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De acordo com o presidente da Acirp, Kel-
vin Kaiser, em duas semanas que o comércio 
ficou fechado houve uma queda de 53% nas 
vendas e por conta disto a entidade defende 
que seja feito um plano de flexibilização das 
atividades econômicas que poderão ser libe-
radas a partir do dia 22 de abril.   Pág. A3

Experiência no 
exterior como 

jogador é 'arma' 
do técnico 
do Tanabi

Pág. A6

Pandemia gera crise e requer 
negociações e cautela

O isolamento social mexeu com a economia, que deixou de girar. Para amenizar os efeitos negativos, consumidores 
e prestadores de serviço, empresários e trabalhadores partiram para renegociar contratos. Economista defende o 
controle das finanças domésticas e corporativas diante do cenário nebuloso após fim da quarentena.            Pág. A4

Rio-pretense de 43 anos é a terceira vítima fatal do novo coronavírus
53 CASOS CONFIRMADOS NA CIDADE
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Cláudio LAHOS

Feiras retornam, 
mas 1º dia tem 
público pequeno 
e fiscalizações
As feiras livres voltaram em 

Rio Preto, ontem, mas com o 
distanciamento obrigatório de 
2 metros entre bancas e 1,5 
metro entre clientes. Todos 
feirantes devem usar más-
caras e luvas e somente são 
permitidas bancas de produtos 
alimentícios. 
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Acirp entrega 
amanhã 
plano de 

reabertura 
escalonada 
do comércio

Comércio foi fechado no dia 23 de março
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Edicléia BATISTA

Na Redentora, feira ‘encolheu’ um quarteirão com restrições 

Serviços essenciais 
estão contratando 

e anunciam no 
Balcão de empregos 
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Acusado de 
tentar matar 
a pauladas e 

golpes de faca 
é preso pela PM

Tratamento de 
autistas pode 
contar com 
o canabidiol
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Monitoramento 
inteligente revela 
que isolamento 
social é de 57%

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar a 
eficácia das medidas de isola-
mento social. Com isso, é pos-
sível apontar em quais regiões 
a adesão à quarentena é maior. 
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Divulgação

Fugitivo da 
Justiça é 
capturado 
pela PM
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Demanda na 
internet aumenta 
com pandemia 

Divulgação
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR

    O Procon SP, vinculado 
à Secretaria da Justiça 
e Cidadania, após 
receber informações da 
Associação Paulista de 
Supermercado (APAS) 
de que fornecedores de 
produtos da cesta básica 
– arroz, feijão e leite – 
estariam elevando os preços 
desses produtos, notificou 
nesta semana 16 empresas 
para que expliquem os 
aumentos.    
    A associação informou 
aumentos de até 75,5% para 
o feijão, 73,5% para o arroz 

e 40% para o leite.
    As empresas Irano, 
Kicaldo, Maximo, Cerealista 
Zorzo, Quatiguá, Caldo 
Nobre, Shefa, Barbosa, 
Piracanjuba, Triângulo, 
Jussara, Danone, Tirol, 
Cativa, Carunchão e Aurora 
deverão enviar notas fiscais 
das vendas realizadas às 
redes de supermercados 
Carrefour, Pão de Açúcar, 
Extra, Sonda, BIG e Macro, 
referentes aos meses de 
janeiro, fevereiro, março 
e abril desse ano para 
que o Procon-SP faça a 

comparação dos preços.
     Estes fornecedores 
integram a cadeia de 
fornecimento e estão 
sujeitos ao Código de 
Defesa do Consumidor que, 
em seu art. 39, V, considera 
prática abusiva o aumento 
sem justa causa de preço. 
Caso sejam comprovados 
que os aumentos são 
injustificados, as empresas 
poderão ser multadas em 
até R$10 milhões.
     É inadmissível que 
empresas aumentem de 
forma abusiva os preços 
de itens necessários à 
população durante a 
pandemia. O Procon 
SP está fiscalizando 
estabelecimentos no estado 
de São Paulo a fim de 
averiguar a prática – de 
16 de março a 6 de abril, 
equipes percorreram 1.004 
farmácias, supermercados, 
hipermercados, etc de 83 
cidades. 
     Desse total, 777, ou seja, 
77%, foram notificados a 
apresentar notas fiscais de 
venda ao consumidor final 
e de compra junto aos seus 
fornecedores de álcool 

Divulgação

CORONAVÍRUS: 
PERGUNTAS E RESPOSTAS

PROCON-SP NOTIFICA 
FORNECEDORES DE ALIMENTOS

As medidas de restrição de circulação para tentar que a pandemia 
atinja o menor número de pessoas afetou de forma generalizada 
praticamente todas as relações de consumo. Neste contexto 
abrimos esse espaço para orientar e tirar dúvidas do consumidor.  
Entre em contato através do e-mail sergioparadasobrinhho@
gmail.com.

LUCAS  - Comprei uma escova 
da China e cancelei a compra 
por medo do vírus, mas eles 
alegam que só vão devolver 
o dinheiro quando chegar de 
volta para eles o produto, mas 
ainda não chegou na minha 
casa. Eles podem fazer isso?  

SOS -   No caso de site 
estrangeiro que não tenha 
representação no Brasil, 
é importante consultar a 
política de cancelamento e 
reembolso do próprio site 
onde o produto foi comprado, 
além da legislação do país, 
pois a proteção do Código 
de Defesa do Consumidor se 
aplica apenas às compras feitas 
em empresas ou sites com 
representação nacional, ou 

seja, no Brasil.
Se não houver negociação 
com a empresa, vale entrar em 
contato com a administradora 
do seu cartão para tentar um 
cancelamento diretamente 
com ela.
No caso da empresa possuir 
representação no país, a regra é 
de que você pode cancelar uma 
compra on-line em até 7 dias 
do recebimento do produto, 
de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor artigo 
49.
Mas é importante saber que 
a Organização Mundial da 
Saúde declarou que é mínima 
a possibilidade de transmissão 
do vírus por recebimento de 
encomendas vindas de outros 
países.

LUCAS DOS SANTOS VIDAL - cabeleireiro 

CONSUMIDORES DENUNCIAM PREÇOS ABUSIVOS, EMPRESAS DEVERÃO 
ESCLARECER AUMENTOS DE ATÉ 75%

Contato: 17 99791-2647

em gel e máscaras, no 
período de janeiro a março, 
para comparação e assim 
verificação de eventual 
aumento abusivo sem justa 
causa.
    Além de São José do Rio 
Preto, foram fiscalizadas 
na região: Barretos,  
Bebedouro, Cardoso, 
Fernandópolis, Guapiaçu, 
Olímpia, Palestina, 
Riolândia, Santa Fé do Sul e 
Votuporanga.
    O consumidor que se 
deparar com algum valor 
de produtos ou serviços 
relacionados ao coronavírus 
que considere abusivo pode 
recorrer ao Procon SP. 
Considerando a orientação 
de manter o isolamento e 
evitar sair de casa, o Procon 
SP disponibiliza canais de 
atendimentos à distância 
para receber denúncias, 
intermediar conflitos e 
orientar os consumidores: 
via internet (www.procon.
sp.gov.br), aplicativo – 
disponível para android e 
iOS – ou via redes sociais, 
marcando @proconsp, 
indicando o endereço ou 
site do estabelecimento.

ANDERSON  - Os planos de 
saúde cobrem o tratamento 
dos problemas de saúde 
causados pelo coronavírus?

SOS -  Sim, os planos de saúde 
já têm cobertura obrigatória 
para consultas, internações, 
terapias e exames que podem 
ser empregados no tratamento 

de problemas causados pelo 
Coronavírus (Covid-19). É 
importante esclarecer que 
o consumidor tem que 
estar atento à segmentação 
assistencial de seu plano: 
o ambulatorial dá direito a 
consultas, exames e terapias; 
o hospitalar dá direito a 
internação. 

ANDERSON LUCAS MACHADO - aposentado

BRUNO - Se o pagamento 
do plano de saúde estiver 
atrasado, posso ser atendido 
mesmo assim?

SOS -  Sim. De acordo com 
o art. 13 da Lei dos Planos 
de Saúde (9.656/98), você 
pode ser atendido mesmo 

se o plano de saúde estiver 
atrasado, desde que tal 
atraso não exceda 60 dias, 
consecutivos ou não, no 
período dos últimos 12 
meses. Importante dizer que é 
obrigação do plano avisar ao 
consumidor quando tiver 50 
dias de atraso.

BRUNO JOSÉ RAMALHO - mecânico
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A direção da Acirp (Asso-
ciação Comercial de Industrial 
de Rio Preto) tem reunião 
marcada com representantes 
da Prefeitura nesta segunda-
-feira (13), onde irão entregar 
um plano de flexibilização da 
reabertura do comércio. 

Segundo o presidente da 
Acirp, Kelvin Kaiser, em duas 
semanas que o comércio ficou 
fechado houve uma queda de 
53% nas vendas e por conta 
disto a associação defende 
que seja feito um plano de 
flexibilização das atividades 
econômicas que poderão ser 
liberadas a partir do dia 22 de 
abril. Esta é a data no qual o 
governo do Estado e conse-
quentemente o município de 
Rio Preto colocaram para a 
quarentena e a proibição da 
abertura de estabelecimentos 
não essenciais. 

“Defendemos que seja 
avaliada a questão regional, 
uma vez que o município de 
São José do Rio Preto é di-
ferente de outras cidades do 
Estado”, salientou Kaiser.

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Acirp entrega nesta segunda-feira plano de 
flexibilização da abertura do comércio à Prefeitura 

FECHADO PELO COVID-19

O deputado federal Ge-
ninho Zuliani (DEM) enca-
minhou um pedido emer-
gencial dos ministérios da 
Economia e Cidadania para 
buscar uma ajuda para 
diminuir os impactos nega-
tivos em pequenos municí-
pios brasileiros e consórcios 
públicos.

O parlamentar, que é 
além de deputado, é tam-
bém presidente da Frente 
Parlamentar dos Consórcios 
Públicos, os municípios de 
pequeno porte e consórcios 
públicos, que agrupa cida-
des para gestão de serviços 
públicos, estão sendo for-
temente impactados pela 
pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Ao Ministério da Cida-
dania, o deputado sugere 
a quitação dos programas 
sociais federais em atraso. 
“Segundo dados do Siste-
ma Integrado de Adminis-
tração Financeira (Siafi), 
em 2020, faltará R$ 1,5 
bilhão para manter os pa-
gamentos normalizados. É 
necessário que o Ministério 
da Cidadania pague os valo-
res devidos aos Municípios, 
referentes aos exercícios 
de 2016, 2017, 2018 e 
2019”, afirmou Geninho.

