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Mulheres desafiam 
o tempo, enfrentam 

preconceitos e 
vão à luta

No Dia Internacional da Mulher, celebrado hoje, elas contam como 
conseguem executar múltiplas tarefas e ainda exercerem importantes 
papéis como mães, filhas, esposas e amigas.                      Pág. A4

Exposição 
vai trazer 

mais de 4 mil 
orquídeas  

Pág. B3

Divulgação

Mulher denuncia 
carícias de 

médico durante 
atendimento 

Uma mulher, de 21 anos, 
registrou um boletim de ocor-
rência, após levar seu filho 
para ser atendido na Unidade 
de Pronto Atendimento – UPA 
Norte, em Rio Preto. Caso ficou 
registrado como perturbação de 
tranquilidade.
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Beth Sahão 
homenageia 
Fefol com 

prêmio Inezita
A deputada Beth Sahão 

homenageou o Festival do Fol-
clore da Estância Turística de 
Olímpia, na última sexta-feira. 
Em cerimônia na Assembleia 
Legislativa, na capital paulista, 
o Fefol, que neste ano terá sua 
56ª edição, recebeu o prêmio 
Inezita Barroso.
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Código de 
Defesa do 

Consumidor
faz 30 anos

A coluna SOS Consumidor 
traz, nesta edição, direitos que, 
muitas vezes, são ignorados 
pelos cidadãos.

Após três décadas da cria-
ção do Código de Defesa do 
Consumidor, há muitas pessoas 
que ainda não sabem como agir 
quando são lesadas.
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O DIA DELAS

Patrulha Maria 
da Penha entra 
em operação

nesta segunda
O trabalho em conjunto, entre 

o Judiciário e a Guarda Civil Mu-
nicipal de Rio Preto, deve resultar 
em mais proteção para vítimas 
de violência doméstica. 

Ao todo, devem ser mobiliza-
dos no patrulhamento 12 guar-
das, em duplas formadas por um 
homem e uma mulher. 

                             Pág. A5

Grupo de 120 rio-pretenses busca o autoconhecimento para transformar vidas

A empresária Driele Cassilhas tem cinco lojas 

Tamareira é 
point de cerveja 

gelada e boa 
comida em RP
A casa, que acaba de com-

pletar três meses, começou a 
oferecer almoço aos sábados e 
domingos. Considerado um dos 
pontos gastronômicos de alto 
padrão em Rio Preto, produz 
a própria cerveja e oferece 16 
opções de chope. 
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Caminhoneiro 
é vítima de 
sequestro 
relâmpago 
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Sérgio ParadaSOS CONSUMIDOR
DICAS

     Há 30  anos foi 
sancionado, no dia 11 de 
março de 1990, o Código 
de Defesa do Consumidor. 
Tanto tempo depois, 
muitas pessoas ainda 
desconhecem seus direitos . 
Os estabelecimentos, hoje, 
são obrigados a colocarem 
à disposição do consumidor 
uma cópia do código,  toda 
vez que a pessoa se sentir 
lesada, o primeiro passo é 
tentar resolver a questão 
com o comerciante ou 
fornecedor. É importante 
ressaltar que tudo deve ser 
registrado e documentado 
via e-mail ou carta.
     Se não houver acordo, ou 
o fornecedor não cumprir 
o acordado, o cliente deve 
procurar os órgãos de 
defesa do consumidor ou 
o Juizado Especial Cível. 
Qual o saldo após 30 anos? 
O consumidor ainda em  
algumas situações comuns 
desconhece seus direitos.
      Porém o Brasil é o 
único país do mundo que 
tem um Código de Defesa 
do Consumidor, e o país 
é pródigo em leis basta 
verifi car nossa Constituição. 
Aqui existem leis para tudo e 
é triste constatar que elas são 
pouco obedecidas, quando 
não simplesmente ignoradas. 
Às leis de aplicação incerta, 
somam-se várias legislações 
de intenção duvidosa ou 
aquelas que se propõe a 

