
estar diretamente relacio-
nada com o ofício do pro-
fissional contábil, torna-o 
protagonista na hora de 
orientar os clientes sobre 
essa possibilidade da ar-
recadação do Imposto de 
Renda da Pessoa Física e 
da Pessoa Jurídica em prol 
de iniciativas sócio-assis-
tenciais no munícipio do 
contribuinte. 

O objetivo da campa-
nha é beneficiar e fomen-
tar ações e iniciativas que 
atuem em prol das crianças, 
adolescentes e idosos do 

Destinação Solidária: uma corrente do bem
município. A destinação é 
uma forma de reverter uma 
parcela do Imposto de Ren-
da em benefícios na própria 
cidade do declarante. 

O grande destaque nes-
sa corrente do bem é que 
o contribuinte que deseja 
ajudar não precisa pagar 
nada a mais por isso, pois 
a destinação é feita de uma 
parte do imposto que já se-
ria pago ao Governo Federal.

As pessoas físicas podem 
destinar 6% do seu imposto 
devido para os Fundos, e as 
pessoas jurídicas com lucro 
real podem destinar 1% do 
lucro real para cada Fundo 
(1% ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e 1% 

ao Conselho Municipal do 
Idoso (CMDI), ou seja, um 
total de até 2%. 

São José do Rio Preto 
tem o potencial de arrecadar 
em torno de R$ 20 milhões 
com a Destinação Solidária, 
segundo dados da Receita 
Federal. Essa ação integrada 
com a sociedade civil é a 
garantia de melhorias e pro-
jetos de qualidade de vida 
voltados a essa parcela da 
população que merece ter à 
disposição esses programas 
sócio-assistenciais.

Em 2020, de acordo com 
a Conjuntura Econômica, 
Rio Preto tem uma popu-
lação de 102.314 crianças 
e adolescentes e 79.452 
idosos. Muitas instituições 

José Eduardo RISSI

ARTIGO

ARTIGO
O Tio Sam não é mais aquele

Os Estados Unidos, nação 
que sempre pretendeu dominar 
o Mundo, está diferente. O que 
mudou na terra do Tio Sam?

Tudo na vida é cíclico. Até 
mesmo uma democracia está-
vel, como a norte-americana, 
surpreende ao ser abalada 
como aconteceu nos últimos 
dias do Governo Trump. Ele 
próprio um exemplo das intem-
péries políticas que pode sofrer 
um país.

Interessante observar, no 
caso dos EUA, que por quase 
50 anos, de Roosevelt a Rea-
gan, o estilo de governo foi um 
Estado forte, corajoso, produ-
tivo. Ora com um republicano, 

como “Ike” Eisenhower, ora com 
um democrata, como Lyndon 
Johnson, tudo estava equilibra-
do, dentro da mesma cartilha.

Nas últimas quatro décadas, 
entretanto, o que se viu foi um 
período tranquilo, sob um jeito 
modesto de ser. “Bill” Clinton 
comentou: “A era do governo 
grande terminou”. Agora, com 
“Joe” Biden no manche do 
airbus, tem início um processo 
de mudanças. E não é apenas 
o estilo de gestão. O novo pre-
sidente norte-americano não é 
um burocrata, como o russo Pu-
tin; nem um financista como o 
francês Macron; tampouco um 
fanfarrão como o norte-coreano 
Kim Jong-un.

Biden é do tipo menos “eu”, 
mais “vocês”. Ele não cria ini-
migos para legitimar políticas de 
Estado, opta por buscar parcei-
ros e mudar a narrativa histórica 
dos que governaram antes dele. 
Não entra no discurso vazio da 
não globalização.

Distante do populismo cres-
cente, longe do imaginário de 
que há uma conspiração de es-
querda contra o Mundo, Biden é 
um equilibrado e discreto gover-
nante. O que não o impede de 
ser astuto político, conciliador 
que não deixa de exercer o po-
der com a ambição de realizar. 
Prova disso: com muito pouco 
tempo na Casa Branca - sem 

Ricardo VIVEIROS
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alaridos - já aprovou três paco-
tes envolvendo quatro trilhões 
de dólares.

Joe Biden completou os pri-
meiros 100 dias de governo mu-
dando o rumo de quase todas 
as políticas do seu antecessor, 
Donald Trump. Covid-19, meio 
ambiente, segurança, imigra-
ção, saúde, direitos humanos, 
relações internacionais. Biden 
iniciou seu mandato com 44% 
de aprovação do público norte-
-americano, segundo pesquisa 
da NBC News. A taxa cresceu 
para 50% agora em abril pas-
sado, considerando sua gestão 
como boa e ótima.

O presidente norte-america-
no já sinalizou que vai crescer 
tributos sobre as grandes corpo-
rações, para distribuir melhor a 
renda diminuindo desigualdades 
sociais. Sonhando grande para 
alcançar o mais perto possível, 
promete investir em modernas 
tecnologias. Menos bélico, mais 
empreendedor. Consegue de 
maneira muito especial agir em 
duas pontas distintas, ficando 
no centro e evitando polêmicas.

O que mudou nos EUA, está 
em quem é o seu principal com-
petidor. Sai Rússia, entra China. 
Ao invés de guerra armamentis-
ta, agora a disputa é comercial. 
E isso, claro, sem abrir mão da 
imagem de defensor internacio-
nal da democracia. Novo tempo, 

nova visão desenvolvimentista 
respeitando direitos humanos 
e sustentabilidade.

Biden, além da crise eco-
nômica enfrenta também a sa-
nitária. Promovendo virada his-
tórica, acaba de anunciar apoio 
à suspensão das patentes de 
vacinas contra a Covid-19 para 
acelerar a produção de imuni-
zantes em países em desen-
volvimento. E, ainda por cima, 
reage à fragilidade democrática 
herdada do desastroso Governo 
Trump. Enfim, transformações 
em curso geram expectativa 
em todo o Planeta. Inclusive 
aqui no Brasil, histórico parceiro 
norte-americano nos princípios 
liberais e nos negócios. Só 
que, ultimamente, o Governo 
Bolsonaro - que segue fiel ao 
estilo Trump - anda interessa-
do em obter recursos dos EUA 
para, supostamente, proteger a 
Amazônia. Biden abrirá o cofre?

*Ricardo Viveiros é jor-
nalista, professor e escritor. 
Doutor em Educação, Arte 
e História da Cultura pela 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, membro hono-
rário da Academia Paulista 
de Educação (APE) e autor, 
entre outros, dos livros “Jus-
tiça Seja Feita”, “A Vila que 
Descobriu o Brasil” e “Edu-
cação S/A”.

ARTIGO
Dia Mundial das Comunicações: 

o desafio de "ir e ver" em 
tempos de pandemia

Ao utilizar terra, sangue de 
animais ou pigmentos de plan-
tas os homens da pré-história 
se comunicavam. Desenhos 
e pinturas rupestres ficaram 
impregnadas em paredes de 
cavernas para outras pessoas 
interpretarem a mensagem 
proposta.

As formas de comunicação 
mudaram, mas o desejo de se 
conectar com o outro sempre fez 
parte da vida humana. Auxiliadas 
pela tecnologia nos dias de hoje, 
as pessoas seguem se comuni-
cando. Muitos profissionais se 
empenham e se especializaram 
em colaborar com esse proces-
so. É o caso, por exemplo, da 
atividade jornalística.

Produzir informações ob-
jetivas, imparciais, mantendo 
o compromisso com os fatos 
apurados, faz parte da essência 
da profissão. E na comunicação 
cristã não é diferente. Neste mês 
em que se celebra o Dia Mundial 
das Comunicações, os jornalis-
tas têm uma missão: “ir e ver”. 
O pedido faz parte da mensagem 
especial escrita pelo Papa Fran-
cisco em janeiro deste ano. No 
texto, o Pontífice aponta que “é 
necessário sair da presunção 
cômoda do “já sabido” e mover-
-se, ir ver, estar com as pessoas, 
ouvi-las, recolher as sugestões 
da realidade, que nunca deixará 
de nos surpreender em algum 
dos seus aspectos”.

Francisco chama a atenção 
com uma expressão já conhe-
cida, afirmando que é preciso 
“gastar as solas dos sapatos” 
em prol da informação de quali-
dade. Ressalta que mesmo que 
a tecnologia seja uma ferramen-
ta importante nesse processo, 
nada substitui a presença física. 
“Há mais de dois mil anos que 
uma corrente de encontros co-
munica o fascínio da aventura 
cristã. Por isso, o desafio que 
nos espera é o de comunicar, 
encontrando as pessoas onde 

estão e como são”, conclui o 
Santo Padre.

A tarefa é ainda maior quan-
do as circunstâncias do dia a dia 
são colocadas em pauta. Em 
uma pandemia mundial, como 
alcançar tal objetivo? As pala-
vras devidamente embasadas 
não representam desrespeito 
à segurança do profissional, 
muito menos às determinações 
das autoridades de saúde. São 
propósitos de vida para uma so-
ciedade que necessita viver com 
mais segurança e intensidade, 
com base no que é real.

O comunicador que trabalha 
com a verdade, tem esse com-
promisso consigo mesmo. No 
momento em que nem todos 
podem se fazer presentes, é 
preciso encontrar meios para 
exercer o trabalho da melhor 
forma possível. A colocação 
de Francisco também trata da 
adaptação, de sair do comodis-
mo e fazer a diferença na arte 
de comunicar. Nada impede que 
o trabalho seja apurado com 
profissionalismo e que o texto, 
em áudio, vídeo ou impresso, 
seja um reflexo vivo das relações 
humanas.

Ao citar São Paulo, o Papa 
exemplifica que “sua fé, espe-
rança e caridade impressiona-
ram os contemporâneos que o 
ouviram pregar” e que “mesmo 
onde não se podia encontrar 
pessoalmente este colaborador 
de Deus, o seu modo de viver 
em Cristo era testemunhado 
pelos discípulos que enviava” 
(1 Cor 4, 17).

“Ir e ver” é, neste momento, 
uma questão de humanidade. 
Para aqueles que se empenham 
em encurtar as distâncias, o ca-
minho é manter o mesmo ritmo 
na profissão. O que se espera 
é que, muito em breve, todos 
possam voltar a correr, de fato, 
atrás da notícia.

* Fernanda Ribeiro é re-
pórter do Telejornal Canção 
Nova Notícias

Fernanda RIBEIRO

poderiam manter o engajamento 
dos alunos no distanciamento 
social. O professor ou coordena-
dor pedagógico repassa a missão 
às distintas classes e recebe 
dos estudantes os materiais que 
comprovam o cumprimento da 
tarefa, em forma de fotos, vídeos 
ou relatos. Importante lembrar 
que a EcoGincana não é uma ati-
vidade curricular. Dependemos 
da motivação do professor em 
propor os desafios aos alunos. 
Nos surpreendemos com a re-
ceptividade, atualmente estamos 
com mais de 200 alunos parti-
cipando ativamente da gincana. 
Assim, aliamo-nos às escolas 
para adaptar a rotina do ano 
letivo à quarentena, por meio 
de uma atividade totalmente 
aderente aos propósitos do Pro-
grama Clorofila e ao desafio de 
promover a educação ambiental 
no contexto do ensino regular.

*Beatriz Almeida é diretora-
-adjunta de Marketing da Soblo-
co Construtora, empresa respon-
sável pelo Programa Clorofila.

estão credenciadas e con-
tam com o apoio dessa 
campanha. Vale destacar 
que até mesmo instituições 
de saúde como o Hospital 
de Base e o Hospital da 
Criança e Maternidade fa-
zem parte dessa lista. 

Todos esses projetos e 
instituições relacionados 
são fundamentais para a 
sociedade, ainda mais em 
um período tão complicado 
como o que estamos viven-
do por conta da pandemia 
da Covid-19.

Toda ajuda é válida, e 
quando o benefício é em 
prol da nossa cidade, vale 
a pena estarmos atentos e 
integrar essa campanha que 
gera tantos benefícios. Uma 

coisa é fato, é um gesto tão 
simples, mas que a cidade 
agradece!

José Eduardo Rissi é 
diretor da Rissi Contabi-
lidade Médica
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MENOS 5%
Rillo quer anular atos do 
Conselho de Ética e pede 

suspeição de Pauléra

O vereador João Paulo Rillo 
protocolou nesta sexta-feira 
(21) o pedido de anulação 
de todas as ações feitas pelo 
Conselho de Ética da Câmara 
referente ao processo que foi 
impetrado contra ele pelos 
vereadores Bruno Moura, Cabo 
Júlio Donizete e Odélio Chaves. 
Além disso, Rillo também pede 
a suspeição do Presidente do 
Conselho, vereador Paulo Pau-
lera, alegando parcialidade.

