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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR
RECLAME AQUI 

     Em tempos de 
quarentena causada pela 
pandemia de coronavírus, as 
comemorações fi cam mais 
difíceis e precisam de um 
toque de criatividade para 
não deixar datas importantes 
como o Dia das Mães 
passarem em branco.
     Para te ajudar nessa tarefa, 
reunimos algumas dicas de 
como presentear e tornar um 
momento marcante mesmo 
sem sair de casa. Confi ra! 

    Comemore virtualmente
    A tecnologia pode ser uma 
grande aliada quando não 
podemos estar fi sicamente 
juntos. Por exemplo: você 
pode organizar uma festa 
online, informando os 
convidados sobre o dia e 
horário que devem estar 
conectados para cantarem 
os parabéns ao mesmo 
tempo e ‘soprar’ as velinhas 
simbolicamente. 
     Você também pode 
combinar uma maratona 
de ligações, agendando um 
horário para cada pessoa 
telefonar em sequência. Além 
de manter as conexões, ainda 
será uma forma criativa de dar 
e receber felicitações.
   Outra ideia é pedir 
previamente para amigos 
e familiares gravarem 
pequenos vídeos para, 
depois, editá-los juntos num 
só arquivo e presentear na 
data comemorativa com essa 
surpresa.

     Faça você mesmo
     Você já ouviu falar em 
DIY (sigla em inglês para 
faça você mesmo - Do it 
Yourself)? A grande vantagem 
desse tipo de presente é que, 
provavelmente, será mais 
barato e menos burocrático 
do que comprar em lojas 

onlines, além de ajudar o 
meio ambiente ao reutilizar 
materiais que já possui em sua 
casa.
     Há também as opções 
sem custo algum e mais 
personalizadas, como fazer 
uma playlist contendo 
somente músicas que têm 
a ver com a pessoa; montar 
uma compilação de fotos de 
vocês juntos; escrever uma 
carta de amor, entre outras.

      Presenteie por delivery
      Os serviços por aplicativo 
podem ajudar bastante 
a agradar à distância as 
pessoas que amamos. Nessa 
alternativa, você pode realizar 
a compra no seu nome e 
pedir para que a entrega seja 
feita diretamente no outro 
endereço desejado. Algumas 
empresas possibilitam 
a inclusão de um cartão 
personalizado no momento 
da entrega para tornar o 
momento ainda mais especial.
     Algumas opções de 
presente por delivery são: 
comidinhas do seu restaurante 
favorito; fl ores ou outras 
plantas para o ambiente; 
livros; itens de autocuidado, 
entre outros. Você também 
pode aproveitar para apoiar 
os pequenos comerciantes do 
bairro que, provavelmente, 

DIA DAS MÃES NA 
QUARENTENA 

      O Código de Defesa do Consumidor (CDC), que neste ano 
completa 30 anos, é uma arma poderosa do consumidor 
brasileiro, inclusive em uma época de pandemia como 
ocorre neste momento em todo o mundo. Ele é um 
conjunto de regras abrangentes que trata das relações 
de consumo em todas as esferas: civil, de� nindo as 
responsabilidades e os mecanismos para a reparação de 
danos causados; administrativa, de� nindo os mecanismos 
para o poder público atuar nas relações de consumo; e 
penal, estabelecendo tipos de crimes e as punições para os 
mesmos.

A  MENSALIDADE 
ESCOLAR DURANTE 
A PANDEMIA
     A suspensão das aulas 
presenciais e a oferta de 
aulas on-line – nos casos em 
que é possível – tornou-se 
um dos desa� os emergentes 
nas relações de consumo em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus. A� nal, pais e 
estudantes podem pedir a 
suspensão do pagamento da 
mensalidade, seja ela parcial 
ou integral? E quanto às 
escolas e universidades? Elas 
podem oferecer aulas físicas 
por on-line e enviar o boleto 
sem redução de custos para o 
consumidor?
    Destacamos a importância 
da negociação e também da 
renegociação de contratos 
entre alunos e estudantes a 
partir de um direito pouco 
utilizado pelo consumidor: 
exigir a planilha de custo 
anual ou semestral das 
escolas, universidades e 
outras instituições de ensino.   
    Segundo ele, a análise 
desses custos pode ser o 
balizador de uma redução (ou 
não) dos custos envolvidos 
nessa relação de consumo 
dentro na educação particular.
     A relação de consumo 
tem uma característica muito 
interessante, que é a da 
assimetria de informação. Os 
fornecedores, normalmente, 
detêm os dados e as 
informações técnicas. Os 
consumidores, não. É o caso 
quando vamos discutir o 
preço e a mensalidade. O 
consumidor não sabe o que 
está na cesta de produtos 
e serviços que compõem o 
valor de uma anuidade.    
     Essa informação deve 
ser prestada, normalmente, 
no ato da matrícula ou 
no ato da renovação da 
matrícula. Portanto, solicitar 
a planilha de custos para 
avaliar a razoabilidade e a 
proporcionalidade do valor 
que está sendo cobrado é 
direito do consumidor.
    
    Os lados e judicialização
    
     É de fundamental 
importância um debate 
racional, pluridimensional e 
que inclui até mesmo uma 
análise econômica sobre o 
tema.
     Além disso, um velho 
problema ainda preocupa: 
o aumento da judicialização 
após o � m do isolamento 
social provocado pelo novo 
coronavírus. Nos entendemos 
que judiciário não está, de 
forma alguma, preparado para 
o volume de ações que serão 
ajuizadas nos meses que 
seguirão. 
     Serão ações na área da 
saúde, revisão de contratos, 
na área de resolução dos 
contratos, ações de despejo, 
cobrança, execução, pedidos 
de recuperação judicial, 
moratória, en� m, um volume 
anormal de demandas serão 
ajuizadas nos meses que 
estão por vir.

farão a entrega com menor 
custo.
      Mas, antes de fechar 
o pedido, é importante 
checar algumas informações 
para evitar transtornos. 
Pesquise o histórico da 
empresa e verifi que se 
existem reclamações sobre o 
cumprimento da oferta e a 
qualidade dos produtos. 
     Fique atento também ao 
prazo de entrega, o atraso 
caracteriza descumprimento 
de oferta, de acordo com o 
artigo 35 do CDC (Código 
de Defesa do Consumidor).    
Se isso acontecer, você 
pode exigir o cumprimento 
imediato da entrega; outro 
produto equivalente; ou 
desistir da compra e restituir 
integralmente o dinheiro já 
pago, incluindo o frete, e 
também eventuais perdas e 
danos decorrentes da demora. 

     Presenteie serviços

Para além dos itens materiais, 
serviços podem ser ainda 
mais especiais na hora de 
presentear por sua utilidade 
no dia a dia. Pagar um curso 
online, por exemplo, ou a 
assinatura de um streaming 
para alguém pode ser tão 
empolgante quanto qualquer 
item acima.

Divulgação

SUZANA    - TODOS OS 
CONTRATOS BANCÁRIOS 
ESTÃO ISENTOS DE JUROS NA 
PANDEMIA?

SOS -   Não há isenção de 
juros e sim a prorrogação 
da dívida por até 60 dias. A 
prorrogação não é automática, 
os clientes (pessoas físicas, 
micro e pequenas empresas) 
devem entrar em contato com 

seu banco, para saber das 
condições de prorrogação da 
dívida.
O novo prazo e as condições 
dos novos pagamentos � carão 
a critério de cada instituição 
bancária. As medidas valem 
para todos os contratos de 
crédito feitos pelo cliente com 
o banco, mas não se estende às 
dívidas no cartão de crédito e 
cheque especial.

SUZANA DE SOUZA ALENCAR – 
Assistente Social

DURVALINO  - SE O 
PRODUTO NÃO TEM O 
SEU PREÇO INFORMADO, 
O CONSUMIDOR PODE 
COMPRAR O PRODUTO 
PELO MENOR PREÇO DO 
ITEM QUE CONSTA AO 
LADO?

SOS -   Há uma grande 
confusão em relação à 
questão, pois há quem 
defenda, inclusive em sites 
de defesa do consumidor, 
que este pode levar o 
produto cujo preço não 
está visível ou não existe 
apreçamento, pelo preço do 
produto similar mais próximo 
que contenha o preço.
Mas convenhamos que isso 
seria extremamente nocivo 
ao dono do estabelecimento, 
haja vista que pode ser 
vítima de consumidores de 
má-fé que podem arrancar 
o preço da prateleira ou, 
ainda, de algum empregado 
insatisfeito que realize 
desordem nas gôndolas a � m 
de causar prejuízo, dentre 
inúmeras situações possíveis.
Dessa forma, certo que o 
fornecedor deve informar de 
forma clara e correta o preço 
do produto. Porém, a falta 
da informação não permite 
que o consumidor adquira 
o produto pelo menor valor 
exposto em outro produto, 

mas submete o fornecedor 
à multa em decorrência da 
infração.
Resta claro, ademais, que 
o fornecedor de bens 
a varejo deve observar 
uma das modalidades de 
apreçamento descritas na 
lei, haja vista que coloca à 
venda produtos destinados 
ao consumidor � nal 
(aquele que fará uso do 
bem, sem pô-lo à venda). 
Portanto, o fornecedor 
exclusivamente atacadista, 
que abastece mercados e 
lojas, por exemplo, para que 
o produto seja revendido, 
não se submete às regras 
de a� xação de preços, pois 
a relação entre ele e seu 
cliente é comercial e não de 
consumo.
Portanto, cabe à população 
exigir o cumprimento de seus 
direitos por parte de todos 
os fornecedores de bens e 
serviços varejistas ou mistos 
(atacadistas e varejistas), 
que vendam diretamente 
ao consumidor � nal e, caso 
haja violação, oferecer 
denúncia ao PROCON 
contra os estabelecimentos 
que desrespeitam as 
determinações do CDC, 
para que cada vez mais a 
legislação seja aplicada e o 
consumidor respeitado nas 
relações de consumo.