tutelar o que as pessoas 
podem ou não podem fazer. 
Porém, quando o assunto 
é defesa do consumidor, 
temos orgulho em dizer que 
temos uma lei de qualidade 
excepcional. Mesmo vivendo 
uma crise de confi ança 
como a atual, os órgãos de 
defesa do consumidor têm 
credibilidade, há políticas de 
excelência na área e existem 
empresas que procuram 
realmente desenvolver 
um melhor trabalho para 
atender esse consumidor.
     Tudo isso é fruto do 
trabalho dedicado de 
brasileiros de primeira 
grandeza que, nos anos 
1980, deixaram egos e 
vaidades de lado e fi zeram 
justamente aquela que, na 
nossa opinião, representa 
uma obra magna sem 
precedentes na nossa 
história jurídica, a linha 
mestra que orienta a conduta 
de todos os agentes das 
relações de consumo, o 
nosso Código de Defesa do 
Consumidor, o CDC. Uma 
conquista de tal maneira 
infl uente e abrangente, que 
podemos afi rmar: coloca-
nos no Primeiro Mundo das 
relações de consumo.
     O impacto do CDC 
fez-se sentir em todos 
os universos de gestores 
que se formaram e que 
vieram ao longo desses 

anos, enobrecendo 
o verdadeiro espírito 
público de abnegados em 
prol de uma causa. Ao 
contrário dos lamentáveis 
exemplos fartamente 
documentados pela mídia 
nacional e internacional, 
os agentes públicos 
dedicados à defesa do 
consumidor têm reputação 
ilibada e defendem com 
discernimento, solidez 
conceitual e embasamento 
legal a causa do consumidor, 
estimulando a prestação 
do melhor serviço e do 
melhor atendimento. Foi a 
visão pioneira e moderada 
do CDC que permitiu as 
empresas do País evoluir 
e construir modelos de 
serviço em todas as cidades 
mesmo com o custo Brasil. 
Muitas das empresas deste 
país seriam vencedoras, 
e poderiam dar certo em 
qualquer lugar do mundo.
    O CDC que completa 30 
anos é uma prova de um país 
que sabe fazer, sabe olhar 
para a frente e que não se 
prende ao passado. Que a 
data inspire mais 30 anos de 
prosperidade, evolução e sirva 
de inspiração constante para 
nossa sociedade. O Brasil 
nas letras do CDC é um 
país exemplar. Quiçá o seja 
também em outras esferas da 
nossa política, econômica e 
sociedade.

Divulgação

PROCON-SP PEDE 
EXPLICAÇÕES SOBRE 
INSUMOS CHINESES

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Fone: (17) 3235-3929

APÓS 30 ANOS DO 
CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, 

CONSUMIDORES AINDA 
DESCONHECEM DIREITOS

      O Procon SP, vinculado 
à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, noti� cou as 
empresas Huawei, Lenovo, LG, 
Panasonic, Samsung, Semp 
Toshiba e Sony para que 
esclareçam sobre problemas 
no recebimento de materiais, 
componentes e insumos 
provenientes da China em 
razão do surto do coronavírus.
     De acordo com notícia 
divulgada, a Abinee 
(Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica) 
revela que empresas 

CÓDIGO DE 
DEFESA DO 
CONSUMIDOR: OS  
DIREITOS QUE O 
CONSUMIDOR NÃO 
CONHECE. PARTE -1
     A partir desta edição, 
comemoramos um ano de 
SOS Consumidor e o Código 
de Defesa do Consumidor 
completa nesta semana três 
décadas de existência. O 
Código, ou seja a lei federal 
número 8078, foi sancionada 
em 11 de março de 1990 e 
ainda é pouco conhecido 
pelo cidadão brasileiro. Para 
comemorar essa data vamos 
listar seus direitos que talvez 
você nem sabe que exista.