De acordo com o documento 
protocolado, Rillo enxerga par-
cialidade por parte do Presiden-
te diante de total impedimento 
para que ele pudesse dispor das 
garantias constitucionais rela-
tivas ao devido processo legal, 
as quais, segundo o vereador, 
foram completamente violadas. 
“Isso só evidencia o interesse 
do Presidente (Paulera) pelo 
julgamento deste processo em 
favor dos autores, devendo ser 
declarado suspeito”, comenta 
Rillo.

João Paulo Rillo ainda pede 
a suspensão, através de limi-
nar, do sigilo de todos os atos 
pretéritos e futuros frutos da re-
presentação apresentada pelos 
vereadores Bruno Moura, Cabo 
Julio Donizete e Odélio Chaves.

Sobre a anulação dos atos 

do Conselho, Rillo alega que 
houve configuração de flagran-
tes e reiteradas ilegalidades e 
violações ao devido processo 
legal, que ensejam em cercea-
mento de defesa.

O vereador Paulo Paulera, 
presidente do Conselho de Ética, 
respondeu que “é direito do réu 
se defender de todas as ma-
neiras, até arrumar argumentos 
que não procedem para tumul-
tuar o processo, que está sendo 
pautado rigorosamente pelo 
regimento interno da Câmara 
Municipal”, finaliza.

Pedro Roberto, presidente do 
Legislativo, informou que solici-
tou parecer ao Jurídico da casa.

Andressa ZAFALON

CLIMA QUENTE

Arrecadação de ISSQN 
cresce e fechamento 

de empresas cai
A arrecadação de ISSQN 

(Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza) em São 
José do Rio Preto cresceu 9,2% 
no primeiro trimestre de 2021 
(janeiro a março), comparado 
ao mesmo período de 2020. O 
valor arrecadado este ano foi 
de R$ 55,9 milhões.

“Nesse primeiro trimestre 
de 2021 a arrecadação do IS-
SQN teve um aumento nominal 
de 9,27% frente ao mesmo 
período de 2020. O aumento 
da arrecadação foi puxado 
pelo setor da construção civil, 
seguido pelo setor de serviços 
médicos e de tecnologia da 
informação”, José Martinho 

Wolf Ravazzi Neto, secretário 
da Fazenda.

O fechamento de empresas 
recuou 11% no período. Em 
2021, 533 empresas fecharam 
no município, em 2020, período 
pré-pandemia do Coronavírus, 
esse número foi 601.

O ISSQN é o principal impos-
to sobre o setor de Serviços, um 
dos mais afetados pela parali-
zação das atividades devido à 
pandemia de Covid-19.

Os dados são da GissOnline, 
plataforma de arrecadação do 
município, desenvolvida pela 
Eicon. O setor de Serviços in-
clui os segmentos de bares e 
restaurantes, construção civil, 
turismo, academias e serviços 
financeiros, como bancos, entre 
outros.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Racionamento derruba consumo de 
água, mas estiagem preocupa

O racionamento de água 
iniciado pelo Semae (Serviço 
Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto) de Rio Preto, que teve 
início no dia 12 de maio, atin-
giu aproximadamente 100 mil 
pessoas do município. A maior 
preocupação no momento é 
a possível falta de água neste 
inverno por conta da temporada 
de seca e falta de chuva.

Nos quatros primeiros me-
ses deste ano houve uma que-
da de 46% no volume de chuva 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Atualmente, a 
ETA - Estação de Tratamento 
de Água, está captando 300 
litros de água por segundo da 
Represa Municipal, em época 
normal, são captados 450 litros  
por segundo. 

Nesse período, o Lago 1 
da Represa Municipal teve um 
aumento no seu volume de 7 
centímetros e hoje está 0,5 
centímetro abaixo do nível do 
vertedouro. Também houve 
uma redução no consumo de 
5% da água, que pode ter sido 
causada pela conscientização 
da população.

José Thomaz de Mello, pro-
prietário do lava jato Tiradentes, 
no bairro Boa Vista, afetado pelo 
racionamento, relata como está 
sendo passar por esse período. 
“O racionamento começou 
semana passada, a seca está 
forte, nós trabalhamos com 
uma coisa que gasta água e eu 
me preocupo muito com essa 
questão. Como temos caixas de 
depósito de água aqui, consigo 
trabalhar um dia ou um dia e 
meio sem me preocupar. Pior 

o gerente comercial do Semae, 
Rui Sampaio, os níveis dos 
reservatórios abastecidos nos 
intervalos de racionamento, se 
mostraram bem dimensionados 
para atenuar o efeito da baixa 
vazão captada pela represa. Os 
níveis foram recuperados com 
eficácia para o abastecimento 
após as interrupções.

O meteorologista José Carlos 
Figueiredo, afirma que há previ-
são de chuva para o estado de 
São Paulo neste final de sema-
na. Depois há previsão nos dias 
25 e 27. 

O Semae informa que o 
racionamento continua. Não 
existe previsão para que ele seja 
estendido para outros bairros e 
reforça o pedido para que a po-
pulação faça o uso racional da 
água e economize no consumo

Os bairros atingidos pelo 
racionamento são: Jardim Alto 
Alegre, Jardim Seyon, Vila El-
maz, Vila Clementina, Boa Vista, 
Jardim Alto Rio Preto, Vila Diniz, 
Vila Maceno, Redentora, Jardim 
Urano, Jardim Tangará, Higie-
nópolis, Mansur Daud, Vila São 
Judas Tadeu e Chácara Munici-
pal. (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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seria se fosse feito um racio-
namento com necessidade de 
fechar as portas”, afirma. 

Os moradores dos bairros 
incluídos no racionamento con-
sumiam 230 litros de água/
habitante/dia e passaram a 
consumir 219 litros derruba 
consumo nos cinco primeiros 
dias de racionamento.

O Semae considera positivos 
os resultados do racionamento 
de água nos bairros abasteci-
dos pela ETA. De acordo com 

Guilherme BATISTA

ABASTECIMENTO

RIO PRETO

Racionamento derruba consumo de água, mas estiagem 
preocupa

Prefeitura de Rio Preto mostra números positivos de aumen-
to de arrecadação e queda no fechamento de empresas

Arquivo DHOJE
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Proposta indigesta 
Parte dos políticos, definitivamente, não tem compromisso 

com a preservação ambiental no Brasil. Se depender da vontade 
de alguns parlamentares, em breve, as florestas viram cinzas 
e os rios e córregos desaparecem devido aos assoreamentos. 
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal 
aprovou proposta indigesta que reduz pela metade a largura 
mínima das faixas marginais de cursos d’água perenes, como 
rios e córregos, consideradas áreas de preservação permanente. 
A faixa poderá ter de 15 a 250 metros, dependendo da largura 
do curso d’água. Essas faixas marginais, atualmente, variam de 
30 a 500 metros. A esperança é que a proposta seja enterrada 
pelo plenário. O substitutivo aprovado é do deputado Luizão 
Goulart (REP-PR, foto).

Resolução 
O plenário vota terça-feira, 

em regime de urgência, pro-
posta que altera a lei 712/90, 
que regulamenta o regimento 
interno da Câmara. A propos-
ta, que antecipa para as 15h 
as sessões ordinárias, de 
Paulo Pauléra (PP), não agra-
da um grupo de vereadores 
que exerce outras atividades 
durante o dia. A lei que está 
em vigor determina que as 
sessões tenham início às 17h. 
Para aprovar a alteração são 
necessários 12 votos.

Multa média 
Proposta que tramita na Câmara Federal, que altera o Código 

de Trânsito Brasileiro, classifica como infração média estacionar 
veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, ciclovia 
ou ciclofaixa, bem como em ilhas, refúgios, ao lado ou sobre 
canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de 
canalização, gramados ou jardim público. “Existe desproporcio-
nalidade na natureza da infração prevista, tanto em face das 
situações diferenciadas estabelecidas como também em relação 
a outros dispositivos do código”, diz o autor, deputado Carlos 
Bezerra (MDB-MT, foto). Conforme a legislação de trânsito atual, 
a infração grave gera multa de R$ 195,23, mais cinco pontos na 
carteira de motorista. Em caso de infração média, a multa hoje 
é de R$ 130,16, além de quatro pontos na carteira.

Sangria 
O projeto do Executivo 

que cria a contribuição com-
plementar para os servidores 
não foi incluído na pauta 
da Câmara de terça-feira. A 
contribuição é para garantir 
aos futuros servidores con-
cursados aposentadoria mais 
generosa, já que o teto será 
limitado a R$ 6,4 mil. A lei em 
vigor permite ao servidor, com 
curso superior, que tem como 
teto o salário do prefeito, 
cerca de R$ 17 mil. O Rio-
pretoprev quer frear a sangria!

Agregar 
O presidente do Parlamen-

to Regional Metropolitana, Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota), 
informou que pretende reunir, 
aos poucos, mais municípios 
da Região Metropolitana de 
Rio Preto. Até o momento, 
o Parlamento conta com 10 
cidades. “A próxima etapa é 
agregar 15 municípios”, diz. 
Ao todo são 35 municípios, 
porém, lembrou que muitas 
cidades são pequenas e talvez 
seus representantes não te-
nham interesse em participar.

Sem consenso 
A bancada de deputadas 

está preocupada com eventual 
mudança no sistema eleitoral. 
No atual sistema, eleição para 
deputados estadual e federal e 
para vereador, é proporcional. 
A proposta de emenda consti-
tucional, que trata da reforma, 
cria-se o distritão ou distritão 
misto. O distritão acaba com o 
voto proporcional e no distritão 
misto a metade seria eleita 
no sistema proporcional e a 
outra no novo sistema. Não 
há consenso!

Medo 
O eleitorado brasileiro gos-

ta de ‘novidade’ nas eleições, 
como disse recentemente 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB). A tese do ex-presiden-
te parece que não vai prevale-
cer nas eleições presidenciais 
em 2022. Tanto é que o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e o ex-presidente Lula 
da Silva (PT), se as eleições 
fossem hoje, iriam para o se-
gundo turno. Candidatos é que 
não faltam.  O eleitor estaria 
com medo de mudança?

Vistoria
Uma equipe de técnicos 

da área ambiental, lidera-
da pelos vereadores Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) e 
João Paulo Rillo (PSOL), vai 
vistoriar a estação elevatória 
do Semae que fica próxima à 
Floresta do Noroeste Paulista, 
área do extinto Instituto Penal 
Agrícola (IPA), na próxima se-
gunda-feira. A iniciativa tem 
como objetivo verificar in loco 
se a estação está funcionan-
do de forma adequada, sem 
poluir o meio ambiente. com medo de mudança? poluir o meio ambiente. 

Quadrimestre tem queda 
nos acidentes com vítimas 

nas cidades da região

De acordo com os novos 
dados do Infosiga SP, sistema 
do Governo do Estado geren-
ciado pelo programa Respeito 
à Vida e Detran.SP, a região de 
Rio Preto registrou uma queda 
de 5% no número de acidentes 
com vítimas nos quatro primei-
ros meses de 2021 em com-
paração com o mesmo período 
do ano passado. O número 
passou de 2997 casos em 
2020, para 2857 em 2021.

No primeiro quadrimestre 
de 2021 foram contabilizados 
também 71 óbitos por aciden-
tes de trânsito, contra 68 entre 
janeiro e abril do ano passado, 
neste caso um aumento de 
4%. Mortes de pedestres foram 
registradas 6 em 2021 e 9 em 
2020. Entre ocupantes de au-
tomóvel, 28 óbitos foram regis-
trados em 2021, enquanto no 
mesmo período de 2020, 30 
fatalidades foram registradas. 
Ciclistas tiveram 2 fatalidades 
em 2021 e 3 registros no ano 
passado no mesmo período. 
Motociclistas registraram 31 
óbitos em 2021, enquanto 22 
óbitos foram registrados em 
2020.

Estado de SP - Ainda 
de acordo com os novos dados 
do Infosiga SP, o Estado de São 
Paulo registrou queda de 3,8% 
no número de fatalidades de 
trânsito nos quatro primeiros 
meses de 2021 em compara-
ção com o mesmo período do 
ano passado.

No primeiro quadrimestre 
de 2021 foram contabilizados 
1452 óbitos por acidentes de 
trânsito, contra 1510 entre 
janeiro e abril do ano passado. 
Com relação aos acidentes com 
vítimas, houve um aumento de 
4,7%, passando de 52.200 
casos em 2020 para 54.648 
em 2021.