DURVALINO ROCHA MIRANDA - 
Aposentado
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A rede municipal de 
ensino de Cedral lançou 
na última quarta-feira (6) 
uma plataforma digital 
para atender a demanda 
dos 1704 alunos da rede 
municipal enquanto as 
aulas estiverem suspensas 
por conta da pandemia do 
coronavírus (Covid-19). 

Os materiais estarão 
disponíveis no portal da 
Prefeitura no endereço 

eletrônico www.cedral.sp.
gov.br/educacaodigital ou 
impresso para as famílias 
que não têm acesso digital 
nas unidades escolares 
onde os filhos estudam e 
a retirada poderá ser feita 
diariamente. 

Segundo Isabella Mu-
nhoz Facio, coordenadora 
municipal de Educação, o 
projeto tem a finalidade de 
garantir aprendizado e de-
senvolvimento pedagógico 
aos alunos tendo como 
foco amenizar os efeitos 
do afastamento temporário 
das unidades escolares.

Uma equipe técnica 
da Educação, junto com 
professores e gestores, 
preparou uma série de 
atividades que os alunos 
desenvolveram em suas 
casas junto com os seus 
pais ou responsáveis. 

As atividades e orienta-
ções são atualizadas dia-
riamente e o aluno sozinho 
ou junto com os pais ou 

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cedral lança material didático para alunos 
sem aulas por conta do Covid-19 

PLATAFORMA DIGITAL

Neste sábado (09) em que 
o país atinge o número de 10 
mil mortes em decorrência 
da pandemia do coronavírus, 
os presidentes do Senado, 
Davi Alcolumbre, e da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, editaram ato conjun-
to  decretando luto de três 
dias no Congresso Nacional. 
Por esse período, a Bandei-
ra Nacional, assim como as 
bandeiras dos 26 estados, do 
Distrito Federal,  do Senado e 
da Câmara permanecerão has-
teadas em funeral, a meio-mas-
tro. O hasteamento ocorreu no 
início da tarde deste sábado, 
em breve cerimônia com a 
participação da polícia das duas 
Casas Legislativas. Enquanto 
durar o luto, estão proibidas 
quaisquer celebrações, co-
memorações ou festividades. 
Em nota, os dois presidentes 
afirmam que a medida é um 
ato de solidariedade e respeito 
do Congresso Nacional à dor 
de tantas famílias brasilei-
ras que perderam seus entes 
queridos, sem poder render-
-lhes as justas homenagens. 
“É uma tragédia que nos devas-
ta mais a cada dia. Este Parla-
mento, que representa o povo 
e o equilíbrio federativo desta 
Nação, não está indiferente a 
este momento de perda, de 
tristeza e de pesar. A situação 
que estamos vivendo é lamen-
tavelmente singular”, dizem. 
Davi e Maia destacam ainda 
que o Congresso tem feito a sua 
parte ao tomar medidas legis-
lativas de suporte às pessoas, 
aos governos e às empresas. 
“Quando se trata de proteger a 
vida dos brasileiros, que é o valor 
maior, não há dúvida quanto ao 
caminho a ser trilhado; não há 
hesitação possível”, afirmam. 
Os presidentes das duas Ca-
sas do Congresso encerram o 
documento pedindo a todos 
que mantenham as recomen-
dações das autoridades de 
Saúde, diminuindo o ritmo 
de contágio da doença, à es-
pera de um retorno seguro 
e definitivo à normalidade. 

Congresso 
decreta luto 

oficial pelas 10 
mil mortes por 

covid-19 no Brasil 

LEGISLATIVO

Anos-luz
Os políticos que atuam em Brasília, sejam deputados, 

senadores e até o presidente, sempre estão anos-luz do que 
acontece nos estados e municípios. É a outra ponta que 
eles parecem não conhecer. A Câmara pode votar amanhã 
projeto que obriga a população a usar máscaras facial de 
proteção por causa da pandemia de covid-19. A proposta é 
do deputado Pedro Lucas Fernandes (MA). Aliás, estados e 
municípios já adotaram a medida, portanto, se dependesse 
das ações de Brasília, o vírus chinês já tinha tomado conta 
de tudo.  

Opções  
O grupo de pequenos comerciantes 

continua pressionando para reduzir as 
medidas restritivas com o propósito de 
retomar suas atividades. O prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) já decidiu que conti-
nua seguindo as orientações do governo 
do estado e também das autoridades da 
área da saúde. Em função disso, corre 
no meio político que o grupo poderá 
escolher um pré-candidato a prefeito 
para apoiar no processo eleitoral. Entre 
os novatos, têm várias opções. O que 
mais tem se envolvido com a causa é 
Denílson Marsochi (Novo). 

Estação
Os líderes partidários aprovaram 

a Medida Provisória que autoriza a 
venda de imóveis da União. Estabele-
ce ainda critérios para a definição de 
valores, reajustes e da forma como os 
bens serão vendidos, detalhando os 
procedimentos licitatórios possíveis e 
até mesmo a transação direta com o 
interessado em imóvel rural ou urbano 
não ocupado. A Prefeitura de Rio Preto, 
por exemplo, poderia consultar se é 
possível comprar o prédio da estação 
ferroviária porque, como está, só serve 
para criar morcegos... que também tem 
coronavírus!

Recuperação
Projeto de Domingos Neto 

(PSD-CE) cria regras tran-
sitórias para o processo de 
recuperação judicial de em-
presas durante a pandemia 
de Covid-19 no país, cujo 
texto está sendo analisado 
pela Câmara dos Deputados. 
Entre outras alterações, pror-
roga o prazo para o início da 
execução da dívida e prevê 
a realização de assembleias 
de credores por meio virtual. 
O deputado defende o iso-
lamento social, no entanto, 
pondera que, apesar de 
salvar vidas, a medida tem 
impactos na saúde financeira 
das empresas, sobretudo das 
micro e pequenas.

Pequeno, não!
Político não gosta de adotar 

medidas impopulares, como está 
acontecendo agora, por causa do 
coronavírus, em quase todo o Bra-
sil. Ainda tem um agravante: ano 
eleitoral. A decisão do governador 
João Dória (PSDB) em esticar o 
isolamento social até 31 de maio, 
vai abalar ainda mais a estrutura 
econômica, principalmente dos 
pequenos comerciantes que não 
têm capital de giro. Apesar de ser 
difícil, os grandes comerciantes têm 
condição de arcar com as despesas 
por um determinado período, sem 
sofrimento. O pequeno, não!.

Alternativo
Prefeituras poderão usar veículos 

escolares urbano com o objetivo de 
realizar transporte alternativo de pas-
sageiros em todo o Brasil durante a 
pandemia da Covid-19. Para tanto, 
as vans escolares deverão ser devi-
damente vistoriadas e cadastradas 
nos órgãos municipais competentes, 
além de respeitar as normas para 
evitar a propagação da doença. É o 
que prevê a proposta do deputado 
federal Delegado Waldir (GO), que 
tramita na Câmara, apresentado em 
resposta à crise econômica decor-
rente da pandemia do coronavírus.

Sedento
Mesmo com o comércio funcio-

nando meia boca por causa das 
medidas restritivas para combater 
a covid-19, o Calçadão ficou mo-
vimentado ontem, véspera do Dia 
das Mães. O movimento, aliás, tem 
acontecido com frequência e se o 
comércio fosse reaberto na sua ple-
nitude hoje, seria uma explosão de 
consumidores, como acontece em 
vésperas de datas comemorativas. É 
um bom sinal! O povo está sedento 
para comprar e, principalmente, com 
uns trocados no bolso. Torcer para 
que a retomada seja arrojada.

Perverso
A Câmara vota na sessão 

de terça-feira dois vetos e 
três projetos do Executivo. 
Em relação aos vetos, os 
autores das propostas sa-
bem que elas são ilegais, 
mas contrariam pareceres 
jurídicos, insistem e aca-
bam aprovando. Depois de 
muito barulho, tudo acaba 
arquivado. Além do tempo 
perdido, gera despesa aos 
cofres públicos. Serão ana-
lisados ainda, na sessão, 
três projetos de iniciativa de 
vereadores. Projeto de Gér-
son Furquim (Podemos), por 
exemplo, propõe o cultivo da 
planta citronela para com-
bater o perverso mosquito 
da dengue.

Divulgação

Modalidade de ensino 
remoto deve vigorar 
em Cedral durante o 
período de isolamen-
to social

Três urgências estão na pauta  da 13ª Sessão 

Vereadores analisam oito 
propostas na ordem do dia da 
13ª sessão ordinária de 2020. 
Três destas propostas, que são 
do Executivo, tramitam em regi-
me de urgência especial. 

O primeiro cria funções 
de gerência para as unidades 
básicas de saúde da família 
nos bairros luz da esperança e 
fraternidade. O segundo altera 
lei complementar para adequar 
quadro de cargos em comissão 
do Semae. 

E o terceiro dispõe sobre a 
cobrança de tarifa de utilização 
voluntária das plataformas de 
embarque e desembarque na 
estação rodoviária Governador 
Lado Natel, terminal suburbano 
(intermunicipal) e outros termi-
nais no município.

Na pauta estão também 

dois vetos. O veto parcial ao 
projeto de lei complementar que 
dispõe sobre o reajuste da ta-
bela de vencimentos e salários 

dos servidores da administração 
direta e autarquias e o veto 
total ao projeto de autoria do 
vereador Fábio Marcondes, que 

altera a lei complementar nº 5, 
de 28 de dezembro de 1990, 
do estatuto dos servidores 
públicos civis, das autarquias, 
empresas e fundações públicas 
municipais, concedendo horário 
especial ao servidor que tenha 
cônjuge, filho ou dependente 
com deficiência.

Do vereador Jean Charles 
Serbeto está em discussão o 
projeto de decreto legislativo 
que autoriza a mesa diretora 
da câmara municipal a realizar 
sessão solene em homenagem 
aos componentes das forças de 
segurança pública, instituindo a 
medalha rio-pretense do mérito 
em segurança pública.