    1-   Nome deve ser limpo até 
cinco dias após pagamento 
da dívida
    Uma decisão da 3ª Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) determinou que, depois 
que o consumidor paga uma 
dívida atrasada, o nome dele 
deve ser retirado dos órgãos 
de proteção ao crédito em, no 
máximo, cinco dias. O prazo 
deve ser contado a partir da 
data de pagamento;
   
    2-    Construtora deve pagar 
indenização por atraso em 
obra
    Os órgãos de defesa do 
consumidor entendem que a 
construtora deve indenizar o 
consumidor em caso de atraso 
na entrega do imóvel, diz Maria 
Inês Dolci, da Proteste. Algumas 
empresas, ao perceberem que 
a obra vai atrasar, têm por 
hábito já oferecer um acordo ao 
consumidor antecipadamente.  
O melhor, porém, é procurar 
orientação para saber se o 
acordo oferecido é interessante;
    
    3-    Bancos devem oferecer 
serviços gratuitos
     O consumidor não é 
obrigado a contratar um 
pacote de serviços no 
banco. Isso porque as 
instituições � nanceiras são 
obrigadas a oferecer uma 
quantidade mínima de 
serviços gratuitamente, como 
o fornecimento do cartão 
de débito, a realização de 
até quatro saques e duas 
transferências por mês e o 
fornecimento de até dois 
extratos e dez folhas de cheque 
mensais;

    4-    Não existe valor mínimo 
para compra com cartão
    A loja não pode exigir 
um valor mínimo para o 
consumidor pagar a compra 
com cartão. Segundo o Idec e 
o Procon, se a loja aceita cartão 
como meio de pagamento, 
deve aceitá-lo para qualquer 
valor nas compras à vista. 
A compra com o cartão de 
crédito, se não for parcelada, é 
considerada pagamento à vista. 
Cobrar mais de quem paga com 
cartão de crédito fere o inciso 
V do artigo 39 do CDC (Código 
de Defesa do Consumidor), que 
classi� ca como prática abusiva 
exigir do consumidor vantagem 
manifestamente excessiva;

Divulgação

Doces

associadas já apresentam 
problemas no recebimento 
desses itens.
     O Procon SP solicita que 
as empresas noti� cadas 
expliquem qual o plano 
de ação para enfrentar o 
problema apontado; se, além 
da atividade de fabricação, os 
problemas para o recebimento 
causarão impacto nos serviços 
de reparo; e até quando os 
serviços de venda e reparo 
poderão ser garantidos aos 
consumidores dentro dos 
prazos legais e contratuais.

EMPRESAS DEVERÃO ESCLARECER SOBRE 
PROBLEMAS NO RECEBIMENTO

MARCO ANTONIO    - 
POSSO RECEBER UM 
PRODUTO SEM PEDIR?

SOS -   Os produtos e serviços 
enviados aos consumidores 
sem solicitação prévia, como 

ocorre com os cartões de 
créditos, são equiparados a 
‘amostra grátis’, não existindo 
por parte do consumidor 
nenhuma obrigação de 
pagamento por tais produtos 
ou serviços.

RECLAME AQUI 

MARCO ANTONIO FONSECA - 
Radialista

MIGUEL   - QUERO 
CANCELAR A COMPRA 
DE UMA PASSAGEM 
AÉREA EFETUADA PELA 
INTERNET. TENHO DE 
PAGAR MULTA?

SOS -   O consumidor tem o 
direito de cancelar qualquer 
compra ou serviço efetuada 
pela internet no prazo de 

re� exão ‘sete dias’, sem o 
pagamento de qualquer 
tipo de penalidade. As 
companhias aéreas que 
cobram multas para 
cancelar uma passagem 
estão efetuando uma 
prática abusiva (Art. 39 
ao 41 do CDC) passível de 
punição pelos órgãos de 
defesa do consumidor.

