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Rio-pretenses encaram 
'desafio do quilo' e 

alimentam carentes
Pág. B1

Parreiras de ovos e mix de chocolates 
são apostas para Páscoa mais 'doce'

Pág. A4
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43ª Feira Espírita 
vai reunir mais 
de mil títulos 
em shopping

Expectativa dos organizado-
res do evento, que será realiza-
do entre os dias 5 e 15 deste 
mês, é vender em torno de 3,5 
mil exemplares.              Pág. B3
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ONG com 65 
felinos em busca 
de um lar precisa 

de doação de ração
Bastante conhecida nas re-

des sociais, a ‘Toca do Gato’ 
abriga, hoje, 59 adultos e seis 
filhotes, além de 40 animais 
em três colônias próximas.  Alta 
demanda faz com ração nunca 
seja suficiente. 

                           Pág. A4

RENASCER Eventos e solidariedade dão fôlego para a entidade, que atende 300 alunos com deficiências  Pág. A4

Pág. A5

Música sobre 
abandono de 

idosos alcança 
500 milhões 

de visualizações 

Pág. A3

Câmara vota veto, oito 
projetos e mais dois itens

Exposição 
celebra os 
117 anos 

de fundação 
de Olímpia
História da cidade é contada 

em fotos e vídeos. Mostra se-
gue até o dia 6.        Pág. A5
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Cláudio LAHOS
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR
DICAS

    Em razão de notícias 
do avanço do coronavírus 
na Europa, principalmente 
na Itália, ou outros países 
com casos comprovados, 
informamos que o consumidor 
caso queira cancelar a viagem 
ou remarcar, não pode ser 
prejudicado. 
   Orientamos a procurar 
o Procon SP caso decidam 
cancelar ou postergar 
sua viagem em razão 
da preocupação com o 
coronavírus. Isso porque, 
nessa hipótese específi ca, que 
não tem previsão legal, faz-
se necessário negociar com 
a empresa que não pode se 
recusar a oferecer alternativas 
ao consumidor. Ou seja,  
mesmo as empresas não tendo 
culpa, a lei reconhece que a 
parte vulnerável da relação é o 
consumidor, de modo que é ele 
quem merece especial proteção.
    Portanto, no nosso 
entendimento, consumidores 
que compraram passagens 
ou pacotes para os países 
que confi rmaram casos de 
coronavírus têm direito a fazer 
o cancelamento sem ônus ou 
negociar a remarcação com o 
pagamento de multas no menor 
valor possível. 
    Para orientar as pessoas 
como lidar com as companhias 
aéreas ou agências, SOS 
Consumidor garante que o 
consumidor terá a legislação 
brasileira a seu favor, ou 
seja, o Código de Defesa do 
Consumidor. Portanto, alterar a 
data ou cancelar em defi nitivo 
a compra do roteiro é um 
direito do consumidor, com 
base no Código de Defesa do 

Consumidor, que estabelece 
a proteção da vida, saúde e 
segurança – ou seja, garante a 
restituição do valor do pacote 
ou a troca do destino ou da 
data sem pagamentos de 
multas, tarifas ou taxas.
      Daí recomendamos 
para que turistas brasileiros 
não viajem para países com 
transmissão da nova gripe, 
principalmente China,  Coreia 
do Sul e Itália.
     É um caso de evitar uma 
pandemia. O consumidor 
tem todo o direito de optar 
pela prevenção da doença e 
não viajar. Para cancelar o 
pacote contratado ou voo o 
cliente deve entrar em contato 
previamente com a empresa, 
via e-mail ou carta registrada, 
com comprovante de envio e 
recebimento. 
     Ao formalizar a rescisão 
do contrato deve-se pedir 
a devolução dos eventuais 
valores pagos ou a suspensão 
do débito dos valores ainda 
devidos.
     SOS Consumidores orienta 
o cliente a guardar todos os 
comprovantes. A empresa deve 
informar por escrito sobre o 
prazo máximo para remarcação 
da viagem ou as restrições de 
datas para usar o pacote.
    Se o consumidor for 
obrigado a pagar qualquer 
tipo de taxa adicional ou multa 
deverá registrar, primeiramente, 
a reclamação pelo número do 
SAC (Serviço de Atendimento 
ao Consumidor) da empresa. 
Pelo SAC o consumidor 
formaliza a reclamação. Caso a 
questão não seja resolvida em 

até cinco dias, recomendamos a 
procura de um órgão de defesa 
do consumido, o Procon SP  
ou Juizados Especiais.
     De acordo com os órgãos 
de defesa dos consumidores, 
Pro Teste, IDEC e os Procons, 
o único custo que pode 
recair sobre o turista é o 
administrativo. Isso acontece 
quando as empresas envolvidas 
já tiveram de arcar com 
despesas administrativas antes 
do cancelamento, por exemplo, 
quando o bilhete aéreo já foi 
emitido. Porém, a cobrança 
deve estar prevista em contrato 
e as despesas devem estar 
comprovadas. 
 
   Reclamações

   Embora a lei defenda o 
consumidor de situações de 
risco, entidades como Procon-
SP já têm recebido reclamações 
de clientes que tiveram de arcar 
com a taxa da passagem aérea. 
Nesse caso, o consumidor 
deve tratar diretamente com a 
empresa com a qual fechou a 
viagem, pois agência de turismo 
ou a operadora não pode 
passar a bola para a companhia 
aérea. 
    Entretanto, o consumidor 
deve estar atento às mudanças 
de datas e destinos, pois estão 
sujeitos a reajuste de preços 
em função do tipo de pacote e 
do valor da passagem que varia 
de acordo como o período do 
ano. Se o cliente adia a viagem, 
terá de arcar com o valor da 
passagem para aquela data, que 
pode sofrer reajuste entre alta e 
baixa temporada.
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PROCON-SP NOTIFICA 
HEINEKEN

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Fone: (17) 3235-3929

CORONAVÍRUS: 
CONSUMIDOR TÊM 

DIREITO A CANCELAR OU 
REMARCAR PASSAGENS?

    O Procon SP, vinculado 
à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, noti� cou o Grupo 
Heineken no Brasil a prestar 
esclarecimentos sobre as 
garrafas long neck 330ml 
que podem soltar lascas 
de vidro ao abrir, causando 
lesões ou ingestão acidental 
do vidro. A noti� cação foi 
recebida na sexta-feira, dia 
21, pela empresa e deverá ser 
respondida em sete dias.
    A empresa deverá 
apresentar os esclarecimentos 
necessários para a apuração 
do caso, conforme determina 
o Código de Defesa do 
Consumidor, com informações 
claras e precisas sobre os 
riscos para o consumidor, 
com informações sobre 
quando e como foi detectado 
o problema; quais as 
consequências do defeito 
e quais riscos oferece 
para saúde e segurança 
dos consumidores; quais 
procedimentos adotados 
junto aos consumidores 
para a reparação do defeito; 
se houve acidentes e, em 
caso positivo, detalhar as 
informações sobre o fato 
incluindo quais providências 
foram tomadas
    A empresa deverá ainda 
detalhar o produto afetado 
(modelo, lote, período 
inicial e � nal de fabricação); 
apresentar e comprovar 
os anúncios publicitários 
veiculados em todos os meios 
de comunicação, indicando 
veículos, periodicidade e 
horários de inserção (plano 
de mídia) e demais meios 
utilizados; esclarecer sobre 
a quantidade dos produtos 
comercializados distribuída 
entre os Estados da Federação, 
sobre a quantidade de postos 

CANUDO PLÁSTICO 
NO ESTADO DE 
SÃO PAULO

    O Procon SP publicou, 
em 20 de fevereiro, no 
Diário O� cial, a Portaria 
61 que dispõe acerca da 
� scalização, dosimetria 
da multa e a dupla visita, 
a ser aplicada quando 
do descumprimento da 
conduta prevista na Lei 
Estadual n° 17.110 que 
proíbe o fornecimento de 
canudo confeccionado em 
material plástico no Estado 
de São Paulo.
    Portanto, a partir dessa 
portaria, a � scalização da 
referida lei foi inserida na 
rotina de � scalização do 
órgão. Em São José do Rio 
Preto e região, serão dez 
� scais que incluem mais 
essa tarefa em sua rotina de 
trabalho e � scalização.
    Como será a � scalização
 Atendendo a Lei 
Complementar 123/06, as 
microempresas e empresas 
de pequeno porte 
terão dupla visita (uma 
� scalização orientadora 
e, na segunda visita, 
constatando-se a infração, 
a empresa será autuada). As 
empresas de grande porte 
que apresentarem infração 
são autuadas de imediato.
      Valores das multas
 O descumprimento 
do disposto no artigo 
1º desta lei acarretará 
ao estabelecimento a 
aplicação de multa que 
hoje podem variar de 
R$ 552,20 a R$ 5.522,00. 
A mesma será aplicada 
em dobro em casos de 
reincidência.
     Outras ações
 O valor das multas que é 
destinado ao Procon-SP, 
50%, será aplicado em 
programas de educação, 
prevenção e � scalização 
relacionados ao consumo 
sustentável.
      O que diz a lei
 Fica proibido no Estado o 
fornecimento de canudo 
de material plástico em 
hotéis, restaurantes, 
bares, padarias, clubes 
noturnos, salões de dança 
e eventos musicais de 
qualquer espécie, entre 
outros estabelecimentos 
comerciais.
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Doces

de atendimento no Estado de 
São Paulo e o tempo médio de 
duração do atendimento.
    A Heineken está fazendo 
uma campanha de recall, 
que ela chama de recall 
voluntário, em que informa 
ter constatado alteração 
em garrafas de lotes 
especí� cos long neck 
330ml – identi� cados com 
as letras CH em alto-relevo 
na parte inferior da garrafa 
– que podem apresentar 
desprendimento de lascas 
de vidro no momento 
da abertura com risco de 
ferimento ou ingestão 
acidental.
   No comunicado, a Heineken 
orienta os consumidores a 
abrirem a garrafa seguindo 
as instruções que constam 
na tampa, ainda com mais 
cuidado, e caso identi� que 
algum problema no bocal, não 
consuma e peça substituição 
ou reembolso por meio dos 
contatos 0800 885 2462 ou 
faleconosco@heineken.com.br
     “Não se trata de uma 
campanha voluntária, mas 
de um recall, chamada 
obrigatória prevista em lei 
que tem como objetivo 
preservar a segurança e saúde 
dos consumidores”, a� rma o 
diretor executivo do Procon 
SP, Fernando Capez.  
     “A Heineken precisa cumprir 
etapas de divulgação e, em 
vez de ensinar o consumidor 
a abrir a garrafa sem se cortar, 
deve anunciar o recolhimento 
dos produtos alterados”, 
completa.
     Os consumidores que 
sofreram algum tipo de 
acidente poderão solicitar, 
por meio do Judiciário, 
a reparação dos danos 
eventualmente sofridos.

CONSUMIDORES COM VIAGEM MARCADA PARA PAÍSES COM 
CASOS COMPROVADOS

EMPRESA DEVERÁ ESCLARECER SOBRE 
RECOLHIMENTO DAS GARRAFAS COM DEFEITO
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Velha Boiadeira
A região da Santa Clara, Zona Norte, segundo mo-

radores, precisa ser mais visitada pelos políticos locais. 
Como a cidade tende a crescer para aquela região, eles 
pedem para asfaltar a estrada Boiadeira, que sai da Santa 
Clara e vai até o km 52, da BR-153. A estrada e a mata 
ciliar sofrem com a ação de pessoas, sem consciência 
ambiental, que jogam animais mortos, entulho, pneus 
e outros descartes que deveriam ser feitos em locais 
apropriados.

Vergonha
Pelo serviço pontual pres-

tado à população durante 
décadas, o Correio era orgu-
lho nacional. As correspon-
dências sempre chegavam 
às casas dos usuários com 
antecedência, permitindo 
que o pagamento fosse feito 
dentro do prazo. A pontuali-
dade, no entanto, começou a 
desandar durante o governo 
do PT. O boleto do cartão de 
crédito de um leitor venceu 
dia 25 de fevereiro, porém, o 
documento chegou três dias 
após o vencimento.  

Avante
Daniel Caldeira informou 

que está estudando a pos-
sibilidade de disputar as 
eleições para prefeito pelo 
Avante, em outubro. O incen-
tivo para disputar o processo 
eleitoral, de acordo com 
ele, vem dos trabalhadores 
associados ao Sindicato 
dos Motoristas. Depois que 
foi afastado da direção do 
sindicato, Daniel disse que 
a categoria percebeu que ele 
faz falta, e pelo trabalho feito 
em prol dos trabalhadores, 
entende que tem potencial 
para disputar o cargo.

Dinheiro fácil  
O especulador brasileiro continua usando de tudo que é 

ruim que acontece no mundo para ganhar dinheiro fácil, sem 
se preocupar se vai ou não esculhambar com a economia 
do país. Por exemplo, é o caso do valor do dólar americano, 
que disparou nos últimos dias devido o registro, no Brasil, do 
primeiro caso positivo do coronavírus. Será que é aplicação 
segura? A dívida dos EUA passa dos 22 trilhões de dólares, 
supera o PIB. Gigante também quebra...

Bugiganga/vírus
A China é a principal exportadora de bugiganga para os 

quatro cantos do Planeta. Agora, por ser um país extrema-
mente populoso, o governo chinês precisa rever a educação 
de higiene da população. Lá, tudo que se move é considera-
do iguaria e vai para a panela. Não escapa nada: morcego, 
cobra, formiga. Foi aí que escapou o coronavírus, contraído 
pelos humanos. Se não mudar o hábito, a China também 
passará a ser, no futuro, a maior exportadora de vírus.