Da REDAÇÃO
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COMPETIÇÃO -  O atleta @carlossalvador.jr vai com-
petir e representar Rio Preto no campeonato de fi sicul-
turismo @musclecontest no Rio de Janeiro, dia 05 de 
junho. Acompanhe no Instagram. Estamos torcendo.

FAMOSOS - Preste a completar 22 anos, Sasha Meneghe, 
fi lha única de Xuxa anunciou na internet o casamento 
com o cantor João Figueiredo. O vestido, assinado pela 
marca Zimmermann, foge totalmente dos vestidos de 
noivas tradicionais. O modelo custa US$650, e conver-
tendo para a nossa moeda fi ca em torno de R$3423. A 
modelo não convidou a avó, Beth Szafi r, para seu casa-
mento civil, ocorrido na última sexta-feira (14). “Foram 
apenas os pais”, revelou a matriarca dos Szafi rs. 

AÇÃO SOLIDÁRIA  - O Rotary Club Alvorada, leia-se Leila 
Kerbauy, promove torta solidária, dia 12/06,  . Vamos co-
laborar. A retirado da torta será feita no local. 

DOMINGO TRISTE - Fã, amigos e familiares deram adeus a 
duas personalidades brasileiras importantíssimas: a atriz 
Eva Wilma e o prefeito Bruno Covas. Duas perdas irrepa-
ráveis. Que eles descansem em paz. 

SUBSTITUTO DE FAUSTÃO  - Tudo indica que Luciano 
Huck vai assumir os domingos no lugar de Faustão. Joga 
a favor do apresentador a boa audiência conquistada 
ao longo dos anos aos sábados e também a imagem do 
mesmo perante ao mercado publicitário. Agora, a Globo 
precisa pensar em um substituto para o apresentador nas 
tardes de sábado. 

FAMÍLIA FELIZ -  A família Braile está muito feliz com a 
chegada da pequena Maria Sofi a. A bebê é o fruto do ca-
samento de Giovanni Braile e Victória Guedes. A vovó 
Valéria Braile está sorrindo de orelha a orelha. E quem 
também está muito feliz é o avô de Vic, Alcides Busnardo.  

CASAL -  O 
juiz Paulo 
Maluf e 
Eduarda 
Maluf

SEMPRE 
ELEGAN-
TES -  
Aline Cruz 
Girardi 
e Paulo 
Atayde 
Girard

Servente é preso com grande quantidade 
de drogas e R$ 8,8 mil em dinheiro

Um servente de 30 anos foi 
preso por policiais da equipe 
da BAEP nesta sexta-feira (21) 
às 17h30 por esconder 12 
grandes porções de cocaína e 
38 porções de maconha em 
sua residência no bairro Parque 
Quinta das Palmeiras.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento próximo a UBS São 
Francisco quando observaram 
o servente pilotando uma moto 
e apresentando atitudes suspei-
tas, por esse motivo optaram 
pela abordagem.

Durante a revista pessoal 
nada de ilícito foi encontrado, 
apenas um celular trincado e 
R$675 em notas diversas, po-
rém ao identificá-lo os policiais 
notaram que o local de sua 
residência é próximo ao ende-

reço citado em uma denúncia 
anônima que informava sobre 
tráfico de drogas. Por esse mo-
tivo o servente foi questionado 
sobre o endereço exato de sua 
residência, sendo os policiais 
informados de que ele morava 
com sua mãe.

Em seguida foi pedido apoio 
de uma nova equipe policial 
para que fosse averiguado o 
imóvel no qual o suspeito residia 
e ao chegarem no local eles 
foram recebidos pela compa-
nheira do acusado, que ao ser 
interrogado sobre a presença de 
entorpecentes na casa começou 
a chorar e disse ter discutido 
com seu marido na noite an-
terior, momento em que ele 
chegou com as drogas, e que 
não concordava com o tráfico.

A mulher indicou um cômodo 
da casa como esconderijo, local 
onde foram encontrados no 
chão três tijolos de maconha en-
voltos em fita adesiva, mais três 

Da REDAÇÃO 
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CASA CAIU

Servente é preso com grande quantidade de drogas e R$ 8,8 mil em dinheiro

pedaços da mesma droga, 32 
porções de maconha que esta-
vam dentro de uma sacola, sete 
sacolas com cocaína, um pote 
com o mesmo entorpecente e 
mais duas porções prensadas 
de cocaína.

Ainda foram apreendidas 
duas balanças, quatro rolos de 
fita adesiva transparente, duas 
facas de cozinha, uma ferra-
menta manual sextavada, duas 
cartelas de adesivo de tubarão, 
um galão de cinco litros com 
líquido não identificado, uma 
prensa em mau estado, um ma-
caco hidráulico e R$8.800 que 
estavam escondidos em uma 
sacola no canto do cômodo.

A mulher, gestante, e o 
servente foram levados para 
a Central de Flagrantes, onde 
após a análise dos depoimentos 
o acusado foi preso por posse de 
drogas ilegais e deverá ficar a 
disposição da justiça. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

CLANDESTINA FOI PRESO
GCM vai acabar com festa e 
autônomo agride guardas

Após serem acionados para 
encerrar uma festa clandestina 
na Estância Alvorada nesta 
sexta-feira (21), três guardas 
civis foram agredidos durante 
uma briga com um autônomo 
de 32 anos.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os guardas foram acionados 
após uma denúncia informando 
sobre uma festa clandestina e 
ao chegarem no local avistaram 
aproximadamente 400 pessoas 
aglomeradas, sendo que neste 
momento eles iniciaram a dis-
persão.

Após a maior parte dos 
populares deixar a festa, os 
guardas observaram um ho-
mem dizendo que não sairia 
do local, chegando a ofender 
os profissionais, o que causou 

uma discussão com um guarda 
de 28 anos. Sendo que em certo 
momento o homem desferiu 
um soco no rosto do GCM que 
resultou em uma luta corporal.

Em seguida um segundo 
guarda tentou cessar a briga 
segurando o autônomo pelos 
braços e por isso acabou sendo 
agredido com chutes na região 
de suas pernas, sendo a briga 
encerrada com o apoio de mais 
agentes de segurança.

Segundo as informações 
fornecidas, um terceiro GCM foi 
agredido com um soco em seu 
rosto, porém ele não soube in-
formar qual dos envolvidos teria 
realizado a agressão.

Os envolvidos foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde o autônomo negou ter 
agredido os guardas, informando 
que estava na residência de sua 
madrinha, que faz fundo com a 

festa, e que apenas informou 
que os GCMs não poderiam 
entrar no local, pois se tratava 
de uma propriedade privada, 
em seguida os envolvidos dis-
cutiram e ele foi agredido pelo 
guarda, mas não devolveu a 
agressão.

O boletim de ocorrência foi 
registrado como lesão corporal, 
infração da medida sanitária e 
desacato, sendo enviado para 
o 4º Distrito Policial que inves-
tigará o caso.

De acordo com as informa-
ções da Guarda Civil Municipal 
esta é a segunda vez que o local 
é flagrado por GCMs, sendo 
que o organizador foge do local 
com a chegada das viaturas. O 
proprietário será notificado e 
poderá responder criminalmen-
te e pagar uma multa por alugar 
o espaço. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Ajudante tenta agredir mulher
 na frente da PM

Na noite desta sexta-feira 
(21) policiais militares foram 
acionados por uma aposentada 
de 27 anos, que informou ter 
sido agredida por seu ex-com-
panheiro, um ajudante geral de 
31 anos. O caso aconteceu no 
Loteamento Parque Residencial 
da Amizade às 20h56.

Ao chegarem no local os 
policiais se depararam com o 
agressor em frente a residência 
da vítima, e em contato com 
vizinhos presentes no local eles 
foram informados de que o ho-
mem seria o autor do crime. Ao 
mesmo tempo encontraram a 
aposentada sentada na calçada 
em frente a sua casa.

Assim que notou a presença 
da viatura o ajudante tentou 
dialogar com os policias, porém 
em seguida disse que não se 

importava com a presença dos 
PMs e pegou um pedaço de ma-
deira que estava encostado ao 
portão da residência da vítima 
partindo em direção a aposen-
tada, com intenção de feri-la. 
Neste momento ele foi detido 
pelos policiais.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o agressor apresentava estar 
alterado sob efeito de álcool ou 
drogas.

Depois da revista pessoal 
no acusado, os policiais se 
dirigiram para o interior da resi-
dência junto com a vítima, que 
mostrou que a maior parte de 
seus eletrodomésticos, portas 
e janelas foi quebrada por seu 
ex-companheiro. Em seguida 
entregou para os PMs uma faca 
sem cabo que, segundo ela, foi 
utilizado para tentar feri-la.

Em seu depoimento a apo-
sentada informou que durante 

a manhã da sexta-feira ela 
teve uma discussão com o 
agressor, e em que certo mo-
mento da briga ele chegou a 
empurrá-la contra um muro, o 
que causou uma lesão em seu 
braço esquerdo. Já no período 
da noite, momentos antes de 
a Polícia Militar ser acionada 
o ajudante voltou a agredi-la, 
desta vez desferindo um soco 
em sua cabeça.

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes, onde foram realizados 
exames de corpo e delito na ví-
tima e no agressor, que também 
apresentou lesões que segundo 
a aposentada foram causados 
quando ele tentou pular um 
muro e caiu de cara no chão.

 O acusado permaneceu 
calado e foi preso em flagrante 
e deverá permanecer à dispo-
sição da justiça. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
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CÁRIE DENTÁRIA

Cárie é uma doença que causa a destruição dos 
tecidos do dente através de um ácido liberado para 
bactérias que se alojam na cavidade bucal quando elas 
consomem o açúcar que fica sobre os dentes.

Para prevenir a cárie é necessário compreender 
que ela é uma doença comportamental e que para se 
desenvolver vai depender dos hábitos alimentares e de 
higiene.

Para preveni-la só depende do consumo controlado 
de açúcar (carboidratos em geral, uma boa escovação 
e uso diário de fio dental).

Por isso visitar o dentista regularmente é fundamental 
nas consultas são oferecido orientações de dieta, de 
escovação dental e diagnóstico precoces. O tratamento 
da cárie assim como qualquer outra doença, é muito 
mais simples quando realizado no início.

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

Divulgação

QUEDA DE 54%

Rio Preto fechou o ano de 
2020 com 17 adoções de 
crianças concretizadas no mu-
nicípio, segundo os dados da 
Vara da Infância e Juventude. 
O número é 54% menor do que 
foi registrado em 2019, com 
37 adoções. Outro dado que 
reforça a queda é a média de 
adoções por mês, que era de 
três em 2019 e passou para um 
em 2021, já que neste ano fo-
ram concluídos cinco processos 
de adoções até o mês de maio.

“No ano passado tivemos 
um prejuízo grande no início 
da pandemia, o que dificultou 
o andamento de processos de 
adoção. Com a adaptação e 
implementação do sistema à 
distância, esperamos que isso 
possa mudar”, explicou o juiz 
da Vara da Infância e Juventude 
de Rio Preto, Evandro Pelarin. 
O fórum interrompeu as ativi-
dades presenciais em março 
do ano passado e retomou 
gradualmente somente a partir 
de julho.

As psicólogas judiciárias 
Railda Ferreira das Neves Gal-
biati e Priscila Silveira Duarte 
conduziram no ano passado 
uma pesquisa com 160 pes-
soas cadastradas em Rio Preto 
para a adoção. O estudo revelou 
que 72% dos candidatos admi-
tiram que a pandemia interferiu 
no processo de adoção e 10% 
indicou que chegou a pensar 
em desistir ou suspender o 
processo. No entanto, a maioria 
alegou que as questões emo-
cionais e econômicas não eram 
impeditivas.

“Apesar de muitos respon-
derem que a questão econômi-
ca não era um fator impeditivo, 
nós percebemos que havia sim 
uma preocupação com rela-
ção a isso. Alguns habilitados 
que antes estavam dispostos 
a adotar irmãos optaram por 
mudar o perfil e adotar uma 

Pandemia derruba metade 
das adoções em um ano

criança, devido a mudança de 
condições financeiras. Outros 
também recuaram na decisão 
de buscar crianças em outros 
estados, evitando despesas 
com o deslocamento”, afirmou 
Railda.

Atualmente, o município 
conta com 189 cadastrados, 
sendo que 38 habilitados so-
licitaram o arquivamento do 
cadastro desde março de 2020. 
“É um número até esperado 
devido ao atual cenário. Mas há 
também de se considerar outros 
fatores, como o fato muitos 
casais terem repensado possi-
bilidade de adotar independente 
da pandemia. Muitos divórcios 
também ocorreram nesse perí-
odo, o que acaba ocasionando 
desistências”, comentou a psi-
cóloga.