MIGUEL DA COSTA -Bancário
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Plano Diretor
O projeto do Novo Plano 

Diretor de Rio Preto, que irá 
traçar o desenvolvimento 
da cidade para os próximos 
anos, já está quase pronto. O 
secretário de Planejamento, 
Israel Cestari, está realizan-
do os últimos arremates no 
projeto, antes de ser enviado 
à Câmara, com o objetivo de 
ser analisado e votado pelos 
vereadores. O horário do co-
mércio, segundo o governo, é 
o que mais gera discussões, 
entre representantes patronal 
e dos empregados no comér-
cio.

Recordando
Durante a campanha para 

prefeito em 2000, um grupo 
de candidatos foi para um de-
bate na TV Bandeirantes, em 
Presidente Prudente. Partici-
param Edinho Araújo, Manoel 
Antunes (falecido), Toninho 
Figueiredo (falecido), Daniel 
Caldeira e outros represen-
tantes de partidos nanicos. O 
prefeito de plantão era Libera-
to Caboclo. Naquele debate, 
Mané sobressaiu. Ao ser in-
dagado sobre o desempenho 
dele, Liberato, não titubeou: 
“Na política não tem bobo”.  

Desastre pedetista
Além de emplacar Liberato Caboclo como prefeito em 1997, o PDT também elegeu 

três vereadores. Por causa de briga interna no partido, Caboclo não conseguiu legenda 
para disputar a reeleição em 2000. Com a intervenção do presidente estadual, então 
deputado Roberto Batochio, o advogado Luiz Bottaro Filho (falecido) assumiu o comando 
da sigla. A decisão transformou o PDT em nanico em Rio Preto.  Carlos de Arnaldo será 
o representante pedetista este ano.   

Terceira 
faixa

A duplicação da rodovia 
BR-153, no trecho urbano 
de Rio Preto ainda não 
terminou, porém, já mostra 
que o projeto está ultra-
passado. No trecho entre o 
trevo de Talhado até a ro-
dovia Washington Luís, que 
já era duplicado, o trânsito 
fica caótico nos horários de 
pico, portanto, fica evidente 
que necessita de uma ter-
ceira faixa. Por ser rodovia 
federal, deputados federais 
da região já podem começar 
as tratativas para conquistar 
recursos financeiros para 
ampliar a pista.

Rampa
Um idoso, que tem dificuldade de loco-

moção, informou que quase desmaiou ao 
subir a escadaria que dá acesso ao xerox 
no Poupatempo. A escada é íngreme e, se 
não tiver as pernas boas, qualquer cidadão 
encontrará dificuldade para subir. Agora, 
existe uma rampa suave e com corrimão em 
toda a sua extensão para facilitar o acesso 
ao subsolo do Poupatempo, inclusive cadei-
ra de rodas disponível. Só falta uma placa 
mais visível informando o acesso da rampa 
aos usuários.

Preços 
elevados

Consumidores reclamam 
dos preços dos produtos 
vendidos no Mercadão, po-
rém, o aluguel das bancas 
pago pelos permissionários 
ao município é pífio. A Pre-
feitura vai investir R$ 3,4 
milhões na reforma do pré-
dio, o que irá proporcionar 
conforto aos comerciantes e 
consumidores. A informação 
é que o valor do aluguel, de 
cada banca, será revisto e 
atualizado. Se com o aluguel 
baixo os preços são exorbi-
tantes, o que acontecerá 
após a sua atualização? O 
futuro dirá...

Futuro
O deputado estadual Itamar Borges 

(MDB) disse ontem que ainda é cedo 
para afirmar que, no futuro, irá disputar 
as eleições para prefeito de Rio Preto.  O 
parlamentar vai transferir seu domicílio 
eleitoral, de Santa Fé do Sul para Rio 
Preto, no dia 28 de março. “O futuro a 
Deus pertence”, desconversou. Apesar de 
negar, o deputado está seguindo os passos 
do seu padrinho político, prefeito Edinho 
Araújo, que começou sua carreira política 
em Santa Fé.