A força
O ex-presidente desaba-

fou que foi destituído da dire-
toria do Sindicato “à força”, 
acusado de peculato. Daniel 
diz que a investigação não 
encontrou nada de errado. 
“Tudo não passou de uma 
rasteira (da oposição) que 
queria assumir o sindicato”, 
acrescenta. Informou ainda 
que a categoria percebeu 
que ele faz falta no coman-
do da instituição, já que a 
defasagem salarial atingiu 
13,8%, além de outros be-
nefícios que deixaram de ser 
conquistados.

Manifestação
Um grupo de servidores 

promete fazer manifestação 
terça-feira, na Câmara, para 
reivindicar reajuste salarial 
de 12,84%. O liberado pelo 
prefeito foi de 4,31%. Como 
a contribuição para o instituto 
de previdência foi elevado de 
11%, para 14%, o grupo acha 
que perdeu. Hoje, os repasses 
da Prefeitura e dos servidores 
atingem cerca de R$ 8 mi-
lhões/mês. Com a mudança 
da lei, o acréscimo será de 
cerca de R$ 1,1 milhão/mês.  
O superintendente Jair Moretti 
diz que o déficit atuarial é de 
R$ 1,6 bilhão.

Câmara analisa projetos relativos 
a servidores, creches e Uber

Os vereadores de Rio Preto 
analisam, na 5ª sessão ordinária 
de 2020, 11 itens, sendo um 
veto, um projeto de lei comple-
mentar, uma proposta de emenda 
à Lei Orgânica do Município e oito 
projetos de lei. O veto é sobre 
projeto do vereador Jean Dornelas 
(PSL) que prevê a obrigatoriedade 
da Prefeitura em promover inspe-
ção anual de pontes, viadutos e 
passarelas do município.

Já o projeto de lei comple-
mentar em pauta é de autoria 
do vereador Fábio Marcondes 
(PL), que garante horário es-
pecial (6 horas) aos servidores 
que possuam cônjuge, filhos ou 
dependentes com algum tipo 
de deficiência. E a proposta de 
emenda à Lei Orgânica é de Dor-
nelas, e propõe estender para 
vereadores competências antes 
exclusivas ao chefe do Executivo, 
como legislar sobre temas como 
matérias orçamentárias, tributá-
rias e fiscais.

Por fim, os oito projetos de lei 
que estão na pauta para análise 
são os seguintes:

-de Jean Dornelas (PSL), que 
dispões sobre os procedimentos 
a serem adotados por revende-
dores de veículos usados, como 
a exposição clara de preços 
e condições para a compra e 

financiamento do bem;
-também de Dornelas, o 

Plenário analisa medida que 
obriga a intervenção da Guarda 
Municipal no auxílio do trânsito 
nas vias públicas quando houver 
obras ou manutenção nos horá-
rios de pico;

-de Karina Caroline (PRB), 
que institui no município a 
Credencial para Pessoas com 
Transtorno de Espectro Autista;

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

-de Francisco Júnior (DEM), 
que dispõe sobre o Ingresso So-
cial Infanto-Juvenil, que prevê a 
reserva de ingressos em shows, 
espetáculos, parques, circos 
para jovens em situação de 
vulnerabilidade que sejam aten-
didos por entidades conveniadas 
com o Poder Público;

-de Paulo Pauléra (PP), que 
prevê a possibilidade de ma-
tricula de crianças em creches 

SESSÃO DE TERÇA

Na pauta da próxima sessão, estão oito projetos, um veto, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda
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localizadas próximas ao trabalho 
da mãe ou responsável. Hoje, o 
endereço de residência da famí-
lia é a referência para escolha 
da creche;

-de Zé da Academia (DEM), 
que retoma o vigor da lei 11.880, 
que obriga a grafia completa 
“São José do Rio Preto” em 
documentos oficiais do Poder 
Público, além de obrigar a pu-
blicação dos valores gastos em 

Desinformação
A Secretaria da Saúde precisa informar a população, 

por meio do setor de comunicação, sobre a situação 
das vacinas nos postos de saúde. Afinal, a população 
está comparecendo ou ainda é necessário enfatizar a 
necessidade da vacinação para proteger as crianças? 
A conscientização tem que vir dos pais e parece que 
eles estão com mais receio de tomar vacinas do que as 
crianças. A desinformação e as fake news têm contribuído 
para esse descalabro.

publicidade pelo Poder Executivo;
-de Jean Dornelas (PSL), que 

proíbe a contratação de pessoas 
que tenham sido condenadas 
pela Lei Maria da Penha para 
cargos em comissão na admi-
nistração municipal;

-de Renato Pupo (PSD), que 
altera a lei que regulamentou o 
transporte por aplicativos em Rio 
Preto, para permitir que os mo-
toristas utilizem carros alugados;

Manifestação
Um grupo de servidores 

promete fazer manifestação 
terça-feira, na Câmara, para 
reivindicar reajuste salarial 
de 12,84%. O liberado pelo 
prefeito foi de 4,31%. Como 
a contribuição para o instituto 
de previdência foi elevado de 
11%, para 14%, o grupo acha 
que perdeu. Hoje, os repasses 
da Prefeitura e dos servidores 
atingem cerca de R$ 8 mi-
lhões/mês. Com a mudança 
da lei, o acréscimo será de 
cerca de R$ 1,1 milhão/mês.  
O superintendente Jair Moretti 
diz que o déficit atuarial é de 

O presidente Jair Bolsona-
ro promulgou nesta sexta-fei-
ra (28) o acordo que garante 
que estudantes e docentes 
dos países do Mercosul te-
nham gratuidade na emissão 
de vistos quando solicitarem 
residência temporária em 
algum país do bloco para 
fins educacionais. O decreto 
foi publicado no Diário Oficial 
da União.

O acordo foi firmado em 
2006, em Córdoba, na Ar-
gentina, mas só entrou em 
vigor, no plano jurídico ex-
terno, em junho de 2018. O 
visto gratuito será concedido 
para a realização de cursos 
de graduação ou pós-gradu-
ação, cursos secundários de 
intercâmbio de instituições 
governamentais e não go-
vernamentais e docência ou 
pesquisa.

O benefício também vale 
para os dependentes do es-
tudante ou docente. Argenti-
na, Brasil, Paraguai e Uruguai 
são os países-membros do 
Mercosul, onde o acordo 
está em vigor.

Atualmente, turistas de 
países do Mercosul não pre-
cisam de passaporte nem 
de visto para viajar dentro 
do bloco, basta o documen-
to de identidade válido com 
foto. Já para a residência 
permanente é necessário ter 
a autorização do serviço de 
migração do país no qual se 
quer residir.

Estudantes e 
docentes do 

Mercosul têm 
visto gratuito

Agência BRASIL

Bolsonaro vai à posse do novo presidente do Uruguai hoje

O presidente Jair Bolsonaro 
embarca neste domingo (1) para 
Montevidéu, onde irá participar 
da cerimônia de posse do novo 
presidente do Uruguai, Luis La-
calle Pou. O presidente retornará 
a Brasília no mesmo dia. 

Além do chanceler brasileiro, 
Ernesto Araújo, estão confirma-
dos na comitiva o ministro do 
Gabinete de Segurança Institu-
cional (GSI), general da reserva, 
Augusto Heleno, o senador Luiz 
Carlos Heinze (PP-RS) e o depu-

tado Celso Russomano (Republi-
canos-SP).

A ida do presidente brasileiro 
a Montevidéu foi anunciada ainda 
em novembro, quando Lacalle 
venceu em uma disputa muito 
acirrada contra Daniel Martínez, 
candidato da coalizão de esquer-
da (Frente Ampla), que governava 
o país há 15 anos. Na avaliação 
do Itamaraty, a ida de Bolsonaro 
ao Uruguai marca uma nova eta-
pa da relação com o país vizinho.

À época, ao telefonar para 
parabenizar o presidente eleito 
do Uruguai, Bolsonaro disse que 

os dois tiveram uma conversa 
bastante saudável, amiga. “Ele é 
conservador, é de direita, tem um 
programa muito parecido com o 
nosso”, disse o presidente acres-
centando que também convidou 
o uruguaio a vir ao Brasil.

Venezuela
Diferentemente do Brasil, 

o governo uruguaio de Tabaré 
Vázquez não reconhece Juan 
Guaidó como presidente interino 
da Venezuela. O Uruguai também 
não integra o Grupo de Lima, 
do qual fazem parte países que 

pressionam diplomaticamente o 
ditador Nicolás Maduro a deixar o 
poder. Sobre a Bolívia, a coalizão 
derrotada no Uruguai classificou 
a renúncia do presidente Evo Mo-
rales como um “golpe de Estado” 
e expressou sua consternação 
com o “colapso do Estado de 
Direito” produzido no país.

Como as relações bilaterais 
entre Brasil e o país vizinho 
são boas, a novidade esperada 
pelo governo brasileiro é um 
alinhamento de posições no 
que diz respeito à Venezuela e 
Bolívia. “Temos indicações, por 

Agência BRASIL declarações que foram dadas, 
que haverá uma mudança de 
posição [do Uruguai] em relação 
à Venezuela e à Bolívia. Temos 
o entendimento de que essas 
mudanças nos deixam em um 
caminho mais próximo, que 
facilitará a coordenação de posi-
ções”, afirmou nesta sexta-feira 
(28) o embaixador Pedro Miguel 
da Costa e Silva, secretário de 
negociações Bilaterais e regio-
nais nas Américas do Itamaraty, 
em coletiva à imprensa sobre a 
visita do presidente brasileiro ao 
país vizinho.
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Famerp recebe novos 
residentes amanhã

A Faculdade de Medicina de 
Rio Preto (Famerp) recebe na 
próxima segunda-feira, dia 2 de 
março, seus novos residentes. 
A integração será realizada a 
partir das 7h30, no Centro de 
Convenções da faculdade.

O programa oferece 267 
vagas de 64 programas as ca-
tegorias Acesso Direto e Espe-
cialidades – Clínicas, Cirúrgicas 
e Áreas de Atuação. As provas 
foram realizadas em outubro do 
ano passado e as matrículas em 
fevereiro deste ano. 

O Programa de Residência 
Médica da Famerp 2019/2020 
bateu recorde de inscrições 
nesta edição. Foram registra-
dos 2.703 candidatos vindos 
dos 26 Estados e do Distrito 
Federal. O estado de São Pau-
lo foi responsável por 1.601, 
72,9%, do total, seguido por 
Minas Gerais (313 inscritos), 
Paraná (175), Mato Grosso do 
Sul (136) e Goiás (112).

“O recorde de inscrições é 
resultado da alta qualidade do 
nosso Programa de Residência 
Médica. Além de prezar pelas 
questões éticas e humanizadas, 
nossos hospitais-escola – o 
Hospital de Base, Hospital da 
Criança e Maternidade e o Cen-
tro de Reabilitação Lucy Montoro 
– disponibilizam aos residentes 
todas as ferramentas necessá-
rias para uma boa formação”, 
disse diretor-geral da Famerp, 
Dulcimar Donizeti de Souza

O programa mais concorrido 
foi o de Dermatologia, com 33 
candidatos por vaga, seguido por 
Cirurgia Plástica, com 30. Otor-
rinolaringologia e Oftalmologia 
registraram 29 e 24 candidatos 
por vaga, respectivamente. 
Psiquiatria completa a lista dos 
cinco mais procurados, com 22 
inscritos por cadeira.

O candidato matriculado que 
não comparecer à instituição 
para o início das atividades  será 
considerado desistente e auto-
maticamente eliminado.

Da REDAÇÃO

Todos os animais da ONG podem ser adotados

Música tocada em asilo viraliza com 
mais de 500 milhões de visualizações

O cantor e compositor 
maringaense Del Rubens Mon-
teiro, de 70 anos, compôs a 
música ‘Hoje sou um tanto 
faz para quem eu tanto fiz’ 
e foi até o Asilo São Vicente 
de Paulo, em Maringá, para 
interpretar a canção entre os 
internos da instituição. Ele 
emocionou aos idosos trazen-
do a dura realidade vivenciada 
por muitos dos presentes.

O vídeo foi gravado e lan-
çado nas redes sociais em 
fevereiro de 2019 e hoje já 
tem mais de 500 milhões de 
visualizações nas redes sociais 
e mais de 300 mil comparti-
lhamentos. Nos comentários 
do vídeo, há milhares de in-
ternautas dizendo “que vídeo 
emocionante”, “a letra desta 
música é a realidade para a 
maioria”, “que linda letra” e 
“dá para observar nos olhos 
de cada idoso o quanto a letra 
tocou neles, emocionante”. 

A música relata um pouco 
sobre o abandono dos idosos 
em asilos. “Fui para o asilo dar 

um grito de alerta aos filhos, aos 
amigos, para que visitem mais 
os asilos e que levem o seu 
calor às pessoas que um dia te 
deram a vida, juntamente com 
Deus”, frisa.

Del Rubens conta que depois 
de muito tempo, o sucesso foi 
acabando e sua família passou 
a praticamente ignorar o seu 
trabalho. “Chegou um momento 
em que gastei muito dinheiro 
para gravar o DVD, pois gastei 
com orquestra e tudo mais. E 
depois da gravação desse DVD, 
a família acabou me abandonan-
do”, salienta.

“Eu sempre levava a minha 
vizinha para visitar o senhor 
Marcelo, que estava em uma 
casa de repouso em São Pau-
lo, e isso me despertou uma 
vontade de cantar e gritar por 
aquelas pessoas que viviam 
ali, como se fosse um depósito 
de idosos. E aí comecei a criar 
músicas, e como eu também fui 
praticamente abandonado pela 
família, fiquei morando sozinho. 
Era muito estresse, depressão e 
sofrimento, não foi fácil. Então, 

com esse sofrimento que passei, 
compus a música ‘Hoje sou um 
tanto faz pra quem eu tanto fiz’’, 
e depois eu comecei a visitar 
mais os asilos”, explica Del.