Projeto do vereador Rena-
to Pupo, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da fixação de 
cartazes ilustrativos sobre o 
método hospitalar denominado 
manobra de Heimlich, técnica 

Da REDAÇÃO

Agência SENADO

responsáveis podem aces-
sar o conteúdo a qualquer 
hora do dia conforme a sua 
disponibilidade de tempo.  

Por sua vez os pais que 
não têm acesso à internet 
e precisam do material 
impresso devem retirar o 
material didático sema-
nalmente nas unidades de 
ensino.

“A finalidade de manter 
a parceria entre escola, 
aluno e família. Novas 
atividades serão inseridas 
em todos os segmentos da 
Educação (Creche, Pré-Es-
cola, Ensino Fundamental 
Anos Iniciais e Finais) se-
manalmente”, salientou 
Isabella.

O material produzido 
foi dividido de acordo com 
as etapas da Educação 
Básica: Creche: Berçário e 
Maternal; Pré Escola: Pré I 
e Pré II; Ensino Fundamen-
tal Anos Iniciais: 1º ao 5º 
ano e Ensino Fundamental 
Anos Finais: 6º ao 9º ano.

Divulgação

Sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara e Rádio Educativa

para desobstruir vias aéreas em 
casos de engasgo, em todos os 
estabelecimentos que comercia-
lizam alimentos para consumo 
no local entra na pauta para 
discussão quanto ao mérito.

E, por fim, do vereador Ger-
son Furquim, em primeira dis-
cussão, o legislativo analisa 
matéria que dispõe sobre o 
incentivo ao cultivo das plantas 
“citronela” e “crotalária”, como 
método natural de combate ao 
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor do vírus da dengue

A 13ª sessão ordinária tem 
início às 17h, sem a participa-
ção presencial dos munícipes 
devido às normas de isolamento 
social para conter a transmissão 
do novo coronavírus. A sesso 
pode ser acompanhada ao vivo, 
no entanto, pela TV Câmara e 
também pela Rádio Educativa 
FM.
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Uma campanha realizada 
pela Unimed de Rio Preto 
vai aproximar os idosos dos 
familiares no Dia das Mães. 
A ação vai presentear institui-
ções que cuidam dos idosos 
com tablets com acesso à 
internet, doados pela SPSP 
Grupo Empresarial de Servi-
ços. Com isso, eles conse-
guirão fazer vídeochamadas 
com os familiares.

“Receber uma ligação 
por vídeo de um familiar é 
algo muito especial, ainda 
mais agora que muitos não 
podem receber visitas devido 
ao isolamento social. Tenho 
certeza que o Dia das Mães 
será ainda mais completo 
para muitos desses idosos 
que certamente irão se emo-
cionar e ficar muito felizes”, 
afirmou o vice-presidente do 
Conselho de Administração 
da Unimed Rio Preto, José 
Luis Crivellin.

As instituições serão be-
neficiadas são: Lar Esperan-
ça, Associação Evangélica 
Lar de Betânia, Lar São Vi-
cente de Paulo, Asilo de 
Schimdt e Lar dos Velhinhos 
em Mirassol. Ao todo serão 
12 tablets doados que irão 
ajudar 200 idosos. Além 
das chamadas, eles poderão 
acompanhar lives do Grupo 
Operação Alegria, formado 
por voluntários que visitam 
hospitais e asilos para con-
tar histórias, levar conforto, 
afeto e diversão.

“A alegria deles é imen-
surável. O amor da família 
é tudo e ganha ainda mais 
importância nesse momento 
difícil. Eles adoram ter esse 
contato”, comentou o gestor 
do Lar São Vicente, Paulo 
Sérgio Esteves Dias. 

A instituição tem atual-
mente 39 moradores, além 
de atender outros 33 idosos. 
“Antes alguns vinham só para 
participar das atividades e 

Projeto aproxima idosos das 
famílias no Dia das Mães

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Dona Maria testou equipamento e falou com sobrinho

Divulgação EFEITO COVID

Data será comemorada online 
por muitos e psicóloga dá dicas 
e como tornar este dia especial
O Dia das Mães é uma data 

comemorativa celebrada, no 
Brasil, no segundo domingo do 
mês de maio para homenagear 
as mulheres guerreiras e bata-
lhadores que dedicam todo o 
amor e carinho para seus filhos.

Neste ano, as comemo-
rações serão diferentes para 
muitas pessoas. Por conta do 
Covid-19 a maioria da popula-
ção está em isolamento social, 
evitando também visitar a casa 
dos pais, pois muito deles 
também fazem parte do grupo 
de risco. Mesmo longe, este é 
um dia que não deixará de ser 
comemorado.

Renata Banzato, psicóloga 
da Assosim (Associação de 
Saúde Integral Múltipla) de Rio 
Preto, ressalta qual a melhor 
forma de não deixarmos esse 

dia passar em branco e como 
podemos torná-lo especial 
mesmo com os problemas 
ocasionados pelo Coronavírus.

“Alguns filhos, mediante 
a quarenta e outras diversas 
situações, não podem estar 
próximos fisicamente a suas 
mães. Felizmente temos alguns 
recursos para amenizar isso. 
Ligar, seja via convencional ou 
através de chamada de vídeo, 
é uma forma de amenizar essa 
distância. Outra maneira, é 
demonstrar afeto e carinho, 
uma forma de acalentar os co-
rações. Por isso, não deixe de 
dizer a sua mãe o quanto ela é 
importante e especial em sua 
vida”, frisa a psicóloga.

Renato Ribeiro de Souza, 
33, é morador de Olímpia, 
e sua mãe, Eloiza Ribeiro de 
Souza, 60, é moradora de Ilha 
Solteira. Neste ano Renato não 
irá visitar sua mãe, por ela ser 
do grupo de risco, mas não irá 
deixar de comemorar esta data 
tão importante, para os dois.

“Todos os anos a família 
se reúne no Dia das Mães e 
sempre vou. Mas este ano eu e 
meus irmãos que também mo-
ram fora, vamos fazer ligação 
de vídeo na hora do almoço, 
combinamos de almoçarmos 
todos juntos por vídeo. Em 
relação ao presente estou ten-
tando mandar uma orquídea, 
só que devido a cidade ser um 
pouco menor estou encontran-
do dificuldades de encontrar 
uma floricultura que funcione 
online ou aceite pagamento 
online,” ressalta Renato. 

Neste momento inovar tem 
sido a solução. A psicóloga 
Renata Banzato dá uma outra 
dica de como fazer isso neste 
dia.

“Um vínculo tão importante 
não será abalado pela distân-
cia momentânea. Uma ideia 
é resgatar costumes antigos, 
como escrever uma carta ou 
confeccionar um cartão. A 
delicadeza de mandar flores, 
chocolates ou alguma lem-
brança, nestes momentos de 
afastamento físico, são um 
abraço a distância”, conclui a 
psicóloga.  

Isabela MARTINS Neste ano, as comemorações serão 
diferentes para muitas pessoas

Distanciamento no Dia das Mães pode ser amenizado

Unidades do Sesi na região vão 
doar 10 mil refeições por dia

As escolas do Sesi de 
todo o estado de São Paulo 
começaram nesta semana 
uma campanha que vai ofe-
recer refeições para comu-
nidades carentes. Na região, 
os municípios de São José 
do Rio Preto, Votuporanga, 
José Bonifácio, Catanduva 
e Fernandópolis distribuirão 
diariamente, de segunda 
a sábado, cerca de 10 mil 
refeições com arroz, feijão, 
proteína e legumes.

“Essa ação surgiu em uma 
conferência com o presidente 
da Fiesp, Paulo Skaf, e é uma 
sensação inexplicável para 

nós. Ver crianças dizendo 
para os pais que teriam o que 
comer naquele dia nos enche 
de alegria”, explicou o diretor 
da jurisdição do Sesi de Rio 
Preto, Marcos Kapp. 

Maior cidade do noroeste 
paulista, Rio Preto também 
será a que mais produzirá 
refeições, cerca de 5.400 
por dia. “Nossas cozinheiras, 
nutricionistas e funcionários 
que não podem fazer o tra-
balho em home-office, como 
os inspetores de alunos, por 
exemplo, estão trabalhando 
diariamente para que con-
cretizar essa ação. Quando 
as refeições ficam prontas, 
representantes das ONG’s e 

Vinicius LIMA

90 ENTIDADES BENEFICIADAS

A Amurp (Associação 
Musical Riopretense) 
está promovendo uma 
campanha virtual para 
receber doações para os 
músicos de São José do 
Rio Preto, classe forte-
mente impactada desde 
o início da pandemia do 
Covid-19.

“Nesse momento, 
muita gente não tem 
como exercer a sua pro-
fissão, por isso essa 
ação emergencial é 
muito importante, onde 
cada um contribui como 
pode”, afirma Alex Du-

Amurp realiza campanha para 
beneficiar músicos de Rio Preto Divulgação

voltavam para casa. Infeliz-
mente tivemos que suspender 
isso, pois teria o risco de con-
tágio”, afirmou Dias.

Uma das moradoras do Lar 
São Vicente, Maria Aparecida, 
de 86 anos, conseguiu falar 
com o seu sobrinho durante 
o teste do aparelho. “É uma 
coisa que me traz alegria, 
pode falar com eles e saber 
que estão bem. A gente fica 

mais confortável sabendo que 
a saúde deles tá ok. Gostaria 
de sempre poder falar com 
eles”, comentou Maria.

Além da entrega dos ta-
blets, a Unimed também 
disponibilizou uma sobremesa 
especial para as instituições 
beneficiadas. Os idosos ga-
nharam bolos individuais e 
frutas para comemorar o Dia 
das Mães.

Isabela MARTINS

entidades beneficiadas vão 
até as unidades para realizar 
o transporte e distribui-las”, 
comentou Kapp.