Segundo o parlamentar, 
o governo federal deve en-
viar ao Congresso um proje-
to de Lei para recomposição 
do orçamento, possibili-
tando o cumprimento dos 
repasses pactuados. Para 
a Saúde, a sugestão dele é 
a liberação de incremento 
financeiro emergencial à 
atenção primária de saúde.

“A distribuição entre os 
municípios deve ser rea-
lizada pelo critério popu-
lacional, com 50% dos 
recursos destinados pela 
MP 924/2020 ao Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) 
(R$ 2,4 bilhões) e de 50% 
dos recursos do DPVAT 
destinados ao SUS (2,25 
bilhões). Só assim os pe-
quenos municípios e con-
sórcios públicos terão como 
sobreviver a crise”, finalizou 
Geninho.

Geninho solicita 
apoio emergencial 
para consórcios 

públicos

CRISE

Rede social
O presidente da Democracia Cristã, Adilson Feliciano, disse que o partido 

não tem recurso financeiro e nem tempo no horário gratuito, no rádio e na 
televisão, para fazer a campanha do candidato a prefeito e para chapa de 
vereadores. “A nossa ferramenta será na rede social, mas vamos causar 
impacto na política local”, espera, acrescentou, no entanto, que o objetivo é 
chegar ao segundo turno.  Falando do DC, que até 2018 era o PSDC, disse 
que é de direita e adota valores cristãos. “Nada de religião”, concluiu.

‘Sem telhado’  
Por atuar como advogado na área 

da saúde, Vinícius diz que vai apre-
sentar na campanha eleitoral proposta 
para proporcionar melhorias no setor. 
Um dos pontos a ser debatido, segundo 
ele, é a prestação de serviços terceiri-
zados pelo Hospital de Base à Prefei-
tura. Justificou que o município paga 
cerca de R$ 600 mil mensais, porém, 
o hospital não atende pacientes de Rio 
Preto. Ainda de acordo com ele, deze-
nas de funcionários são contratados 
nesse sistema. “Eu não tenho telhado 
de vidro”, avisou.

Difícil missão
O pré-candidato Vinícius também criticou 

a forma como a Guarda Civil Municipal está 
atuando. Para ele, a GCM foi criada para 
proteger o patrimônio público e não para 
atuar no trânsito com o objetivo de mul-
tar. Para ele, enquanto a Guarda atua no 
trânsito, vândalos depredam o patrimônio 
público causando prejuízos ao povo. Apesar 
de estar animado para disputar a Prefeitura, 
Vinícius, que já apoiou Edinho Araújo (MDB) 
em eleições passadas, prevê que será difícil 
derrotar o prefeito nas urnas em outubro.

DC apresenta
A Democracia Cristã (DC) 

apresenta hoje, na sede do 
partido, seu pré-candidato a 
prefeito que disputará o pro-
cesso eleitoral em outubro. 
É o advogado Rogério Viní-
cius dos Santos, que atua 
há 15 anos no Grupo de 
Amparo ao Doente de Aids 
(GADA). “Estou preparado e 
é o momento para disputar 
as eleições, porque a po-
pulação quer mudanças”, 
ressaltou. O pré-candidato 
também já foi presidente 
do Conselho Municipal de 
Saúde, em função disso, diz 
que conhece como funciona 
essa área tão sensível.   

Insumos
Em período de pande-

mia, o que mais se ouve é 
reclamações de especia-
listas da falta de insumos 
para produzir testes afim de 
detectar se a pessoa está 
ou não infectada, respira-
dores artificiais, máscaras, 
enfim, falta quase tudo. A 
falta de investimentos em 
pesquisas só pode dar nis-
so. Dinheiro para incentivar 
pesquisas não tem, agora 
para manter o Congresso 
Nacional, que custa mais 
de R$ 1 bilhão por mês, 
não falta nada. Cientistas, 
com pouca coisa, podem 
fazer muito. O diabo é que, 
às vezes, nem a conta-go-
tas.

Plano de governo
O pré-candidato Vinícius disse que tem propostas que estarão no seu plano de gover-

no, por exemplo, para a assistência social, educação e promoção de concurso público 
para acabar com a terceirização e aumentar os repasses para o instituto de previdência 
social, neste caso, extinguir o convênio com o HB. “A falta de capacidade administrativa 
é proposital para manter essas contratações terceirizadas e isso não passa de barganha 
política”, frisou. “O que falta é capacidade de gestão”, acrescentou. 

Ajuda aos estados
A Câmara dos Deputados realiza sessão amanhã 

para votar o projeto de ajuda aos estados em razão 
da emergência do coronavírus. Também será votada a 
Medida Provisória, do Contrato Verde e Amarelo; e o 
projeto que amplia a lista de trabalhadores informais 
beneficiados com o auxílio R$ 600. O texto, que prevê 
auxílio emergencial aos estados para compensar a 
queda na arrecadação em decorrência da pandemia, 
substitui o chamado Plano Mansueto, que previa ajus-
tes com efeitos de médio e longo prazo.

Cláudio LAHOS

Comércio de produtos e serviços considerados não essenciais está 
fechado desde o início do isolamento social 

Cartilha esclarece dúvidas 
mais frequentes na quarentena 

A Acirp (Associação Co-
mercial e Industrial de Rio 
Preto) está durante este 
período de pandemia do 
coronavírus (Covid-19) de-
senvolvendo diversas ações 
para orientar os empresários 
sobre as legislações vigentes 
e orientações que podem 
ser utilizadas de forma útil e 
ajude a diminuir o impacto 
econômico que muitos estão 
vivendo.

Utilizando as redes sociais 
da entidade diversos espe-
cialistas de vários setores por 
meio de vídeos explicando 

ou esclarecendo dúvidas 
comuns.

E na semana passada 
foi lançada uma quartilha 
virtual que está disponível 
para todos os empresários e 
trazem as principais medidas 
emergenciais anunciadas por 
conta do  Covid-19.

O material contém um re-
sumo com as quatro medidas 
complementares de renda 
familiar, as oito medidas 
tomadas no fomento e ma-
nutenção de empregos, nove 
medidas de auxílio financeiro 
as empregos e outras nove 
medidas de apoio as em-
presas. 

Sergio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

A cartilha traz de forma 
simples e didática como era 
e como ficou e os respecti-
vos números da MP (Medida 
Provisória), Portarias, Reso-
luções e Decretos ligados ao 
atual momento vivido pelo 
país.

A associação criou um 
Comitê de Crise Permanente 
que buscou parcerias com o 
Banco do Povo, Desenvolve 
SP e Caixa Federal, para 
oferecer linhas de crédito a 
juros baixos.

Esse material está disponí-
vel nos redes sociais da Acirp: 
FACEBOOK: https://www.face-
book.com/AcirpSJRP/photos

Lar Dona 
Pina

O ex-deputado Vitor Sa-
pienza (PPS), que morreu 
aos 86 anos, vítima da 
Covid-19,  na última quin-
ta-feira, foi homenageado 
pelo plenário da Câmara de 
Rio Preto. Sapienza exerceu 
cinco mandatos de deputa-
do estadual, inclusive, foi 
presidente da Assembleia 
Legislativa. Para manter seu 
eleitorado fiel, no entanto, 
Sapienza tinha a casa Lar 
Dona Pina, no Guarujá, 
onde caravas do interior 
iam passar fim de semana 
no litoral paulista. Só levava 
alimentos e roupa de cama, 
a estadia era de graça.  

é proposital para manter essas contratações terceirizadas e isso não passa de barganha 
política”, frisou. “O que falta é capacidade de gestão”, acrescentou. 

ACIRP
Projeto de apoio a estados pode 

gerar impacto de até R$ 222 bilhões

O projeto de ajuda aos es-
tados para o enfrentamento da 
pandemia de covid-19 pode gerar 
impacto nas contas públicas de 
pelo menos R$ 105 bilhões ou 
até chegar a R$ 222 bilhões. É o 
que diz nota técnica do Ministério 
da Economia sobre o substitutivo 
do Projeto de Lei Complementar 
(PLP) nº 149 de 2019 (Plano 
Mansueto), apresentado na última 
quinta-feira (8) pelo deputado 
Pedro Paulo (DEM-RJ).

O texto prevê medidas como 
suspensão do pagamento de 
dívidas dos estados com a União 
e bancos, auxílio emergencial 
para compensar queda na ar-
recadação, descumprimento de 

teto de gastos e novas operações 
de crédito com garantia da União. 
O projeto pode ser votado no 
Plenário da Câmara dos Depu-
tados na próxima segunda-feira. 
Na semana passada, não houve 
consenso entre os deputados para 
a votação.

Desse impacto total de R$ 105 
bilhões, R$ 9 bilhões são suspen-
sões de dívidas com Caixa Eco-
nômica Federal e Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES); R$ 55 bilhões 
decorrem das operações de cré-
dito autorizadas pelo substitutivo; 
e R$ 41 são transferências para 
recompor perdas de arrecadação 
com o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
e o Imposto sobre Serviços (ISS).

Agência BRASIL

ORÇAMENTO
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Negociação se torna a chave para 
resolver problemas com o aluguel 

A pandemia do coro-
navírus desencadeou uma 
crise econômica que tem 
afetado diversos setores da 
sociedade, sendo um deles 
o imobiliário. Com a qua-
rentena e o fechamento do 
comércio, muitos donos de 
pequenos comércios ou de 
buffets tentam diminuir os 
custos do aluguel. 

Pessoas que moram em 
casas e apartamentos alu-
gados e que tiveram o salá-
rio reduzido também estão 
preocupadas em como con-
seguir pagar essa conta.

Para o coordenador da 
comissão de direito imobi-
liário da OAB de Rio Preto, 
Eduardo Silva Madlum, a 
chave para resolver o pro-
blema está na negociação 
entre proprietário e inquilino. 

“Estamos vivendo em 
uma situação totalmente 
atípica, onde não temos ne-
nhuma previsão de quando 
vai terminar a pandemia. O 
ideal é que as partes tenham 
bom senso e tentem chegar 
em um acordo, seja pela re-
dução ou suspensão tempo-
rária do aluguel”, explicou. 