E acrescenta que “comecei a 
ver que aquelas pessoas ficavam 
ali sofrendo e alguns idosos me 
diziam ‘não fala da minha fa-
mília, pois hoje a minha família 
são essas pessoas que estão 
aqui comigo’. E desde então, 
acabei fazendo a música, fui ao 
asilo e fiz o show pra eles, cantei 
canções, músicas do Roberto 
Carlos, músicas sertanejas e 
músicas de carnaval, entre ou-
tras’’, recorda.

“Já faz um ano que essa 
música é um sucesso. E daí pedi 
licença e falei: ”E agora como 
sou igual vocês, tenho 70 anos, 
vou sentar no meio de vocês e 
vou gritar para o mundo e pedir 
socorro por uma ajuda, para as 
pessoas visitarem mais e para os 
amigos, familiares terem mais 
amor e compaixão, porque na 
realidade os idosos, hoje, estão 
quase sendo descartados pelos 
filhos’’, pondera.

Del finaliza que não es-
perava que a música fosse 
ter toda essa repercussão. “A 
canção toca na Itália, França, 
Portugal e o Brasil todo conhe-
ce. Fiquei muito feliz porque 
Deus me colocou nessa mis-
são de dar esse grito de alerta 
por essas pessoas e por mim 
também. Estou levantando 
esse troféu da vitória de ser 
um digno representante das 
pessoas da minha idade na 
qual fico muito feliz e agradeço 
a todo instante a Deus por 
essa felicidade’’, conclui.

Verônica MAESTRELLA

SERVIÇO
Os convites estão sendo vendidos na unidade 
I, que fica localizada na Avenida Amélia Cury 
Gabriel, n°4701, no Jardim Soraia. Telefone: (17) 
3213-9595. Ou na unidade II, que fica localizada 
na Rua Sebastiana Candio Pereira, n° 30, ao 
lado do Petz – Avenida Juscelino Kubitschek, 
no Jardim Maracanã. Telefone: (17) 3216-9595.

Queima do Alho beneficente ajuda 
Renascer a atender 300 alunos

A Renascer é uma instituição beneficente 
de assistência social, sem fins lucrativos, 

que atende atualmente 300 crianças, 
jovens e adultos com deficiência 

intelectual e/ou deficiência intelectual e 
física 

A Associação Renascer de Rio 
Preto realiza no dia 15 de março, 
às 12h, a 11ª edição da Queima 
do Alho, no Espaço Viva Águas 
Claras I, na Rodovia Washington 
Luis, Km 426. O evento tem 
como intuito arrecadar fundos 
em prol das crianças e jovens 
deficientes. 

Os convites individuais para o 
almoço custam R$ 40 e crianças 
até nove anos não pagam. 

No convite estão inclusos 
a carne frita no tacho, que é o 
atrativo do evento, com arroz tro-
peiro, carne seca, linguiça seca, 
mandioca, torradas e patês, 
farofa, salada, feijão gordo com 
linguiça e costela. As bebidas são 
vendidas separadamente durante 
a festa.

De acordo com  o administra-
dor da instituição, Luis Henrique 
Lopes, a Queima do Alho é feita 
pela comitiva Água do Peão, atra-
vés do comissário Milton Liso que 
há 11 anos faz o  almoço para 
a entidade.

“É muito gratificante pra 
nós, da comitiva, fazer parte da 
décima primeira Queima do Alho 
da Renascer. É uma associação 

muito séria que traz grandes 
benefícios pra todos os alunos. 
E  pra nós é muito importante 
isso, faz parte do vínculo que a 
comitiva tem na parte social e 
é uma festa muito bonita, onde 
resgatamos toda a tradição das 
comitivas do Brasil, e  isso já 
vem de muitos e muitos anos. É 
importante fazermos parte dessa 
equipe, que faz tantos corações 
felizes”, destaca Milton Liso.

BENEFICENTE
A atração musical fica por 

conta da dupla Billy e Bill. Os 
cantores doaram o cachê para a 
instituição e irão fazer um show 
recheado de músicas sertanejas.

“Há 11 anos o Espaço Viva, 
onde será realizado o evento, nos 
oferece três aluguéis por ano. A 
dupla sertaneja Billy e Bill pro-
porciona a música. Tudo isso é 
doação e muito importante para 
todos nós. Neste evento tenta-
mos ter o menor custo possível, 
visando sobrar mais para as 
crianças”, relata o administrador.

No evento terá espaço para 
as crianças se divertirem como 
a mesa de ping pong, que terá 
como responsável o professor 
Bruno e as oficinas de arte, sob 
orientação de uma professora.

Verônica MAESTRELLA
redacao@dhoje.com.br

ASSOCIAÇÃO
A Renascer é uma instituição 

beneficente de assistência social, 
sem fins lucrativos, que atende 
atualmente 300 crianças, jovens 
e adultos com deficiência intelec-
tual e/ou deficiência intelectual e 
física originada de lesão cerebral 
ou não, síndrome de down e nos 
demais casos mediante critérios 
avaliados pela instituição de Rio 
Preto e outras 15 cidades da 
região.

O atendimento é realizado 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h e das 13h30 às 
17h30. Desde a sua criação, a 
Renascer já beneficiou centenas 
de pessoas, bem como seus 
familiares que, em sua maioria, 
encontravam-se em situação de 

vulnerabilidade social.
É composta por reabilitação 

clínica, Centro Educacional (En-
sino Fundamental e Educação 
Especial), Centro Dia e Centro 
de Capacitação para o Mercado 
de Trabalho. 

Atualmente, a Associação Re-
nascer conta com uma equipe de 
70 multiprofissionais que partici-
pam direta ou indiretamente no 
desenvolvimento dos atendidos.

Além disso, a entidade tem 
um grupo de 38 voluntários sen-

do pais e pessoas oriundas da 
comunidade em geral.

O administrador da institui-
ção destaca que não há idade 
específica para as pessoas 
serem atendidas. 

“Ao longo desses 26 anos 
da associação, nós viemos de-
tectando algumas necessidades 
de pessoas com deficiência e 
fomos criando algumas alças 
de trabalho, onde poderíamos 
atendê-los de maneira comple-
ta. Então, por exemplo: de zero 
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a seis anos, nós atendemos na 
reabilitação clínica. Entre as ne-
cessidades, oferecemos o aten-
dimento também para os nossos 
atendidos até 50 anos se preci-
sar. A partir dos seis anos, temos 
o Ensino Fundamental, do 1° ao 
3°, onde o intuito é trabalhar 
o máximo possível para poder 
incluir no ensino Fundamental 
Regular. E também temos o en-
sino especial, até 30 anos, que 
é o convênio com o Estado, que 
são seis salas de Ensino Especial. 
Na área da assistência social 
atendemos com o Centro Dia, 
para jovens a partir de 18 anos, 
que não tenham mais obrigato-
riedade escolar, e também são 
crianças que são encaminhadas 
pelo município de Rio Preto, e 
convênio com a Secretaria de 
Assistência’’, explicou.

Além das oficinas de música, 
teatro, dança e artes, também há 
a unidade II que fica no Jardim 
Maracanã. 

“Nesta unidade atendemos, 
no contraturno escolar, jovens 
com deficiência capacitando-os 
para o mercado de trabalho. É 
bem bacana. Tentamos dar o 
máximo possível para melhorar-
mos a qualidade de vida dessas 
pessoas com deficiência”, argu-
menta Luis Henrique.

Ao todo, a entidade atende 
300 alunos. As famílias não 
pagam absolutamente nenhum 
valor para a instituição. Todo o 
atendimento é gratuito. 

“Tudo o que a Renascer 
recebe são doações, convênios 
e parcerias com os governos 
municipal, estadual e federal”, 
finaliza o administrador.

Com 65 felinos, ‘Toca dos Gatos’ 
precisa de doação de ração

A ‘Toca dos Gatos’ de Rio 
Preto é um abrigo para gatos 
filhotes e adultos existente há 
um ano. Atualmente, são 59 
gatos adultos e seis filhotes, 
além de 40 gatos de três co-
lônias próximas da Toca.

Letícia da Silva Merici atua 
na causa animal há seis anos 
já fez parte de outro grupo de 
causas animais e é responsá-
vel pela ONG.

“Nosso foco é em castra-
ção de animais de rua e de 
pessoas carentes. Temos um 
projeto chamado CED (captu-
ra, esterilização e devolução) 
em parceria com o Bem-Estar 
Animal. Atuamos com esse 
projeto na maior parte em 
colônias. Através do CED, 
resgatamos os filhotes doáveis 
ou mais debilitados. Depois 

de reabilitados, castrados, va-
cinados e testados para FIV e 
FeLV, são encaminhados para 
adoção”, conta Letícia.

Dos gatos que vivem na 
Toca, todos estão disponíveis 
para adoção. A manutenção 
deles é quase que totalmente 
através de doações. São feitas 
rifas, bingos e o Pet Panquecas.

“A única parceria que temos 
é com o Bem-Estar animal, 
referente a castração e alguns 
atendimentos e procedimentos 
veterinários básicos. Alguns 
pets, como Rio Preto Pet 
Center, Niwa e Real Pet, nos 
ajudam muito na questão de 
arrecadação de ração. E quan-
do podem nos ajudam doando 
alguma medicação ou ração. 
Tem também algumas clínicas 
que nos ajudam facilitando 
forma de pagamento e dando 
descontos”, explica.

Os gatinhos no momento 

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

precisam de ração e claro de 
um lar que irá oferecer muito 
amor e carinho. A Toca dos 
Gatos não realiza e nem parti-
cipa de feiras. Para adotar um 
gatinho, é só entrar em contato 
diretamente com as respon-
sáveis do local. Os requisitos 
principais para quem quer ado-
tar são: apartamento telado e 
casa sem acesso à rua.

Para aqueles que por algum 
motivo não podem dar um 
lar para os gatinhos, a Toca 
precisa de doação de ração. 
“Para doar ração, a gente 
indica três locais, Rio Preto 
Pet Center, Niwa e Real Pet, 
pois entregam para a gente e 
fazem um preço mais bacana. 
Mas quem quiser comprar em 
outro local, nós buscamos ou 
quem preferir levar até nós e 
conhecer a Toca, estamos de 
portas abertas. Além de ração, 
precisamos de doações de 

produtos de limpeza, vacinas e 
vermífugos”, frisa Letícia.

“Temos algumas doações 
de ração fixas mensais, mas 
não são suficientes para o 
mês todo. Eles consomem 
170 quilos de ração por mês 
e mais 100 quilos pros gatos 
das colônias. O que ganhamos 
fixamente não é nem a metade 
do que precisamos. Então, 
toda ajuda é muito bem-vinda”, 
destaca Letícia.

O maior meio de divulgação 
da Toca são as redes sociais, 
que também são usadas para 
conscientizar a população a 
castrar e vacinar seus animais, 
como ter uma posse res-
ponsável. No facebook, você 
encontra por Toca dos Gatos 
e Instagram @toca_dosgatos.

Os interessados em realizar 
as doações ou adotar podem 
entrar em contato pelo telefone 
17 99237-5664. 

Divulgação
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Uma nova Lua no céu, 
e ninguém percebeu?

No dia 19 de fevereiro, os astrônomos do Catalina Sky Sur-
vey (CSS), que é um programa da NASA e da Universidade 
do Arizona que visa monitorar o céu noturno, descobriu uma 
nova mini ‘Lua’ que passou a ser chamada de CD3 2020. 
Segundo os astrônomos, o novo corpo celeste foi capturado 
pela gravidade da Terra e passou a orbitar o nosso planeta 
e passou desapercebido como um objeto escuro que se 
movia rapidamente pelo céu, e calculando sua trajetória 
descobriram que ele está orbitando a Terra há mais de três 
anos. 

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

Essa não é a primeira vez que encontramos ‘mini-luas’, 
a primeira foi o objeto chamado RH120, que foi captu-
rado pela Terra em setembro de 2006 e ficou em órbita 
até junho de 2007; e depois em 2016 descobriram ou-
tro objeto chamado HO3 com as mesmas característi-
cas orbitais. 
A nova mini-lua provavelmente tem entre 1,9 e 3,5 me-
tros de diâmetro, o que é mais ou menos o tamanho 
de um carro e circula nosso planeta cerca de uma vez 
a cada 47 dias, com trajetória oval ampla que vai muito 
além da órbita da Lua. Por ser pequeno e estar mais 
distante, sua visibilidade praticamente é impossível sem 
o uso de telescópios. Segundo Boris Shustov, que é di-
retor-científico do Instituto de Astronomia da Academia 
de Ciências da Rússia, o CD3 2020 orbita com mais 
dificuldade que a nossa Lua, formando uma órbita tem-
porária sem se afastar muito de nosso planeta. 
No último dia 25, o astrônomo Kacper Wierzchos com-
partilhou em seu Twitter que o coeficiente de reflexão do 
objeto indica indica que o objeto trata-se de um asterói-
de tipo C, que é composto pelos mesmos elementos de 
75% dos asteroides do sistema solar. A sua órbita não 
é estável e segundo o astrônomo Grigori Fedorets da 
Queen’s University Belfast, em abril a nossa nova Lua 
será arremessada de volta para fora do alcance de nos-
sa gravidade, como uma pedra que se solta como uma 
‘corda’ que arrebenta. 
Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica 
do CARP (Clube de Astronomia Rio Preto) com o selo de 
qualidade da SAB (Sociedade Astronômica Brasileira), 
associados da AWB (Astronomers Without Boarders) e 
UBA (União Brasileira de Astronomia)

Supermercados esperam 
vender 10% a mais na Páscoa  

As primeiras remessas de 
ovos de Páscoa já começaram 
a chegar em algumas redes 
de supermercados de Rio 
Preto e região. A procura pela 
iguaria começa a aumentar 
nesta época do ano, mesmo 
faltando mais de um mês para 
Páscoa, que será no dia 12 
de abril. 