Especulação

 Emanuel Tauyr (PSD) 
foi contundente ao negar 
que não pretende disputar 
novamente uma vaga na 
Câmara. Por ter votado a 
favor de projeto no governo 
do então prefeito Valdomi-
ro Lopes (PSB), que criou 
cargos em comissão, está 
sendo processado, junto 
com um grupo de verea-
dores, a pagar multa es-
tratosférica. Falando como 
médico, Tauyr diz que há 
muita especulação sobre 
o coronavírus. “É de baixa 
letalidade e não precisa de 
alarde, mas de higiene”, 
recomenda.

Chapa  do MDB de pré-
candidatos a  vereador 

continua aberta, diz Nimer

O presidente municipal do 
MDB, Pedro Nimer, disse que 
a chapa de pré-candidatos 
a vereador continua aberta 
para novos filiados. A direção 
do partido promoveu reunião 
ontem, na sede do partido, 
para apresentar os novos fi-
liados, porém, Nimer decidiu 
aguardar mais uns dias para 
definir a chapa definitiva, com 
os nomes que disputarão ca-
deiras na Câmara nas próximas 
eleições.

A chapa completa terá 26 
candidatos, sendo oito mulhe-
res, como exige a Justiça Elei-
toral. Por ter uma boa estrutura 
no município, Nimer disse que 
é elevado o número de interes-
sados que almejam vagas no 
partido. O deputado estadual 

Itamar Borges, inclusive, su-
geriu ao presidente Nimer a 
criação de uma “barreira” para 
filtrar a entrada de  vereadores 
que vão disputar a reeleição.

Jean Charles foi eleito pelo 
MDB, portanto, já tem legenda 
garantida. Nimer esclareceu 
que a Executiva decidiu que vai 
permitir a entrada de mais dois 
em exercícios de mandatos. A 
vereadora Cláudia Giuli, eleita 
pelo extinto PMB, disse que 
pretende se filiar ao MDB, no 
entanto, avisou que só aceita 
mais um concorrente, podendo 
ser Celso Peixão (PSB) ou Jean 
Dornelas (sem partido). “Se for 
dois estou fora”, avisa.

Ao discursar para os filia-
dos que reivindicam legenda, 
Nimer disse que independente 
de ter mandato ou não, todos 
têm chances de conquistar 

Venâncio de MELLO
redacao@dhoje.com.br

Executiva do MDB se reúne com pré-candidatos a vereador; o prefeito Edinho Araújo, por estar 
em São Paulo, não participou da reunião

Venâncio de MELLO

Sessão ordinária traz nove 
propostas para votação

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa nove propostas durante a 
6ª sessão ordinária do ano, que 
será realizada na terça-feira 
(10/03), a partir das 17h, no 
Plenário.

Os vereadores votam projeto 
de Lei Complementar do verea-
dor Fábio Marcondes (PR), em 
segunda discussão, concede 
horário especial ao servidor que 
tenha cônjuge, filho ou depen-
dente com deficiência.

Projeto de Lei do Poder Exe-
cutivo, que será votado quanto 
ao mérito, dispõe sobre a ou-
torga de uso, sob forma de con-
cessão administrativa, de imóvel 
público municipal em favor da 
Cáritas Diocesana de São José 
do Rio Preto.

Outro projeto de Lei de au-

toria do Poder Executivo, em 
primeira discussão, altera a Lei 
trata do exercício do comércio 
e da prestação de serviços em 
vias e logradouros públicos do 
município, criando o Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico.

Projeto de Lei do vereador 
Zé da Academia (DEM), em se-
gunda discussão, obriga o Poder 
Público Municipal a utilizar a 
grafia completa “São José do Rio 
Preto” em todas as suas ações.

Do mesmo autor, Projeto 
de Lei em primeira discussão 
dispõe sobre a alteração de in-
formações publicadas no Portal 
da Transparência do Município.

Será votado o mérito de pro-
jeto de Lei da vereadora Karina 
Caroline (Republicanos) que dis-
põe sobre a obrigatoriedade de 
creches públicas e privadas, com 

Da REDAÇÃO

ELEIÇÕES

uma cadeira na Câmara pelo 
MDB. Para tanto, os filiados, 
segundo ele, precisam focar a 
conquista de votos na região 
onde moram. “Tem de gastar 
sola de sapato”, recomendou. 
“O MDB é uma linha reta, já 
que definiu política de compa-
nheirismo”, acrescentou.