Ao todo, 90 instituições 
da região serão beneficiadas. 
Em Rio Preto as entidades que 
receberão as refeições são: 
Maquininha do Futuro, Paró-
quia Nossa Senhora do Brasil, 
Igreja Caminho da Verdade, 
Associação Madre Teresa de 
Calcutá, Lar Esperança, Casa 
de Cirineu, Clínica Centro Te-
rapêutico, Apae, Acirp, Frater-
na, As Valquírias, Centro Chico 
Xavier, Comunidade Terapêuti-
ca Sol, Casa da Fraternidade, 
Clínica Dhalion, Centro Social 
Estoril, Viamor, Meninas do 

Bem, Apas, Centro AELUZ, 
Centro Espirita Meimei, Paró-
quia Menino Jesus de Praga, 
PROEPAD/ Educandário, Maria 
Peregrina, bairro Vila Itália, 
Casa da Prece em Mirassol, 
Loja Cavaleiros da amizade/
fulbeas, estudantes da Unesp, 
Juntos contra a Fome, Parque 
da Cidadania, voluntário do 
HB, Pontilhão (Pedreira) e 
Queda d’água.

No âmbito estadual serão 
utilizados 1,7 tonelada de 
alimentos no preparo e serão 
distribuídas quatro milhões de 
refeições em 108 cidades em 
São Paulo. A parceria vai até o 
dia 31 de maio, podendo ser 
prorrogada ou não no futuro.Merendeiras trabalham para produzir refeições 
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nha. Serão sorteados um 
violão novo com um mês de 
aula grátis (doado pela River 
Music), um show da banda 
da Amurp, um mês de aula 
de guitarra ou baixo, entre 
outros prêmios.

“Quando tudo isso pas-
sar, sabemos que vamos 
ser os últimos a voltar ao 
trabalho, por isso precisa-
mos criar novos mecanis-
mos para oferecer à classe 
musical oportunidades de 
reverter essa situação. As 
empresas que tiverem inte-
resse, nós estamos fazendo 
parcerias, tanto para as 
doações quanto para outras 
ações”, finaliza Alex.

Ingrid GUARESCHI arte, membro da Amurp.
Quem tiver interes-

se, pode contribuir com 
a vaquinha virtual. É só 
acessar o site http://vaka.
me/1021800 e doar a 
quantia que puder. Ou se 
preferir pode doar alimen-
tos entrando em conta-
to pelo WhatsApp (17) 
98158-6147.

Todo o valor e itens 
arrecadados serão conver-
tidos em cestas básicas, 
que serão fornecidas para 
os músicos da cidade.

Para incentivar a doa-
ção, a Associação irá sor-
tear prêmios para quem 
contribuir com a campa-
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Astrônomos descobrem 
buraco negro na vizi-

nhança cósmica da Terra
Uma coisa inquestionável na pesquisa científica é que o 
avanço na astronomia é cada vez maior, devido princi-
palmente à novas tecnologias e a maior quantidade de 
astrofísicos analisando dados. Porém, nem sempre es-
sas descobertas são confortáveis, e a descoberta de um 
buraco negro na nossa vizinhança cósmica é uma delas. 
Astrônomos da ESO que trabalham no Chile liderados por 
Thomas Rivinius, descobriram o que pensam ser o vizi-
nho mais temido de todos, um buraco negro a menos de 
1000 anos luz, sendo assim o mais próximo a ser encon-
trado de nosso planeta. 
Segundo os astrônomos, se fosse uma estrela brilhante, 
sua luz seria visível aqui na Terra, o que prova a proximida-
de, é o que Carl Sagan chamava de vizinhança cósmica. 
O mais aterrador, é que se estivesse consumindo uma 
estrela vizinha, nós conseguiríamos ver facilmente o pro-
cesso. Sua presença só foi percebida devido à distorção 
orbital entre duas estrelas no sistema HR 6819, que pas-
saram a se movimentar erraticamente, comprovando que 
somente algo de grande massa cujo a luz não é percebida 
poderia produzir tal ação. 

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

Ligações ao CVV de Rio Preto 
aumentam durante a quarentena

O Centro de Valorização da 
Vida (CVV) de São José do Rio 
Preto registrou um aumento de 
quase 70% no número de ligações 
recebidas por dia. No fim de se-
mana, o índice é ainda maior, ten-
do dobrado o número de ligações. 

“A nossa ajuda vem através 
do ouvir e muitas pessoas não 
têm quem as escutem. Neste 
período de pandemia a situação 
piora ainda mais, pois muitos 
estão em isolamento social e não 
têm com quem conversar. Há um 
sentimento de solidão e medo 
da doença muito forte em quem 
realiza as ligações”, afirmou Fran-
cisco Garcia, coordenador da CVV 
de Rio Preto. 

De acordo com ele, a entidade 
costuma receber em média 130 
ligações por dia, mas que tem 
chegado a 240 nos últimos dias. 
Em um fim de semana, o CVV 
chegou a receber mais de 600 
ligações.

Atualmente, a sede no municí-
pio conta com 22 voluntários, mas 
cinco deles estão impossibilitados 
de trabalhar devido ao fato de es-
tarem no grupo de risco. Por esse 
motivo, o CVV está recrutando 
novos voluntários, pelo menos até 
o fim da pandemia. 

“Para se voluntariar a pessoa 
precisa ser maior de 18 anos, 
alfabetizada e ter quatro horas 
semanais livres para receber 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

70% A MAIS

Em um único final 
de semana o CVV 
chegou  a  a t en -
der 600 ligações 

Suspensão de aulas impulsiona ensino 
a distância, que já é maioria no Brasil
As incertezas que acom-

panham a pandemia do novo 
coronavírus trouxeram alguns 
questionamentos relacionados 
à forma de como as institui-
ções de ensino têm ministrado 
suas aulas. 

Na grande maioria dos ca-
sos, a opção encontrada para 
suavizar os impactos no siste-
ma é a do recurso de Ensino 
a Distância (EAD), aplicado 
através de aulas remotas.

“O Ensino a Distância é 
uma opção segura sim. Um 
estudo realizado pela consul-
toria SRI International, des-
tacou que alunos do sistema 
EAD apresentavam resultados 

mais relevantes do que os de 
estudantes de universidades 
presenciais. Muitos fatores 
podem ter contribuído para 
esse resultado, como o fato 
do EAD trazer recursos para 
o aprendizado colaborativo, 
difundido a prática do ensino 
unilateral: professor direto com 
o aluno”, esclarece Cristiane 
Marques, gerente de EAD do 
Instituto Pedagógico de Minas 
Gerais (Ipemig).

O Ministério da Educação, 
em 18 de março, publicou a 
Portaria nº 343, que autoriza 
a substituição de aulas pre-
senciais por aulas a distância. 
Aos poucos, escolas de ensino 
fundamental, médio e superior 
estão se adaptando e modifi-
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Durante muitos anos, os astrônomos achavam que um 
terceiro objeto deveria estar próximo, fazendo com que 
essas duas estrelas se movessem como ele. Agora, de-
pois de anos de especulação, Rivinius e sua equipe de-
cidiram dar uma nova olhada no Observatório La Silla do 
ESO no Chile. Eles rastrearam os movimentos das es-
trelas e mediram como elas oscilavam no espaço. Eles 
perceberam que as estrelas pareciam estar orbitando em 
torno de outra coisa, um objeto que era cerca de quatro 
vezes maior que o nosso Sol. Mas, à primeira vista, não 
parecia haver nada no centro deste sistema. Isso signifi-
cava que eles estavam girando em torno de uma estrela 
que era super difícil de ver ou de um buraco negro. Ape-
sar de ser em nossa vizinhança cósmica, ainda são 1000 
anos luz e mesmo assim é uma distância considerável do 
planeta Terra. Esse buraco negro é pequeno comparado 
a alguns dos outros que existem no Universo, para nível 
de comparação podemos citar o buraco negro
Caso você leitor, tenha visto algo desse meteoro ou de 
outros, pode enviar seu relato descrevendo o que viu e o 
horário no site da BRAMON ( bramon.imo.net). Veja o ví-
deo da queda do meteoro em nossa página do Fronteiras 
da Astronomia: ( http://fb.me/programafda ). 

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). 

cando o escopo para poderem 
apresentar o método. Essa 
mecânica pode ser um atributo 
ainda maior para o crescimento 
do EAD no Brasil, uma vez que 
o modelo já apresenta uma 
crescente.

Em 2019, o Censo da Edu-
cação Superior, realizado pelo 
Inep/MEC, apresentou que 
o EAD superou o número de 
matrículas do sistema de aulas 
presenciais, no ensino superior. 
Os dados revelaram que os 
cursos a distância cresceram 
mais de 5% e chegaram a mar-
ca de 7,1 milhões de alunos. 
Enquanto as faculdades pre-
senciais acumularam apenas 
6,3 milhões de alunos.

“Esse aumento no número 

de matrículas não é uma sur-
presa e acredito que o quadro 
deva expandir ainda mais. As 
medidas emergências tomadas 
por escolas e faculdades, com 
certeza comporão um certifica-
do para comprovar o quanto o 
ensino a distância é exemplar. 
Fora isso, ainda são muitos 
benefícios financeiros, práticos 
e de otimização ofertados pelo 
EAD”, destaca Cristiane.

Ela acompanha uma proje-
ção apresentada em um estudo 
feito pela Associação Brasileira 
de Mantenedoras de Ensino 
Superior (ABMES). 

Para a ABMES a projeção é 
que até 2023 haja 2.276.774 
matrículas novas de ensino su-
perior na educação a distância.

treinamento. Os plantões são de 
quatro horas também e são bem 
flexíveis para se adaptar a rotina 
dos voluntários”, explicou Garcia. 