Nas lojas do Super Muffato 
já chegaram as primeiras re-
messas de ovos de chocolate, 
como é tradição na rede. Para 
o gerente Adilson Corrêa, a 
expectativa para essa Páscoa 
é de um aumento de 10% nas 
vendas de toda categoria de 
chocolates como ovos, bom-
bons, barras e coberturas. Isso 
em comparação com o mes-
mo período no ano passado.  

“É uma previsão otimista, 
porém dentro da realidade 
atual, uma vez que a Páscoa 
é o quarto evento mais im-
portante para os brasileiros, 
depois do Natal, Dia das Mães 
e aniversário. Nesta época, os 
consumidores têm por hábito 
presentear familiares, amigos 
e colaboradores com chocola-
tes”, explica Corrêa.

Em alguns supermerca-
dos, como na rede Porecatu, 
ainda é aguardada a chegada 
dos ovos de Páscoa que está 
prevista para próxima semana. 

“Estamos montando o pla-
nejamento, mas pelo que 
estamos vendo ainda meio por 

cima, devido a reajuste de ta-
bela que teve um aumento de 
preço a gente está esperando 
uma venda um pouco menor 
que 2019”, contou Eduardo 
Pinheiro da Silva, gerente de 
compras do Porecatu. 

Wilton Soares, gerente de 
loja da rede Tonin Supermer-
cado, informou que compra-
ram mais ovos de Páscoa do 
que em 2019. “O crescimento 
do pedido foi de 10% a 12%. 
Estamos acreditando que a 
venda seja em cima desse per-
centual”, ressaltou o gerente 
que aguarda a chegada dos 
ovos que está prevista para a 
próxima semana. 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Segundo Chandelle Cristini 
Furlaneto Fogaça Silva, de 
37 anos, que trabalha como 
caixa, ela começa a observar 
os preços em março, quando 
todos os mercados estão lota-
dos de ovos de Páscoa. 

“Como eu tenho duas 
crianças pequenas, eles vão 
muito na escolha dos brinque-
dos e dependendo do brinque-
do só tem em um mercado, 
pois alguns têm fabricação 
própria”, explicou Chandelle. 

Ela também contou que 
costuma comprar os ovos por 
preferência, independente do 
preço. “Para presentear eu 
gosto da marca da Nestlé, 

que são maravilhosos. Não 
gosto de deixar para última 
semana, pois você não acha 
quase opção e tem muito 
ovos quebrados”, opinou. 

A vendedora Vitória Raquel 
Nascimento, de 19 anos, diz 
que vem observando os pre-
ços dos ovos e percebeu um 
aumento em 2020. 

“Eu vi que neste ano au-
mentou muito o valor dos 
ovos de chocolate. Costumo 
ver os preços no mercado. 
Como tenho sobrinhos dou 
uma pesquisada, vejo o que 
querem. Eles preferem aque-
les que têm brinquedinho”, 
concluiu. 

Parreiras ainda não animaram consumidores rio-pretenses a comprar ovos de chocolates

Cláudio LAHOS

OVOS DE CHOCOLATE

ANIVERSÁRIO DIA 2

Exposição ‘Olímpia 117 anos – Nossa Terra, 
Nossa Gente’ está aberta para visitação

Na próxima segunda-feira, 
dia 2, Olímpia completa-
rá 117 anos de fundação. 
Para comemorar a data, 
está sendo realizada uma 
programação especial de 
comemoração do aniversário 
do município.

Na tarde desta sexta-fei-
ra, dia 28, foi realizada uma 

cerimônia no CAT – Centro 
de Atendimento ao Turista, 
abrindo a Exposição ‘Olímpia 
117 anos – Nossa terra, Nos-
sa Gente’ que reúne fotos e 
vídeos que contam um pouco 
mais sobre a história da cida-
de. Na ocasião foi realizada 
também uma homenagem 
à família Abe, que realizou 
diversos registros fotográficos 
ao longo da história da cidade 
e marcou gerações. 

A realização é uma parce-
ria da prefeitura, por meio das 
secretariaa de Cultura, Espor-
tes e Lazer e Administração, 
com o Arquivo Público Muni-
cipal ‘Dr. Antônio Augusto Reis 
Neves’ e Associação Olímpia 
para todos.

Logo no início foi apresen-
tado um vídeo falando um 
pouco mais sobre a história 
da família Abe. Um dos mem-
bros da família falou sobre a 

Isabela MARTINS
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satisfação de receber essa 
homenagem. 

“Agradeço ao prefeito Fer-
nando por ter nos honrado, 
em nome da família Abe nós 
agradecemos. Estou aqui para 
receber essa homenagem e 
fico muito contente”, frisou.

Na ocasião, Cunha ao 
fazer o uso da palavra agra-
deceu a todos os presentes e 
envolvidos no projeto, e frisou 
sobre a importância do Arqui-
vo Público Municipal. 

“Tenho o prazer e a honra 
de participar desse projeto. 
A ideia inicial era resgatar 
memórias, registrar tudo que 
acontece atualmente para 
que as futuras gerações pos-
sam ter o registro do que 
Olímpia foi e do que Olímpia 
é”, declarou.

O prefeito aproveitou para 
falar sobre o crescimento de 
Olímpia. 

“Nós construímos essa 
cidade pujante que tenho 
prazer de como olimpiense 
ser o prefeito e deixar um 
legado também. Temos muito 
por fazer, mas já fizemos bas-
tante e todos nós sabemos 
que a cidade está sendo 
preservada, protegida, mas 
o vale do turismo tem esse 
potencial econômico que a 
gente estimula e apoia sem 
que isso contamine a quali-
dade de vida do olimpiense. 
Nossa cidade está poupada 
do crescimento dessa pu-
jança de turismo e vive uma 
melhoria de qualidade de vida 
dos serviços e da população 
em função desse crescimento 
do turismo”, destacou Cunha.

A exposição estará dis-
ponível para visitação até o 
dia 6 de março, no CAT, que 
fica localizado na Praça Rui 
Barbosa.

Isabela MARTINS
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A FOLIA ACEANA

O sorriso do presidente Jesus Martin Neto vai de orelha a orelha. 
O Rio Preto Automóvel Clube conseguiu realizar este ano um de 
seus melhores carnavais dos últimos tempos, com Bozó & Cia 
numa das noites, na sexta-feira de abertura da folia. E na outra, 
no sábado, Mestre Boca e Taufic. Veja as fotos de Jorge Maluf.

O CARNAVAL DO MONTE LÍBANO

A Diretoria Nadim Cury/ Paulo Voltarelli inspirou-se no Batman para fazer seu carnaval e lotou as 
dependências do salão de festas do clube de campo. Também pudera. A animação era da Banda 
Santa Esmeralda. Veja as fotos de Antônio Garcia. 
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Quilos que fazem a diferença
Grupo realiza desafio para 

emagrecimento com foco na 
solidariedade

Perder alguns quilos, chegar 
ao peso ideal, ficar com o corpo 
definido e/ou melhorar a saúde. 
Esses são alguns dos desejos 
de quem trava uma luta diária 
contra a balança. Para algumas 
pessoas, emagrecer é extrema-
mente difícil, pois esse desafio 
requer foco, disciplina e princi-
palmente o comprometimento.

Mas um grupo de São José 
do Rio Preto encontrou nesta 
batalha diária um grande in-
centivo: os quilos perdidos se 
transformaram em alimentos 
que fizeram a diferença na vida 
de crianças carentes.

A recepcionista Camila de 
Paula Souza, de 32 anos, foi 
quem teve a ideia desta ação 
solidária depois de entrar para 
o grupo do desafio #100Dias-
100Desculpas. 

“Há muito tempo tento 
inserir a ideia de arrecadação 
de alimentos nos locais onde 
trabalhei, mas sem sucesso. 
Sempre ouvia: ‘isso não dá 
certo’. Quando o Ulisses me 
falou desse projeto, comentei 
sobre essa ideia e ele aceitou. 
A soma dos quilos perdidos 
pelos integrantes do grupo se-
ria transformada em quilos de 
alimentos para serem doados 
para uma instituição”, afirma.

Para o educador físico Ulis-
ses Berardo, de 34 anos, o 
objetivo inicial do desafio era 
melhorar a qualidade de vida 
dos participantes e tirá-los do 
sedentarismo. Mas depois de 
inserir a ação solidária, todos 
ganharam um incentivo maior. 

“Já fui lutador de boxe ama-
dor e tinha uma rotina de trei-
nos, onde precisava me dedicar 
muito. A ideia do desafio era 
essa, dedicação sem descul-
pas. Então juntamos atividades 
físicas, alimentação saudável e 
então surgiu essa ideia da arre-
cadação de alimentos, que foi 
uma motivação extra para todo 
o grupo. As pessoas gostaram 
tanto da ideia que até quem 
não participava do desafio quis 
contribuir”, frisa.

O grupo contava com 15 
participantes e arrecadou cerca 
de 500 quilos de alimentos, 
que foram doados para o pro-
jeto Maquininha do Futuro, que 

fica no bairro São Deocleciano 
e oferece refeições e ativida-
des diárias para as crianças 
do bairro.

“Recebemos quase meia 
tonelada de alimentos e foi 
sensacional, ficamos muito 
felizes com essa iniciativa 
do grupo. Inclusive, tivemos 
contato com os participantes, 
pois levamos nossas crianças 
em um domingo na Represa 
onde o grupo treinava e foi in-
crível”, afirma Bruno Henrique 
Marques Moura, de 33 anos, 
fundador e coordenador do 
projeto.

O Maquininha do Futuro 
teve início em 2013, por ini-
ciativa de Bruno, com aulas 
de futebol em um terreno bal-
dio. Aos poucos, o projeto foi 
recebendo diversas doações 
e tomando forma, ganhando 
alambrados, concretagem, 
entre outros, e em 2018 se 
tornou parceiro da Secretaria 
Municipal de Educação, que é 
responsável pelo salário de 11 
profissionais e fornece parte da 
alimentação.

Atualmente, o projeto aten-
de 250 crianças, disponibili-
zando café da manhã, almoço, 
café da tarde e três atividades 
diárias, dentre as aulas de 
ballet, música, canto, capoei-
ra, judô, futebol e orientação 
escolar. 

“As crianças que estudam 
no período da manhã, vem à 
tarde, almoçam, fazem três ati-
vidades, tomam café e depois 
vão para casa. As crianças que 
estudam no período da tarde, 
vem de manhã, tomam café, 
fazem três atividades, almoçam 
e depois vão para a escola”, 
explica Bruno.

Além das atividades com as 
crianças, após às 18 horas o 
projeto é aberto à comunidade, 
com aulas gratuitas de capo-

eira, boxe, jiu jitsu, funcional, 
judô e muay thai.

“Nosso projeto não tem 
o objetivo de formar atletas, 
mas sim cidadãos de bem, de 
caráter e com valores, para 
que as crianças não fiquem 
nas ruas e não cometam tan-
tos erros como muitos jovens 
hoje”, frisa.

O projeto Maquininha do 
Futuro fica na Rua Benedito 
Sufredini, 300, no bairro São 
Deocleciano.

FOCO NA SOLI-
DARIEDADE

Para atingir o propósito de 
emagrecimento, bem como ar-

Ingrid GUARESCHI 
redacao@dhoje.com.br

 Crianças do projeto Maquininha do Futuro recebendo as doações

Parte dos alimentos arrecadados com o desafio 

recadar uma grande quantidade 
de alimentos com a somatória 
dos quilos eliminados, o desa-
fio uniu alimentação saudável, 
por meio de uma reeducação 
alimentar, e atividades físicas, 
sendo que o principal objetivo 
era não ter desculpas para não 
realizar as ações propostas. 

“O Ulisses disponibilizava 
alguns exercícios funcionais por 
meio de vídeos, porém diaria-
mente precisávamos fazer ativi-
dades físicas da nossa escolha 
e postar tudo, até as refeições, 
no grupo de WhatsApp do de-
safio, onde ele avaliava a nossa 
motivação e desempenho”, 
afirma Camila Souza.

“Os participantes tinham 
que criar uma rotina e fazer 
atividade todos os dias, sem 
desculpas. Poderia ser uma 
caminhada na Represa ou 
treinar na academia, o que eles 
quisessem. E em dias de chuva 
teve gente que fez atividade até 
na escadaria do prédio. Todo 
domingo a gente se reunia na 
Represa para fazer atividades 
funcionais e eu também orien-
tava para eles fazerem em 
casa”, diz Ulisses.

Ele acrescenta que “o re-
sultado é maravilhoso, poder 
mudar a vida das pessoas e 
ainda ajudar as crianças. Gra-
tidão enorme por todos que se 
envolveram nesse projeto, pois 
a gente sente que está fazendo 
a diferença no mundo”.

Além da rotina de exercí-
cios, fazia parte do desafio a 
reeducação alimentar com a 
nutricionista Camila Victorasso 
Simonato. 

“Aos poucos fui inserindo 
pequenos hábitos saudáveis na 
rotina dos participantes, como 
a ingestão de dois litros de água 
por dia e como distribuir essa 
água durante o dia, saladas no 
almoço e jantar, frutas duas 
vezes por dia e depois come-
çamos a tirar açúcar, frituras e 

produtos industrializados. Mas 
tudo foi feito gradativamente, 
semana por semana. Não 
existia um imposição e sim 
uma sugestão de cardápios”, 
comenta Camila Simonato.

No grupo do WhatsApp, a 
nutricionista também colocava 
receitas fáceis e substituições 
de alguns alimentos por outros 
saudáveis. 

“Alguns alimentos tiram a 
vontade de comer doce, então 
eu orientava que, ao invés de 
comer um doce, os participan-
tes tomassem suco de limão 
ou algo azedo para enganar o 
paladar, entre outras dicas”, 
observa.

A nutricionista afirma que já 
havia participado de outros de-
safios, mas não desta maneira 

que, além de contribuir para a 
saúde do grupo, pôde ajudar 
crianças carentes. 