Apesar das desistências, 
outros casais optaram por seguir 
em frente com o processo. Foi 
o caso de Luciana Begnoci e 
Eduardo Capeto, que em março 
deste ano conseguiram adotar 
o pequeno Davi, que tinha dois 
meses na época. O casal estava 
há sete anos e meio aguardando 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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Luciana Beg-
noci e Eduardo 
Capeto, que 
em março des-
te ano conse-
guiram adotar 
o pequeno Davi

na fila.
“Estava tentando engravidar, 

mas não acontecendo. Foi quan-
do eu e meu marido optamos por 
adotar. Todos os anos fazíamos 
o recadastramento. No começo, 
nós aceitaríamos receber até 
duas crianças, mas depois por 
conta da idade decidimos mudar 
para apenas uma. Por conta da 
demora, nós pensávamos até 
em desistir, mas quando a gente 
menos esperava recebemos a 
ligação”, contou Luciana.

Ela também falou sobre o 
impacto da pandemia no pro-
cesso. “A pandemia causou sim 
uma diminuição na renda, mas 
nós juntamos dinheiro e fizemos 
uma reserva para o caso de ser-
mos convocados para adoção. 
Trouxemos o Davi um pouco 
antes do lockdown e não pude 
abrir o meu salão de cabelereira 
por conta disso. Então aproveitei 
ao máximo o período com meu 
filho em casa. Ele é um anjinho 
e nossa felicidade transborda 
por tê-lo em nossa família. Va-
leu cada segundo de espera”, 
contou Luciana.

Em Rio Preto, cinco crianças 

e um adolescente estão aptos 
para serem adotados atualmen-
te. No entanto, pesquisa realiza-
da pelas psicólogas revela que 
69% dos cadastrados optaram 
por adotar uma criança menor 
de cinco anos. “Essa é uma ten-
dência nacional. Antigamente os 
habilitados procuravam crianças 
ainda mais jovens, com menos 
de três anos. Através de campa-
nhas conscientizando e incen-
tivando a adoção de crianças 
mais velhas estamos mudando 
aos poucos esse perfil”, contou 
Railda.

Interessados em adotar po-
dem fazer o cadastro no Sis-
tema Nacional de Adoção e 
Acolhimento, podendo já se 
manifestar sobre o perfil da 
criança pretendida. Ao final do 
pré-cadastro recebe um número 
de protocolo e também a relação 
de documentos, os quais deve-
rão ser apresentados, em PDF, 
no Cartório da Vara da Infância, 
através do e-mail: riopretoinf@
tjsp.jus.br, neste momento de 
pandemia.  Novas orientações 
serão feitas com o andamento 
do processo.

PÕE NA RUA COVID

Mutirão recolhe material 
das casas na região do 
Eldorado nesta semana 
A Prefeitura de Rio Preto 

realiza a partir de segun-
da-feira (24) o Mutirão da 
Limpeza e da Saúde, com o 
objetivo de recolher materiais 
inservíveis. A ação será rea-
lizada pelas Secretarias de 
Saúde, por meio da Vigilância 
Ambiental, e Serviços Gerais.

No ano passado foram 
recolhidas 96 toneladas de 
materiais inservíveis nos 
seis bairros onde a ação foi 
realizada: Jardim Santo An-
tonio I, Jardim Arroyo, Jardim 
Planalto, Jardim Zé-Menino, 
Residencial Set Park 2 e Re-
sidencial Luiza Poloto.

A ação foi considerada 
positiva pelos organizado-
res. “O importante é que a 
população se conscientize 
para a importância de não 
deixar esses materiais se 
acumularem, pois podem 
servir como criadouros para 
o mosquito Aedes aegypti 
e a proliferação de escorpi-
ões”, afirmou o gerente da 
Vigilância Ambiental, Luiz 
Feboli Filho.

Neste ano o Mutirão terá 
três etapas, começando 
na área de abrangência do 
Eldorado. Os caminhões vão 
passar pelo bairro nos dias 
24 a 28 de maio, entre 8h e 

15h30, e estarão identifica-
dos com faixas. A população 
deve deixar o material inser-
vível na calçada, já que os 
funcionários não entram na 
residência.

Podem ser descartados 
materiais como: Móveis 
velhos; Pneus; Garrafas; 
Madeiras; Tábuas; Eletrodo-
mésticos, entre outros. Não 
serão recolhidos animais 
mortos, lixo comum, entu-
lhos e galhos.

Em caso de dúvidas ou 
informações, o munícipe pode 
ligar na Ouvidoria da Secreta-
ria de Saúde, no 0800 770 

Vinicius LIMA 

Vacinação será 
ampliada a partir 

desta segunda-feira
A Secretaria de Saúde 

de Rio Preto fará novas am-
pliações na vacinação con-
tra a Covid-19 na próxima 
semana. Na segunda-feira 
(24) começa a vacinação de 
segunda dose para idosos da 
faixa etária de 80 a 84 anos 
imunizados com a vacina As-
traZeneca no início de março.

A estimativa da Secretaria 
de Saúde é de que 6.137 
idosos retornem aos postos 
de vacinação a partir de se-
gunda-feira para receber a 
segunda dose do imunizante 
e assim completar o esque-
ma vacinal. Para receber a 
segunda dose, o idoso deve 
apresentar documento de 
identidade com foto e CPF e 
comprovante de vacinação.

Os locais de vacinação 
para este público: Recinto de 
Exposições, das 8h às 17h 
(sistema drive-thru); Swift, 
das 8h às 17h (atendimento 
interno) e Unidades de saúde 
não respiratórias das 8h às 
14h. Todos os endereços dos 
postos de vacinação estão 
disponíveis em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Outra ampliação na se-
gunda-feira (24) será para os 
motoristas e cobradores da 
rede rodoviária. Nesta sema-

na foram imunizados apenas 
os trabalhadores da rede 
urbana, onde 315 pessoas 
foram imunizadas. A Saúde 
informou que recebeu 883 
doses para esse público. A 
vacinação para esse público 
ocorre exclusivamente na 
Swift.

Para receber a dose, é 
necessário apresentar do-

Vinicius LIMA 

58 70. O serviço funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h. O material coletado 
será levado para a Fazendinha 
Municipal.

A segunda etapa do muti-
rão será de 21 a 25 de junho, 
na área de abrangência do 
Jaguaré, e a terceira etapa 
será de 19 a 23 de julho, 
na área de abrangência do 
Estoril. “Os bairros alvos do 
mutirão foram escolhidos 
levando em consideração as 
ocorrências de dengue, zika, 
chikungunya e acidentes com 
escorpião”, explicou o gerente 
da Vigilância Ambiental.

Divulgação

Mutirão recolhe material das casas na região do 
Eldorado nesta semana

cumento de identidade com 
foto e CPF, além do QR Code 
gerado pelo cadastro do Va-
cina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br). Somente serão vacinados 
motoristas e cobradores que 
apresentarem o comprovante 
de autorização de vacinação 
(QR Code) e tenham indica-
ção para receber a vacina em 
Rio Preto.

Divulgação SMCS
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A necessidade de informação sobre 
a presença de glúten nos produtos, 

mais de um milhão de brasileiros tem 
doença celíaca e a maioria não sabe

PROCON-SP 
ALERTA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

O consumo de Glúten 
traz prejuízos aos 
consumidores que 

possuem doença celíaca, devendo 
ser por eles evitado. Para tanto e 
buscando garantir um consumo 
consciente, deve haver informação 
sobre sua presença nos rótulos ou 
embalagens dos produtos, de forma 
a atender aos comandos do Código 
de Defesa do Consumidor e da 
legislação específi ca e correlata, 
que inclusive veicula claramente tal 
obrigação. Não obstante, entendeu 
o Superior Tribunal de Justiça que 
a mera informação em tela não 
atende completamente o diploma 
consumerista, devendo haver 
também indicação de advertência 
sobre os malefícios que o Glúten 
acarreta à saúde dos doentes 
celíacos. O descumprimento a 
tais questões, por sua vez, pode 
acarretar a incidência de sanções ao 
fornecedor.
O Glúten é um conjunto de 
proteínas (e não um carboidrato), 
sendo a combinação de dois 
grupos de proteínas: a gliadina e a 
glutenina, encontradas dentro de 
grãos de trigo, cevada e centeio – 
mais precisamente no endosperma, 
a reserva nutritiva do embrião da 
planta.
Seu consumo é bastante prejudicial 
para uma parcela da população, 
notadamente para as pessoas 
que possuem doença celíaca (há 
estudos que indicam inclusive a 
existência de uma intolerância ou 
sensibilidade a ele, o que acaba por 
atingir um número ainda maior de 
indivíduos).
Por essa razão, os portadores 
desta doença precisam evitar o 
consumo do Glúten. Mas, para 
que assim possam agir, dependem 
que os produtos tragam a 

informação sobre sua presença. 
Assim, os produtos devem trazer 
informações, em seu rótulo ou 
bula, se contém ou não Glúten.
Esta obrigação de informar sobre 
a presença ou não do Glúten nos 
produtos encontra-se veiculada 
no artigo 1º da Lei Federal nº 
10.674/2003[2], que dispõe:
“Art. 1º Todos os alimentos 
industrializados deverão conter em 
seu rótulo e bula, obrigatoriamente, 
as inscrições “contém Glúten” ou 
“não contém Glúten”, conforme 
o caso.”
A esse respeito, ressaltamos que a 
“Lei nº 10.674/2003, em seu art. 
1º, dispõe que todos os alimentos 
industrializados deverão conter em 
seu rótulo e bula, obrigatoriamente, 
as inscrições “contém Glúten” ou 
“não contém Glúten, conforme 
o caso, concluindo que a ideia do 
legislador ao prever tal obrigação 
aos fornecedores foi proteger 
os consumidores portadores de 
doença celíaca”.
Registre-se, também, que a 
obrigação de constar na embalagem 
dos produtos a existência de Glúten 
também se encontra contemplada 
no item nº 2.1 do Regulamento  
anexo à Resolução-RDC nº 40, de 
8 de fevereiro de 2002, da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA.
É, portanto, uma doença 
autoimune, que afeta o intestino 
delgado interferindo diretamente 
na absorção de nutrientes essenciais 
ao organismo como carboidratos, 
gorduras, proteínas, vitaminas, 
sais minerais e água, decorrente 
da intolerância permanente ao 
glúten em pessoas geneticamente 
predispostas.
Portanto, atualmente, o único 
tratamento efi caz é uma 
dieta isenta de glúten durante 
toda a vida, pois não existem 
medicamentos capazes de impedir 
as lesões e que o corpo ataque o 
intestino na presença de glúten. 
Daí a importância da informação 
nas embalagens de alimentos 
comercializados de que é “isento 
de glúten” ou qual a quantidade 
ministrada da proteína. Isso 
porque, se porventura uma pessoa 
com doença celíaca consumir 
alimentos com glúten ou traços de 
glúten, a ingestão poderá provocar 
uma infl amação crônica apta a 
impedir a absorção de nutrientes.
Além do art. 31 do Código de 
Defesa do Consumidor, que 
estatui uma “obrigação geral de 
informação” ao consumidor, 
a Lei nº 10.674/2003 prevê, 

em seu art. 1º, que “Todos os 
alimentos industrializados deverão 
conter em seu rótulo e bula, 
obrigatoriamente, as inscrições 
‘contém Glúten’ ou ‘não contém 
Glúten’, conforme o caso”.
[...].”
´Daí  vê-se que os fornecedores 
devem indicar, no rótulo ou 
embalagem dos produtos, a 
existência ou não de Glúten.
Tem-se, pois, norma dirigida 
não apenas aos vulneráveis – 
presunção que já milita a favor 
de todo consumidor (artigo 
4º, I, do CDC)-, mas aos 
consumidores que gozam de uma 
espécie de dupla vulnerabilidade, 
naquilo que a doutrina mais 
atual vem denominando de 
hipervulnerabilidade (ou, para 
alguns, de hipossufi ciência), 
demandando, por isso mesmo, uma 
proteção ainda mais aprofundada.
Outrossim, atende-se aos 
princípios estatuídos pela Política 
Nacional das Relações de 
Consumo, de forma a respeitar a 
saúde dos consumidores, buscar 
a melhora de sua qualidade de 
vida, observar a transparência 
e harmonia das relações de 
consumo, sempre com suporte 
no princípio da boa-fé que deve 
nortear toda relação consumerista, 
restando por atender, também, os 
direitos básicos do consumidor a 
proteção de sua saúde, a educação 
e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e a 
informação adequada e clara sobre 
os produtos, inclusive acerca dos 
riscos que apresentem, nos termos 
dos artigos 4º, caput e inciso III, 
e 6º, I, II e III, todos do diploma 
consumerista.
Aliás, o próprio Código de 
Defesa do Consumidor dispõe 
em seu artigo 8º que “os 
produtos e serviços colocados 
no mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou 
segurança dos consumidores, 
exceto os considerados normais e 
previsíveis em decorrência de sua 
natureza e fruição, obrigando-se 
os fornecedores, em qualquer 
hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu 
respeito”, assim como em seu 
artigo 9º que “o fornecedor de 
produtos e serviços potencialmente 
nocivos ou perigosos à saúde ou 
segurança deverá informar, de 
maneira ostensiva e adequada, 
a respeito da sua nocividade ou 
periculosidade, sem prejuízo da 
adoção de outras medidas cabíveis 
em cada caso concreto”.