Os interessados podem entrar 
em contato pelo e-mail riopreto@
cvv.org.br ou pelo Whatsapp (17) 

99278-6981.
Os voluntários em Rio Preto 

trabalham das 7h às 23h, mas as 
pessoas podem ligar em qualquer 
horário, pois há um esquema 
de plantões por todo o Brasil. O 
número do CVV é o 188 e a con-

Relação de pais e filhos em isolamento 
é tema de live com educadores

O Arranjo de Desenvolvi-
mento da Educação do Noro-
este Paulista – ADE Noroeste 
Paulista prepara uma nova live 
para a próxima segunda-feira, 
dia 11, às 15h, em sua página 
no facebook. O tema ‘Família: 
relação de pais e filhos em épo-
ca de pandemia’ será abordado 
no XLVI FET – Fórum Educação 
para Todos do ADE Noroeste 

Paulista com mediação do co-
ordenador executivo do Arranjo, 
Ederson Marcelo Batista, e a 
participação das psicólogas 
Fernanda Dias Sereno Molina e 
Sabrina Magossi Mainardi.

“A temática é algo muito 
importante para discutirmos 
nesta época que estamos vi-
vendo. Muitas famílias estão em 
casa e é preciso aproveitar este 
momento para gerar benefícios 
na relação entre pais e filhos e 
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também para a formação das 
crianças”, explicou Ederson 
Marcelo Batista, coordenador 
executivo do ADE Noroeste Pau-
lista e secretário da Educação de 
Votuporanga.

Fernanda Dias Sereno Molina 
é psicóloga formada pelo Centro 
Universitário de Itajubá. Especia-
lista Educação Especial Inclusiva 
pela PUC e em Terapia Sistêmica 
Familiar pela Famerp.

Sabrina Magossi Mainardi é 
psicóloga formada pela Unesp/
Assis e especialista em Psicote-
rapia Psicanalítica pelo CEPSI/SP.

Toda a população pode 
acompanhar o encontro que 
será transmitido ao vivo pelo 
facebook do ADE Noroeste 
Paulista (www.facebook.com/
adenoroestepaulista).

Gestão em tempos de 
Coronavírus

No dia 29 de abril, o ADE 
Noroeste Paulista promoveu a 

REFLEXO DO CORONAVÍRUS

primeira live via facebook. O 
XLV FET – Fórum Educação para 
Todos do ADE Noroeste Paulis-
ta contou com a participação 
simultânea de educadores e 
gestores de 65 municípios inte-
grantes do grupo e também de 
outras cidades brasileiras. Em 
pauta, os desafios da gestão es-
colar em tempos de Coronavírus. 
A transmissão está disponível no 
link www.facebook.com/adeno-
roestepaulista.

ADE Noroeste Paulista
O Arranjo de Desenvolvimen-

to da Educação do Noroeste 
Paulista – ADE Noroeste Paulista 
reúne 65 cidades da região de 
Votuporanga e é responsável 
por discutir a educação que irá 
impactar na vida de mais de 51 
mil alunos de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, de mais de 
250 Escolas Públicas Municipais 
de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental.

Divulgação

versa é feita totalmente de forma 
anônima.



Estado abre processo seletivo 
para 537 vagas na Saúde

A Fundação para o Vesti-
bular da Universidade Estadual 
Paulista (Vunesp) realizará, de 
forma gratuita, um processo de 
seleção simplificado e emer-
gencial de profissionais para a 
Secretaria Estadual de Saúde 
com vistas ao combate ao novo 
coronavírus em São Paulo. No 
total, serão 537 vagas para 
técnicos de enfermagem e mé-
dicos, com salários que variam 
entre R$ 1.200 e R$ 3.291,30.

Não será cobrada taxa de 
inscrição dos candidatos e o 
prazo para as inscrições será 
de apenas dois dias: entre 
terça-feira (12) e quinta-feira 
(14). O prazo curto se justifica 
por ser um processo seletivo 
emergencial. O resultado final 
do processo seletivo será di-
vulgado em 26 de maio, por 
meio do endereço eletrônico da 
organizadora.

O edital e todas as informa-
ções sobre o processo podem 
ser acessados pelo endereço 

eletrônico https://www.vunesp.
com.br/SESA2004. 

Referência na organização 
de vestibulares e concursos 
públicos nas mais diversas 
áreas, a Vunesp mais uma vez 
realizará o processo de forma 
gratuita, como forma de cola-
borar no combate à pandemia 
de COVID-19.

Cargos - São 356 vagas 
para o cargo de técnico de 
enfermagem, sendo 338 para 
ampla concorrência e 18 para 
pessoas com deficiência. O 
cargo exige Ensino Médio, for-
mação técnica em Enfermagem 
e ainda registro no Conselho 
Regional de Enfermagem (Co-
ren). O salário oferecido é de 
R$ 1.200, acrescido de prêmio 
de incentivo no valor de até R$ 
623,00 por jornada de trabalho 
de 30 horas por semana.

As outras 181 vagas são 
para médicos, função que exi-
ge nível Superior e registro no 
Conselho Regional de Medicina 
de São Paulo (Cremesp). A re-
muneração é de R$ 3.291,30, 
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Seleção simplificada busca atender aumento na demanda por conta da pandemia do Covid
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Fátima Cruz
Contato: (17) 99113.4901  *  E-mail: fatimacruzz@bol.com.br

EM FAMÍLIA  - Binha Bellentani Casseb ao lado do neto 
Davi  

HOMENAGEM AO DIA 
DAS MÃES  - A diretora 
do Riopreto Shopping 
Center, Ana Cristina Jal-
les Guimarães. Ela é mãe 
de Barbara, Matheus e 
Heitorzinho 

INSCRIÇÕES GRATUITAS
   EDUCAÇÃO/SOCIAL

Arquivo PESSOAL
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CASAMENTO - A colunista social Barbara Caran Azen se 
casou no mês passado com o empresário Thiago Azen. 
E a modista que confeccionou o vestido da noiva teve 
o nome guardado a sete chaves. O modelo, que fi cou o 
must, era todo feito em renda francesa nas cores pérola 
com branco. A festa de casamento será realizada em ou-
tubro. E após a celebração no civil, a mãe da noiva, Mara 
Lopes, serviu um almoço, na residência da Barbara, no 
Damha. 

Startup oferece curso de inglês online 
e gratuito com mais de 200 aulas

Não há dúvidas de que 
adquirir fluência em um se-
gundo idioma é essencial 
para incrementar o currículo 
e, também, para expandir os 
horizontes culturais. 

E neste contexto, a língua 
mais relevante, seja para 
ações relacionadas aos es-
tudos, profissão ou lazer, é 
inquestionavelmente o inglês. 

Embora não seja o idioma 
mais falado no mundo, re-
presenta a oportunidade de 
acesso a uma vasta gama de 
conteúdos globais. 

Com as recomendações 
de distanciamento social e a 
interrupção de diversas ati-

vidades motivadas pela pan-
demia do novo coronavírus, 
a startup Kultivi (www.kultivi.
com), plataforma gratuita de 
ensino que conta com mais 
de 80 cursos em diferentes 
áreas, oferece um curso com-
pleto, com mais de 200 aulas, 
para quem deseja aprender 
inglês gratuitamente.

“Desde o início do período 
de quarentena incentivado 
pelas autoridades da saúde, a 
nossa plataforma registrou um 
aumento bastante significativo 
no número de novos alunos, e 
a grande maioria tem buscado 
os cursos de idioma, espe-
cialmente o inglês”, comenta 
Cláudio Matos, um dos res-
ponsáveis da startup Kultivi. 

Hoje, a plataforma gratuita 
de ensino conta com mais de 
80 cursos em várias áreas do 
mercado. Além de idiomas, a 
startup oferece, por exemplo, 
cursos de empreendedorismo, 
medicina e voltados ao Enem 
e à OAB. 

A habilidade se comunicar 
e interagir em inglês, há muito 
tempo deixou a lista de dife-
renciais desejáveis para figurar 
entre os requisitos indispen-
sáveis a diversas profissões e 
cargos de trabalho. 

E se a dificuldade em en-
contrar tempo e oportunidade 
para iniciar o estudo do idioma 
ou aperfeiçoar os conhecimen-
tos é um dos maiores impedi-
mentos para os estudantes, as 

Da REDAÇÃO modalidades de cursos online 
e a distância oferecem uma 
solução descomplicada com o 
conforto de estudar em casa, 
muito válida para período de 
quarentena e, também, para a 
correria habitual do dia a dia. 

“Optar por um curso online 
garante não só a facilidade 
como a autonomia no apren-
dizado. O aluno consegue 
praticar e aprender no seu 
tempo, com a possibilidade 
de sempre rever o conteúdo 
completo e escolher a forma 
de memorizar e treinar que 
seja mais proveitosa e diver-
tida para ele. Além de ser um 
método que funciona para 
todas as idades”, afirma o 
especialista.

acrescida de prêmio de pro-
dutividade médica de até R$ 
4.160,70, por carga horária 
semanal de 24 horas.

As contratações serão efe-
tuadas em caráter temporário 
até que perdure o período da 
pandemia ou até o limite de 
doze meses, respeitando o 
quantitativo estabelecido em 
Autorização Governamental.

Inscrição

A seleção dos candidatos 
será feita por meio de análise de 
títulos, de caráter eliminatório 
e classificatório, onde serão 
avaliados os títulos acadêmi-
cos e a experiência profissional 
no cargo. O prazo de validade 
improrrogável do presente pro-
cesso seletivo simplificado será 
de até um ano a partir da data 
de publicação da classificação 
final.

Mais detalhes e informa-
ções sobre o processo seletivo 
podem ser obtidos no link “Fale 
Conosco” do site da Vunesp 
(www.vunesp.com.br).