O empreendedor Vavá 
Toledo, dono de um bu-
ffett infantil, busca essa 
alternativa. “Ainda estou na 
briga para acertar o meu. 
Marcamos uma reunião na 
segunda-feira e espero que 
dê tudo certo”, comentou.

Um projeto de lei em 
análise na Câmara dos 
Deputados pode impedir 
a execução de ações de 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

Renegociação é a palavra-chave para adequar o orçamento no pós isolamento social

Vinicius LIMA 

Os efeitos do coronavírus 
na economia são 
inevitáveis, mas é 
possível minimizar as 
consequências

A crise econômica é uma 
das maiores preocupações da 
população neste momento de 
pandemia. Com o comércio 
fechado pela quarentena, 
empresários tentam conter 
os prejuízos, enquanto tra-
balhadores temem ficar de-
sempregados. Os efeitos do 
coronavírus na economia são 
inevitáveis, mas é possível 
minimizar as consequências.

“O jeito aqui em casa foi 
apertar o cinto e utilizar a 
poupança para passarmos 
por essa crise”, comentou o 
vendedor Marco Antônio, de 
36 anos. “Neste momento 
é importante a pessoa saber 
quanto ela ganha, se não vai 
sofrer nenhum corte de salário 
ou se vai se reduzido, para que 
consiga fazer um planejamento 
financeiro. É importante mon-
tar uma planilha de gastos e 
cortar tudo que não for essen-
cial”, explicou o economista 

Raphael Mantovani. 
Ele também chama aten-

ção para que o cidadão ob-
serve gastos que serão redu-
zidos como o combustível, por 
exemplo, já que teoricamente 
a pessoa fará menos desloca-
mentos.

“Outra dica é evitar compras 
grandes e parceladas. É muito 
difícil saber como vai estar a 
situação daqui alguns meses e 
pode ser que a pessoa acabe 
não tendo condições de pagar 
e se endividando. A atenção 
com o cartão de crédito deve 
ser redobrada neste período”, 
afirmou Mantovani.

Para os empresários a 
recomendação é que se evite 
ao máximo o corte de fun-
cionários. “Sabemos que os 
empreendedores têm contas 
e impostos para pagar, mas 
demitir o colaborador pode 
ser prejudicial para o futuro. O 
ideal é que isso aconteça ape-
nas em último caso. Enquanto 
isso, o empreendedor pode 
tentar prorrogar o pagamento 
junto aos fornecedores, buscar 
linhas de créditos e tenta jogar 
algumas dívidas mais pra fren-
te”, comentou.

Economista 
dá dicas para 

controlar finanças

desocupação de imóveis 
urbanos, residenciais ou 
não, enquanto durarem as 
medidas de enfrentamento 
da pandemia.

 O texto também proíbe 
o término de contratos de 
locação por falta de paga-
mento do aluguel durante 
o período e só autoriza a 
desocupação caso o imó-
vel não esteja sujeito às 

medidas de combate ao 
coronavírus. 

A proposta garante ao 
locatário o desconto de 50% 
no valor do aluguel por qua-
tro meses, devendo ao fim 
desse período quitar o saldo 
remanescente em até 12 
meses. 

Caso não tenha condições 
de prover o próprio sustento, 
mesmo diante do desconto 

de 50%, o locatário ficará 
isento do pagamento de 
aluguel no período.

“O proprietário pode até 
entrar na Justiça pedindo o 
despejo, mas acho muito 
difícil devido ao contexto 
social atual que algum juiz 
acate o pedido. Por isso o 
melhor caminho para ambos 
é a negociação”, afirmou 
Madlum. 

Feiras retornam com 
movimento tímido

As feiras livres voltaram a 
funcionar com pouco movi-
mento neste sábado (11) em 
Rio Preto. Suspensas desde o 
dia 23 de março, a atividade foi 
restabelecida pela Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento 
desde que cumpra algumas 
restrições para evitar aglome-
rações.

No caso das feiras fica res-
tringido o acesso pelas laterais, 
com controle de público, sendo 
obrigatório o distanciamento 
de 2 metros entre bancas e 
1,5 metro entre clientes. Todos 
os que estiverem trabalhando 
deverão usar máscaras e luvas 
e somente são permitidas ban-

cas de produtos alimentícios. 
Devido a esse fato, a feira do 
bairro Redentora, por exemplo, 
foi reduzida em mais de um 
quarteirão.

Neste domingo (12), o fun-

cionamento das feiras será das 
6h às 12h nos bairros Boa Vis-
ta, Guiomar A. Calil, Ipiranga, 
Solo Sagrado 2 e Vila Toninho, 
segundo informações do site 
da Prefeitura de Rio Preto.

Vinicius LIMA 

UBS’s voltarão a 
fazer atendimentos 

de rotina

A Secretaria de Saúde de 
São José do Rio Preto anunciou 
na live desta quinta-feira (9) 
que cinco Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) voltarão a 
fazer atendimentos de rotina 
a partir de segunda-feira (13). 
Até então, as UBS’s estavam 
apenas atendendo casos re-
lacionados ao coronavírus e 
síndromes gripais.

O assessor especial da 
Secretaria de Saúde, André 
Baitello, explicou os motivos 
para as mudanças. “As cinco 
unidades vão voltar a fazer os 
atendimentos rotineiros. Não 
mais atendendo só síndromes 
respiratórias e gripe. A decisão 
foi tomada pelo comitê porque 
temos que otimizar nossos 

EPIS (Equipamentos de Prote-
ção Individuais) para os profis-
sionais de saúde”, explicou.

As unidades que voltarão a 
funcionar são do Santo Antônio, 
Engenheiro Schmitt, São Deo-
cliciano, Caic e Central. Já as 
unidades do Estoril, Vetorazzo, 
Solo Sagrado, Anchieta, Leal-
dade e Amizade e o anexo da 
FACERES (infantil) continuam 
com atendimento com referên-
cia às pessoas com problemas 
respiratórios.

Da REPORTAGEM 
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Balcão de empregos tem 67 vagas

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto está ofe-
recendo 67 vagas de trabalho, 
uma redução de quase 83% se 
comparado ao período anterior 
a quarentena. Vale ressaltar 
que as vagas disponibilizadas 
são apenas para os estabele-
cimentos que têm autorização 
para funcionar durante a pan-
demia.

Embora o atendimento pre-
sencial no Poupatempo e na 
Prefeitura Regional Norte te-
nham sido suspensos, o Balcão 
de Empregos da Prefeitura de 
Rio Preto continua funcionando.

O serviço, que é gratuito, 
está disponível por meio do site 
riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-

gos. Por ele, os trabalhadores 
podem cadastrar currículos e se 
candidatarem às vagas, assim 
como os contratantes podem 
anunciar as oportunidades. 
Esse processo é 100% digital.

A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego também informa 

Vinicius LIMA 

INSCRIÇÃO DIGITAL

Edicléia BATISTA
que as empresas contratan-
tes estão sendo orientadas a 
realizar o processo seletivo à 
distância, evitando encontros 
presenciais.

“O trabalho é no sentido 
de minimizar os impactos que 
esta pandemia está causando 
na vida de todos e, para isso, a 
orientação continua sendo: se 
possível, fique em casa”, infor-
mou a Secretaria de Trabalho 
por meio de nota.

As principais vagas são para 
técnico de instalação de TV a 
cabo/internet (8),  operador de 
máquinas (5), corretor de imó-
veis (4), promotor de vendas 
(3) e repositor (3).

As vagas podem ser conferidas 
no portal www.dhojeinterior.com.br

O serviço, que 
é gratuito, está 
disponível por 
meio do site 

riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos

HOME OFFICE

Pandemia provoca aumento 
na demanda por internet

Com a crise do corona-
vírus, muitos governos ins-
tituíram a quarentena como 
medida de segurança em 
seus respectivos países. Para 
combater ociosidade em 
meio ao isolamento social, a 
internet acabou se tornando 
não só a principal fonte de 
entretenimento como a sal-
vação para muitas empresas 
que adotaram o modelo home 
office.

De acordo com a diretora 
da Amplitudenet Rio Preto, 
Gislei Schiavinatto, houve 
um aumento de 30% a 40% 
na demanda pelo serviço. “A 
demanda residencial cres-
ceu, já que muitas pessoas 
tiveram que aumentar a ve-

locidade da banda larga, seja 
por trabalharem em casa, ou 
por entretenimento mesmo. 
Já na demanda corporativa 
registramos queda. Muitos 
patrões pediram para instalar 
a internet na casa de funcio-
nários que antes não tinham, 
para que eles possam operar 
em home office”, explicou.

Uma das preocupações 
das fornecedoras de internet 
é o funcionamento da infra-
estrutura com o aumento de 
consumo. Na Europa, Netflix 
e Amazon Prime tiveram que 
reduzir a qualidade dos vídeos 
para lidar com a demanda. 

“Vídeos e downloads são 
os que mais consomem a 
rede e neste momento muitas 
pessoas estão assistindo sé-
ries e lives, como a do Jorge 

e Mateus que atingiu mais de 
três milhões de pessoas. No 
entanto, temos uma reserva 
de 30% de banda e acredito 
que vamos conseguir a todos 
sem maiores problemas”, 
afirmou Gislei.

Com relação aos serviços 
de manutenção, a diretora 
da Amplitudenet explicou que 

Vinicius LIMA 

a maioria está sendo feito 
através do teleatendimento. 
“Existem casos que são ine-
vitáveis e temos que mandar 
um de nossos técnicos até a 
casa da pessoa. Fornecemos 
máscaras, álcool gel e todo 
o equipamento de segurança 
necessário para os nossos 
colaboradores”, comentou.

Divulgação



A-5Jornal
São José do Rio Preto, domingo
12 de abril de 2020              COTIDIANO/POLÍCIA

Cientistas fotografam 
‘arma’ de raios 

cósmicos
Os astrônomos capturaram a imagem abaixo, sem preceden-
tes de nuvens de gás brilhando ao redor do jato de um buraco 
negro gigante em uma galáxia distante. Tirada com o Atacama 
Large Milimeter Array (ALMA), e essa foto só foi possível gra-
ças a um possível alinhamento cósmico, é a primeira imagem 
de boa resolução das nuvens de gás perturbadas no centro 
da galáxia antiga, localizada a cerca de 11 bilhões anos-luz 
da Terra. O recurso nublado, conhecido como MG J0414 + 
0534, fica em uma galáxia que hospeda um buraco negro su-
permassivo em seu núcleo. Sabe-se que tais buracos negros 
gigantes explodem jatos de matéria ionizada em movimento 
rápido no espaço. E neste novo estudo, publicado em 27 de 
março no Astrophysical Journal Letters os pesquisadores vi-
ram exatamente isso.  