ALÉM DE INFORMAR O CONSUMIDOR SOBRE A PRESENÇA DE GLÚTEN 
NOS PRODUTOS, O FORNECEDOR DE ALIMENTOS DEVE EXPLICAR 

QUE ELE É PREJUDICIAL À SAÚDE DE PESSOAS COM DOENÇA CELÍACA, 
NOME DADO À CONDIÇÃO DE SENSIBILIDADE AO COMPONENTE.

JOÃO ROBERTO MENDONÇA - Digitador
JOÃO ROBERTO   -   NÃO 
CONSEGUI QUITAR UMA 
DÍVIDA PELO MOTIVO DE 
ESTAR DESEMPREGADO. 
QUANTO TEMPO MEU NOME 
FICARÁ NEGATIVADO?

SOS -   Você não conseguiu 
pagar uma dívida e, após 
receber o aviso de atraso, não 
renegociou com o credor. Ou 
seja, seu nome foi parar no 
cadastro negativo. Mas, se você 
não quitar o débito, seu nome 
só poderá � car negativado por 
no máximo cinco anos.

Se durante esse período você 
conseguir renegociar a dívida, 
a empresa credora terá cinco 
dias para retirar o seu nome 
do cadastro negativo, seja em 
caso de quitação total da dívida 
ou no pagamento da primeira 
parcela renegociada. Caso 
o nome não seja removido 
da lista em cinco dias, o 
consumidor pode ingressar 
com pedido de reparação por 
dano moral, sendo ainda o 
credor punível com detenção 
de um a seis meses na esfera 
criminal.

Chegou ao conhecimento 
do Procon-SP que alguns 

empresários da capital e do interior 
do Estado receberam ligações 
telefônicas em nome da instituição 
pedindo vantagens indevidas 
para impedir � scalizações em seus 
estabelecimentos comerciais e 
suspender a aplicação de multas.
O Procon-SP não entra em contato 
para avisar sobre � scalizações 
ou para suspender multas. Caso 
o fornecedor receba qualquer 
contato em nome de seus 
servidores ou diretores pedindo 
vantagens indevidas, deve 
denunciar a prática imediatamente 
a ouvidoria no site do Procon-SP. 
https://www.procon.sp.gov.br/
ouvidoria/
“Quero fazer um alerta aos 
fornecedores, empresários e donos 
de estabelecimentos comerciais: 
estão usando o nome do Procon 
para pedir benefícios e evitar a 
� scalização. Nos avisem para que 
possamos combater essa prática 
criminosa”, pede Fernando Capez, 
diretor do Procon-SP.
Os locais � scalizados são de� nidos 
no mesmo dia em que acontecem 
as diligências e as empresas não 
são avisadas previamente. Não 
há como evitar a � scalização, que 
acontece por meio de denúncias 
ou de operações de� nidas pela 
instituição.
Após uma empresa ser autuada, 
segue-se um processo público e 
transparente para a aplicação da 
multa. Ao longo do processo, que 
é julgado administrativamente 
pelo Procon-SP e analisado pela 
Procuradoria Geral do Estado, a 
empresa tem direito à defesa. Não 
há como impedir a imposição de 
multa fora desse procedimento.

Atos Fiscalizatórios
Antes de iniciar um ato 
� scalizatório, as equipes do 
Procon-SP identi� cam-se com o 
responsável pelo estabelecimento 
e avisam que irão iniciar a 
� scalização. Após a veri� carem 
o local, caso seja encontrada 
alguma irregularidade, a empresa é 
autuada e recebe um documento e 
explicações sobre como proceder. A 
multa não é cobrada na hora.

CELIA REGINA DO AMARAL - Professora 
CELIA  -   RECEBI UMA 
COBRANÇA INDEVIDAMENTE, 
POSSO RECEBER O VALOR EM 
DOBRO?

SOS -   Normalmente quando 
você paga, por engano, algum 
valor além do combinado, você 
exige seu direito de volta. Mas 
o que nem todo mundo sabe é 

que dependendo da situação 
você pedir a devolução do valor 
em dobro. Recomenda-se que 
seja encaminhado carta para 
o fornecedor questionando a 
cobrança e fazendo menção 
expressa de que a ausência 
de manifestação con� gurará 
má fé, e portanto passa a ser 
exigível a devolução em dobro.



Aprecia uma cerveja 
gelada e petiscos 
diferenciados? 
Rio Preto caba de 

ganhar um point perfeito 
para happy hour com mú-
sica ao vivo e um cardápio 
que tem desde torresmo 
crocante até bolinhos 
especiais. O Toiço Espe-
to Bar oferece porções 
típicas de boteco, como 
a panceta (que inspirou o 
nome do bar), espetinhos 
de vários tipos, bolinhos 
de feijoada e marguerita, 
entre outros. 
Inaugurado no último 9 de 
maio, o bar fica num pon-
to estratégico do bairro 
Boa Vista, na esquina da 
Saldanha Marinho com a 
avenida Constituição. 
A casa é resultado do 
sonho do jovem empresá-
rio Francescolli Capeletti, 
nosso entrevistado nesta 
edição. Ele deixou de lado 
a vida de executivo do 
mercado financeiro para 
empreender no ramo de 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Toiço Bar é novo point para 
Happy hour no Boa Vista

CONVERSA COM O EMPRESÁRIO

mas é no comando do pró-
prio negócio que se sente à 
vontade. Ele conversou com 
a coluna sobre sua busca 
pelo sonho, pela alegria em 
estar à frente de uma casa 
noturna e o desafio de es-
trear seu negócio em pleno 
abre-e-fecha da pandemia.  

Comer,Beber e afins Rio 

casas noturnas. “Eu atuei 
em várias cidades. Um dia 
pensei: vou ficar preso no 
ar condicionado até quan-
do? Vendi alguns bens e 
investi no meu negócio. 
Estou correndo atrás de 
um sonho”, conta ele, 
que deixou claro não ter 
se intimidado com a pan-
demia. 
Além do happy hour, no 
Toiço os fãs de futebol po-
derão acompanhar todas 
as partidas do seu time 
em um dos cinco telões 
de LCD distribuídos pelos 
ambientes do bar. 
Uma das novidades do 
point é o happy hour com 
caipirinha, chope e cerve-
ja. Confira as promoções 
no Instagram da casa o  
@toicoespetobar
O Toiço Espeto Bar 
funciona a partir das 16 
horas, na Rua Saldanha 
Marinho, 2223, Boa 
Vista. Para reservas, ligue 
(17) 99771-7771. 

Francescolli 
Capeletti 
O nome não esconde, 
revela: ele é um legítimo 
descendente de italianos. 
Fracescolli Capeletti, tem 
27 anos, é formado em 
Direito, atuou como execu-
tivo no mercado financeiro, 

POIS POIS DEIXA A REDENTORA 

O bairro Redentora perde um excelente ponto de gastrono-
mia. O português Pois Pois fechou as portas no bairro na 
última semana e passará a atender somente no siste-
ma delivery ou retirada. A casa, comandada pelo Chef 
Armênio Alcântara, tem cardápio exclusivo de gastronomia 
original portuguesa. Mas quem aprecia vai poder pedir os 
pratos da casa pelo delivery ou para retirada pelo telefone 
(17)98112-1464. 

DOIS ANOS DE SUCESSO   
A marca Bolos Tia Neis está 
completando 2 anos. A inicia-
tiva da empresária Marineis 
Bittencourt teve um sucesso 
meteórico assim que sur-
giu, devido à qualidade dos 
bolos e ao trabalho nas redes 
sociais. A casa se consagrou 
com o bolo de pamonha, que 
vem na palha de milho, mas 
segue lançando novidades. 
Os últimos itens do cardápio 
são o bolo de coco, o choco-
ninho cremoso e o prestígio. 
Para pedir o seu, ligue: (17) 
99192-8325. Para saber 
mais sobre as novidades 
da marca, o Instagram é          
@bolos_tia_neis. A sede do 
Bolos Tia Neis fica na Avenida 
Constituição, 1296, no Boa 
Vista. 
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Preto - Abrir um boteco 
em uma pandemia é um 
risco calculado?
Francescolli Capeletti - 
Ellen, é difícil falarmos em 
risco calculado quando os 
fatores que determinam 
abertura e fechamento 
dos comércios são im-
previsíveis. Sem dúvidas 
um risco, mas difícil de se 
mensurar. Estamos fazen-
do nossa parte, seguindo 
todas as medidas protoco-
lares e de prevenção.

Comer, Beber e afins - O 
mercado de bares e res-
taurantes vive seu mo-
mento mais indefinido. 
Quais fatores lhe deram 
coragem para se lançar 
nesse mercado?
Francesco - É um sonho. 
Eu vim do mercado finan-
ceiro e sempre quis me 
realizar com a abertura de 
um bar. Ainda que estamos 
passando por um momento 
extremamente delicado, 
o principal fator foi me 
realizar profissionalmente e 
tentar trazer para Rio Preto 
um espaço com um bom 
atendimento. Afinal, quem 
não arrisca não petisca. 

Comer, Beber e afins - 
Qual é o prato carro-che-
fe do Toiço? 
Francesco - Sem dúvidas 
a Panceta. Nossa Panceta 
passa por um processo 
de 24 horas e é feita com 
temperos e especiarias 
em conjunto, o que a 
deixa macia por dentro e 
crocante por fora. É real-
mente muito boa e vale a 

pena conferir. Além disso o 
nosso espaço físico é bem 
legal, bem estruturado, tem 
cara de bar com um toque 
interiorano. 

Comer, Beber e afins -  O 
cliente de boteco está 
aprendendo a apreciar 
drinks ou a cerveja 
segue como a paixão 
nacional?
Francesco - A cerveja se-
gue sendo a paixão nacio-
nal mas, é inegável que a 
procura por um bom drink 
se elevou e trouxe a nós 
donos de bares um desafio 
gostoso de criar drinks que 
unam a beleza da taça com 
o sabor especial. Não é à 
toa que contamos com um 
barman com mais de 28 
anos de experiência. 

Comer, Beber e afins - 
Qual a combinação per-
feita no Toiço? (porção 
de bolinho com caipiri-
nha, porção de panceta 
com cerveja gelada)?  
Francesco - Essa pergunta 
é importante. Temos hoje 
um bolinho de feijoada que 
acompanha uma caipi-
rinha, nossa coxinha de 
carne com catupiry acom-
panhada de uma cerveja 
gelada cai muito bem tam-
bém. A panceta do Toiço e 
o chopp, mas sem dúvida 
a melhor combinação é 
o Toiço e o rio-pretense. 
Por isso esperamos vocês 
lá para conhecer nosso 
espaço, tomar uma cerveja 
gelada e uma boa porção 
de Panceta.

A panceta é 
o carro chefe do 

cardápio

Os bolinhos 
crocantes são os

 mais pedidos

Os espetinhos: 
diversos tipos

O Toiço fica na 
esquina da Saldanha 
com a Constituição
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Fechada Convenção Coletiva dos Frentistas 
As negociações dos fren-

tistas do Estado de São Paulo 
foram finalizadas esta se-
mana com o fechamento da 
Convenção Coletiva deste 
ano. 

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, as tra-
tativas este ano foram mui-
to difíceis, mas no final foi 
conquistada a reposição de 
100% da inflação do período 
que foi 6,21%. 

Com isso o piso nominal 
da categoria foi para R$ 
1.401,00 e o Tíquete Alimen-
tação de R$ 21,00 por dia 
trabalhado. O reajuste será 
lançado na folha de paga-
mento de junho a ser pago no 
inicio do mês de julho. 