Fátima CRUZ

MULHER EMPODERADA  -  Maria Mendonça é o destaque 
da coluna deste domingo 

EM DESTAQUE -  A belís-
sima Priscila Furlanetto 
Carretero, mãe do pequeno 
Pablo

Facebook 
Fátima CRUZ

DIA DAS MÃES  - A gracio-
sa Maria Giulia Pascoalao, 
com o fi lho no colo, é uma 
das homenageadas da colu-
na para o Dia das Mães, co-
memorado neste domingo, 
10 de maio  

LUTO  - O cachorro poodle 
do cantor sertanejo, Luan 
Santana, morreu no último 
domingo, 3, e o cantor fez 
uma homenagem para o 
animal no Instagram.

VISITA   - O ator global An-
tônio Fagundes foi visitar 
um lar de idosos recente-
mente. Lá falaram para ele 
que os idosos sofrem mui-
to preconceito no Brasil. 
De imediato, o ator reba-
teu dizendo que quem tem 
preconceito com  idosos 
é porque nunca teve pai, 
mãe e avós. Ageismo é o 
nome que se dá para quem 
tem preconceito com ido-
sos.

GRÁVIDOS   - O milionário 
Doda Miranda e sua espo-
sa Denize Severo anuncia-
ram que estão esperando 
um fi lho. O casal fez um 
chá revelação e contaram 
que serão papais de um 
menino. Doda já é pai de 
Vivi Miranda, de 20 anos, 
fruto de seu relacionamen-
to com Cibele Dorsa.

OPORTUNIDADE PROVAS EM NOVEMBRO

Inscrições para o Enem 2020 
começam na próxima segunda-feira

As inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2020 começam na próxima se-
gunda-feira (11) e vão até o dia 22 
de maio. Elas poderão ser feitas 
por meio da página do Enem na 
internet.

A partir deste ano o Enem terá 
duas modalidades de provas, as 
impressas, com aplicação prevista 
para os dias 1º e 8 de novembro, 
e as digitais, para os dias 22 e 29 
de novembro. 

O participante que optar por 
fazer o Enem impresso não pode-
rá se inscrever na edição digital 
e, após concluir o processo, não 
poderá alterar sua opção.

A estrutura dos dois exames 
será a mesma. Serão aplicadas 
quatro provas objetivas, constitu-

ídas por 45 questões cada, e uma 
redação em língua portuguesa. 
Durante o processo de inscrição, 
o participante deverá selecionar 
uma opção de língua estrangeira 
– inglês ou espanhol.

Neste ano, será obrigatória 
a inclusão de uma foto atual do 
participante no sistema de inscri-
ção, que deverá ser utilizada para 
procedimento de identificação no 
momento da prova. O valor da taxa 
de inscrição é de R$ 85 e deverá 
ser pago até 28 de maio.

Isenção de taxa
De acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
todos os participantes que se 
enquadrarem nos perfis especi-
ficados nos editais, mesmo sem 
o pedido formal, terão isenção 
da taxa.

Da REDAÇÃO
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 EDITAL n° 2503/2020

  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 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: WALDEMAR ALBINO DA SILVA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT. Nº: 199007
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: GABRIELLA GALAN TESCARI
COMP: 
CORR: GABRIELLA GALAN TESCARI
CAD Nº: 303428000
NOT. Nº: 198935
END: R. RAPOSO TAVARES, 76, QD 18, LOTE P, BAIRRO: 
JD PAULISTA 
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: ROSEMAR NEVES DA ROCHA
CORR: COLEMAR NEVES DA ROCHA ESPÓLIO
CAD Nº: 226396000
NOT. Nº: 198919
END: R. FRANCISCA GONÇALVES DE MOURA, 611, QD 
109, LOTE 21
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: ESPÓLIO DE MARIA REGINA LIMA
CORR: ESPÓLIO DE MARIA REGINA LIMA
CAD Nº: 226801000
NOT. Nº: 198913
END: R DR JOÃO DEOCLECIANO DA SILA RAMOS, 430, 
QD 100, LOTE 04, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: NELSON REGES FERREIRA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON REGES FERREIRA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 102512000
NOT. Nº: 198871
END: R. TUPI, 327, QD 39, LOTE B, BAIRRO: VILA RE-
DENTORA
NOME: VIEIRE SIMEI, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: VIEIRE SIMEI, ESPÓLIO
CAD Nº: 212096000
NOT. Nº: 198900
END: R. RACHID ABRÃO ZAINUM, 2406, QD 02, LOTE 
02P/, BAIRRO: JD LOS ANGELES
NOME: MARIO APARECIEDO DEMITE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 305665000
NOT. Nº: 198934
END: R. COSTA RICA, 21, QD 35, LOTE A, BAIRRO: JD 
AMERICA
NOME: MOCAIBER GORAYEB NETO
COMP: 
CORR: EUCLEDIA GODOY COSTA
CAD Nº: 208872000
NOT. Nº: 198999
END: R. DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 2422, QD 108, 
LOTE HP/, BAIRRO: BOA VISTA
                                                                                              
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

 
EDITAL n° 2504/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de 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: FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: VALDEMAR DORSE
CORR: VALDEMAR DORSE
CAD Nº: 249281000
NOT. Nº: 198853
END: R. LÁZARO MALDONADO, QD D, LOTE 13, BAIRRO: 
RES PQ DAS PERDIZES
NOME: RUBENS DE SOUZA ESPÓLIO

COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 211104000
NOT. Nº: 198863
END: R. ACCÁCIOPEREIRA, 497, QD 06, LOTE 01, BAIR-
RO: VILA MAYOR
NOME: MILTON CARLOS DA COSTA
COMP: 
CORR: MILTON CARLOS DA COSTA
CAD Nº: 215781005
NOT. Nº: 198864
END: R. ADANILO GRACIANO PIMENTEL, QD , LOTE 07, 
BAIRRO: JD ITAPEMA II
NOME: JOSÉ JORGE CURY JUNIOR
COMP: 
CORR: JOSÉ JORGE CURY JUNIOR
CAD Nº: 210875001
NOT. Nº: 198878
END: AV. COMENDADOR VICENTE FILIZOLA, QD , LOTE , 
BAIRRO: JD ALTO RIO PRETO
NOME: FERNANDO ANTÔNIO JORGE
COMP: 
CORR: FERNANDO ANTÔNIO JORGE
CAD Nº: 207903000
NOT. Nº: 198893
END: R. TIRADENTES, QD 87, LOTE CD/P, BAIRRO: BOS 
VISTA
NOME: JOSÉ EDUARDO ROMA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210571089
NOT. Nº: 198895
END: R. FRANCISCO FERNANDES ALONSO, QD 01, LOTE 
36, BAIRRO: JD HERCULANO
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: IRACEMA LEITE DA SILVA
CORR: IRACEMA LEITE DA SILVA
CAD Nº: 266105000
NOT. Nº: 198902
END: R. ANTÔNIO BELUCI, QD 17, LOTE 01, BAIRRO: 
RES JD VISTA BELA
NOME: JAQUELINE VIVIAN
COMP: 
CORR: JAQUELINE VIVIAN
CAD Nº: 302289000
NOT. Nº: 198922
END: R. DOS TREVOS, QD H, LOTE 14, BAIRRO: JD DOS 
SEIXAS
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: FERNANDO ANTÔNIO JORGE
CORR: FERNANDO ANTÔNIO JORGE
CAD Nº: 239887000
NOT. Nº: 198954
END: AV. APARECIDA DE SOUZA VETORAZZO, QD 33, 
LOTE 16, BAIRRO: RES NATO VETORASSO
NOME: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL
COMP: 
CORR: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL
CAD Nº: 203773000
NOT. Nº: 198991
END: R. OSWALDO ARANHA, 965, QD 52ª, LOTE F – DP/ - 
HP/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: EDIVALDO JACYNTO DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: EDIVALDO JACYNTO DE ALMEIDA
CAD Nº: 307041350
NOT. Nº: 198901
END: AV. DR. ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, QD 02, 
LOTE 05, BAIRRO: JD. SUZANA
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2505/2020

  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: RUBENS DE SOUZA ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 211104000
NOT. Nº: 198863

END: R. ACCÁCIOPEREIRA, 497, QD 06, LOTE 01, BAIR-
RO: VILA MAYOR
NOME: MILTON CARLOS DA COSTA
COMP: 
CORR: MILTON CARLOS DA COSTA
CAD Nº: 215781005
NOT. Nº: 198864
END: R. ADANILO GRACIANO PIMENTEL, QD , LOTE 07, 
BAIRRO: JD ITAPEMA II
NOME: ALICE MATILDE MODA DE SOUZA
COMP: 
CORR: ALICE MATILDE MODA DE SOUZA
CAD Nº: 552021016
NOT. Nº: 198868
END: AV. ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA, QD , LOTE , 
BAIRRO: FAZ SÃO PEDRO
NOME: DENISE MUNHOZ RAMIRES DE SOUZA
COMP: 
CORR: DENISE MUNHOZ RAMIRES DE SOUZA
CAD Nº: 209138000
NOT. Nº: 198876
END: R. PROFESSOR STÉLIO MACHADO LOUREIRO, 
310, QD 10, LOTE 13-12-P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: JOSÉ JORGE CURY JUNIOR
COMP: 
CORR: JOSÉ JORGE CURY JUNIOR
CAD Nº: 210875001
NOT. Nº: 198878
END: AV. COMENDADOR VICENTE FILIZOLA, QD , LOTE , 
BAIRRO: JD ALTO RIO PRETO
NOME: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JU-
DICIAL
COMP: 
CORR: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL
CAD Nº: 203773000
NOT. Nº: 198991
END: R. OSWALDO ARANHA, 965, QD 52ª, LOTE F – DP/ - 
HP/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 04 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
           