O vice-presidente Jair Mo-
retti disse que o partido vem 
fazendo trabalho de “formigui-
nha” para formar uma chapa 
de pré-candidatos a vereador, 
competitiva. “O partido tem em 
seu quadro nomes com bom 
potencial de votos”, diz. Mas, 
como ainda nada está definido, 
diz que o quadro pode mudar. 
“Março é o mês das traições”, 
destacou, se referindo a ja-
nela aberta pela Justiça, que 
permite a transferência, por 
exemplo, de vereadores.  

ou sem berçário, a adotarem o 
armazenamento e oferecimento 
de leite materno ordenhado ou 
por amamentação.

A pauta traz, ainda, projeto 
de Lei do vereador Renato Pupo 
(PSD), em primeira discussão, 
que permite a utilização de 
veículos com placas de outros 
municípios para transporte por 
aplicativo, caso seja um veículo 
alugado.

Os vereadores votam a legali-
dade do projeto de Lei do verea-
dor Jean Charles Serbeto (MDB) 
que inclui no Calendário Oficial do 
Município a “Oxente Fest”.

Por mim, será analisado pro-
jeto de Resolução do vereador 
Jean Dornelas, que altera a lei 
que regulamenta a divulgação 
de imagens durante o uso da 
Tribuna Livre nas sessões da 
Câmara Municipal.
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Autoconhecimento: benefícios 
transformadores na vida das mulheres

Independentes, sacerdo-
tisas, poderosas, compa-
nheiras, amigas, submissas, 
donas de casa. Nas últimas 
décadas, a imagem da mu-
lher vem sendo construída na 
sociedade sob várias visões. 
Hoje elas lutam por seus ide-
ais, sempre pensando no que 
é melhor para elas mesmas. A 
figura de fragilidade e depen-
dência não é mais o 
que ronda. Agora, a 
força feminina ganha 
espaço e, para isso, 
elas contam uma pa-
lavra-chave: autoco-
nhecimento.

A influenciadora 
Carlota Menezes é 
uma dessas mulheres 
que migraram da vida pacata, 
monótona, para um desabro-
char. Com mais de 50 mil 
seguidores, sua mudança e 
a percepção de que poderia 
ajudar outras mulheres a se 
autoconhecerem veio após 
algumas postagens do dia a 
dia nas redes sociais. 

“Postava um armário ba-
gunçado e acabava atrelando 
aquela bagunça a algo que 
não estava bom dentro de 
mim. Todas as minhas co-
médias tinham um fundo de 
verdade, uma análise a ser 
feita”, conta ela.

Desenvolver o autoco-
nhecimento é um processo. 
Infelizmente, muitas mulheres 

Jaqueline BARROS
redacao@dhoje.com.br

acabam por terem conflitos 
internos pela falta de equilíbrio 
em suas vidas. E não é porque 
elas querem, é porque não 
sabem como se reconhecer 
como um ser único, com 
vontades, sonhos e desejos, 
tudo o que lhes foi tirado a 
centenas de anos atrás.

Podemos dizer que trata-
sse de uma reconexão com 
um princípio que não é novo, 
mas que caiu em desuso. 
As mulheres sempre foram 

encarregadas 
das tarefas re-
lac ionadas à 
reprodução da 
vida. São elas 
que, por mui-
to tempo, de-
sempenharam 
singularmente 
atividades que 

exigiam maior sensibilidade 
e afetividade no ambiente 
familiar, por exemplo: plantar, 
colher, cozinhar, tecer e cuidar 
das crianças. 

Segundo Carlota, por se-
rem detentoras deste conhe-
cimento único sobre o viver, 
as mulheres são cruciais na 
contemporaneidade, porque 
estamos frente a um futuro 
que precisa aprender a se 
reconectar com a vida.