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

Com base nas observações do ALMA reforçadas por uma len-
te cósmica gigante, a equipe descobriu que o MG J0414 + 
0534 se destaca com jatos poderosos raio x e energia cós-
mica, junto com nuvens de gás e poeira ao redor. A imagem 
capturada pelo ALMA não teria sido possível sem a ajuda de 
um fenômeno conhecido como lente gravitacional.  Essa coin-
cidência cósmica que acontece quando um grande objeto em 
primeiro plano se alinha exatamente com a Terra, dobrando 
e concentrando perfeitamente a luz (como faria uma lupa) 
de outro objeto de fundo distante. O resultado de uma lente 
gravitacional é que o objeto de fundo distante fica significati-
vamente ampliado.
Para o estudo, os pesquisadores usaram a as lentes do ALMA 
para reunir observações incrivelmente detalhadas da galáxia 
distante. Isso permitiu à equipe medir os movimentos violen-
tos das nuvens de gás da galáxia. Com base em suas aná-
lises, os cientistas dizem que algumas das nuvens estão se 
movendo a velocidades superiores a 2,1 milhões de milhas 
por hora (2,1 milhões de km / h). Isso é obviamente rápido, 
mas o mais importante é que esse instantâneo revela como 
a galáxia antiga estava se comportando no universo primitivo.

Saúde confirma terceiro óbito 
por Covid-19 em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que foi con-
firmado neste sábado (11), pelo 
Instituto Adolfo Lutz, o terceiro 
óbito de paciente com corona-
vírus no município. Tata-se de 
um homem de 43 anos, com 
comorbidade. Esse caso estava 
em investigação da causa da 
morte. 

O homem apresentou sin-
tomas em 22 de março, inter-
nouno dia 24, evoluindo com 
gravidade e óbito em 26 do mês 
passado. 

O exame foi encaminhado 
ao Adolfo Lutz Central, em São 
Paulo com resultado positivo 
para COVID-19. 

A Secretaria de Saúde tam-
bém confirmou mais um caso 
positivo para Covid-19. Trata-se 
de um profissional de saúde que 
está em isolamento domiciliar. 
Com este sobe para 53 o núme-
ro de casos confirmados.

Da REPORTAGEM
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53 CASOS NA CIDADE

Cidade segue 
decreto estadual 
que determinou 
isolamento social 
para combater 
propagação do 
coronavírus

Homem agride ex-namorada

A Polícia Militar atendeu 
um chamado de violência 
doméstica nesta sexta-feira 
(10), na Vila Toninho, em 
Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, quando os 
policiais chegaram ao local 
encontraram uma mulher 
do lado de fora do aparta-
mento discutindo com um 
homem no saguão do andar 
de prédio. 

Segundo a mulher, ela 
manteve um namoro com o 
homem, mas que já haviam 
rompido há três semanas. 
No entanto, ele não aceita-
va o fim do relacionamento 
e queria entrar no aparta-
mento para conversar com 
o atual namorado dela.

Iniciou-se uma discus-
são na frente dos policiais 
e o homem acertou um 
tapa na nuca da mulher. A 
polícia precisou usar força 
moderada para contê-lo e 

Vinícius LIMA
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POPULAÇÃO ACIMA DE 30 MIL

Isolamento social em São Paulo é de 57%, 
aponta Sistema de Monitoramento Inteligente

O Sistema de Monitora-
mento Inteligente (SIMI-SP) 
do Governo de São Paulo 
mostra que o percentual de 
isolamento social no Estado 
foi de 57% na sexta-feira (10). 

De acordo com o coorde-
nador do Centro de Contin-
gência do coronavírus em São 
Paulo, o médico infectologista 
David Uip, a adesão ideal para 
controlar a disseminação da 
COVID-19 é de 70%. Se a taxa 

continuar baixa, o número de 
leitos disponíveis no sistema 
de saúde não será suficiente 
para atender a população.

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar 
a eficácia das medidas de 
isolamento social. Com isso, 
é possível apontar em quais 
regiões a adesão à quarentena 
é maior e em quais as cam-
panhas de conscientização 
precisam ser intensificadas, 
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inclusive com apoio das pre-
feituras.

O SIMI-SP é viabilizado por 
meio de acordo com as opera-
doras de telefonia Vivo, Claro, 
Oi e TIM para que o Estado 
possa consultar informações 
agregadas sobre desloca-
mento nos 645 municípios 
paulistas.

 As informações são aglu-
tinadas sem desrespeitar a 
privacidade de cada usuário. 
Os dados de georreferencia-
mento servem para aprimorar 

as medidas de isolamento 
social para enfrentamento ao 
coronavírus.

A partir de segunda-feira 
(13), o índice de isolamento 
estará disponível para consul-
ta no portal www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus. 

No momento, há acesso 
a dados referentes a 40 cida-
des. O sistema é atualizado 
diariamente para incluir infor-
mações de municípios com 
população a partir de 30 mil 
habitantes.

Estudar como esses jatos funcionam pode ajudar os as-
trônomos a entender como as galáxias no universo antigo 
evoluíram com o tempo, e como os buracos negros su-
permassivos agitam os centros das galáxias, eles prova-
velmente também desempenham um papel importante 
na formação de estrelas. Nas galáxias próximas, jatos 
poderosos podem soprar inteiramente nuvens de gás, 
roubando o ambiente do material para formar estrelas. 
Mas se isso também refere-se às galáxias galáxias primi-
tivas,  isso permanece sem solução. Felizmente, estudos 
como esse nos ajudarão lentamente a reunir exatamente 
o papel dos jatos dos buracos negros na evolução mais 
ampla das galáxias.
Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do 
CARP (Clube de Astronomia Rio Preto), somos associa-
dos à AWB (Astronomers Without Boarders) e UBA (União 
Brasileira de Astronomia), além de termos o selo de qua-
lidade da SAB (Sociedade Astronômica Brasileira). 

algemá-lo. Durante a imo-
bilização, o agressor sofreu 
alguns arranhões ao ser 
encostado na parede e foi 
encaminhado para UPA Tan-
gará. A vítima não precisou 
de atendimento médico por 
não ter lesões.

O homem alega que agiu 
por ciúmes e segundo o 
boletim, a vítima não deseja 
representar criminalmente 
contra o agressor neste 
momento, pois acredita que 
cada um irá seguir sua vida.

PM prende suspeito 
de tentativa de 

homicídio no 
Solidariedade

A Polícia Militar prendeu 
nesta sexta-feira (10) um ho-
mem de 26 anos, suspeito de 
tentativa de homicídio no bairro 
Solidariedade, em Rio Preto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a Central de Fla-
grantes registrou a ocorrência 
de tentativa de homicídio ainda 
na quinta-feira (9), onde foi 
informada que o suspeito teria 
como característica cabelos de 
cor roxa. 

Na sexta-feira (10), o ho-
mem foi encontrado por um 
patrulhamento de rotina e 
confessou aos policiais que 
havia desferido golpes de pau 
e faca na vítima, um homem de 
32 anos, após um desenten-
dimento enquanto faziam uso 
de drogas.

Ainda segundo o boletim, 
os policiais levantaram que a 
vítima havia sido socorrida, mas 
depois teria fugido do estabele-
cimento de saúde, não sabendo 
ao certo se chegou a ser medi-
cada e se foi documentada em 
prontuário médico.

A polícia também conseguiu 
recuperar a faca utilizada no 
crime. O suspeito segue detido 
e à disposição da justiça.

Procurado pela justiça tenta fugir 
da polícia, mas acaba capturado

Um homem de 24 anos, 
procurado pela polícia, tentou 
fugir ao ser abordado nesta 
sexta-feira (11), mas acabou 
sendo capturado em Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, três policiais em patru-
lhamento de rotina avistaram 
quatro desconhecidos em 
atitude suspeita e resolveram 

abordá-los. Após realizar a bus-
ca, nada ilícito foi encontrado. 
No entanto, um dos homens era 
procurado e tinha um mandado 
de prisão contra ele.

Ao comunicar que o ho-
mem deveria acompanhar os 
policiais, o procurado saiu cor-
rendo. Ao perseguir o suspeito, 
um dos policiais tropeçou e 
caiu no chão, tendo pequenos 
ferimentos. Outro policial conse-

Vinícius LIMA guiu agarrar o fugitivo e ambos 
também caíram no chão, tendo 
ferimentos.

Tanto o policial quanto o 
foragido foram encaminhados 
para a UPA Tangará, onde re-
ceberam atendimento médico 
e foram liberados. O fugitivo foi 
encaminhado à carceragem da 
DIG (Delegacia de Investigações 
Gerais), onde permanece à dis-
posição da Justiça.

Síndico é agredido por morador 
de edifício na Vila Maceno

O síndico de um edifício 
na Vila Maceno foi agredi-
do na última quinta-feira 
(9) após discutir com um 
dos moradores do prédio.

Segundo o boletim de 
ocorrência, que só foi regis-
trado na sexta-feira (10), 

o síndico teria flagrado o 
morador transportando mó-
veis grandes pelo elevador 
social. Ao questioná-lo de 
que deveria levar os móveis 
pelo elevador de serviços, 
o morador teria pegado 
uma mesa e atirado contra 
o síndico, acertando sua 

Vinícius LIMA
cabeça.

O agressor foi contido 
por outros moradores, im-
pedindo que as agressões 
continuassem. A vítima 
também alega que foi ame-
açada de morte. A polícia 
vai investigar as imagens da 
câmera de vigilância.

NA VILA TONINHO

Vinícius LIMA
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Canabidiol pode contribuir 
em tratamento de autistas

Batizado de ‘Abril Azul’, o 
quarto mês do ano foca na 
conscientização do autismo. De 
acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), existem 70 
milhões de pessoas no mundo 
que são portadoras da doença. 
No Brasil, uma estimativa do 
Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos aponta 
cerca de dois milhões de pesso-
as com o transtorno. 

Segundo a psiquiatra Lívia 
Penteado, o canabidiol (CBD) e 
a Vitamina D podem ser impor-
tantes aliados no tratamento de 
pessoas com TEA (Transtorno do 
Espectro Autista). 