Retroativo – A data base 
da categoria é 1º de março 
e o retrativo será paga em 
três vezes nas folhas de julho 
(referente a março), agosto 
(referente a abril) e setembro 
(referente ao maio). 

“O importante foi à cate-
goria ter dado o respaldo para 
que pudéssemos fechar esse 
reajuste”, salientou Santos. 

A negociação teve a par-
ticipação da Federação dos 
Frentistas do Estado de São 
Paulo e dos 18 sindicatos de 
Frentistas. 

• Frentista Diurno – piso R$ 1.401,00 + 
30% de adicional periculosidade R$ 420,30 = 
R$ 1.821,30;

• Frentista Caixa Diurno – piso R$ 1.401,00 
+ 30% de adicional periculosidade R$ 420,30 + 
20% Caixa/gratificação dupla função R$ 280,20 
= R$ 2.101,50;

• Frentista Noturno - piso R$ 1.401,00 + 
30% de adicional periculosidade R$ 420,30 + 
25% adicional noturno sobre piso + periculosi-
dade + gratificação dupla função R$ 455,33 = 
R$ 2.276,63;

• Frentista Caixa Noturno - piso R$ 1.401,00 
+ 30% de adicional periculosidade R$ 420,30 + 
20% Caixa/gratificação dupla função R$ 280,20 
+ 25% adicional noturno sobre piso + periculo-
sidade + gratificação dupla função R$ 455,33 = 
2.626,88 e

• Gerente – piso R$ 2.802,00 + 30% de adi-
cional periculosidade R$ 840,60 = R$ 3.642,60.

Novos pisos:

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

Vacinação Motoristas
Os motoristas rodoviários de Rio Preto 
começaram a ser vacinados a partir da 
próxima segunda-feira (24) a Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu 883 
doses para fazer a imunização destes 
profissionais. 
A vacinação será feita no Complexo Swift 
das 8 às 17 horas – e para ter direito 
a vacina é necessário que o motorista 
apresente um documento de identidade 
com foto, CPF e o QR Code gerado pelo 
cadastro do Vacina Já (www.vacinaja.
sp.gov.br 
Alerta - Somente serão vacinados motoristas e cobradores que apresentarem o 
comprovante de autorização de vacinação (QR Code) e tenham indicação para receber a 
vacina em Rio Preto.

Urbanos - Na última terça-feira (18) teve inicio a vacinação apenas dos motoristas 
e cobradores do transporte coletivo urbano, a partir dessa nova etapa os demais 
trabalhadores poderão receber a primeira dose. 
Balanço – segundo dados divulgados pela secretaria foram vacinados 315 trabalhadores 
do transporte coletivo urbano até a última quinta-feira (20).  

Sindaquim confecciona 
boletim do Etanol 

O Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas e 

Farmacêuticas) está finalizando a confecção de 
um boletim informativo do setor do Etanol.

Segundo João Pedro Alves Filho, presidente 
do sindicato, este material terá todas as 
informações sobre as negociações realizadas 
até agora – com detalhes sobre os sete acordos 
fechados até o momento da negociação – e 
detalhes sobre a intransigência das unidades 
que até agora não fizeram nenhuma proposta 
aceitável para os trabalhadores.

Assembleias – com todos os cuidados 
necessários os diretores do sindicato vão fazer 
assembleias – com carros de sons o sindicato 

fará o dialogo com os trabalhadores que poderão acompanhar as falas de dentro dos ônibus – sem 
tem que se expor – preservando assim todos contra o contágio da Covid-19.

“Vamos conversar com os trabalhadores sobre o descaso deles (empresas) não terem uma 
proposta a altura para levar para eles – e vamos também falar neste boletim da estratégia de 
negociações de agora para frente”, salientou Alves Filho.

São ao todo ainda oito unidades que não apresentaram propostas aceitáveis, elas juntas tem 
cerca de 3.000 trabalhadores.

Acordos fechados – Os acordos já fechados foram com as seguintes empresas: Usina Colombo 
– unidades de Ariranha, Palestina e Santa Albertina, Usina Tietê – unidades de Paraíso e Ubarana, 
Usina Nardini e Usina Itajobi. Estas unidades englobam cerca de 3.500 trabalhadores.

O percentual de reajuste  foi de 7% para os salários e o tíquete alimentação tiveram reajuste 
entre 11 e 12% . Nas unidades com os acordos fechados os trabalhadores receberão os novos 
salários e tíquetes já no próximo pagamento que acontece no inicio de junho.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Arquivo JT
amaralsampaio@hotmail.com 
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Região Metropolitana pode 
turbinar Parque Tecnológico

Não existe um estudo 
que avalia o verda-
deiro impacto que a 

criação da Região Metropolita-
na de Rio Preto terá no Parque 
Tecnológico, Partec, Karina 
Bolçone. Mas as expectativas 
são “extremamente positivas, 
especialmente na área da ino-
vação, porque possibilitará a 

integração entre os municípios 
e projetos com base tecnoló-
gica”, afirma o vice-prefeito, 
Secretário Municipal do Pla-
nejamento e responsável pela 
administração do Parque em 
Rio Preto, Orlando Bolçone. 

Hoje o Parque tem 39 em-
presas que geram 400 empre-
gos diretos. O conceito de um 
Parque Tecnológico é integrar 
empresas e universidades para 
a melhora e desenvolvimento 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

DESENVOLVIMENTO

de novos produtos e serviços. 
Outras 13 estão se instalando 
com a previsão de mais 200 
novos empregos diretos. As em-
presas de tecnologia de ponta, 
pesquisa e inovação que têm 
interesse em se instalar no local 
devem se inscrever no Edital de 
Fluxo Contínuo.  

Dobra potencial -  A ex-
pectativa se justifica, porque 
hoje o Partec está lastreado 
numa população de pouco 
mais de 450 mil habitantes e 
um Produto Interno Bruto (PIB) 
em torno de R$ 18 bilhões. Os 
novos números, praticamente 
dobram o potencial. Chegare-
mos a 900 mil habitantes e 
um PIB de aproximadamente 
R$ 30 bilhões. 

Para todos - O Partec não é 
um espaço elitizado, reservado 
apenas a grandes investidores. 
Pelo contrário. Ele tem a in-
cubadora de empresas Karina 
Bolçone que ajuda o empre-
sário da área tecnológica sem 
dinheiro, mas com uma ótima 
ideia, a começar o seu negócio 
praticamente do zero.  Tem 
também um Centro Incubador 
para empresas mistas e um 
Distrito Tecnológico. 

“É um ambiente destinado 
ao desenvolvimento da ciência, 
da tecnologia e da informação”, 
afirma Bolçone. “O Partec 
oferece estrutura e oportuni-
dade para que pesquisas e 
tecnologia se transformem em 
equipamentos e produtos nas 
áreas da química fina (que 
desenvolve, por exemplo, remé-
dios fitoterápicos e preparações 
farmacêuticas), design, tecno-
logia biomédica, biotecnologia, 
agronegócios e tecnologia da 
informação e comunicação”.

Por este motivo, eles são 
sempre instalados em locais 
com mão de obra especiali-
zada, centros tecnológicos, 
universidades e laboratórios 
de Tecnologia de Informação. 
Ficam próximos à indústria de 
matéria prima com alto valor 
agregado como processadores 
e microchips. Ouro fator impor-
tante é a isenção de impostos 

Divulgação

sobre a indústria de tecnologia. 
Diverso - Num primeiro 

momento, o Partec de Rio Preto 
se dedicaria mais às vocações 
econômicas da cidade. Uma 
delas, a médica. A outra, vol-
tada ao desenvolvimento de 
design de joias. A chegada de 
outras 35 ou 36 cidades agrega 
novas vocações como o agrone-
gócio, o turismo, uma indústria 
de transformação diversificada 
e praticamente dobra o poten-
cial de investimentos. 

A trigésima sexta cidade é 
Olímpia, da região de Barretos. 
Segundo o prefeito Fernando 
Cunha, Olímpia é umbilical-
mente ligada a Rio Preto e sem 
proximidade com Barretos. O 
governador João Dória, PSDB, 
atendeu aos apelos dos pre-
feitos Edinho Araújo, MDB, e 
Fernando Cunha, do deputado 
Geninho Zuliani, DEM, e do vice 
Rodrigo Garcia, PSDB, e ela vai 
pertencer ao grupo.   

Existem ainda os grandes 
investidores nacionais que bus-
cam cidades limpas, com ótima 
localização para a logística e 
que oferecem qualificação de 
mão de obra.  Conselho Gestor 

do Parque tem representantes 
da Faculdade de Tecnologia, Fa-
tec, da Faculdade de Medicina, 
Famerp, e da Universidade de 
São Paulo, Unesp. 

“O Partec vai fornecer co-
nhecimento para toda a re-
gião”, diz Secretário do Desen-
volvimento Jorge Luiz Souza, 
que é um entusiasta da nova 
condição que a região vai con-
quistar. 

O Partec “vai ser o grande 
fornecedor de conhecimento 
para a nossa região” desen-
volvendo “aplicativos para po-
tencializar os negócios”. Ele 
cita como exemplo “o setor 
de transporte de coletivo ou 
regional”. Ele vai “promover o 
desenvolvimento de tecnolo-
gias para pequenas empresas, 
como aplicativos”. 

Jorge afirma que a Região 
Metropolitana vai estender para 
todas as 36 cidades o Plano 
Nacional de Política Exporta-
dora que Rio Preto aderiu. O 
Partec é fundamental nessa 
equação. “Vai ser estendido. 
Todas serão envolvidas e gerar 
receita”. 

Ele cita estudo da Fundação 

Seade que apontou que as 36 
cidades têm ao menos 4 áreas 
com grandes potenciais de ne-
gócios. Agronegócio, indústria, 
prestação de serviços e turis-
mo. Praticamente todas têm 
programas turísticos. Religioso, 
de passeio, das águas. Olím-
pia, ainda fora da Região, mas 
que tem a promessa que será 
integrada, é o maior exemplo. 

Para Jorge, o Parque Tec-
nológico vai oferecer produtos, 
serviços e soluções fáceis e 
baratas para elas se integrarem 
e se complementarem econo-
micamente.

especialmente na área da ino-
vação, porque possibilitará a a melhora e desenvolvimento 

Secretário 
Municipal do 
Planejamento e 
responsável pela 
administração 
do Parque em 
Rio Preto, 
Orlando Bolçone

As expectativas 
são extremamente 

positivas, 
especialmente na 
área da inovação

“

”
O vice-presidente da Associação Comercial e Em-

presarial, Acirp, vice-presidente do Conselho Gestor do 
Partec e membro do Comitê de Retomada Econômica, 
Gilberto Perez Mariano, disse em entrevista à jornalista 
Bia Menegildo, da Rádio CBN Grandes Lagos, que traba-
lha pela implantação de projetos comuns de desenvol-
vimento sustentável junto ao Comitê e espera que eles 
sejam incorporados por toda a região. O Partec vai definir 
os melhores projetos que atendam aos seus conceitos 
e dar o suporte para o seu desenvolvimento.

Vice-presidente do Conselho 
do Partec  quer investir 

em projetos sustentáveis

Legislação é adaptada 
para criar Região

Para criar a Região Me-
tropolitana de Rio Preto a Lei 
foi alterada. Até aqui, elas só 
podiam ser implantadas nos lo-
cais onde as cidades tivessem, 
juntas, 1 milhão de habitantes, 
sem espaço vazio (zona rural) 
entre elas. Rio Preto não se 
encaixava. 

Rio Preto faz parte hoje do 
Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos do Estado de São 
Paulo.  Hoje são 13 Parques 
credenciados e outros 9 com 
credenciamento provisório.

O conceito e a função de 
um Parque Tecnológico ainda 
são de difícil entendimento 
para parte da população. É o 
nosso ponto de partida para 
não perder o bonde e estar 
no mesmo nível das regiões 
desenvolvidas do Planeta ao 
longo do século 21, estar 
integrada, conectada e ser 
uma das cidades inteligentes 
no país. 

É uma mistura de Parque 
Industrial de empresas de tec-
nologia e mistas e Universida-
des instaladas lado a lado para 
pesquisa e desenvolvimento de 
produtos e serviços de ponta, 
com alto valor agregado. Os 
Parques Tecnológicos, ao lon-

go de uma ou duas décadas, 
transformam as cidades e re-
giões onde estão e mudam de 
patamar civilizatório.  

Empresas e empresários 
inovam e agregam valores aos 
seus produtos. Aumentam os 
ganhos. Escolas especializa-
das em tecnologia de ponta 
se instalam. Os trabalhadores 
recebem formação qualificada 
e diferenciada. Especializados, 
têm salários maiores e elevam 
a qualidade de vida de suas 
famílias. O garoto que seria pe-
dreiro vira engenheiro. A região 
passa a recolher mais impostos 
e investir em equipamentos 
públicos de primeiro mundo. 