“Depois que me descobri 
passei a ajudar outras mulhe-
res a se valorizarem. Hoje o 
que as pessoas mais buscam 
é saber sobre si. Passei a 
desenvolver um trabalho com 
um grupo de 120 mulheres. É 
preciso que a mulher entenda 
que antes de nos tornarmos 
o que somos hoje, passamos 
por momentos de construção, 
de fases. E nestas fases a mu-
lher esquece quem realmente 
ela é”, disse a influencer.

Mariane Simas é vendedo-
ra de roupas femininas e rela-
ta que após buscar entender 
quem ela realmente era ficou 
mais fácil lidar com as dife-
renças do próximo. “É assim 
com os sentimentos, com as 
emoções, com tudo o que o 
faz parte da vida. É olhar para 
si mesmo e ver os próprios 
valores, os pontos fortes, os 
pontos fracos, os medos, as 
alegrias é muito importante 
para o crescimento pessoal. 
Trabalhar esse conhecimento 
interno pode parecer difícil, 
mas não é impossível”.

No Dia Internacional da 
Mulher, podemos citar um 
trecho da música Pagu, de 
Rita Lee que já dizia: “nem 

DIA 
DA MULHER

ABANDONOU MEDICINA

Estou longe de ser a mulher que gostaria de ser, mas 
estou cada vez mais próxima de mim e acho que é isso 

que importa. Quando a gente se aproxima de si mesma, se 
ama e se aceita, é uma coisa que vai para o mundo

“ “

Grupo busca o autoconhecimento como 
forma de libertação e crescimento

É assim com os 
sentimentos, com 
as emoções, com 
tudo o que o faz 
parte da vida. 
É olhar para si 

mesmo e ver os 
próprios valores, os 

pontos fortes, os 
pontos fracos, os 

medos, as alegrias 
é muito importante 
para o crescimento 

pessoal

“

”
Mariane Simas
vendedora 

homens e mulheres —, todas 
buscam o autoconhecimento e 
o empoderamento, com o viés 
do desenvolvimento espiritual.

Questionada sobre o que as 
mulheres deveriam comemorar 
neste domingo, no Dia Inter-
nacional da Mulher, Mariane 
afirma que está no caminho. 
“Estou longe de ser a mulher 
que gostaria de ser, mas estou 
cada vez mais próxima de mim 
e acho que é isso que importa. 
Quando a gente se aproxima 
de si mesma, se ama e se 
aceita, é uma coisa que vai 
para o mundo. A gente começa 
a aceitar e entender mais as 
pessoas”, finalizou.

Já Carlota termina convi-
dando as mulheres para muda-
rem em 2020 com novas ex-
pectativas, com novos sonhos, 
desenvolvendo a confiança em 
si mesma, através de técnicas 
de Autoconhecimento.  “Cria-
mos o Day Spa de Autoconhe-
cimento. Nada de emagreci-
mento como muitas podem 
estar pensando. Trabalhamos 
seis movimentos aplicados no 
método 3Cs: Conhecer a si 
mesma, Confiar em si própria 
e ter Coragem para mudar, lhe 
abrirá novos caminhos e novas 
possibilidades! Vamos virar 
essa década preparadas para 
ganhar o mundo? Sim, você 
pode! Claro, nós podemos!”, 
completou.

toda feiticeira é corcunda”. 
A imagem criada da velha 
e reclusa bruxa má ficou no 
passado. Hoje, as ‘bruxas 
contemporâneas’ estão por 
ai, trabalhando, cuidando dos 
filhos, enquanto resgatam a 

cumplicidade entre si. As mu-
lheres já fizeram — e fazem 
— a diferença nas artes, nos 
esportes, na ciência, garantin-
do também a continuidade da 
espécie humana.