“A Vitamina D é importante 
não só para os autistas, mas 
sim para todo mundo, pois está 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

De acordo com a psiquiatra Lívia Penteado, quarentena 
afetou a rotina dos autistas

  

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

ROTARY 4480 - O Distrito 4480 foi contemplado com a 
doação de 25 mil dólares (R$ 127,5 mil) da Fundação 
Rotaria para combater o Coronavírus.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO  - Deposite qualquer 
quantia na conta corrente do Rotary Club São José do 
Rio Preto. O valor arrecadado será revertido em gêne-
ros de primeiras necessidades para famílias vulnerá-
veis de Rio Preto no enfrentamento à pandemia. BANCO 
DO BRASIL - AGÊNCIA: 2502-X, CONTA: 4480-6, CNPJ: 
51.846.889/0001-63. Na foto, a presidente do Rotaract, 
Allana Cegarra. 

‘ABRIL AZUL’

Arquivo PESSOAL

Modesto havia iniciado treinamentos antes do isolamento

AJUDANDO - A Cozimax, em nome de seus colaboradores, 
realizou a doação de R$ 23 mil, valor destinado à compra de 
um novo monitor para a UTI do Hospital de Base Rio Preto. 
O hospital é a maior referência no interior de São Paulo, na 
luta contra o Coronavírus e precisa de ajuda com doações. 
Aplausos. A médica, Dra. Amália Tieco, diretora geral do 
hospital, agradece a doação. A coluna aproveita a oportu-
nidade para parabenizar Amália pelo belíssimo trabalho que 
está fazendo com relação ao Coronavírus. 

      A partir do momento que o tratamento 
começa a dar resultado podemos observar 
o autista a compreender ordens, olhar para 
câmera na hora de tirar fotos, entre outros

“

”

TANABI

Treinador aposta em experiência 
internacional para a 'bezinha'

A pandemia do coro-
navírus paralisou todas as 
competições esportivas no 
Brasil e adiou algumas que 
haviam sido marcadas para 
iniciar neste mês de abril. É 
o caso da Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista, 
popularmente conhecida 
como ‘bezinha’. 

O torneio, que deveria se 
iniciado no dia 18 de abril, 
segue suspenso temporaria-
mente. Com isso, a prepa-
ração dos clubes também 
foi interrompida, como no 
caso do Tanabi, que sob o 
comando de Ailton Modesto, 
já havia iniciado os treina-
mentos.

O treinador do Índio da 
Noroeste iniciou sua carreira 

como jogador em 1994, na 
base do Santos, quando foi 
promovido para a equipe 
principal em 2001. “Acho 
que conquistei, com o fu-
tebol, o sonho de qualquer 
criança jogar em um gran-
de clube como o Santos 
e conhecer o mundo da 
maneira que conheci”, afir-
mou Modesto. O técnico 
também jogou em equipes 
da Grécia, Portugal, Japão 
e Emirados Árabes Unidos e 
acredita que sua passagem 
no exterior pode ajudá-lo 
no comando da equipe da 

região. “Sempre buscamos 
a evolução no futebol. Te-
nho certeza que tudo que 
eu passe na minha carreira 
como jogador vai agregar 
muito na minha carreira com 
técnico”, destacou.

Aílton Modesto coman-
dou a equipe nas vitórias 
dos Jogos Regionais em An-
dradina e nos Jogos Abertos 
do Interior em Marília em 
2019, além de ter treinado 
o time na Copa São Paulo 
de Futebol Júnior neste ano. 
Com o período de quaren-
tena, Modesto falou que 
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Renan CONTRERA

continua se dedicando ao 
futebol. 

“Busco sempre cursos 
na área, converso com os 
atletas. Estávamos em uma 
crescente muito boa, com 
80% do trabalho pronto. 
Acredito que temos um gru-
po muito competitivo neste 
ano”, comentou.

Sem data de início ainda 
para a disputa da ‘bezinha’, 
o Tanabi está no grupo 
1, ao lado de Andradina, 
Araçatuba, Bandeirante, 
Grêmio Prudente, Osvaldo 
Cruz e Tupã.

BOA AÇÃO - O Leilão Agro Unidos pela Vida Online, com ob-
jetos de famosos, no comando do ex-ministro rio-pretense 
Antônio Cabrera Mano Filho e amigos pecuaristas, arrecada 
R$ 400 mil para ajudar hospitais de Rio Preto e da região no 
combate ao coronavírus. 

ENCONTRO - O presidente 
da Associação dos Colunis-
tas Sociais, Ovadia Saadia, 
reuniu os maiores colunistas 
do Brasil em evento exclusi-
vo. Esta colunista foi convi-
dada e agradece o prestígio.

PURO GLAMOUR - Mateus 
Silva esbanja elegância em 
evento chiquérrimo na Capi-
tal Paulista, no Jockey Club

O treinador do Índio da Noroeste iniciou sua carreira como jogador 
em 1994, na base do Santos, quando foi promovido para a equipe 
principal em 2001. “Acho que conquistei, com o futebol, o sonho 
de qualquer criança jogar em um grande clube como o Santos e 
conhecer o mundo da maneira que conheci”, afirmou Modesto

Fotos: Arquivo PESSOAL

relacionada ao fortalecimento da 
nossa autoimunidade. Já o cana-
bidiol pode melhorar os principais 
sintomas dos problemas como 
hiperatividade, déficit de aten-
ção e irritabilidade”, explicou.

Ainda conforme Lívia, os 
efeitos do tratamento podem 
ser notados em detalhes. “A 
principal característica do au-
tista é a dificuldade de firmar 
relações sociais. A partir do 
momento que o tratamento co-
meça a dar resultado podemos 
observar o autista a compreen-

der ordens, olhar para câmera 
na hora de tirar fotos, entre 
outros”, comentou.

Outra característica de pes-
soas com TEA são os compor-
tamentos repetitivos. Devido a 
quarentena, algumas dessas 
ações o autista não consegue 
realizar, o que pode causar irri-
tabilidade. “É importante que os 
responsáveis peçam orientações 
para instituição responsável por 
eles e tentem trazer a rotina 
de lá para dentro de casa”, 
finalizou Lívia.

Divulgação
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 EDITAL n° 2448/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE IMÓVEL ABANDO-
NADO E/OU EM ESTADO DE ABANDONO, 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: GINO LUIZI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: GINO LUIZI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 215660000
NOT. Nº: 198517
END: R DARIO DE JESUS – PROFESSOR, 250, QD 04, LOTE 10, 
BAIRRO ITAPEMA – JD.
NOME: EDISON GONCALVES ESPOLIO
COMP: 
CORR: EDISON GONCALVES ESPOLIO
CAD Nº: 220384000 
NOT. Nº: 198650 
END: R JOSÉ LOBANCO, 231, QD B10, LOTE 20, BAIRRO BELO 
HORIZONTE – CACAP- CONJ. HAB. JD.
NOME: FABIO ALEXANDRE ROSSI PELEGRIN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 21771900 
NOT. Nº: 198462
END: R JOÃO GOMES DE REZENDE, 15, QD 11, LOTE 20/P, 
BAIRRO DOM LAFAYETE LIBANIO – PQ. RES.
NOME: LOURDES SONVESSO SAO MIGUEL
COMP: 
CORR: PARDO NAVARRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 203300000
NOT. Nº: 198423 
END: R JOÃO BATISTS FRANÇA – MAJOR, 904, QD 53-A, LOTE 
C/P, BAIRRO BOA VISTA
NOME: LUIS CARLOS MIYASHIRO
COMP: 
CORR: LUIS CARLOS MIYASHIRO
CAD Nº: 204548000
NOT. Nº: 198283 
END: R ROBERTO MUNIA, 302, QD 24, LOTE 04P/, BAIRRO 
CONCEIÇÃO – JD
NOME: ADEMIR JOSE CALABIO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ADEMIR JOSE CALABIO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 317025000
NOT. Nº: 198527 
END: R CAMILO CASSEB, 406, QD 48, LOTE 21, BAIRRO SÃO 
DEOCLECIANO – CONJ. HAB.
NOME: GERVASIO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR
COMP: 
CORR: GERVASIO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR
CAD Nº: 209075000
NOT. Nº: 198643 
END: R RUBIÃO JUNIOR, 1449, QD 09, LOTE B-C-P/, BAIRRO 
LUIZ PINTO MORAIS- VILA CAP.
NOME: HELENA PIRES SILVA
COMP: 
CORR: HELENA PIRES SILVA
CAD Nº: 307825000
NOT. Nº: 198611 
END: R PARTICULAR, QD 2, LOTE J, BAIRRO JAYME ROSÁRIO- 
LOT.
NOME: CIA DE HAB POP DE BAURU COHAB
COMP: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO ESPOLIO
CORR: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO ESPOLIO
CAD Nº: 317180000
NOT. Nº:198630 
END: R ONOFRE GOMES DE CARVALHO, 97, QD 40, LOTE 20, 
BAIRRO SÃO DEOCLECIANO – CONJ HAB.
NOME: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
COMP: 
CORR: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
CAD Nº: 319233000
NOT. Nº: 198631
END: R NABOR MEUDES, 130, QD 2, LOTE 18, BAIRRO SAO 
DEOCLECIANO III- BAIRRO
NOME: WILMER GARUTTI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 401883000 
NOT. Nº: 198601
END: R SIQUEIRA CAMPOS, 3988, QD 18, LOTE A, BAIRRO 
SANTA CRUZ - VILA
                                                                                               São 
José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL n° 2449/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
          NOME: AGINALDO RAMOS
          COMP: 
          CORR: 
CAD Nº: 318674000 
          NOT Nº: 198512 
          END: R COLOMBA MASSON SUMARIVA, 590, QD 20, LOTE 
13, BAIRRO SÃO DEOCLECIANO II - BAIRRO
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                  
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2450/2020