“Foi maravilhoso, sentimos 
que estávamos plantando uma 
semente do bem. Logo os re-
sultados começaram a apare-
cer e foram muito satisfatórios. 
Mas essa reeducação alimentar 
vai além do grupo e dessa ar-
recadação de alimentos, pois 
sabemos que não são só os 
participantes, mas as suas fa-
mílias também são impactadas 
com a nova rotina alimentar, 
fazendo com que todos tenham 
uma vida mais saudável”.

Para Camila Souza, o proje-
to a fez ter a certeza que, com 
um propósito, tudo na vida tem 
resultado. 

“Fiz algo que jamais pensei 
que faria, ficar 100 dias focada 
na dieta e fazer entre quatro e 
cinco atividades físicas todos 
os dias, sem desculpas. A 
minha motivação era que eu 
precisava perder para outra 
pessoa ganhar. Foi desta forma 
que emagreci 20 quilos, fui do 
manequim 48 para o 44, além 
de ter ‘vencido’ a minha com-
pulsão por comer, pois lutei a 
vida toda contra isso. Admirei 
o meu suor”, finaliza Camila 
Souza.

Nosso projeto não tem o objetivo 
de formar atletas, mas sim 

cidadãos de bem, de caráter 
e com valores, para que as 

crianças não fiquem nas ruas e 
não cometam tantos erros como 

muitos jovens hoje

“

”

A ideia do desafio era essa, dedicação 
sem desculpas. Então juntamos 

atividades físicas, alimentação saudável 
e então surgiu essa ideia da arrecadação 

de alimentos, que foi uma motivação 
extra para todo o grupo

“

”

Integrantes do grupo segurando a quantidade de quilos 
que eliminaram em 100 dias
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Por UIDI MADI (@uidi.madi) 
e JUN JUNIOR (@junjunior)

As escolas de samba do Rio e São Paulo desfilaram sem 
tanto glamour, já que a verba para esse ano foi bem infe-
rior aos dos anos de ouro do samba, e as escolas tiveram 
que literalmente se mexer para entregar um bom Carnaval. 
Abaixo, listamos os destaques da folia deste ano.

Fale com a gente! - Siga @zona_pop no Instagram! Fale com a gente! - Siga @zona_pop no Instagram!

Nesta Quarta de Cinzas nasceu a filha de Ana Carolina Olivei-
ra, mãe de Isabella Nardoni, em São Paulo. Maria Fernanda 
veio ao mundo saudável e é fruto do relacionamento de Ana 
Carolina com o administrador Vinícius Francomano. Tudo de 
maravilhoso para esta família! 

Onipresente Anitta

Léo Dias prometeu um carnaval sem tanta baixaria, como era de costume no Carnaval 
da RedeTV! Neste ano, não tivemos bumbum verde nem seios à mostra, mas baixa-
rias piores aconteceram. A principal foi o assédio de Dudu Camargo, o apresentador 
queridinho de Silvio Santos no SBT contra a cantora Simony, que estava ao vivo en-
trevistando os foliões junto com o veterano Nelson Rubens. Dudu apalpou os seios de 
Simony e ela se mostrou visivelmente desconfortável.

DROPS

Sem dinheiro, sem glamour

A cantora, como todo ano, fez questão de estar em todos 
os lados da folia. Cantou em Salvador e em São Paulo e 
fez presença vip em um camarote na Sapucaí. No Rio, 
inclusive, a cantora foi vista aos beijos com David, filho do 
dono da escola de samba ‘Beija-Flor de Nilópolis’. Anitta 
não confirmou relacionamento com o rapaz, mas fotógra-
fos capturaram momentos de ‘chamego’ dos dois. Vale 
lembrar que, ano passado, a cantora foi notícia por ter 
curtido seu carnaval com os ídolos Neymar Jr e Gabriel 
Medina. 

Carnaval da RedeTV! tem menos baixaria!

Se Anitta conseguiu um tempinho para curtir a Sapucaí, 
sua ex-colega de feat Pabllo Vittar não teve tempo para 
descansar neste ano. A cantora apresentou seu ‘Bloco da 
Pabllo’, em São Paulo, cantou em um trio elétrico em Sal-
vador, lançou uma versão arrocha do single ‘Amor de Que’ 
com direito a clipe, cantou no Circo Voador no Rio de Ja-
neiro e em outros lugares. Os looks foram um caso à parte: 
teve Dora Aventureira, Unicórnio Sexy, Chapeuzinho Verme-
lho, entre outros! Pabllo arrasou! 

O tombo de Lexa
A cantora divulgou tanto que seria a nova rainha de bateria 
da Unidos da Tijuca que todos ficaram esperando muito 
samba no pé e carisma na avenida. Foi exatamente ao 
contrário. Lexa levou o maior tombo, devidamente filmada 
pelas câmeras da TV Globo, com direito a um “Levanta 
Amada”, do comentarista global Milton Cunha. Para piorar, 
fofoqueiros de plantão disseram que a mãe da cantora, 
conhecida pelas polêmicas negativas envolvendo o nome 
da filha, levou o maior pito de um dos coordenadores da 
escola, responsável pela evolução da escola. É que a mãe 
da cantora ficava gritando e atrapalhando os integrantes 
da escola, querendo filmar e fotografar o momento único 
da filha. Mãe é mãe, né? 

Pabllo Aventureira Deborah Secco e Sabrina 
Sato causaram com suas 

fantasias neste ano

Boca Rosa foi eliminada! 
A blogueira Bianca Andra-
de foi eliminada do reality 
global.

A música ‘Tudo Ok’ foi o 
grande hit do Carnaval! 
Quem não ouviu a música 
por aí? 

O ator Caio Blat mostrou 
o bumbum em um saca-
da, durante o carnaval de 
Olinda, no Recife. 

Danilo Gentili usou uma 
imagem da atriz Bruna 
Marquezine para fazer tro-
cadilho entre as palavras 
craque e crack. Mandou 
mal!

Caso Isabella Nardoni

Os bastidores do Carnaval 



Vale dos Dinossauros 
inaugura ‘pista de corrida’

Parque temático voltado 
para o entretenimento de toda 
a família, o Vale dos Dinos-
sauros de Olímpia acaba de 
inaugurar uma nova atração 
para garantir a diversão de pais 
e filhos: a ‘pista de corrida’ 
Dino Car.

A pista, que marca a primei-
ra fase da expansão do Vale 
dos Dinossauros, conta com 
dez dino carros importados da 
Ásia que atingem até 20 km/h. 
Crianças abaixo de quatro anos 
precisam da companhia dos 
pais. O passeio dura em média 
15 minutos. 

“Desde a inauguração do 
Vale, em agosto do ano pas-
sado, temos investido para 
melhorar cada vez mais a ex-
periência das famílias. A expan-
são do parque e a inauguração 
de novas atrações fazem parte 
dessas iniciativas”, destaca 
Juliano Athayde, gerente do 
Grupo Dreams.

Tarifas especiais
De março a junho, o Vale 

dos Dinossauros Olímpia ofe-

recerá 20% de desconto para 
entrada no parque (exceto 
feriados). Assim, os ingressos 
serão vendidos a R$ 48 (inteira) 
e R$ 24 (meia). Crianças de 0 
a 3 não pagam.

Sobre o parque
Instalado numa área de 

10 mil metros quadrados, o 
Vale dos Dinossauros Olímpia 
conta com 38 dinossauros 
animatrônicos, com destaque 
para o famoso Tiranossauro 
Rex. Importadas dos Estados 
Unidos e da Ásia, as réplicas 
se movimentam, emitem sons 
e até ‘respiram’, criando uma 
experiência mais realística.

Além dos dinossauros, o 
parque conta com cinema, brin-
quedoteca, playground (Dino 
Play), loja, área para escava-
ção, incubadora, Dino Banda, 
fontes luminosas, quiosques 
de sorvetes e salgados, entre 
outras atrações.

Serviço
Vale dos Dinossauros Olím-

pia. Av. Adhemar Pereira de 
Barros, 1.702, Olímpia-SP. 
Informações pelo https://valedi-
nossauros.com.br/olimpia

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Dinossauros animatrônicos, que se movimentam e emitem sons, fazem a alegria da garotada no parque temático

Divulgação
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GLAMOUR - Aline e Paulo Girardi, parabéns por mais 
um ano de casados

Fátima CRUZ
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PURO+  - Fica aqui a dica para quem precisa de praticida-
de no dia a dia, é excelente para pôs treino, adorei, show 
de bola! Esse é o recado do cantor Mariano, que faz dupla 
com Munhoz e é cliente Puro+. Alimento líquido revitali-
zante a base de abacaxi, melancia, batata doce, gengibre e 
maçã peruana. Que bom gosto! 

Albúm de FAMÍLIA

ENCONTRO DE DOUTORES NO AUTOMÓVEL CLUBE  - O 
arquiteto Anésio Jose Vetorasso era presença de desta-
que no carnaval infantil do Automóvel Clube. Em mesa 
muito animada ao som das marchinhas e muitas crianças 
fantasiadas se divertindo, ele se fazia acompanhar do en-
genheiro civil e advogado Diego Vetorasso e da belíssi-
ma nutricionista Priscila Osterno

ADVOGANDO COM AMOR  -  Os nobres advogados Diego 
Carretero e Priscila Furlaneto Carretero 

AUTOMÓVEL  
CLUBE  - No 
Carnaval infan-
til do Automó-
vel, a primeira 
dama Sueli e 
seu marido Je-
sus Martim. 
Estavam come-
morando o ani-
versário dela 
com a família 

Fátima CRUZ

ATÉ DIA 15 AMANHÃ
Shopping recebe 43ª edição 

da Feira do Livro Espírita

De 5 a 15 de março, chega 
ao Riopreto Shopping uma 
das mais tradicionais feiras da 
noroeste paulista. 

Trata-se da Feira do Livro 
Espírita, que chega a 43° edi-
ção na Praça 2 de Eventos e 
tem a realização da Use (União 
das Sociedades Espíritas Inter-
municipal de Rio Preto).

Nesta edição, o evento 
cultural e religioso traz uma 
palestra com a escritora Célia 
Diniz, autora do livro ‘Vencen-
do a Dor da Morte’, no dia 14 
de março, a partir das 10h45. 

A feira reúne mais de mil 
títulos entre livros e material 
audiovisual e oferece aos 

clientes a possibilidade de 
parcelamento, descontos e 
apresentações musicais. 

Segundo João Lúcio Cruz de 
Campos, presidente da USE, 
a meta desse ano é vender 
3.500 exemplares e destaca 
a importância da Feira. 

“A expectativa é de con-
tribuir na difusão da cultura 
por meio de obras que nos 
auxiliam a entender melhor a 
nós mesmos e o sentido da 
vida, respondendo questões 
como De onde viemos e qual 
o objetivo de estarmos aqui”, 
diz João.

Da REPORTAGEM

'Oficina Literária' será 
lançada na Empório Cultural

Nesta segunda-feira, dia 2, às 
20h, a jornalista Patrícia Buzzini 
e o presidente da Abresc – As-
sociação Brasileira de Escritores, 
João Paulo Vani, lançam o projeto 
‘Oficina Literária’ no mezanino 
da Livraria Empório Cultural do 
Riopreto Shopping.

Com encontros semanais, o 
projeto consiste em dar visibili-
dade e espaço para escritores 
amadores e profissionais produzi-
rem seus livros ao longo do ano, 
partilhando as ideias e favore-
cendo a experiência literária. Os 
livros finalizados entrarão para o 
processo de publicação a partir de 

janeiro de 2021.
Segundo Patrícia Buzzini, uma 

das idealizadoras do projeto, o 
intuito é aperfeiçoar o trabalho 
dos escritores rio-pretenses e dar 
destaque para novos projetos lite-

rários. “Toda a semana vamos nos 
encontrar e favorecer a troca de 
ideias, falar sobre a produção dos 
livros, sobre a rotina de trabalho 
dos escritores e sobre a experiên-
cia na escrita”.

Patrícia destaca também a re-
alização de palestras e workshops 
gratuitos e abertos a toda popu-
lação. 

Para participar basta ir aos 
encontros que acontecerão toda 
segunda-feira, às 20h, na Empório 
Cultural, o projeto conta com o 
apoio da Abresc e do Grupo Diário 
da Região. O coquetel de lança-
mento acontece no dia 2 e conta 
com a presença do cartunista Lézio 
Jr. fazendo caricaturas ao vivo.

Da REPORTAGEM Divulgação
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Sindicatos convidam

trabalhadoras para Caminhada

O MSU (Movimento Sindical Unificado), que é composto por 
13 sindicatos de trabalhadores de São José do Rio Preto, 
realiza no próximo domingo, dia 8, a sua 1ª Caminhada do Dia 

Internacional da Mulher.
     A proposta do MSU é fazer uma atividade em primeiro lugar para 
homenagear as mulheres pelo seu dia, mas também alertar a população 
sobre a luta de todos contra a violência praticada contra as mulheres. 
    Foram confeccionados kits contendo uma camiseta e um boné que 
trazem como destaque o Disque 180 que é o telefone no qual as pessoas 
podem denunciar abusos e violência contra as mulheres. 
    Para participar da caminhada e ter direito a um kit as trabalhadoras 
podem procurar um dos 13 sindicatos organizadores para preencher a 
ficha de inscrição. Para ter direito ao kit é necessária a doação de 5 kg 
de arroz. Este alimento, segundo os organizadores, serão entregues a 
diversas entidades da cidade.
    A caminhada vai acontecer no próximo domingo - Dia Internacional 
de Mulher (8 de março) e a concentração será no Júpiter Olímpico, às 8 
horas. 
    As inscrições podem ser feitas nos seguintes sindicatos: SETH, 
Sincomerciários, Sindicato dos Servidores, Sinpro, Siticom, SEAAC, 
Sindalquim, SindiNorte, Sindicato dos Frentistas, Sindicato dos 
Motoristas, SinSaúde, Sindicato da Alimentação e Sindhoteleiros. 