Sede administrativa terá 
investimento de R$ 800 mil

A Secretaria Municipal de 
Obras de Rio Preto está com 
concorrência aberta para a 
contratação de uma empresa 
para a execução de obra de 
reforma da sede adminis-
trativa do Centro Incubador 
e Centro Empresarial de 
Empresas ambas no Parque 
Tecnológico Vanda Karina 
Simei Bolçone.

Ao todo cinco empresas 
apresentaram proposta para 
a realização da obra estima-
da em pouco mesmo de R$ 
1 milhão - valor este para a 
execução da empreitada e o 
fornecimento da mão de obra.

A Diretoria de Compras e 
Contratos julgou as propostas 

e a decisão final está  publi-
cada no Diário Oficial (Jornal 
DHoje Interior) deste sábado 
(22).

Uma das cinco empresas foi 
desclassificada por não atender 
um dos itens do edital de con-
vocação e as outras três tiveram 
suas propostas financeiras 
reveladas, sendo a menor delas 
foi feita pela Construtora Alpha 
Vitória LTDA R$ 871.637,77, 
em 2º lugar ficou a empresa  
Ellipse Projetos e Construções 
EIRELI R$ 945.548,39;  em 
3º a Constroeste Construtora 
e Participações LTDA com R$ 
946.821,26  e em 4º lugar a 
LGR Construtora LTDA EPP com 
a proposta de R$ 989.882,68 .

É uma mistura de 
Parque Industrial de 

empresas de tec-
nologia e mistas e 
Universidades ins-
taladas lado a lado 

para pesquisa e 
desenvolvimento de 
produtos e serviços 
de ponta, com alto 

valor agregado

Divulgação
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3328/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: HELOISA RENATA SANTANA
CORR: HELOISA RENATA SANTANA
CAD Nº: 431268000
NOT. Nº: 206374
END: R. JOSÉ DIONÍSIO ORLANDELI, QD 22, LOTE 26, 
BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA
COMP: ADAUTO APARECIDO PIMENTA
CORR: ADAUTO APARECIDO PIMENTA
CAD Nº: 259950000
NOT. Nº: 206413
END: R. JOÃO DE CASTRO, QD 6, LOTE 10, BAIRRO: 
JARDIM NUNES 2 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILI-
ÁRIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344570000
NOT. Nº: 206454
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 24, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: EDILSON GONCALVES DE SOUZA
CORR: EDILSON GONCALVES DE SOUZA
CAD Nº: 241603000
NOT. Nº: 206406
END: R. JESUS RODRIGUES AMORIM, QD 46, LOTE 24, 
BAIRRO: JD. ARROYO 
NOME: LOTEAMENTO JARDIM NUNES 2 SPE LTDA
COMP: LUANA APARECIDA BARBOSA
CORR: LUANA APARECIDA BARBOSA 
CAD Nº: 259918000
NOT. Nº: 206408
END: R. GERMANA BARBOSA TOSTA, QD 5, LOTE 14, 
BAIRRO: JARDIM NUNES 2 
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: APARECIDA DE OLIVEIRA
CORR: APARECIDA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 236679000
NOT. Nº: 206411
END: R. JOSÉ JORGE GOMES, QD HB, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. NUNES 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: RENATA DA SILVA BARBOSA
CORR: RENATA DA SILVA BARBOSA 
CAD Nº: 430132000
NOT. Nº: 206476
END: R. ANTONIO CARLOS ALVES, QD 6, LOTE 29, BAIR-
RO: RES. SANTA REGINA 
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: CLAUDEMIRO RUFINO DE OLIVEIRA
CORR: CLAUDEMIRO RUFINO DE OLIVEIRA
CAD Nº: 250269000
NOT. Nº: 206371
END: R. SANDRA VALÉRIA BELUCI SIMÃO, QD 07, LOTE 
06, BAIRRO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILI-
ÁRIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344568000
NOT. Nº: 206451
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 22, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILI-
ÁRIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344569000
NOT. Nº: 206453

END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 23, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344571000
NOT. Nº: 206456
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 25, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344572000
NOT. Nº: 206457
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 26, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CORR: CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CAD Nº: 312479000
NOT. Nº: 206435
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, QD B, LOTE 31, BAIR-
RO: PQ. SÃO MIGUEL 
NOME: CESAR AUGUSTO DA SILVA PIMENTA
COMP: 
CORR: CESAR AUGUSTO DA SILVA PIMENTA
CAD Nº: 317415050
NOT. Nº: 206404
END: R. ANTÔNIO GUERINO DE LOURENÇO, QD UNICA, 
LOTE I, BAIRRO: EST. SÃO JOÃO
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTO IMOBI-
LIARIOS LTDA
COMP: SUELI DO AMARAL CHAVES
CORR: SUELI DO AMARAL CHAVES
CAD Nº: 321662000
NOT. Nº: 206473
END: R. JOSÉ VERARDI (ZITO), QD 09, LOTE 01, BAIRRO: 
RES. SANTA ANA 
NOME: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE 
CAD Nº: 411834000
NOT. Nº: 206480
END: R. EUCLIDES DE LIMA, QD H, LOTE 8, BAIRRO: PQ. 
RES. ROMANO CALIL 
NOME: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE 
CAD Nº: 411833000
NOT. Nº: 206481
END: R. EUCLIDES DE LIMA, QD H, LOTE 7, BAIRRO: PQ. 
RES. ROMANO CALIL 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTO 
IMOBILIAR
COMP: LUDIVINA MARTINS
CORR: LUDIVINA MARTINS
CAD Nº: 266433000
NOT. Nº: 206240
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 29, LOTE 31, 
BAIRRO: RES. JD VISTA BELA
NOME: ROSANA CRISTINA DE SOUZA MELLO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 212272000
NOT. Nº: 206393
END: R. SANTA PAULA, 3151, QD 13, LOTE 01/P, BAIRRO: 
JD. LOS ANGELES 
NOME: ÁLVARO JOSÉ ALMEIDA SIMÕES BRANCO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 213127001
NOT. Nº: 206402
END: R. PAULO DE FARIA, 2742, QD, LOTE, BAIRRO: 
ELDORADO (2ª PARTE)
NOME: DIVA THEREZA FRANCA
COMP: 
CORR: DIVA THEREZA FRANCA
CAD Nº: 420043000
NOT. Nº: 206429
END: R. JOÃO URIAS GOMES, 854, QD 55-T, LOTE 13, 
BAIRRO: VILA TONINHO 
NOME: EDSON MINOTI SIRIANI
COMP: 

CORR: EDSON MINOTI SIRIANI
CAD Nº: 239593000
NOT. Nº: 206510
END: R. NELVO FACCHINI, QD 29, LOTE 19, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
NOME: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 
NA PROVIDENCIA DE DEUS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 224119000
NOT. Nº: 206514
END: R. ODETE DE ANDRADE ROCHA MENDES, 295, QD 
08, LOTE 01, BAIRRO: SOLO SAGRADO 
NOME: WILLIAM BARBOSA PEREIRA
COMP: 
CORR: WILLIAM BARBOSA PEREIRA
CAD Nº: 259740000
NOT. Nº: 206619
END: R. ALBERTO PINHEIRO, 189, QD 31, LOTE 14, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL 
NOME: J II AGRONEGÓCIOS S/A
COMP: 
CORR: J II AGRONEGÓCIOS S/A
CAD Nº: 552994003
NOT. Nº: 206592
END: R. SEM DENOMINAÇÃO, QD, LOTE, BAIRRO: BOA 
VISTA 
NOME: VALDECIR DE PAULA
COMP: 
CORR: VALDECIR DE PAULA 
CAD Nº: 205881000
NOT. Nº: 206583
END: R. CHAVANTES, 1119, QD I, LOTE 13, BAIRRO: VILA 
BOA ESPERANÇA 
NOME: ROSE MARY FERNANDES
COMP: 
CORR: ROSE MARY FERNANDES
CAD Nº: 310838000
NOT. Nº: 206548
END: R. RITA DE CÁSSIA MORETTI ROSSAFA, QD 14, 
LOTE 25, BAIRRO: BOSQUE DA FELICIDADE 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA S/A
COMP: EDISON CARNEIRO DE OLIVEIRA
CORR: EDISON CARNEIRO DE OLIVEIRA
CAD Nº: 254977000
NOT. Nº: 206522
END: R. ADINÉLIA VENÂNCIO JIANOTI DE CARVALHO, 
QD E, LOTE 25, BAIRRO: RES. DAS AMÉRICAS 
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA
COMP: JULIANO MAIA INACIO
CORR: JULIANO MAIA INACIO
CAD Nº: 321609000
NOT. Nº: 206467
END: R. DR. WILSON MARCELINO DE PAULA, QD 21, 
LOTE 05, BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: VALERIANO MARTINS DOS REIS
COMP: 
CORR: VALERIANO MARTINS DOS REIS 
CAD Nº: 321546000
NOT. Nº: 206458
END: AV. ANTONIO ANTUNES JÚNIOR, QD 08, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. SANTA ANA 
NOME: JANDIRA MARTINS DE SOUZA
COMP: 
CORR: JANDIRA MARTINS DE SOUZA
CAD Nº: 211297000
NOT. Nº: 206398
END: R. SANTA PAULA, QD, LOTE, BAIRRO: VILA SÃO 
JORGE 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3329/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 24 horas a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS
COMP: 

B2
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CORR: SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS 
CAD Nº: 430243000
NOT. Nº: 206460
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 11, LOTE 4, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3330/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CORR: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CAD Nº: 430741000
NOT. Nº: 206372
END: AV. CARLOS NUNES DE MATTOS, QD 03, LOTE 21, 
BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: MARCO ANTONIO BASILIO RIBEIRO
COMP: DANIELE CAROLINE ALVARENGA ARAUJO
CORR: DANIELE CAROLINE ALVARENGA ARAUJO
CAD Nº: 664088000
NOT. Nº: 206389
END: AL DAVI BAGLIONI, QD C, LOTE 11, BAIRRO: EST. 
SÃO PEDRO VILA AZUL
NOME: RENATA TARRAF BERTAZZO
COMP: 
CORR: IMOBILIARIA TEBAR S/S LTDA
CAD Nº: 105006000
NOT. Nº: 206430
END: R. REDENTORA, 3052, QD 03, LOTE 15-16/P, BAIR-
RO: VILA REDENTORA 
NOME: VICTOR COSTA DE SOUZA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 209235000
NOT. Nº: 206433
END: R. SALDANHA MARINHO, 2274, QD 142, LOTE GP/, 
BAIRRO: BOA VISTA 
NOME: NEWTON JULIATI
COMP: 
CORR: ASTÉRIO CRISTINO FIGUEIREDO PINI
CAD Nº: 401121003
NOT. Nº: 206312
END: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 856, QD G, LOTE 03, BAIR-
RO: JD. ANALICE 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344568000
NOT. Nº: 206451
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 22, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344569000
NOT. Nº: 206453
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 23, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344571000
NOT. Nº: 206456
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 25, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: MARIA SERANTES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁ-
RIO SPE LTDA
CAD Nº: 344572000
NOT. Nº: 206457
END: R. BAZÍLIO JOSÉ MOREIRA, QD 02, LOTE 26, BAIR-
RO: LOT. PQ. MARIA SERANTES 
NOME: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CORR: CELL BENS INCORPORADORA LTDA EPP
CAD Nº: 312479000
NOT. Nº: 206435
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, QD B, LOTE 31, BAIR-
RO: PQ. SÃO MIGUEL 
NOME: ANTEK COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP
COMP: 
CORR: ANTEK COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP
CAD Nº: 312433000
NOT. Nº: 206434
END: R. ANÁSIA JOSÉ BOLÇONE, QD N, LOTE 17, BAIR-
RO: PQ. SÃO MIGUEL 
NOME: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE 
CAD Nº: 411834000
NOT. Nº: 206480
END: R. EUCLIDES DE LIMA, QD H, LOTE 8, BAIRRO: PQ. 
RES. ROMANO CALIL 
NOME: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ADEMIR BRITO, ESPOLIO DE 
CAD Nº: 411833000
NOT. Nº: 206481
END: R. EUCLIDES DE LIMA, QD H, LOTE 7, BAIRRO: PQ. 
RES. ROMANO CALIL 
NOME: EDSON MINOTI SIRIANI
COMP: 
CORR: EDSON MINOTI SIRIANI
CAD Nº: 239593000
NOT. Nº: 206510