  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 PÚBLI-
CO, no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigen-
te. 
NOME: ANGELO GABRIEL DO PRADO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 218023000
NOT. Nº: 198461
END: AV ELIAS TARRAF, 830, QD 02, LOTE 31, BAIRRO DOM 
LAFAYETE LIBANIO – PQ. RES.
NOME: FABIO ALEXANDRE ROSSI PELEGRIN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 21771900 
NOT. Nº: 198462
END: R JOÃO GOMES DE REZENDE, 15, QD 11, LOTE 20/P, 
BAIRRO DOM LAFAYETE LIBANIO – PQ. RES.
NOME: CSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: EDNEY PERPETUO EUGENIO ESPOLIO
CORR: EDNEY PERPETUO EUGENIO ESPOLIO
CAD Nº: 254330000
NOT. Nº: 198476
END: R WALDEMAR BONINI, QD 04, LOTE 16, BAIRRO VISTA 
ALEGRE- RES.
NOME: SILVANA GUARNIERI PEREIRA
COMP: 
CORR: SILVANA GUARNIERI PEREIRA
CAD Nº: 224054000 
NOT. Nº: 198383 
END: R MOACYR CABRAL- DR, 856, QD 60, LOTE 04, BAIRRO 
SOLO SAGRADO
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: ANA ALICE LIMA DOS SANTOS 
CORR: 
CAD Nº: 249550000
NOT. Nº: 198589
END: AV OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 06, LOTE 16, 
BAIRRO PALESTRA – LOT. RES.
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBLIA-
RIOS LTDA
CORR: THIAGO MARTINS DA SILVA 
CAD Nº: THIAGO MARTINS DA SILVA 
NOT. Nº: 249859000 
END: R ANESIO PRADELA, QD 21, LOTE 23, BAIRRO PALESTRA 
– LOT. RES.
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
     Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2451/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente Edi-
tal e abaixo relacionados: Para Limpeza geral do passeio e fronteiri-
ços 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: JOSE LUIZ SANT ANA
COMP: 
CORR: JOSE LUIZ SANT ANA 
CAD Nº: 211606002
NOT. Nº: 198653
END: R OTÍLIA TEIXEIRA BENVINDO, 2696, QD 07, LOTE 18P/, 
BAIRRO ELDORADO (3ª PARTE)
NOME: LOURDES SONVESSO SAO MIGUEL
COMP: 

CORR: PARDO NAVARRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 203300000
NOT. Nº: 198423 
END: R JOÃO BATISTS FRANÇA – MAJOR, 904, QD 53-A, LOTE 
C/P, BAIRRO BOA VISTA
NOME: LUIS CARLOS MIYASHIRO
COMP: 
CORR: LUIS CARLOS MIYASHIRO
CAD Nº: 204548000
NOT. Nº: 198283 
END: R ROBERTO MUNIA, 302, QD 24, LOTE 04P/, BAIRRO 
CONCEIÇÃO – JD
NOME: ADEMIR JOSE CALABIO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ADEMIR JOSE CALABIO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 317025000
NOT. Nº: 198527 
END: R CAMILO CASSEB, 406, QD 48, LOTE 21, BAIRRO SÃO 
DEOCLECIANO – CONJ. HAB.
NOME: GERVASIO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR
COMP: 
CORR: GERVASIO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR
CAD Nº: 209075000
NOT. Nº: 198643 
END: R RUBIÃO JUNIOR, 1449, QD 09, LOTE B-C-P/, BAIRRO 
LUIZ PINTO MORAIS- VILA CAP.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARO LUZIA PO-
LOTTO SPE LTDA
COMP: SELMA RODRIGUES NUNES CAMPOS
CORR: SELMA RODRIGUES NUNES CAMPOS
CAD Nº: 257315000 
NOT. Nº: 198450 
END: R FERNANDO ALVES DA SILVA, QD 03, LOTE 06, BAIRRO 
LUZIA POLOTTO – RES.
NOME: LAERCIO TIRELLI, ESPOLIO
COMP: 
CORR: LAERCIO TIRELLI
CAD Nº:310163000
NOT. Nº:198615
END: R JOÃO CARLOS GONÇALVES, QD 23, LOTE 31, BAIRRO 
YOLANDA – JD.
NOME: LAERCIO TIRELLI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: LAERCIO TIRELLI
CAD Nº: 310162000
NOT. Nº: 198616
END: R JOÃO CARLOS GONÇALVES, QD 23, LOTE 30, BAIRRO 
YOLANDA- JD.
NOME: GERVASIO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR
COMP: 
CORR: GERVASIO BARBOSA SANDOVAL JUNIOR
CAD Nº: 209075000
NOT. Nº: 198643 
END: R RUBIÃO JUNIOR, 1449, QD 09, LOTE B-C-P/, BAIRRO 
LUIZ PINTO MORAIS- VILA CAP.
NOME: HELENA PIRES SILVA
COMP: 
CORR: HELENA PIRES SILVA
CAD Nº: 307825000
NOT. Nº: 198611 
END: R PARTICULAR, QD 2, LOTE J, BAIRRO JAYME ROSÁRIO- 
LOT.
NOME: CIA DE HAB POP DE BAURU COHAB
COMP: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO ESPOLIO
CORR: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA PLASTINO ESPOLIO
CAD Nº: 317180000
NOT. Nº:198630 
END: R ONOFRE GOMES DE CARVALHO, 97, QD 40, LOTE 20, 
BAIRRO SÃO DEOCLECIANO – CONJ HAB.
NOME: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
COMP: 
CORR: MANOEL MESSIAS ARCANJO DOS ANJOS
CAD Nº: 319233000
NOT. Nº: 198631
END: R NABOR MEUDES, 130, QD 2, LOTE 18, BAIRRO SAO 
DEOCLECIANO III- BAIRRO
NOME: WILMER GARUTTI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 401883000 
NOT. Nº: 198601
END: R SIQUEIRA CAMPOS, 3988, QD 18, LOTE A, BAIRRO 
SANTA CRUZ – VILA
NOME: EDEMILSON APARECIDO FAVARON
COMP: 
CORR: EDEMILSON APARECIDO FAVARON
CAD Nº: 312349000
NOT. Nº: 198528 
END: R JOSÉ ARLINDO DE MELO SILVA, QD C, LOTE 30, BAIR-
RO SÃO MIGUEL – PQ.
NOME: FRANCISCO TAVARES GIANJOPE
COMP: 
CORR: FRANCISO TAVARES GIANJOPE
CAD Nº: 307498011
NOT. Nº:  198628
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END: AV VINTE E CINCO DE JANEIRO, QD 6, LOTE 20, BAIRRO 
NOVAES - VILA
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2452/2020

  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 legis-
lação vigente. 
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: EMILI TATRIANE GUIMARAES FIOCHI
CORR: EMILI TATRIANE GUIMARAES FIOCHI
CAD Nº: 430864000
NOT. Nº: 198533 
END.: R SEBASTIÃO RAMPIN, QD 09, LOTE 03, BAIRRO SET-
SUL – RES.
                                                                                   São José do 
Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                             
             Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL nº 2453/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado:
       Por motivo de (É PROIBIDO DEPOSITAR, LANÇAR 
ENTULHOS OU DEJETOS DE QUALQUER ESPÉCIE EM LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS OU PARTICULARES) , no prazo de 24 ho-
ras, a contar desta publicação, nos termos da    Resolução CONA-
MA nº 307, Lei Municipal 9393/2004, Decreto municipal 12765/2005 
e Lei Municipal nº 7176/1998 e Lei Complementar nº 504/2016 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: JOSE LUIZ SANT ANA
COMP: 
CORR: JOSE LUIZ SANT ANA
CAD Nº: 211606002
NOT Nº: 1764
END: R BURITAMA, 4096, BAIRRO ELDORADO
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

 EDITAL n° 2454/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo re-
lacionados: 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: ARLETE MARIA PUIA SCARPELLI
COMP: 
CORR: ARLETE MARIA PUIA SCARPELLI
CAD Nº: 422980000
NOT. Nº: 198497
END: R ANTONIO DIAS, QD 06, LOTE 27, BAIRRO SÃO MARCO 
– JD.
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: CARLOS ANDRE BELLAZZI
CORR: CARLOS ANDRE BELLAZZI
CAD Nº: 902871000
NOT. Nº: 198507
END: R MARCOS ANTONIO LOURENCIN JUNIOR, QD 56, LOTE 
9, BAIRRO FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: MARIA LUIZA PERASSOLO ESPOLIO
COMP: 
CORR: JOÃO VALDECIR FERNANDES
CAD Nº: 601105000
NOT. Nº: 198435
END: AV DAS SIRIEMAS, QD D, LOTE 08, BAIRRO PÁSSAROS – 
LOT. PQ. DOS
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: VIVIANE BUENO GOMES
CORR: VIVIANE BUENO GOMES
CAD Nº: 344888000
NOT. Nº: 198438
END: R WALTER PAVÃO, QD 3, LOTE 26, BAIRRO JARDIM LES-
TE
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP: VIVIANE BUENO GOMES
CORR: VIVIANE BUENO GOMES
CAD Nº: 344887000
NOT. Nº: 198439
END: R WALTER PAVÃO, QD 3, LOTE 25, BAIRRO JARDIM LES-
TE
NOME: MARIA ALICE APARECIDA DE SIQUEIRA BUISSA
COMP: MATEUS CALDAS
CORR: MATEUS CALDAS
CAD Nº: 246009000
NOT. Nº: 198537
END: R ARZILIO ANTONIO DE ANDRADE, QD 30, LOTE 664, 
BAIRRO AROEIRAS II – PQ. DAS
NOME: MARIA JOSE DE FREITAS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 211080000
NOT. Nº: 198460
END: R PAULO SANCHES, 243, QD 24, LOTE 10, BAIRRO MUG-
NAINI – JD.
NOME: EDMILSON VIEIRA DE ARAGAO
COMP: 
CORR: EDMILSON VIEIRA DE ARAGAO
CAD Nº: 902464000
NOT. Nº: 198042
END: R MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, QD 40, LOTE 18, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIA
COMP: 
CORR: LUIS CLAUDO DA SILVA FARIA 
CAD Nº: 902071000 
NOT. Nº: 198089
END: R JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 20, LOTE 13, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME:NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: VALDIR DUTRA DE SOUZA 
CORR: VALDIR DUTRA DE SOUZA 
CAD Nº: 901999000 

NOT. Nº: 198481
END: R JOÃO JOSE DE FREITAS (CABO FREITAS), QD 18, LOTE 
4, BAIRRO FAZENDA RIO PRETP = LOT.
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: PAULO SERGIO GAVA 
CORR: PAULO SERGIO GAVA 
CAD Nº: 259246000
NOT. Nº: 194893 
END: R CLAUDIO DE OLIVEIRA, QD 14, LOTE 13, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: GILZA SORIANO LOPES
COMP: 
CORR: GILZA SORIANO LOPES
CAD Nº: 261708000 
NOT. Nº: 198474 
END: R FELIPE ANTONIO RAMOS DE LIMA, QD 3, LOTE 10, 
BAIRRO MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RES.
NOME: CSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: EDNEY PERPETUO EUGENIO ESPOLIO
CORR: EDNEY PERPETUO EUGENIO ESPOLIO
CAD Nº: 254330000
NOT. Nº: 198476
END: R WALDEMAR BONINI, QD 04, LOTE 16, BAIRRO VISTA 
ALEGRE- RES.
NOME: SILVANA GUARNIERI PEREIRA
COMP: 
CORR: SILVANA GUARNIERI PEREIRA
CAD Nº: 224054000 
NOT. Nº: 198383 
END: R MOACYR CABRAL- DR, 856, QD 60, LOTE 04, BAIRRO 
SOLO SAGRADO- 
NOME: DEYVIS MOREIRA AGRA SIQUEIRA
COMP: GABRIELA MARTINS DISTACI
CORR: GABRIELA MARTINS DISTACI
CAD Nº: 411162000
NOT. Nº: 198007
END: R LUIZ NUNES FERREIRA, QD 14, LOTE 20, BAIRRO CO-
MENDADOR MANÇOR DAUD – PQ. RES.

NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: ANA ALICE LIMA DOS SANTOS 
CORR: 
CAD Nº: 249550000
NOT. Nº: 198589
END: AV OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA, QD 06, LOTE 16, 
BAIRRO PALESTRA – LOT. RES.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARO LUZIA PO-
LOTTO SPE LTDA
COMP: SELMA RODRIGUES NUNES CAMPOS
CORR: SELMA RODRIGUES NUNES CAMPOS
CAD Nº: 257315000 
NOT. Nº: 198450 
END: R FERNANDO ALVES DA SILVA, QD 03, LOTE 06, BAIRRO 
LUZIA POLOTTO – RES.
NOME: LAERCIO TIRELLI, ESPOLIO
COMP: 
CORR: LAERCIO TIRELLI
CAD Nº:310163000
NOT. Nº:198615
END: R JOÃO CARLOS GONÇALVES, QD 23, LOTE 31, BAIRRO 
YOLANDA – JD.
NOME: LAERCIO TIRELLI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: LAERCIO TIRELLI
CAD Nº: 310162000
NOT. Nº: 198616
END: R JOÃO CARLOS GONÇALVES, QD 23, LOTE 30, BAIRRO 
YOLANDA- JD.
NOME: EDEMILSON APARECIDO FAVARON
COMP: 
CORR: EDEMILSON APARECIDO FAVARON
CAD Nº: 312349000
NOT. Nº: 198528 
END: R JOSÉ ARLINDO DE MELO SILVA, QD C, LOTE 30, BAIR-
RO SÃO MIGUEL – PQ.
NOME: FRANCISCO TAVARES GIANJOPE
COMP: 
CORR: FRANCISO TAVARES GIANJOPE
CAD Nº: 307498011
NOT. Nº:  198628
END: AV VINTE E CINCO DE JANEIRO, QD 6, LOTE 20, BAIRRO 
NOVAES – VILA
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: OSEIAS DO VALE RODRIGUES 
CORR: OSEIAS DO VALE RODRIGUES 
CAD Nº: 258359000
NOT. Nº: 198541  
END: R LIGIA PINTO CESAR DE MENDONÇA LACERDA, QD 32, 
LOTE 17, BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBLIA-
RIOS LTDA
CORR: THIAGO MARTINS DA SILVA 
CAD Nº: THIAGO MARTINS DA SILVA 
NOT. Nº: 249859000 
END: R ANESIO PRADELA, QD 21, LOTE 23, BAIRRO PALESTRA 
– LOT. RES.
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2455/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e 
abaixo relacionado: Para Construção de mureta e passeio público 
(mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, 
nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 8973/03 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIA
COMP: 
CORR: LUIS CLAUDO DA SILVA FARIA 
CAD Nº: 902071000 
NOT. Nº: 198089
END: R JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 20, LOTE 13, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME:NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: VALDIR DUTRA DE SOUZA 
CORR: VALDIR DUTRA DE SOUZA 
CAD Nº: 901999000 
NOT. Nº: 198481
END: R JOÃO JOSE DE FREITAS (CABO FREITAS), QD 18, LOTE 
4, BAIRRO FAZENDA RIO PRETP = LOT.
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Insperto Fiscal de Posturas
         

EDITAL n° 2456/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente Edi-
tal 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: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: PAULO SERGIO GAVA 
CORR: PAULO SERGIO GAVA 
CAD Nº: 259246000
NOT. Nº: 194893 
END: R CLAUDIO DE OLIVEIRA, QD 14, LOTE 13, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: GILZA SORIANO LOPES
COMP: 
CORR: GILZA SORIANO LOPES
CAD Nº: 261708000 
NOT. Nº: 198474 
END: R FELIPE ANTONIO RAMOS DE LIMA, QD 3, LOTE 10, 
BAIRRO MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RES.
NOME: VM PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: AUTOMOTIVE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
CAD Nº: 519038000
NOT. Nº: 198690
END: AV LECIO ANAWATE, 250, QD I, LOTE 15 A 40, BAIRRO 
WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI – DIST. IND.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: OSEIAS DO VALE RODRIGUES 
CORR: OSEIAS DO VALE RODRIGUES 
CAD Nº: 258359000
NOT. Nº: 198541  
END: R LIGIA PINTO CESAR DE MENDONÇA LACERDA, QD 32, 
LOTE 17, BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
 São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
           

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2457/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao dispos-
to artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal 
8.973/03; Decreto Municipal nº 12.167/03; e normas complemen-
tares 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 entre-
gues por falta de endereço de correspondência, que o prazo fi nal 
para o  pagamento à vista sem os devidos acréscimos legais, fi nda 
em 28/03/2020
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 Municipalidade a qualquer 
momento cobrar o tributo mediante ação de Execução Fiscal, com 
acréscimo legais, como segue 
PROP: ELIANE REGINA BARRETO BRAOJOS
COMP:
CORR: ELIANE REGINA BARRETO BRAOJOS
CAD Nº: 9-02482-000
MULTA Nº: 50871 
END: R MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, QD 41, LOTE 2, FAZENDA 
RIO PRETO – LOT.
São José do Rio Preto, 10 Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                            
Inspetor Fiscal de Posturas                                    

EDITAL n° 2458/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes do presen-
te Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, 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: VIADUPLA ADMINISTRACAO E GESTAO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR:
CAD Nº: 401784000 
MULTA Nº: 51378 
END: AV SAUDADE- DA, 3576, QD 07, LOTE A -B P/, BAIRRO 
SANTA CRUZ – VILA
NOME: NELY DE GRANDI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NELY DE GRANDI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 400408000 
MULTA Nº: 51329 
END: R BARÃO DE COTEGIPE, 215, QD, LOTE, BAIRRO ERCI-
LIA- VILA
São José do Rio Preto,10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

EDITAL n° 2459/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado, que foi  AUTUADO, por não tere executado a 
CONSTRUÇÃO DE MURETA E PASSEIO PÚBLICO (MURETA DE 
30CM) - MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR dentro do prazo 
estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: JACKSON PIRES SOUZA 
CORR: JACKSON PIRES SOUZA 
CAD Nº: 345619000 
MULTA Nº: 50753 
END: R PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 02, BAIRRO SETVAL-
LEY
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CORR: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CAD Nº: 430728000 
MULTA Nº: 51382 
END: R NOADYR SEVERIANO FILHO, QD 03, LOTE 08, BAIRRO 
SETSUL – RES.
 São José do Rio Preto, 10  de Abril de 2020
             
                                           CARLOS ALBERTO SAVAZO                                          
                                         Inspetor Fiscal de Posturas                         
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EDITAL n° 2460/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por terem 
lançado entulhos ou dejetos de qualquer espécie de veículos em lo-
gradouros públicos ou particulares, nos termos do Anexo I da L.M. 
nº 9393/2004 e decreto municipal nº 12765/2005, dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: MOVFLEX SISTEMAS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
COMP:
CORR:
CAD Nº: 1032540 
MULTA Nº: 51387
END: AV ALBERTO ANDALÓ – DR, 3564, BAIRRO CENTRO
 São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                     
Inspetor Fiscal de Posturas                                                    

 
EDITAL n° 2461/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem 
executado a  LIMPEZA GERAL DO PASSEIO E FRONTEIRIÇOS 
AO IMÓVEL dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: MARIO PEDRINHO
COMP:  
CORR: 
CAD Nº: 304058001
MULTA Nº: 51315 
END: R CANDIDO BRASIL ESTRELA, 15, QD 23, LOTE 11/P, 
BAIRRO NAZARÉ- JD.
 São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                   
                                                              

EDITAL n° 2462/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem 
executado a LIMPEZA DE TERRENO dentro do prazo estipulado 
por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos ter-
mos da legislação vigente:
NOME: KAMYLLA KELLY MARQUES DE BARROS
COMP: 
CORR: MARCELO MARQUES DE BARROS 
CAD Nº: 307028000
MULTA Nº: 51293 
END: R JOÃO ANGELO PONCHIO, QD 14, LOTE SN, BAIRRO 
SUZANA – JD.
NOME: CLARISSE DA ROCHA
COMP: 
CORR: CLARISSE DA ROCHA 
CAD Nº: 310652000
MULTA Nº: 51296 
END: R MANIF ANTONIO MACUL, QD 05, LOTE 04, BAIRRO 
LAGO – JD. DO
NOME: CLARISSE DA ROCHA
COMP: 
CORR: CLARISSE DA ROCHA 
CAD Nº: 310651000
MULTA Nº: 51297 
END: R MANIF ANTONIO MACUL, QD 05, LOTE 05, BAIRRO 
LAGO – JD. DO
NOME: BEIRA PLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: APARECIDA DE OLIVEIRA 
CORR: APARECIDA DE OLIVEIRA 
CAD Nº: 236679000
MULTA Nº: 51312 
END: R JOSÉ JORGE GOMES, QD HB, LOTE 10, BAIRRO NU-
NES – JD.
NOME: MARIO PEDRINHO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304058001
MULTA Nº: 51314
END: R CANDIDO BRASIL ESTRELA, 15, QD 23, LOTE 11/P, 
BAIRRO NAZARÉ – JD.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: JOAO LOPES DE ALMEIDA 
CORR: JOAO LOPES DE ALMEIDA 
CAD Nº: 430728000
MULTA Nº: 51381 
END: R NOADYR SEVERIANO FILHO, QD 03, LOTE 08, BAIRRO 
SETSUL – RES.
NOME: RENATO FERES KFURI
COMP: 
CORR: RENATO FERES KFURI 
CAD Nº: 401191033
MULTA Nº: 51346 
END: AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS – GOVERNADOR, 
QD 22, LOTE 16/P, 18/P, BAIRRO COMENDADOR MANÇOR 
DAUD- PQ. RES.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE LTDA
COMP: CLAUDECIR ROCHA DE AZEVEDO
CORR: CLAUDECIR ROCHA DE AZEVEDO
CAD Nº: 901133000 
MULTA Nº: 51366 
END: R GUIMERCINDO DISTACI, QD 05, LOTE 22, BAIRRO 
AMORAS II- PQ. DAS
  São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                         

EDITAL n° 2463/2020

    A Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante 
do presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, pela 
FALTA DE REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO 
PASSEIO PÚBLICO, dentro do prazo estipulado por lei e deverá 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente: 
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS 
SPE LTDA
COMP: CARLOS NUNES DOS SANTOS
CORR: CARLOS NUNES DOS SANTOS
CAD Nº: 256595000 
MULTA Nº: 51391
END: R JOANA COSTA DE OLIVEIRA, QD 08, LOTE 28, BAIRRO 

MIRANTE- RES.
São José do Rio Preto, 10 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

Portaria SEMAS n° 06/2020
09 de abril de 2020.