EDITAL n° 2506/2020

  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: NELSON REGES FERREIRA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: NELSON REGES FERREIRA, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 102512000
NOT. Nº: 198871
END: R. TUPI, 327, QD 39, LOTE B, BAIRRO: VILA REDEN-
TORA
NOME: FERNANDO ANTÔNIO JORGE
COMP: 
CORR: FERNANDO ANTÔNIO JORGE
CAD Nº: 207903000
NOT. Nº: 198893
END: R. TIRADENTES, QD 87, LOTE CD/P, BAIRRO: BOS 
VISTA
NOME: JOSÉ EDUARDO ROMA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210571089
NOT. Nº: 198895
END: R. FRANCISCO FERNANDES ALONSO, QD 01, 
LOTE 36, BAIRRO: JD HERCULANO
NOME: JAQUELINE VIVIAN
COMP: 
CORR: JAQUELINE VIVIAN
CAD Nº: 302289000
NOT. Nº: 198922
END: R. DOS TREVOS, QD H, LOTE 14, BAIRRO: JD DOS 
SEIXAS
NOME: MARIO APARECIEDO DEMITE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 305665000
NOT. Nº: 198934
END: R. COSTA RICA, 21, QD 35, LOTE A, BAIRRO: JD 
AMERICA
NOME: GABRIELLA GALAN TESCARI
COMP: 
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CORR: GABRIELLA GALAN TESCARI
CAD Nº: 303428000
NOT. Nº: 198935
END: R. RAPOSO TAVARES, 76, QD 18, LOTE P, BAIRRO: 
JD PAULISTA
NOME: ROSANA PEREIRA BARBOSA FARINHA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 215428000
NOT. Nº: 198936
END: R. MARIA DEL CARMEM, 245, QD 26, LOTE P/04 
P/05, BAIRRO: JD MARACANÃ
NOME: WALDEMAR ALBINO DA SILVA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: WALDEMAR ALBINO DA SILVA
CAD Nº: 207996000
NOT. Nº: 199007
END: R. TIRADENTES, 2341, QD 118, LOTE , BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: MOCAIBER GORAYEB NETO
COMP: 
CORR: EUCLEDIA GODOY COSTA
CAD Nº: 208872000
NOT. Nº: 198999
END: R. DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 2422, QD 108, 
LOTE HP/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 30 de Abril de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2507/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: VIEIRE SIMEI, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: VIEIRE SIMEI, ESPÓLIO
CAD Nº: 212096000
NOT. Nº: 198900
END: R. RACHID ABRÃO ZAINUM, 2406, QD 02, LOTE 
02P/, BAIRRO: JD LOS ANGELES
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: IRACEMA LEITE DA SILVA
CORR: IRACEMA LEITE DA SILVA
CAD Nº: 266105000
NOT. Nº: 198902
END: R. ANTÔNIO BELUCI, QD 17, LOTE 01, BAIRRO: 
RES JD VISTA BELA
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: ESPÓLIO DE MARIA REGINA LIMA
CORR: ESPÓLIO DE MARIA REGINA LIMA
CAD Nº: 226801000
NOT. Nº: 198913
END: R DR JOÃO DEOCLECIANO DA SILA RAMOS, 430, 
QD 100, LOTE 04, BAIRRO: SOLO SAGRADO I
NOME: MARIA INES DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: MARIA INES DE ALMEIDA
CAD Nº: 310551002
NOT. Nº: 198988
END: R. CEZAR PUPIM, QD H, LOTE 06, BAIRRO: JD 
GIULIANI
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP: 
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 255134000
NOT. Nº: 198916
END: R. FAHAD MOYSÉS ARID, QD J, LOTE 21, BAIRRO: 
RES. DAS AMÉRICAS
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2508/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: DIEGO FERNANDO MARQUES DA FONSECA
COMP: 
CORR: DIEGO FERNANDO MARQUES DA FONSECA
CAD Nº: 414045001
NOT. Nº: 198937
END: R. JÚLIO LOPES GIL, QD 05, LOTE 9P, BAIRRO: JD 
SÃO FRANCISCO
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
                                               CARLOS ALBERTO SAVAZO
                                               Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2509/2019

  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: J 1 EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRA-
ÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
             COMP: 
 CORR: 
 CAD Nº: 208402000
 NOT. Nº: 199004
END: R. JORGE TIBIRIÃ, 2591, QD 88, LOTE AP/, BAIRRO: 
BOA VISTA
             NOME: J 1 EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRA-
ÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA
             COMP: 
 CORR: 
 CAD Nº: 208401001
 NOT. Nº: 199005

END: R. JORGE TIBIRIÃ, 2575, QD 88, LOTE AP/, BAIRRO: 
BOA VISTA

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas         

EDITAL nº 2510/2019

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado:
       Por motivo de (é proibido lançar entulhos ou 
dejetos de qualquer espécie de veículos em logradouros 
públicos ou particulares) , a partir da ciência desta, no prazo 
imediato, nos termos da  Resolução CONAMA 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: SONIA REGINA GOMES MIGUEL
COMP:
CORR: SONIA REGINA GOMES MIGUEL
CAD Nº: 212755022
NOT Nº: 1774
END: ESTRADA MUNICIPAL, BAIRRO: JARDIM VENEZA
 
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2511/2020

  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 valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: J II AGRONEGÓCIOS S/A
COMP: JAQUELINE MENDONÇA RIBEIRO
CORR: JAQUELINE MENDONÇA RIBEIRO
CAD Nº: 263495000
MULTA Nº: 51316
END: R. CÍCERO PEDRO DA SILVA, QD 01, LOTE 09, 
BAIRRO: RES. FLORIDA PARK
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: CÉLIA ALVES DE SOUZA
CORR: CÉLIA ALVES DE SOUZA
CAD Nº: 430949000
MULTA Nº: 51437
END: R. MARTA GONÇALVES, QD 12, LOTE 01, BAIRRO: 
RES. SETSUL
NOME: ANTÔNIO L DOS SANTOS JÚNIOR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 554971000
MULTA Nº: 51446
END: R. ANTÔNIO LOPES DOS SANTOS, QD , LOTE , 
BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: LUIS ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO
COMP: 
CORR: LUIS ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO
CAD Nº: 409033002
MULTA Nº: 51456
END: R. JOÃO TONELLI, 22, QD 13-A, LOTE NP/, BAIRRO: 
JD. VITÓRIA RÉGIA
NOME: NAIR PAZOTTI DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 554884000
MULTA Nº: 51458
END: R. SEM DENOMINAÇÃO, QD , LOTE , BAIRRO: FAZ. 
LAGOA
NOME: KAROLINE CARDOSO SANTOS
COMP: 
CORR: KAROLINE CARDOSO SANTOS
CAD Nº: 902685000
MULTA Nº: 51463
END: R. ORVALINA EUGENIA DUARTE, QD 50, LOTE 2, 
BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: MANOEL ALVES FERRASOL
COMP: 
CORR: MANOEL ALVES FERRASOL
CAD Nº: 604668000
MULTA Nº: 51464
END: R. DAS HORTÊNCIAS (PARK AZUL), QD D, LOTE 15, 
BAIRRO: PARK AZUL
NOME: MANOEL ALVES FERRASOL
COMP: 
CORR: MANOEL ALVES FERRASOL
CAD Nº: 604678000
MULTA Nº: 51465
END: R. DAS HORTÊNCIAS (PARK AZUL), QD D, LOTE 25, 
BAIRRO: PARK AZUL
NOME: MANOEL ALVES FERRASOL
COMP: 
CORR: MANOEL ALVES FERRASOL
CAD Nº: 604716000
MULTA Nº: 51466
END: R. DAS HORTÊNCIAS (PARK AZUL), QD E, LOTE 36, 
BAIRRO: PARK AZUL
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE 
LTDA
COMP: MÁRCIA PERPÉTUA MOREIRA, ESPÓLIO
CORR: MÁRCIA PERPÉTUA MOREIRA, ESPÓLIO
CAD Nº: 901468000
MULTA Nº: 51472
END: R. WALTER CUSTÓDIO BORGES, QD 20, LOTE 12, 
BAIRRO: PARQUE DAS AMORAS II
NOME: NOÉ GONÇALVES DE SOUZA, ESPÓLIO DE
COMP: KLEBER MOREIRA
CORR: KLEBER MOREIRA
CAD Nº: 214415000
MULTA Nº: 51474
END: AV. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, QD 53, LOTE 01, 
BAIRRO: ELDORADO (1ª PARTE)
NOME: NELSON AUED LUCATTO
COMP: 
CORR: NELSON AUED LUCATTO
CAD Nº: 105549054
MULTA Nº: 51424

END: R. NAIR DOS SANTOS LIMA, QD 06, LOTE 10, BAIR-
RO: JD. RES. FRANCISCO FERNANDES
NOME: MARISA BERNARDI CESARINO
COMP: 
CORR: MARISA BERNARDI CESARINO
CAD Nº: 604685000
MULTA Nº: 51449
END: R. DAS HORTÊNCIAS (PARK AZUL), QD E, LOTE 05, 
BAIRRO: PARK AZUL
NOME: VERA HELENA ARID
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400031000
MULTA Nº: 51450
END: R. MARIANA B DE SOUZA, QD , LOTE , BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: LEONARDO LIMA SILVA
CORR: LEONARDO LIMA SILVA
CAD Nº: 901996000
MULTA Nº: 51459
END: R. JOÃO JOSÉ DE FREITAS (CABO FREITAS), QD 
18, LT 1, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
NOME: LUIS GUSTAVO BUOSI
COMP: 
CORR: LUIS GUSTAVO BUOSI
CAD Nº: 402058000
MULTA Nº: 51460
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 3831, QD 16, LOTE P, BAIRRO: 
VILA SANTA CRUZ
NOME: LUIS GUSTAVO BUOSI
COMP: 
CORR: LUIS GUSTAVO BUOSI
CAD Nº: 402058000
MULTA Nº: 51460
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 3831, QD 16, LOTE P, BAIRRO: 
VILA SANTA CRUZ
NOME: SONIA MARIA PATINI
COMP: 
CORR: SONIA MARIA PATINI
CAD Nº: 263409000
MULTA Nº: 51410
END: R. RIO SOLIMÕES (JÉSSICA), QD E, LOTE 9, BAIR-
RO: RES. JÉSSICA
NOME: IVONE VIEIRA ALVES
COMP: IVONE VIEIRA ALVES
CORR: IVONE VIEIRA ALVES
CAD Nº: 234526000
MULTA Nº: 51479
END: R. ITALINA FABRETTI OGER, 1628, QD 66, LOTE 19-
A, BAIRRO: CONJ HAB SANTO ANTÔNIO I
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO 
ESTADO DE SP
CAD Nº: 242704000
MULTA Nº: 51487
END: R. JOSÉ THEODORO DE MELO, QD E, LOTE , BAIR-
RO: DUAS VENDAS – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO F
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                                  