END: R. NELVO FACCHINI, QD 29, LOTE 19, BAIRRO: 
RES. NATO VETORASSO
NOME: VALDECIR DE PAULA
COMP: 
CORR: VALDECIR DE PAULA 
CAD Nº: 205881000
NOT. Nº: 206583
END: R. CHAVANTES, 1119, QD I, LOTE 13, BAIRRO: VILA 
BOA ESPERANÇA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3331/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8° ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: MARCIA REGINA FIOROTTO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104003000
NOT. Nº: 206383
END: R. DR. FERNANDO MAGALHÃES, 297, QD 01, LOTE 
09, BAIRRO: JD. BOSQUE DA SAÚDE
NOME: MARCOS ETIMAR FRANCO
COMP: 
CORR: MARCOS ETIMAR FRANCO
CAD Nº: 212966174
NOT. Nº: 206436
END: R. NELSON SQUIRRA, 580, QD L, LOTE 30, BAIR-
RO: RES. ANA CÉLIA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3332/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: NEWTON JULIATI
COMP: 
CORR: ASTÉRIO CRISTINO FIGUEIREDO PINI
CAD Nº: 401121003
NOT. Nº: 206312
END: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 856, QD G, LOTE 03, BAIR-
RO: JD. ANALICE 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: MARINO DONIZETTE BARBOSA
CORR: MARINO DONIZETE BARBOSA 
CAD Nº: 224080000
NOT. Nº: 206441
END: R. DR. MOACYR CABRAL, 925, QD 62, LOTE 20, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: INOCENCIA CANDIDA DE SOUZA, ESPOLIO DE 
CORR: 
CAD Nº: 226604000
NOT. Nº: 206446
END: R. JOSÉ ANTUNES PEREIRA, 480, QD 98, LOTE 03, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO I 
NOME: ANTEK COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP
COMP: 
CORR: ANTEK COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP
CAD Nº: 312433000
NOT. Nº: 206434
END: R. ANÁSIA JOSÉ BOLÇONE, QD N, LOTE 17, BAIR-
RO: PQ. SÃO MIGUEL 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: WALDOMIRO JOSE DA SILVA
CORR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO
CAD Nº: 227382000
NOT. Nº: 206447
END: R. AVELINO ANTONIO RIBEIRO, 131, QD 161, LOTE 
32, BAIRRO: SOLO SAGRADO I 
NOME: HELIO LOPES, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: OSVALDO ROMERO RUIZ
CAD Nº: 215319000
NOT. Nº: 206391
END: R. PAULO ROBERTO REZENDE, 430, QD 31, LOTE 
01, BAIRRO: JD. MARACANÃ
                                                                                              
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3333/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL 
DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: CLAUDEMIRO RUFINO DE OLIVEIRA
CORR: CLAUDEMIRO RUFINO DE OLIVEIRA
CAD Nº: 250269000
NOT. Nº: 206371
END: R. SANDRA VALÉRIA BELUCI SIMÃO, QD 07, LOTE 
06, BAIRRO: RESIDENCIAL BOM SUCESSO 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: MARINO DONIZETTE BARBOSA
CORR: MARINO DONIZETE BARBOSA 
CAD Nº: 224080000
NOT. Nº: 206441

END: R. DR. MOACYR CABRAL, 925, QD 62, LOTE 20, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: INOCENCIA CANDIDA DE SOUZA, ESPOLIO DE 
CORR: 
CAD Nº: 226604000
NOT. Nº: 206446
END: R. JOSÉ ANTUNES PEREIRA, 480, QD 98, LOTE 03, 
BAIRRO: SOLO SAGRADO I 
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: WALDOMIRO JOSE DA SILVA
CORR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO 
PRETO
CAD Nº: 227382000
NOT. Nº: 206447
END: R. AVELINO ANTONIO RIBEIRO, 131, QD 161, LOTE 
32, BAIRRO: SOLO SAGRADO I 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3334/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: CESAR AUGUSTO DA SILVA PIMENTA
COMP: 
CORR: CESAR AUGUSTO DA SILVA PIMENTA
CAD Nº: 317415050
NOT. Nº: 206404
END: R. ANTÔNIO GUERINO DE LOURENÇO, QD UNICA, 
LOTE I, BAIRRO: EST. SÃO JOÃO
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTO IMOBI-
LIARIOS LTDA
COMP: SUELI DO AMARAL CHAVES
CORR: SUELI DO AMARAL CHAVES
CAD Nº: 321662000
NOT. Nº: 206473
END: R. JOSÉ VERARDI (ZITO), QD 09, LOTE 01, BAIRRO: 
RES. SANTA ANA 
NOME: HELIO LOPES, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: OSVALDO ROMERO RUIZ
CAD Nº: 215319000
NOT. Nº: 206391
END: R. PAULO ROBERTO REZENDE, 430, QD 31, LOTE 
01, BAIRRO: JD. MARACANÃ
NOME: ROSE MARY FERNANDES
COMP: 
CORR: ROSE MARY FERNANDES
CAD Nº: 310838000
NOT. Nº: 206548
END: R. RITA DE CÁSSIA MORETTI ROSSAFA, QD 14, 
LOTE 25, BAIRRO: BOSQUE DA FELICIDADE 
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS LTDA
COMP: JULIANO MAIA INACIO
CORR: JULIANO MAIA INACIO
CAD Nº: 321609000
NOT. Nº: 206467
END: R. DR. WILSON MARCELINO DE PAULA, QD 21, 
LOTE 05, BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: VALERIANO MARTINS DOS REIS
COMP: 
CORR: VALERIANO MARTINS DOS REIS 
CAD Nº: 321546000
NOT. Nº: 206458
END: AV. ANTONIO ANTUNES JÚNIOR, QD 08, LOTE 10, 
BAIRRO: RES. SANTA ANA 
NOME: CIA URANO DE CAPITALIZACAO 
COMP: GERMANA DE JESUS OLIVEIRA ESPOLIO DE
CORR: GERMANA DE JESUS OLIVEIRA ESPOLIO DE 
CAD Nº: 406012000
NOT. Nº: 206423
END: R. JOAQUIM PINHEIRO DE CASTRO, 1470, QD 31, 
LOTE 01, BAIRRO: JD. URANO 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3335/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO PASSEIO 
E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL e, para fi ns dos artigos 130 
e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprie-
tários dos imóveis abaixo citados, cujas notifi cações foram 
entregues, ou ainda notifi cações não entregues por falta 
de endereço de correspondência, que o prazo fi nal para o  
pagamento à vista sem os devidos acréscimos legais, fi nda 
em 19/05/2021.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA
COMP: 
CORR: GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA
CAD: 554051002
TAXA REF: 52877
END: ROD BR 153, QD 27, LOTE, BAIRRO: 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3336/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
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Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência, que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 19/05/2021.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA
COMP: 
CORR: GUIRRO IMÓVEIS SPE LTDA
CAD: 554051002
TAXA REF: 52921
END: ROD BR 153, QD 27, LOTE, BAIRRO: 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3337/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 25/05/2021.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: COVEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 307029002
TAXA REF: 52904
END: R. JOÃO ÂNGELO PONCHIO, QD 15, LOTE 07, 
BAIRRO: JD. SUZANA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3338/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência, que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 25/05/2021.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: COVEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 307029001
TAXA REF: 52902
END: R. JOÃO ÂNGELO PONCHIO, QD 15, LOTE 08, 
BAIRRO: JD. SUZANA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3339/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência, que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 25/05/2021.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: COVEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 307029003
TAXA REF: 52901
END: R. JOÃO ÂNGELO PONCHIO, QD 15, LOTE 06, 
BAIRRO: JD. SUZANA 

São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3340/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO EM LOTE VAGO, no prazo de 15 
dias a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 
sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS 
NA PROVIDENCIA DE DEUS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 224119000
NOT. Nº: 206514
END: R. ODETE DE ANDRADE ROCHA MENDES, 295, QD 
08, LOTE 01, BAIRRO: SOLO SAGRADO 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO     
Inspetor Fiscal de Posturas                        

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 3341/2021

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, cujas 
notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações não 
entregues por falta de endereço de correspondência, que o 
prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos acrés-
cimos legais, fi nda em 25/05/2021.
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os 
avisos serão considerados vencidos e como tal, inscrito em 
uma única parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue.
PROP: KAMYLLA KELLY MARQUES DE BARROS 
COMP: 
CORR: MARCELO MARQUES DE BARROS
CAD: 307028000
TAXA REF: 52906
END: R. JOÃO ÂNGELO PONCHIO, QD 14, LOTE SN, 
BAIRRO: JD. SUZANA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3342/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-
05-06) E 5745/94 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: RENATA MARIA DARAKJIAN BATONI 
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 104912000
NOT. Nº: 206509
END: R. GENEROSA BASTOS, 3103, QD 09, LOTE 02, 
BAIRRO: VILA REDENTORA 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3343/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA 
o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abai-
xo relacionado: Para REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVER-
SOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 
24 horas, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: CIA URANO DE CAPITALIZACAO 
COMP: GERMANA DE JESUS OLIVEIRA ESPOLIO DE
CORR: GERMANA DE JESUS OLIVEIRA ESPOLIO DE 
CAD Nº: 406012000
NOT. Nº: 206423
END: R. JOAQUIM PINHEIRO DE CASTRO, 1470, QD 31, 
LOTE 01, BAIRRO: JD. URANO 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3344/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: LUIS CARLOS MENDONCA ESPÓLIO 
COMP: 
CORR: LUIS CARLOS MENDONCA ESPÓLIO
CAD Nº: 100121000
MULTA Nº: 53144
END: TV DOMINGOS GRISI, 73, QD 10, LOTE A-P/, BAIR-

RO: CENTRO
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS LTDA
COMP: ANDRE LUIZ RODRIGUES FERREIRA
CORR: ANDRE LUIZ RODRIGUES FERREIRA
CAD Nº: 321451000
MULTA Nº: 53158
END: R. JOSÉ CASTILHO, QD 02, LOTE 02, BAIRRO: RES. 
SANTA ANA
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3345/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DO PASSEIO 
(CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públi-
cos, nos termos da legislação vigente:
NOME: OSCAR FRANCISCO DA COSTA
COMP: 
CORR: OSCAR FRANCISCO DA COSTA 
CAD Nº: 406194000
MULTA Nº: 53134
END: R. CAETANO ELZO ROGÉRIO, 1451, QD 6, LOTE 16, 
BAIRRO: BOM JARDIM 
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3346/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: CLAUDINEI DE FRANCA DE MARIA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 321386000
MULTA Nº: 53106
END: R. EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, 954, QD 12, 
LOTE 08, BAIRRO: RES. SANTA ANA
São José do Rio Preto, 21 de Maio de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 

  
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos 

A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Departamento de 
Tributos Mobiliários, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados 
dos lançamentos de tributos municipais referentes a processos de 
abertura, alteração ou regularização de inscrição junto ao Cadastro 
Mobiliário Municipal, devendo o pagamento ser realizado de acordo 
com os dados apurados em diligência fiscal, em conformidade com a 
legislação vigente.  
De acordo com o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, 
“presume-se ciente o administrado cinco dias corridos após a 
publicação do Edital no Diário Oficial do Município. “ 
A guia para recolhimento do tributo está disponível no endereço 
eletrônico: www.riopreto.sp.gov.br, lista de serviço: "Impostos", 
item: "Guia para Quitação de Débitos", por meio do link: 
https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/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 

20215224
4 3739910 

ADRIANO SUPORTE 
INSTALAÇÃO DE 

ACESSÓRIOS PARA 
VEÍCULOS RP LTDA 

EPP 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20211177
41 3036720 

ALDO A DE SOUZA & 
CIA LTDA ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20211176
64 1415870 

GUSTAVO 
MARQUES MORAES 

ME 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Publicidade 
Luminosa 

Taxa de Publicidade 
Não Luminosa 

20215824
3  36001201 

HG 319 
EMPREENDIMENTO 

IMOBILIARIO SPE 
LTDA 

 

Taxa de Licença de 
Funcionamento 

Taxa de Localização 
Taxa de Publicidade 

Não Luminosa 
Taxa de Publicidade 

Luminosa 

20219591
8 3292910 

KLEBER HUMBERTO 
SIMÕES SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

ME 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211169
18 3296580 

LETICIA FERRARI 
SOARES 

11076383807 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 

20211175
06 3343350 

MARCELO DOS 
ANJOS DA SILVA 

12152785860 
Taxa de Licença de 

Funcionamento 
São José do Rio Preto, 21 de maio 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 