Aulão e café da 
manhã agitam 
comerciários

Na semana que antecede o Dia 
Internacional da Mulher (8 de mar-
ço) as comerciárias terão diversas 
atividades.

A semana começa com quatro 
dias de Aulão no Clube Social, no 
bairro Nova Redentora, onde as 
comerciárias poderão levar um con-
vidado para participarem de aulas 
de Zumba, Hidroginástica e Axé. 

Segundo Selma Ferrassoli, vi-
ce-presidente do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados no Co-

mércio de São José do Rio Preto 
e região), na segunda e na quarta 
tem aula de Zumba, às 19h50 e 
19h10, respectivamente. 

A aula de Hidrog inást ica 
acontece na te rça- fe i ra ,  às 
18h45, e o Axé na quinta-feira, 
às 18h45. “Fica a convite a todas 
e todos para participarem desta 
semana e para quem gostar é 
só de inscrever para participar 
das aulas que acontecem todas 
as semanas”, salientou Selma.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com 

Café da Manhã 
O tradicional Café da Manhã do Dia Internacional da Mulher 

acontece na próxima sexta-feira, dia 6,  das 7h30 às 9h30, 
no Centro de Benefícios, na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, 
Boa Vista. Como sempre acontece a atividade tem como ob-
jetivo presentear a mulher comerciária e conscientizar sobre 
as lutas que a mulher que tem vencer diariamente. Serão 

feitos sorteios de brindes para as comerciárias presentes.

Pautas do Etanol 
e Farmacêutico 
em debate com a 
categoria

        O Sindalquim (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

da Fabricação do Álcool, Químicas e Farmacêuticas) finalizou 

na semana passada as assembleias do setor Farmacêutico e deve 

concluir as do setor sucroalcooleiro (Etanol) nesta semana. 

       Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do sindicato, 

no setor Farmacêutico 99% dos trabalhadores aprovaram a pauta 

que contém um pedido de reposição de 100% do INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor) mais 3% de ganho real, PLR 

(Participação nos Lucros e Resultados) de dois pisos normativos 

e um Tíquete Alimentação de R$ 459,00.

      Já no setor do Etanol as assembleias devem ser finalizadas 

no início desta semana. A recepção por parte dos trabalhadores 

também está sendo positiva, segundo o sindicalista. O pedido do 

Etanol quer a reposição de 100% do INPC mais 2% ganho real.    

    “A dificuldade neste setor diz respeito à negociação da Verba 

Indenizatória que tem quer ser feita todos os anos. Vamos lutar 

para o nosso trabalhador não perder”, afirmou Alves Filho. 

    Ambas as pautas do Farmacêutico e do Etanol serão entregues 

aos respectivos sindicatos patronais na próxima sexta-feira, dia 6.

Homenagem - como acontece todos os anos a direção do 

Sindalquim está indo a base e entregando um presentes para todas 

as trabalhadores em alusão ao Dia Internacional da Mulher. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

Feticom tem reunião 
dia 10 de março

A Feticom (Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e Mobiliário do Estado 
de São Paulo) tem reunião com todos os seus 
sindicatos filiados no próximo dia 10.
Segundo Nelson Ioca, presidente do Siticom 
Rio Preto (Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e Mobiliário de 
São José do Rio Preto e região), o objetivo 
da reunião é traçar as estratégias e pautas 
unificadas para as negociações do primeiro 
semestre dentre elas a do setor da Construção 
Civil que tem como data base o dia 1º de maio.
No que diz respeito a essa campanha salarial 
atividades de lançamento devem acontecer 
nos principais centros do Estado, incluindo 
Rio Preto. “Possivelmente iremos fazer como 
em outros anos, onde sindicalistas de outras 
localidades participarão do lançamento em cada 
cidade escolhida”, salientou Ioca.
Além da Construção, as negociações do 
primeiro semestre são a do setor de Produtos 
de Cimentos, Cerâmica Regional e Móveis. Esta 
última negociação é feita regionalmente com 
participação do Siticom Rio Preto junto com o 
sindicato dos trabalhadores de Mirassol.
Em todas as tratativas o sindicalista alerta que 
a primeira grande batalha é conseguir manter 
todas as cláusulas das convenções ou acordos 
anteriores. “Após a Reforma Trabalhista é uma 
luta todos os anos para mantermos os direitos 
conquistados no passado com muito suor”, 
afirmou Ioca.
Depois de vencida esta etapa a reposição das 
perdas inflacionárias mais ganho real vira o foco 
das negociações. Em todos os momentos Ioca 
convoca os trabalhadores para participarem e 
não deixarem o sindicato sozinho nesta batalha. 
“É importante estarmos juntos para primeiro 
manter e depois conquistar algo a mais para 
todos”, finalizou o presidente do Siticom. 

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com 

Rancho de Pesca 
de Cardoso

O  Sindicato dos Frentistas tem uma opção de lazer no 
município de Cardoso (127,2 km de Rio Preto) é o 
Rancho de Pesca da categoria.

Para utilizar o espaço que fica a poucos metros da prainha de 
Cardoso o frentista pode fazer a reserva por telefone 17 3219-
9400 ou ir pessoalmente à sede do sindicato, rua Eurides da 
Cruz, 164, Jardim Paraíso.

Ao todo, são oito ranchos individuais para que o frentista e 
seus dependentes possam desfrutar momentos de descanso e 
diversão. No local existe uma piscina para atender a todos.

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com 
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 EDITAL n° 2323/2020

  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: JOSE RUGGIERO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 105499010
NOT. Nº: 197069
END: R RAUL SILVA- DR, 3266, QD 12, BAIRRO FRANCISCO 
FERNANDES – JD. RES.
NOME: SIND EMPREG AGENTES AUT COM EMP PERICIAS 
SJRP REG
COMP:
CORR: SIND EMPREG AGENTES AUT COM EMP PEREICIA 
SJRP REG
CAD Nº: 400847000
NOT. Nº: 197169
END: R SANTOS DUMONT, 206, QD 15, LOTE D/P, BAIRRO ER-
CÍLIA – VILA
NOME: LORRANE DOS SANTOS BATISTA
COMP:
CORR: LORRANE DOS SANTOS BATISTA
CAD Nº: 432483000
NOT. Nº: 196589
END: R JOÃO PERES DE ARRUDA, 750, QD 29, LOTE 30, BAIR-
RO DA FRATERNIDADE – PQ. RES.
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: TOSHIHIRO YATSUDA, ESPOLIO DE
CORR: TOSHIHIRO YATSUDA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 226809000
NOT. Nº: 197072
END: R JOÃO DEOCLECIANO DA SILVA RAMOS- DR, 530, 113, 
LOTE 10, BAIRRO SOLO SAGRADO I 
 R JOSÉ TESSAROLO, 34,M QD C, LOTE 23, BAIRRO WALDE-
MAR DE OLIVEIRA VERDI – DIST. IND.
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS 
SPE LTDA
COMP: CARLOS NUNES DOS SANTOS
CORR: CARLOS NUNES DOS SANTOS 
CAD Nº: 256595000
NOT. Nº:196948
END: R JOANA COSTA DE OLIVEIRA, QD 08, LOTE 28, BAIRRO 
MIRANTE – RES.
NOME: JOSÉ NERY DE CARVALHO ESPOLIO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 409839020
NOT. Nº: 197166
END: AV ROMEU STRAZZI, 1791, QD 19, LOTE 14, BAIRRO 
CIDADE NOVA – PQ. RES.
NOME: JAYME SIGNORINI
COMP: 
CORR: JAYME SIGNORINI
CAD Nº: 302497000
NOT. Nº: 195979
END: TV TULIPAS – DAS, 82, QD, LOTE, BAIRRO MACENO – 
VILA
NOME: MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: W I M PALKA REFIGERAÇÃO ME
CORR: WIM PALKA E CIA LTDA
CAD Nº: 421141000
NOT. Nº: 196854
END: AV TANCREDO NEVES, 240, QD H, LOTE 22-23, BAIRRO 
TANCREDO NEVES – MINIDIST.IND.

NOME: MIGUEL FUSCALDO
COMP: 
CORR: MIGUEL FUSCALDO
CAD Nº: 308965000
NOT. Nº: 197186
END: R ERNANDO NORA, 55, QD 12, LOTE 02, BAIRRO FUS-
CALDO – JD.
NOME: DANIEL SUZIGAN MANO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 100277000
NOT. Nº: 197068
END: R QUINZE DE NOVEMBRO, 3550, QD 33, LOTE EP/, BAIR-
RO CENTRO
NOME: LUIZ COELHO DE CARVALHO
COMP: 
CORR: LUIZ COELHO DE CARVALHO
CAD Nº: 303781000
NOT. Nº: 197102
END: R ANHANGUERA, 159, QD 23, LOTE L/P, BAIRRO PAULIS-
TA – JD.
NOME: VIADUPLA ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE BENS LTDA

COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 401784000
NOT. Nº: 197156
END: AV SAUDADE – DA, 3576, QD 07, LOTE A-B P/, BAIRRO 
SANTA CRUZ- VILA
                                                                                               São 
José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

EDITAL n° 2324/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente 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: LUIZ GERALDO ARROYO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: LUIZ GERALDO ARROYO, ESPOLIO DE 
CAD Nº: 200969000
NOT. Nº: 196925
END: R FLORIANO PEIXOTO, 940, QD 156, LOTE G-P, BAIRRO 
BOA VISTA
NOME: ANTONIO JOSE ROZAN ESPOLIO
COMP: 
CORR: ANTONIO JOSE ROZAN ESPOLIO
CAD Nº: 317153000
NOT. Nº: 197113
END: R ONOFRE GOMES DE CARVALHO, 96, QD 42, LOTE 
09,BAIRRO SÃO DEOCLECIANO
NOME: NIVALDO ANTONIO BRIGATO
COMP: 
CORR: NIVALDO ANTONIO BRIGATO 
CAD Nº: 215422000
NOT. Nº: 197115
END: R DOMINGOS COELHO, 295, QD 25, LOTE 14P/, BAIRRO 
MARACANÃ- JD.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020.
                                               CARLOS ALBERTO SAVAZO                        
                                               Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2325/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionados: Por não Desimpedir boca de lobo (remover 
obstáculo), no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 6499/96 (31-49) sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: JUMI PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP:
CORR: CLODOALDO SARDILLI
CAD Nº: 402717000
NOT Nº: 197014 
END: R SALDANHA MARINHO, 3644, QD 03, LOTE 06/P, BAIRRO 
AURORA - VILA
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
                                                CARLOS ALBERTO SAVAZO                        
                                               Inspetor Fiscal de Posturas   

EDITAL n° 2326/2020

  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: HELDER JESUS ELIAS DE ALMEIDA
COMP:
CORR:
CAD Nº: 519030003
NOT. Nº: 197027
END: R JOSÉ SCAMARDI, 223, QD 03, LOTE 17 A 21, BAIRRO 
WALDEMAR DE OLIVEIRA VERDI – DIST IND.
NOME: JOSÉ NERY DE CARVALHO ESPOLIO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 409839020
NOT. Nº: 197166
END: AV ROMEU STRAZZI, 1791, QD 19, LOTE 14, BAIRRO 
CIDADE NOVA – PQ. RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: ADAUTO SOARES DA SILVA
CORR: ADAUTO SOARES DA SILVA
CAD Nº: 267030000
NOT. Nº: 197012

END: R ANA RODRIGUES GOMES DE SOUZA, QD 18, LOTE 5, 
BAIRRO MARIA CLARA – RES.
NOME: ALEX SANDRO CASSIO CORREA DA SILVA
COMP:
CORR:ALEX SANDRO CASSIO CORREA DA SILVA
CAD Nº: 262075000
NOT. Nº:196927
END: R JOVITA NOGUEIRA DE AZEVEDO, QD 17, LOTE 14, 
BAIRRO MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA
CORR: MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA
CAD Nº: 267026000
NOT. Nº:197008
END: R ANA RODRIGUES GOMES DE SOUZA, QD 18, LOTE 1, 
BAIRRO MARIA CLARA – RES.
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ROSELENE MARIA LOPES
CORR: ROSELENE MARIA LOPES
CAD Nº: 259421000
NOT. Nº: 197007
END:R JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 22, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: BENTO TEIXEIRA DOS SANTOS
COMP:
CORR:
CAD Nº: 259415000
NOT. Nº:197004
END: R ANTONO SERGIO FOGAÇA, 498, QD 19, LOTE 16, BAIR-
RO MORADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: JAQUELINE CRISTINA CASTRO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 268918000
NOT. Nº:196992
END: R IZILDA BARBOSA BERNANRDO, 1234, QD 01, LOTE 04, 
BAIRRO DIGNIDADE – PQ. RES.
NOME: RENATO SILVA TESTI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 268917000
NOT. Nº: 196990
END: R IZILDA BARBOSA BERNARDO, 1244, QD 01, LOTE 03, 
BAIRRO DIGNIDADE – PQ. RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS SPE LTDA
COMP: KATIA REGINA MARTIM
CORR: KATIA REGINA MARTIM
CAD Nº: 267421000
NOT. Nº:196964
END: R BENEDITA DE PÁDUA PECORARI, QD 15, LOTE 24, 
BAIRRO SÃO THOMAZ II – RES.
NOME: FLÁVIO ALVARENGA NEVES
COMP:
CORR: FLÁVIO ALVARENGA NEVES
CAD Nº: 259433000
NOT. Nº:197064
END: R JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 34, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS
           