 
EDITAL n° 2512/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a  LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: CLAUDIO MARCELO LUIZ
COMP:  
CORR: CLAUDIO MARCELO LUIZ
CAD Nº: 308386000
MULTA Nº: 51433
END: R COMPANHIA DE JESUS, 1189, QD B, LOTE 05, 
BAIRRO: JD. REGINA MAURA
NOME: DIBE FAITAROUNI DE SOUZA
COMP:  
CORR: 
CAD Nº: 104160000
MULTA Nº: 51418
END: R CORONEL SPÍNOLA CASTRO, QD , LOTE 02-B P/, 
BAIRRO: VILA REDENTORA
NOME: ORDEM AUXILIADORA DAS SENHORAS EVANGÉ-
LICAS OASE
COMP:  JML FACTORING EIRELI ME
CORR: 
CAD Nº: 105516000
MULTA Nº: 51421
END: R TUPI, 2081, QD 09, LOTE 07/08, BAIRRO: UNIVER-
SITÁRIO

 São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
Inspetor Fiscal de Posturas
                                                              

 
EDITAL n°2513/2020

  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: CENTRO SOCIAL EDUCACIONAL E DESPORTIVO 
VILA TONINHO
COMP: 
CORR: CENTRO SOCIAL VILA TONINHO
CAD Nº:420824000
MULTA Nº: 51447
END: R APARECIDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 1431, QD 
17-T, LOTE 16, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: MARIA CANDIDA MARCELINO, ESPÓLIO
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COMP: 
CORR: MARIA CANDIDA MARCELINO, ESPÓLIO
CAD Nº: 420840000
MULTA Nº: 51453
END: R APARECIDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 427, QD 23-
T, LOTE 14, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: MARINO DE FREITAS CORREA
COMP: 
CORR: MARINO DE FREITAS CORREA
CAD Nº: 420841000
MULTA Nº: 51454
END: R APARECIDO ANTÔNIO DOS SANTOS, 1281, QD 
18-T, LOTE 1 E 2, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
CAD Nº: 106221000
MULTA Nº: 51425
END: R JOSÉ SCARPELLI SOBRINHO, QD 12, LOTE 20, 
BAIRRO: JD DAS VIVENDAS
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
CAD Nº: 106220000
MULTA Nº: 51426
END: R JOSÉ SCARPELLI SOBRINHO, QD 12, LOTE 21, 
BAIRRO: JD DAS VIVENDAS
NOME: JOAQUIM SIMÕES MEIRA
COMP: WALDELURDES SILVA
CORR: WALDELURDES SILVA
CAD Nº: 420375000
MULTA Nº: 51452
END: R. MARIA SIQUEIRA, QD 69T, LOTE 06, BAIRRO: 
VILA TONINHO

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                           
 Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2514/2020

    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 MATERIAIS 
DIVERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: FRANCISCO ALVES ARANTES
COMP: 
CORR:FRANCISCO ALVES ARANTES
CAD Nº: 105563000
MULTA Nº: 51422
END: R ORLANDO VESCOVI, QD 08, LOTE 04, BAIRRO: 
UNIVERSITÁRIO

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                                                  

EDITAL n° 2515/2020

  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: JOSÉ RUGGIERO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 105499010
MULTA Nº: 51429
END: R. DR. RAUL SILVA, 3266, QD 12, LOTE 08, BAIRRO: 
JD RES FRANCISCO FERNANDES
NOME: RANGEL AUGUSTO DE LIMA MIRON
COMP: 
CORR: RANGEL AUGUSTO DE LIMA MIRON
CAD Nº: 432488000
MULTA Nº: 51445
END: R. JOÃO PAES DE ARRUDA, 800, QD 29, LOTE 35, 
BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: APARECIDA ANÍZIA JACINTO, ESPÓLIO
CORR: APARECIDA ANÍZIA JACINTO, ESPÓLIO
CAD Nº: 234406000
MULTA Nº: 51476
END: R. ATÍLIO LOBANCO, 567, QD 68, LOTE 07, BAIRRO: 
JD. SANTO ANTÔNIO I

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

EDITAL n° 2516/2020

  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 ter executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA (ALTURA 
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: NELY DE GRANDI, ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: NELY DE GRANDI, ESPÓLIO DE
CAD Nº: 400408000
MULTA Nº: 51435
END: R. BARÃO DE COTEGIPE, 215, QD , LOTE , BAIR-
RO: VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020.           
                                              
   CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                      
                                           Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2517/2020

  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 terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA E PAS-
SEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 UFM 
POR METRO LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: P J HERCULANI E CIA LTDA ME
COMP: 
CORR: P J HERCULANI E CIA LTDA ME
CAD Nº: 409840000
MULTA Nº: 51473
END: AV. ROMEU STRAZZI, 1935, QD D, LOTE 12, BAIR-
RO: JD WALKIRIA
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA
COMP: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CORR: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CAD Nº: 430965000
MULTA Nº: 51470
END: R. JOSÉ FREDERICO RAMALHO, QD 12, LOTE 17, 
BAIRRO: RES. SETSUL

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020            
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2518/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO 

EDITAL n°2519/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:

NOME: DIOGO PERAL CAETANO
COMP:         
CORR:DIOGO PERAL CAETANO
CAD Nº: 200794000
MULTA Nº: 51417
END: R PRESCILIANO PINTO, 881, QD 121, LOTE H P/, 
BAIRRO:BOA VISTA

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR 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: EDIVALDO JACYNTO DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: EDIVALDO JACYNTO DE ALMEIDA
CAD Nº: 307041350
NOT. Nº: 198901
END: AV. DR. ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS, QD 02, 
LOTE 05, BAIRRO: JD. SUZANA

São José do Rio Preto, 08 de Maio de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

Vamos juntos #LutarContraACrise
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Sérgio Sampaio

DOMINGO, 10 DE MAIO DE 2020

Sincomerciários terá sorteio 
de prêmios no final do mês 
para homenagear mamães 

O  Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de 
Rio Preto  e região) decidiu comemorar de forma diferente 
o Dia das Mães. Normalmente o sindicato realizava um café 

da manhã, mas por conta das restrições impostas para o combate 
do Covid-19 irá fazer uma ação diferente com o sorteio de diversos 
prêmios para as mães comerciárias.

Segundo Márcia Caldas, presidente do sindicato, a diretoria decidiu 
o prazo para a realização do sorteio para todo o mês de maio, onde as 
comerciárias sócias do sindicato que são mamães poderão participar. 

Serão sorteados dez vales compras no valor de R$ 200 cada um e 30 
cestas básicas. 

Para participar basta à mamãe comerciária se dirigir ao Centro 
de Benefícios, no bairro Boa Vista, em Rio Preto (horário de 
funcionamento de segunda a sexta, das 9h às 18h – e aos sábados, das 
9h às 12h) ou na subsede do sindicato que fica no Centro de Mirassol 
(segunda a sexta, das 9h 
às 18h, com intervalo 
para almoço das 12h às 
13h) e ter em mãos a 
carteirinha do sindicato. 

O horário de 
funcionamento é de 
segunda a sexta, das 9h 
às 18h, em Mirassol. 

O sorteio vai acontecer 
no dia 30 de maio, no 
Centro de Benefícios 
no período da manhã 
e  será transmitido 
pelas redes sociais da 
entidade.

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

Sindalquim finaliza 
80% das negociações 
do Etanol deste ano

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Fabricação do 
Álcool, Químicas e Farma-
cêuticas) finalizou 80% das 
negociações individuais com 
as empresas do setor do 
Etanol referente à campanha 
salarial deste ano.

Segundo João Pedro Al-
ves Fi lho, presidente do 
sindicato, por conta do atual 
momento vivido por conta 
da pandemia do coronaví-
rus (Covid-19) as tratativas 
estão sendo muito difíceis 
pelo quadro geral também 
na parte econômica. Mesmo 
com isso ele afirmou que o 
sindicato buscou junto às 
empresas algo que atenda 
e não desampare os traba-
lhadores. 

Nas empresas onde os 
acordos foram fechados, 
o sindicato conquistou o 
reajuste acima da inflação 
para o Tíquete Alimentação 

em 3%, a prorrogação pelos 
próximos dois anos do paga-
mento da ‘Verba Indenizató-
ria’ (valor que substituiu nos 
últimos anos o pagamento da 
hora In Itinere) outra conquista 
foi a manutenção de todas as 
cláusulas do acordo anterior 
por mais 12 meses. 

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

O presidente salienta que 
apenas três grupos econô-
micos, infelizmente, ainda 
não apresentaram nenhuma 
proposta para seus funcio-
nários, são elas as unida-
des dos grupos: Alcoeste 
(Fernandópolis), Malosso 
(Itápolis) e Itajobi (Elisiário). 

Máscara – os diretores 
do sindicato estão percor-
rendo as empresas que 
estão funcionando das três 
categorias: Etanol, Farma-
cêutico e Químicos e estão 
entregando aos trabalha-
dores um par de máscaras 
de pano (laváveis) para que 
os trabalhadores possam 
usar no dia-a-dia fora da 
empresa e entregar para um 
familiar.  Desde o último dia 
7 é obrigatória a utilização 
de máscaras em todo o Es-
tado de São Paulo, inclusive 
em lugares abertos como 
vias públicas. 