Dispõe sobre NOVAS determinações de organização dos atendi-
mentos e serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social 
frente as atualizações das demandas e ações em medidas de 
prevenção e enfrentamento a pandemia do coronavírus (COVID-19)
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI, Secretária Municipal de 
Assistência Social do Município de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 18.360 de 25 de julho de 2019,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº13.979 de 06 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862 de 13 de março 
de 2020 do Governo do Estado de São Paulo, que Dispõe sobre 
a adoção, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, de 
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo COVID-19, bem como sobre recomendações no setor privado 
estadual;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.554 de 16 de março 
de 2020, que dispõe sobre medidas de prevenção e enfrentamento 
do coronavírus; 
CONSIDERANDO as recomendações da Resolução nº 7 de 17 de 
março de 2020, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, 
que estabelece os procedimentos a serem adotados na prevenção 
do contágio do COVID-19; 
CONSIDERANDO o provimento CSM nº 2546/2020 de 19 de março 
de 2020 do Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.558 de 20 de março 
de 2020, Estabelece medidas para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui 
condutas aos servidores públicos municipais, da Administração 
Direta e Indireta e das Autarquias;
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 
2020, que regulamenta a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e 
defi ne os serviços públicos e atividades essenciais em especial no 
artigo 3º abaixo transcrito:
“(...) 
Serviços públicos e atividades essenciais
Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão 
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e 
atividades essenciais a que se refere o § 1º. 
§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indis-
pensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comuni-
dade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam 
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, 
tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitala-
res;
II - assistência social e atendimento à população em estado de 
vulnerabilidade;
(...)”;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.558 de 21 de março 
de 2020, estabelece medidas para o enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, 
Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui 
condutas aos servidores públicos municipais, da Administração 
Direta e Indireta e das Autarquias;
CONSIDERANDO a republicação no Diário Ofi cial do Município por 
incorreção de digitação do Decreto Municipal nº 18.558 em e 22 de 
março de 2020, em especial o artigo 4ºque onde se:
lê:
“Artigo 4º - Servidores e estagiários, usuários do sistema de trans-
porte coletivo público cumprirão jornada de trabalho no horário 
compreendido entre 10h e 16h.”
Leia-se:
“Art. 4º - Cada Órgão Público municipal ou Secretaria deverá 
publicar comunicado próprio regulamentando as especialidades 
das regras impostas neste Decreto, especialmente o que tange aos 
artigos 2º e 3º, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.”
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.564 de 23 de março 
de 2020, o qual estabelece medidas para o enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo coronavírus no âmbito do Município de São José do Rio 
Preto, Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e 
institui condutas aos servidores públicos municipais, da Administra-
ção Direta e Indireta e das Autarquias, com destaque especial para 
o :
“(...)
Art. 17 – Fica a Secretaria de Assistência Social considerada como 
serviços essenciais, fi cando suspensas as concessões de férias, 
licença-prêmio, falta abonada e folga eleitoral aos servidores, até 
ulterior decisão.
(...)”
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 18.571 de 24 de março 
de 2020 – que reconhece estado de calamidade pública no Municí-
pio de São José do Rio Preto decorrente da pandemia do Corona-
vírus (COVID-19) e estabelece medidas de enfrentamento.
CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.316, de 07 de abril 
de 2020, regulamenta a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, que 
estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem ado-
tadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(covid-19).
CONSIDERANDO a Portaria nº 351, de 7 de abril de 2020, regula-
menta os procedimentos de que trata o Decreto nº 10.316/2020, a 
respeito do Auxílio Emergencial instituído pela Lei nº 13.982, de 2 
de abril de 2020.
CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), sobre as medidas de prevenção e controle de infec-
ção pelo novo coronavírus (COVID-19);
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica suspenso, em todas as unidades de atendimento e 
departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social o regi-
me de RODIZÍO, regulamentado no artigo 2º da Portaria SEMAS 
03/20.
Artigo 2º - O teletrabalho permanece para os servidores que se 
enquadrem nas exceções dos incisos do artigo 8º do Decreto 
nº 18.554 de 16 de março de 2020, quais sejam: I – portadores 
de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a imunidade, 
devidamente comprovadas por atestado médico;  II – gestantes; e 
III – maiores de 60 (sessenta) anos. 
Parágrafo único - Em caso de impossibilidade do teletrabalho se-
guir as diretrizes da Secretaria de Administração.
Artigo 3º - Ratifi ca-se em todos os termos que os atendimentos 
nos equipamentos de proteção prioritariamente serão realizados 
por telefone/e-mail e na excepcionalidade de maneira presenciais 

mediante agendamento para as situações elencadas que deman-
darem intervenção técnica, no equipamento e ou no domicílio 
do munícipe para o cumprimento da Proteção Social para com a 
população.
Artigo 4º - As Unidades Públicas e Organizações Sociais parceiras 
recomenda-se informar, esclarecer e orientar a todas as pessoas 
sobre as medidas de prevenção a contaminação, evitando aglome-
rações, conforme determinações dos órgãos de saúde, no exercício 
da função de Proteção Social para com a população.
Artigo 5º - Nas dependências das unidades de atendimento e 
departamentos, deverá ser observada a distância mínima de 1,5 
metro entre as pessoas, como medida de prevenção ao contágio e 
disseminação do vírus, e se possível com marcação física no chão.
Artigo 6º - As determinações dispostas complementam o Decreto 
Municipal 18.554 e ratifi cação/retifi cam as Portarias SEMAS nº 02 e 
03/2020 e demais legislação superveniente, não eximindo a obser-
vância e o cumprimento de regras específi cas.
Artigo 7º - Esta portaria será publicada no Diário Ofi cial do Mu-
nicípio e entra em vigor no dia 14/04/2020, seu descumprimento 
implicará nas sanções legais previstas, e tem vigência por tempo 
indeterminado, enquanto perdurarem as medidas de prevenção e 
enfrentamento da pandemia.
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 12 DE ABRIL DE 2020

- Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel;
- Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir com o 
cotovelo;
- Evite aglomerações se estiver doente;
- Mantenha os ambientes bem ventilados;
- Não compartilhe objetos pessoais.

Entre em contato conosco:
(17) 3225-2725 - WhatsApp

Sindalquim fará lista de transmissão 
para trabalhadores de usinas

R espeitando as restrições 
impostas pela quarentena  
do coronavírus (Covid-19), 

que proíbe aglomerações, o 
Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) está 
criando lista de transmissão 
com os trabalhadores do setor 
sucroalcooleiro para a realização 

das assembleias deste ano.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, a entidade 
disponibilizou dois telefones para que os trabalhadores das usinas possam se 
cadastrar para a criação da linha de transmissão. 
“Sabemos que é algo diferente, pois tanto nós (sindicato) quando eles 
(trabalhadores) estão acostumados com as assembleias na porta das 
unidades. Temos que nos adaptar para manter a proximidade da nossa 
categoria”, salientou Alves Filho.
As negociações estão sendo feitas por vídeo. A reunião é com representantes 
das empresas que representam grupos e as familiares. 
A data base do Etanol é 1º de Maio e o sindicato quer uma proposta oficial 
até no máximo dia 30 de abril. 
“Perante o quadro vivido estamos buscando renovar os Acordos por mais 
um ano – garantindo a manutenção de todas as cláusulas – inclusive a verba 
indenizatória”, destacou o presidente. 
O trabalhador do Etanol representado pelo Sindalquim pode mandar uma 
mensagem para os seguintes telefones: 17 98171-0075 ou 17 99618-2668. 

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

• Evitem passar as mãos nos olhos, bocas e mucosas após pegar em dinheiro, chave 
ou cartão do cliente e higienizar as mãos logo em seguida, usando álcool gel ou lavando 
bem com água e sabão amarelo em barra e até a altura dos punhos;

• Gerente e administrador de posto também devem reforçar a limpeza das áreas 
comuns como banheiros, maçanetas, puxadores de portas, mesas e cadeiras da loja de 
conveniência.

• A maquineta do cartão de crédito, acessada continuamente pelos clientes, frentista 
e funcionários das lojas de conveniência, deve ser higienizada em horários pré-definidos 
com álcool gel ou 70. 

• Deve-se, como em todos os demais setores, ser mantida a distância mínima de 1,5 
metros do cliente durante a comunicação, mesmo que seja necessário levar a maquineta 
até o veículo. 

• A cada novo atendimento e após devolver as chaves do veículo para o motorista 
passe novamente o álcool gel, faça a limpeza da máquina de cartão, do bico de abasteci-
mento e do reset da bomba. Cuidado no compartilhamento dos equipamentos de trabalho 
como regador e limpador de para-brisas.

• Caso o empregado apresente sintomas de gripe, principalmente febre ou dificul-
dade respiratória, o empregador deve orientá-lo a procurar imediatamente a rede pública 
de saúde, evitando contato físico com outras pessoas.

O Sinpospetro Rio Preto disponibilizou um telefone para atender via whatsapp os 
frentistas de toda a base territorial 

Dicas para você 
frentistas se proteger:

17 98200-0078