EDITAL n° 2327/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONS-
TRUÇÃO 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: VETORASSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA 
COMP: MARCOS SOLER BARBOSA 
CORR.:MARCOS SOLER BARBOSA
CAD Nº:251287000
NOT.Nº:197204
END: R ADAIR FERREIRA, QD 08, LOTE 26, BAIRRO SANTA 
CRUZ – RES.
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS 
SPE LTDA
COMP: CARLOS NUNES DOS SANTOS
CORR: CARLOS NUNES DOS SANTOS 
CAD Nº: 256595000
NOT. Nº:196948
 END: R JOANA COSTA DE OLIVEIRA, QD 08, LOTE 28, BAIRRO 
MIRANTE – RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas 
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EDITAL n° 2328/2020

  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: THEREZA BARGUENA MONTE ESPOLIO
          COMP: 
          CORR: 
CAD Nº: 305399000
          NOT Nº: 197148
          END: R CANADÁ, 553, QD 05, LOTE AP/, BAIRRO AMÉRI-
CA – JD.
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: MARCOS PAULO DE SOUZA GUIMARAES
CORR: MARCOS PAULO DE SOUZA GUIMARAES 
CAD Nº: 256917000
NOT. Nº: 196920 
          END: R ANTONIA GUIDI PANCA, QD 22, LOTE 10, BAIRRO 
MIRANTE – RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
Inspetor Fiscal de Posturas        

 EDITAL n° 2329/2020

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: SONIA MARIA PATINI
COMP:
CORR: SONIA MARIA PATINI
CAD Nº: 263409000
NOT. Nº: 196892 
END: R RIO SOLIMÕES, QD E, LOTE 09, BAIRRO JÉSSICA – 
RES.
NOME: ANTONIO MELCHIADES BALSIDERA
COMP:
CORR: ANTONIO MELCHIADES BALSIDERA
CAD Nº: 900479000
NOT. Nº: 197023 
END: R EURICO GOMES DE MORAES, QD E, LOTE 04, BAIRRO 
SCHIMIDT – JD.
NOME: ANTONIO MELCHIADES BALSIDERA
COMP:
CORR: ANTONIO MELCHIADES BALSIDERA
CAD Nº: 900478000
NOT. Nº: 197024
END:R EURICO GOMES DE MORAES, QD E, LOTE 03, BAIRRO 
SCHIMIDT – JD.
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: JOSÉ ANTONIO BATISTA MARCELINO
CORR: JOSE ANTONIO BATSTA MARCELINO
CAD Nº: 256614000
NOT. Nº: 196962 
END: R MARGARETE APARECIDA PERES GATO PEREIRA, 
SARGENTO, QD 09, LOTE 13, BAIRRO MIRANTE – RES.
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: MARA LUCIA ALCANTARA MARCELINO
CORR: MARA LUCIA ALCANTARA MARCELINO
CAD Nº: 256447000
NOT. Nº: 196955 
END: R MARIA CORREA PETROCILO, 234, QD 02, LOTE 15, 
BAIRRO MIRANTE- RES.
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: ALDACY SOUZA LOPES
CORR: PREFEITURA MUNICIPLA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CAD Nº: 234496000
NOT. Nº: 197031 
END: R ITLIANA, FABRETI OGER, 1288, QD 68, LOTE 34-A, 
BAIRRO SANTO ANTONIO I – JD.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: RENATA RIBEIRO DA SILVA BAGUE
CORR: RENATA RIBEIRO DA SILVA BAGUE
CAD Nº: 258374000
NOT. Nº: 197131
END: R SEBASTIÃO THOMAZ GARCIA, QD 33, LOTE 3, BAIRRO 
SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: LIDIANE HERNANDEZ LUVIZARI MURAD
COMP:
CORR: LIDIANE HERNANDEZ LUVIZARI MURAD
CAD Nº: 240305000
NOT. Nº: 196791 
END: AV ARNALDO LUIZ MARTINELLI- COMENDADOR, QD 12, 
LOTE 28, BAIRRO NATO VETORASSO – RES.
NOME: FERNANDA DE SIQUEIRA OLIVA THEODOROPOULOS
COMP:
CORR: FERNANDA DE SIQUEIRA OLIVA THEODOROPOULOS 
CAD Nº: 900757000
NOT. Nº: 196808 
END: R REGIS RODRIGO CLEMA, QD 06, LOTE 07, BAIRRO 
AMORAS – LOT. PQ .DAS
NOME: JOSE ANTONIO VIEIRA
COMP:
CORR: JOSE ANTONIO VIEIRA
CAD Nº: 219346000
NOT. Nº:196848 
END: R WALDEMAR BAPTISTA FILHO, QD 14, LOTE 19P/, BAIR-
RO ANIELLI- JD.
NOME: R W PORTO REAL INCORPORADO E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210876303
NOT. Nº: 196886
END: AV ERNANI PIRES DOMINGUES- DR, 360, QD J, LOTE 
4-8-9-10P/-11P/-12P/-13P/, BAIRRO VALE DO SOL – JD. RES.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: NATALIA SACHUK ALMEIDA
CORR: NATALIA SACHUK ALMEIDA
CAD Nº: 257723000
NOT. Nº: 196902 
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 07, LOTE 25, 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: CSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ANDREA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA
CORR: ANDREA CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 254258000
NOT. Nº: 196909 
END: R LUIZ MANO SANCHES, QD 02, LOTE 04, BAIRRO VISTA 

ALEGRE – RES.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: WANESSA SARDINHA
CORR: WANESSA SARDINHA
CAD Nº: 257612000
NOT. Nº: 196911 
END: R ADHEMAR SILVA XATARA, QD 1, LOTE 16, BAIRRO SE-
TPARQUE AVENIDA 2- LOT.
NOME: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
COMP:
CORR: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
CAD Nº: 221468000
NOT. Nº:197215 
END: R WAGNER PASSARELA, QD A, LOTE 15, BAIRRO LAU-
RIANO TEBAR – PQ. RES.
NOME: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
COMP:
CORR: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
CAD Nº: 221467000
NOT. Nº:197216 
END: R WAGNER PASSARELLA, QD A, LOTE 16, BAIRRO LAU-
RIANO TEBAR – PQ. RES.
NOME: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
COMP:
CORR: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
CAD Nº: 221439000
NOT. Nº: 197217
END: R ELZA TUMA CHADDAD, QD A, LOTE 33, BAIRRO LAU-
RIANO TEBAR – PQ. RES.
NOME: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
COMP:
CORR: ZILMA MARIA NICEZIO ESTEVES
CAD Nº: 221440000
NOT. Nº: 197218
END: R ELZA TUMA CHADDAD, QD A, LOTE 34, BAIRRO LAU-
RIANO TEBAR – PQ. RES.
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP:
CORR: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 263990000
NOT. Nº: 197260 
END: R ELIAS AZEM – DR, QD 02, LOTE 08, BAIRRO ARY ATTAB 
II
NOME: ITEL JANKE MURAD
COMP:
CORR: ITEL JANKE MURAD
CAD Nº: 300605006
NOT. Nº: 197052 
END: R ASSIS BRASIL – DR, QD 09B, LOTE N, BAIRRO DIAS – 
VILA
NOME: ITEL JANKE MURAD
COMP:
CORR: ITEL JANKE MURAD
CAD Nº: 300605005
NOT. Nº: 197053
END: R ASSIS BRASIL – DR, QD 09B, LOTE M, BAIRRO DIAS – 
VILA
NOME: COMPANHIA DE DESENV HABITAC URBANO DO ESTA-
DO DE SP
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 242681000
NOT. Nº: 197129
END: R ANÍBAL SIMÕES, QD, LOTE, BAIRRO SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO F- DUAS VENDAS – CONJ. HAB.
NOME: MARRO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/S LTDA
COMP:
CORR: MARRO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/S LTDA
CAD Nº: 519012000
NOT. Nº: 197026
END: R JOSÉ TESSAROLO, 34,M QD C, LOTE 23, BAIRRO WAL-
DEMAR DE OLIVEIRA VERDI – DIST. IND.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CORR: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CAD Nº: 430965000
NOT. Nº: 196976
END: R JOSÉ FREDERICO RAMALHO, QD 12, LOTE 17, BAIRRO 
SETSUL – RES.
NOME: NILTON ANTONIO FREITAS DE JESUS
COMP:
CORR: NILTON ANTONO FREITAS DE JESUS
CAD Nº: 215625015
NOT. Nº: 195376
END: R VICTÓRIO ANTONIO MENEZELLO, QD 20, LOTE 16, 
BAIRRO MARACANÃ- JD.
NOME: NILTON ANTONIO FREITAS DE JESUS
COMP:
CORR: NILTON ANTONIO FREITAS DE JESUS
CAD Nº: 215625016
NOT. Nº: 195375
END: R VICTÓRIO ANTONIO MENEZELLO, QD 20, LOTE 15, 
BAIRRO MARACANÃ
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CORR: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CAD Nº: 226519000
NOT. Nº: 197073
END: R JOSÉ ANTUNES PEREIRA, 301, QD 82, LOTE 24, BAIR-
RO SOLO SAGRADO I 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP:
CORR:CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254979000
NOT. Nº: 195669
END: R ADINÉLIA VENANCIO JIANOTI DE CARVALHO, QD E, 
LOTE 27, BAIRRO AMÉRICAS – RES. DA
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP:
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254966000
NOT. Nº: 195673
END: AV PROJETADA B, QD E, LOTE 14, BAIRRO AMÉRICAS – 
RES. DA
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP:
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254968000
NOT. Nº: 195675
END: AV PROJETADA B, QD E, LOTE 16, BAIRRO AMÉRICAS – 
RES. DA
NOME: BENEDICTA COELHO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 200340000 
NOT. Nº:197075
END: R LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1032, QD 123, LOTE D P/, 
BAIRRO BOA VISTA
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARI
COMP: ADAUTO SOARES DA SILVA
CORR: ADAUTO SOARES DA SILVA
CAD Nº: 267030000
NOT. Nº: 197012
END: R ANA RODRIGUES GOMES DE SOUZA, QD 18, LOTE 5, 
BAIRRO MARIA CLARA – RES.
NOME: ALEX SANDRO CASSIO CORREA DA SILVA
COMP:
CORR:ALEX SANDRO CASSIO CORREA DA SILVA
CAD Nº: 262075000
NOT. Nº:196927
END: R JOVITA NOGUEIRA DE AZEVEDO, QD 17, LOTE 14, 
BAIRRO MAIS VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – RES.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP: MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA
CORR: MATHEUS HENRIQUE FREITAS DA SILVA
CAD Nº: 267026000
NOT. Nº:197008
END: R ANA RODRIGUES GOMES DE SOUZA, QD 18, LOTE 1, 
BAIRRO MARIA CLARA – RES.
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ROSELENE MARIA LOPES
CORR: ROSELENE MARIA LOPES
CAD Nº: 259421000
NOT. Nº: 197007
END:R JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 22, BAIRRO MORA-
DA DO SOL – LOT. RES.
NOME: BENTO TEIXEIRA DOS SANTOS
COMP:
CORR:
CAD Nº: 259415000
NOT. Nº:197004
END: R ANTONO SERGIO FOGAÇA, 498, QD 19, LOTE 16, BAIR-
RO MORADA DO SOL – LOT. RES.
NOME: JAQUELINE CRISTINA CASTRO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 268918000
NOT. Nº:196992
END: R IZILDA BARBOSA BERNANRDO, 1234, QD 01, LOTE 04, 
BAIRRO DIGNIDADE – PQ. RES.
NOME: RENATO SILVA TESTI
COMP:
CORR:
CAD Nº: 268917000
NOT. Nº: 196990
END: R IZILDA BARBOSA BERNARDO, 1244, QD 01, LOTE 03, 
BAIRRO DIGNIDADE – PQ. RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS SPE LTDA
COMP: KATIA REGINA MARTIM
CORR: KATIA REGINA MARTIM
CAD Nº: 267421000
NOT. Nº:196964
END: R BENEDITA DE PÁDUA PECORARI, QD 15, LOTE 24, 
BAIRRO SÃO THOMAZ II – RES.
NOME: FLÁVIO ALVARENGA NEVES
COMP:
CORR: FLÁVIO ALVARENGA NEVES
CAD Nº: 259433000
NOT. Nº:197064
END: R JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 34, BAIRRO MO-
RADA DO SOL – LOT. RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2330/2020

  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: MARRO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/S LTDA
COMP:
CORR: MARRO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/S LTDA
CAD Nº: 519012000
NOT. Nº: 197026
END: R JOSÉ TESSAROLO, 34,M QD C, LOTE 23, BAIRRO WAL-
DEMAR DE OLIVEIRA VERDI – DIST. IND.
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CORR: VALDIR APARECIDO DA SILVA
CAD Nº: 226519000
NOT. Nº: 197073
END: R JOSÉ ANTUNES PEREIRA, 301, QD 82, LOTE 24, BAIR-
RO SOLO SAGRADO I 
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP:
CORR:CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254979000
NOT. Nº: 195669
END: R ADINÉLIA VENANCIO JIANOTI DE CARVALHO, QD E, 
LOTE 27, BAIRRO AMÉRICAS – RES. DA
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP:
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254966000
NOT. Nº: 195673
END: AV PROJETADA B, QD E, LOTE 14, BAIRRO AMÉRICAS – 
RES. DA
NOME: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
COMP:
CORR: CONSTRUTORA DHARMA LTDA
CAD Nº: 254968000
NOT. Nº: 195675
END: AV PROJETADA B, QD E, LOTE 16, BAIRRO AMÉRICAS – 
RES. DA
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2331/2020

  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: JAYME SIGNORINI
COMP: 
CORR: JAYME SIGNORINI
CAD Nº: 302497000
NOT. Nº: 195979



C-3Jornal
São José do Rio Preto, domingo
1° de março de 2020

END: TV TULIPAS – DAS, 82, QD, LOTE, BAIRRO MACENO – 
VILA
NOME: MUNICPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMP: W I M PALKA REFIGERAÇÃO ME
CORR: WIM PALKA E CIA LTDA
CAD Nº: 421141000
NOT. Nº: 196854
END: AV TANCREDO NEVES, 240, QD H, LOTE 22-23, BAIRRO 
TANCREDO NEVES – MINIDIST.IND.
NOME: MIGUEL FUSCALDO
COMP: 
CORR: MIGUEL FUSCALDO
CAD Nº: 308965000
NOT. Nº: 197186
END: R ERNANDO NORA, 55, QD 12, LOTE 02, BAIRRO FUS-
CALDO – JD.
NOME: DANIEL SUZIGAN MANO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 100277000
NOT. Nº: 197068
END: R QUINZE DE NOVEMBRO, 3550, QD 33, LOTE EP/, BAIR-
RO CENTRO
NOME: LUIZ COELHO DE CARVALHO
COMP: 
CORR: LUIZ COELHO DE CARVALHO
CAD Nº: 303781000
NOT. Nº: 197102
END: R ANHANGUERA, 159, QD 23, LOTE L/P, BAIRRO PAULIS-
TA – JD.
NOME: NILTON ANTONIO FREITAS DE JESUS
COMP:
CORR: NILTON ANTONO FREITAS DE JESUS
CAD Nº: 215625015
NOT. Nº: 195376
END: R VICTÓRIO ANTONIO MENEZELLO, QD 20, LOTE 16, 
BAIRRO MARACANÃ- JD.
NOME: NILTON ANTONIO FREITAS DE JESUS
COMP:
CORR: NILTON ANTONIO FREITAS DE JESUS
CAD Nº: 215625016
NOT. Nº: 195375
END: R VICTÓRIO ANTONIO MENEZELLO, QD 20, LOTE 15, 
BAIRRO MARACANÃ
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2332/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente edi-
tal e abaixo relacionados: Para REFORMA DO PASSEIO PÚBLI-
CO, 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: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: MARCOS PAULO DE SOUZA GUIMARAES
CORR: MARCOS PAULO DE SOUZA GUIMARAES 
CAD Nº: 256917000
NOT. Nº: 196920 
END: R ANTONIA GUIDI PANCA, QD 22, LOTE 10, BAIRRO MI-
RANTE – RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
        CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
         Inspetor Fiscal de Posturas          

EDITAL n° 2333/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e 
abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO DE 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: VIADUPLA ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 401784000
NOT. Nº: 197156
END: AV SAUDADE – DA, 3576, QD 07, LOTE A-B P/, BAIRRO 
SANTA CRUZ- VILA
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
 Inspetor Fiscal de Posturas                                   

EDITAL n° 2334/2020

  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: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CORR: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CAD Nº: 430965000
NOT. Nº: 196976
END: R JOSÉ FREDERICO RAMALHO, QD 12, LOTE 17, BAIR-
RO SETSUL – RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS
         

EDITAL n° 2335/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE RAMPAS/DEGRAUS 
DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 4290/88 (04-05-06) E 5745/94 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 

NOME: DELFINO FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
COMP:
CORR: DELFINO FERREIRA DA SILVA TEIXEIRA
CAD Nº: 404585000
NOT Nº: 196408
END: R PORTUGAL, 57, QD 02, LOTE I – JP/- KP/, BAIRRO SÃO 
JOAQUIM – VILA
NOME: BENEDICTA COELHO
COMP:

CORR:
CAD Nº: 200340000 
NOT. Nº:197075
END: R LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1032, QD 123, LOTE D P/, 
BAIRRO BOA VISTA
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
 Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

EDITAL n° 2336/2020

  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: LUIS GUSTAVO BUOSI
COMP:
CORR:
CAD Nº:402357000
MULTA Nº: 50876
END: R SILVA JARDIM, 3883, QD 21, LOTE T P/ -RP/, BAIRRO 
SANTA CRUZ – VILA
NOME: CLAUDIO ROQUE PASCUTTI
COMP:
CORR: JACI SILVA DE OLIVEIRA PASCUTTI
CAD Nº: 317416011
MULTA Nº: 50726 
END: R ORLANDINO BOSSA, QD 10, LOTE 02, BAIRRO SÃO 
JOÃO - EST
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO      
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                              
                                                                

EDITAL n° 2337/2020

    A Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis cons-
tantes do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUA-
DOS, pela FALTA DE REMOÇÃO DE ENTULHO DEPOSITADO 
NA VIA PUBLICA, dentro do prazo estipulado por lei e deverão 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente: 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP:     
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº:432299000
MULTA Nº: 50888
END: R MANUEL PIRES DA SILVA, QD 24, LOTE 37, BAIRRO DA 
FRATERNIDADE – PQ. RES.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
                                                                       CARLOS ALBERTO 
SAVAZO                                              
                                                                     Inspetor Fiscal de Pos-
turas                                                       

 
EDITAL n°2338/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem 
executado a LIMPEZA DO PASSEIO (CAPINAGEM E/OU VAR-
REDURA) dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBLIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBLIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 257815000
MULTA Nº: 50943
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 8, 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 257810000
MULTA Nº: 50941
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 3 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 50931
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 1, 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                           
 Inspetor Fiscal de Posturas 

 
EDITAL n° 2339/2020

  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: GUILHERME LARRUBIA MELLO 
COMP:  
CORR: GUILHERME LARRUBIA MELLO
CAD Nº: 304379000
MULTA Nº: 50845
END: R ETELVINA RAMOS VIANA- PROFESSORA, QD 68, LOTE 
01, BAIRRO NAZARÉ- JD.
NOME: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPOLIO DE
COMP:  
CORR:EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 552991000
MULTA Nº: 50839 
END: AV PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETO, QD, LOTE, 
BAIRRO CONCEIÇÃO- JD.
NOME: JOAO CARLOS FARINHA BENTO
COMP: MAX WANDERSON LOPES GONÇALVES  
CORR: MAX WANDERSON LOPES GONÇALVES
CAD Nº: 219293000
MULTA Nº: 50826 

END: R MAESTRO ARTUR RANZINI, QD 09, LOTE 22, BAIRRO 
ANIELLI – JD.
 São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                   
                                                              

EDITAL n° 2340/2020

  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 
REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO dentro do prazo estipulado por 
lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: PAULO ROBERTO SCARAZATTI ORTEGA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404053000
MULTA Nº: 50890
END: R ALBUQUERQUE PESSOA, 372, QD, LOTE, BAIRRO SAN-
TO ANTONIO - VILA
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro  de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2341/2020

  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: SILVANA LIMA DOS SANTOS GONÇALVES
CORR: SILVANA LIMA DOS SANTOS GONÇALVES
CAD Nº: 345669000
MULTA Nº: 50750
END: R DALZIRA VIEIRA, QD 21, LOTE 17, BAIRRO SETVALLEY
 São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
             
                                           CARLOS ALBERTO SAVAZO                                            
                                         Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2342/2020

    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 RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: BRUNA FACHINI
COMP: 
CORR:
CAD Nº: 410444000
MULTA Nº: 50836
END: AV BRASILUSA, 600, QD 03, LOTE 17, BAIRRO ESTORIL – 
PQ.
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
      CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                     
     Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2343/2020

  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 te-
rem executado a LIMPEZA DE TERRENO dentro do prazo estipu-
lado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 257815000
MULTA Nº: 50942
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 8, 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIEMTNOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP:
CORR:SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 257810000
MULTA Nº: 50940
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 12, LOTE 3, 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: MARGARETE APARECIDA GLICERIO
COMP: IZAIAS DE SOUZA
CORR: IZAIAS DE SOUZA
CAD Nº: 901706000
MULTA Nº: 50891
END: R WALDOMIRO GARRIDO, QD 7, LOTE 10, BAIRRO FA-
ZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: BRUNA ANTONIELLI ROESLER 
COMP:
CORR: BRUNA ANTONIELLI ROESLER
CAD Nº: 901887000
MULTA Nº: 50895
END: R ELISABETH VIEIRA MOTTA, QD 12, LOTE 2, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
MULTA Nº: 50930
END: AV MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 1, 
BAIRRO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: DIEZICA BEATRIZ DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: DIEZICA BEATRIZ DE OLIVEIRA
CAD Nº: 902634000
MULTA Nº: 50889
END: R ORVALINA EUGENIA DUARTE, QD 47, LOTE 10, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: C W PIZINI AUTOMÓVEIS ME
CORR: C W PIZINI AUTOMÓVEIS ME
CAD Nº: 902542000
MULTA Nº: 50879
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END: R SANTINA FERREIRA CRUZ, QD 42, LOTE 30, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: ADELSO TAPARA FERREIRA
COMP:
CORR: ADELSO TAPARA FERREIRA
CAD Nº: 902509000
MULTA Nº: 50880
END: R SALETE SONIA BATISTA, QD 41, LOTE 29, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
COMP:
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA
CAD Nº: 432299000
MULTA Nº: 50887
END: R MANUEL PIRES DA SILVA, QD 24, LOTE 37, BAIRRO DA 
FRATERNIDA – PQ. RES.
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA
CAD Nº: 430797000
MULTA Nº: 50856
END: R ERCÍLIA DE CARVALHO GONÇALVES, QD 06, LOTE 20, 
BAIRRO SETSUL – RES.
NOME: SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
COMP:
CORR:SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 423333000
MULTA Nº: 50858
END: R FERES BUCATER, QD 24, LOTE 21, BAIRRO SÃO MAR-
CO- JD.
NOME: GUILHERME LARRUBIA MELLO
COMP:
CORR: GUILHERME LARRUBIA MELLO
CAD Nº: 304379000
MULTA Nº: 50844
END: R ETELVINA RAMOS VIANA- PROFESSORA, QD 68, LOTE 
01, BAIRRO NAZARÉ- JD.
NOME: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPOLIO DE
COMP:
CORR: EDUARDO FERREIRA FONTES, ESPOLIO DE
CAD Nº: 552991000
MULTA Nº: 50838
END: AV PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD, LOTE, 
BAIRRO CONCEIÇÃO – JD.
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: PATRICIA VIEIRA DE AQUINO
CORR: PATRICIA VIEIRA DE AQUINO
CAD Nº: 345200000
MULTA Nº: 50809
END: R JOÃO MARCELINO MACHADO, QD 7, LOTE 19, BAIRRO 
SETVALLEY
NOME: JOÃO CARLOS FARINHA BENTO
COMP: MAX WANDERSON LOPES GONÇALVES
CORR: MAX WANDERSON LOPES GONÇALVES
CAD Nº: 219293000
MULTA Nº: 50825
END: R MAESTRO ARTUR RANZINI, QD 09, LOTE 22, BAIRRO 
ANIELLI – JD.
NOME: N LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: GLAUCIA DE ALMEIDA SANTOS
CORR:N LEITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 264015000
MULTA Nº: 50738
END: R FELIPE BOLLEER HUFENBAECHER- PROFESSOR, QD 
04, LOTE 01, BAIRRO ARY ATTAB II
NOME: RUBENS MARTINS 
COMP:
CORR: RUBENS MARTINS
CAD Nº: 601234000
MULTA Nº: 50714
END: R DOS SABIÁS, QD 08, LOTE 08, BAIRRIO PÁSSAROS – 
LOT. PQ. DOS
São José do Rio Preto, 28 de Fevereiro de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                                  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

ISSQN - 2020

Ficam os contribuintes NOTIFICADOS do lançamento do ISSQN 
- Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo, Anual, do 
EXERCÍCIO DE 2020, nos termos do inciso V do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 178/2003, para pagamento nos valores e venci-
mentos estabelecidos pelo Decreto nº 12.214/2004 e suas altera-
ções, pelo Decreto nº 18.479/2019 e pelo Decreto nº 18.503/2020, 
ou apresentação de IMPUGNAÇÃO até o dia 15/05/2020, nos 
termos dos §§ 1º e 2º do artigo 19 da Lei Complementar Municipal 
nº 588/2019.
Os contribuintes que não receberem o carnê poderão retirar a 2ª 
VIA pela internet no Portal da Prefeitura de São José do Rio Preto, 
no endereço eletrônico www.riopreto.sp.gov.br, ou procurar a 
unidade do POUPATEMPO ou GANHA TEMPO CIDADÃO - SHO-
PPING CIDADE NORTE deste município.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Auditor-Fiscal Tributário Municipal
 Diretor – DAFT/Semfaz
Angelo Bevilacqua Neto
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
TAXAS DE LICENÇA - 2020

Ficam os contribuintes NOTIFICADOS do lançamento das TAXAS 
DE LICENÇA do EXERCÍCIO DE 2020, nos termos do artigo 105, 
do artigo 107, respeitado o limite estabelecido em seu parágrafo 
único, atualizado monetariamente conforme disposto em regula-
mento, e dos artigos 108, 110, 112, 118, 122, 123, 135, 136, 139 
e 141, todos da Lei nº 3.359/1983 (Código Tributário Municipal), e 
dos artigos 10 e 29 da Lei nº 5.447/1993, para pagamento nos va-
lores e vencimentos estabelecidos pelo Decreto nº 18.479/2019 e 
pelo Decreto nº 18.501/2020, ou apresentação de IMPUGNAÇÃO 
até o dia 15/05/2020, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 19 da Lei 
Complementar Municipal nº 588/2019.
Os contribuintes que não receberem o carnê poderão retirar a 2ª 
VIA pela internet no Portal da Prefeitura de São José do Rio Preto, 
no endereço eletrônico www.riopreto.sp.gov.br, ou procurar a 
unidade do POUPATEMPO ou GANHA TEMPO CIDADÃO - SHO-
PPING CIDADE NORTE deste município.
São José do Rio Preto, 26 de fevereiro de 2020.
Pedro Facuri Junior
Auditor-Fiscal Tributário Municipal
 Diretor – DAFT/Semfaz
Angelo Bevilacqua Neto
Secretário Municipal da Fazenda
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