Atentas aos seus ciclos, 

em sintonia com a natureza, 
as mulheres encontram o 
poder pessoal para ocuparem 
seus espaços e serem com-
pletamente livres. Em paralelo 
ao feminismo — movimento 
que luta pela igualdade entre 

Aos 31, empresária é dona de cinco lojas
Não é de hoje que as 

mulheres lutam pelos seus 
direitos e conquistam cada 
vez mais seu espaço na so-
ciedade. Hoje, dia 8, é come-
morado o Dia Internacional da 
Mulher. A data não foi criada 
apenas para que as mulheres 
ganhem flores e chocolates, 
mas sim para que sejam re-
conhecidas como símbolo de 
força e determinação.    

Driele Galindo Cassilhas é 
um grande exemplo de mulher 
forte e determinada. Nascida 
e criada na cidade de Olímpia, 
aos 17 anos de idade decidiu 
estudar medicina na Bolívia, 
lá cursou apenas dois anos 
da faculdade e decidiu voltar 
para o Brasil onde ficou dois 
anos parada.   

“Eu queria trabalhar com a 
parte de comida, restaurante 
e quando fui atrás pra ver 
nada estava dando certo. Até 
que uma moça me ofereceu 
uma loja de roupas pra eu 
comprar e fiquei interessada. 
Então fui estudar sobre isso”, 

explica.   
Neste momento ela co-

meçou a estudar sobre em-
preendedorismo no Sebrae, 
fez cursos online e foi aí que 
decidiu o que queria para sua 
vida profissional. 

“Eu sempre me vesti di-
ferente, sempre gostei de 
moda, era uma paixão, aí eu 
falei, é isso mesmo que eu 
quero”.   

Sua primeira loja na cida-
de de Olímpia foi um sucesso. 
“Lembro até hoje. Inaugurei 
no dia 8 de janeiro de 2010, 
deu super certo, no primeiro 
mês vendi bastante e cada 
mês eu ia vendendo mais”, 
frisa Driele.   

Após cinco anos, ela mu-
dou o perfil de sua loja, come-
çou a fazer vestidos de festas. 

“Fiz um curso de moda em 
Rio Preto, costura, modela-
gem, então eu aprendi mais 
ainda. Fui me especializando 
e comecei aprender mais 
sobre roupa. E foi nesse mo-
mento que comecei a abrir 
mais lojas. Então voltei a 
vender ‘modinha’ e deu su-
per certo, como eu já tinha o 

conhecimento sobre as peças 
e roupas aí foi a hora que o 
sucesso surgiu”, explica.   

Driele se tornou uma em-
presária de sucesso. Atual-
mente com 31 anos de idade, 
possui cinco lojas, uma em 
Olímpia, Severínia, Rio Preto, 
Barretos e neste ano inaugu-
rou uma loja em Bebedouro.  

  Além de empresária Drie-
le é mãe do Benjamin Cassi-
lhas Zioli, esposa e filha. Sua 
rotina é puxada, o trabalho é 
de segunda a segunda, mas 
sempre busca se dedicar ao 
máximo seja no trabalho, em 
casa ou com a família.    

“Eu trabalho todos os dias 
da semana, e faz seis meses 
que nós descobrimos que meu 
filho é autista. Ele é especial 
e meu trabalho é dobrado, 
porque a gente vai em terapia, 
faz o tratamento. Com ele tem 
que ter mais dedicação. Tenho 
que me desdobrar em cinco 
pra loja, para meu filho, para 
minha família. Então assim é 
bem difícil, mas tudo que a 
gente faz com amor, carinho e 
dedicação dá certo”, salienta 
Driele.   

Isabela MARTINS  
redacao@dhoje.com.br

A independência profis-
sional exige bastante de seu 
tempo e dedicação. 

“Tem gente que fala assim, 
vida de empresária é fácil 
você pode fazer a hora que 
você quer, mas não é assim. 
Às 5h30 eu já estou de pé 
e, às vezes, fico até às 22h 
trabalhando, passo a noite 
viajando, porque viajo toda 
semana para São Paulo”.    

Driele é casada com Marco 
Aurélio Zioli há quatro anos. 
Ele e a mãe da empresária 
atualmente trabalham junto 
com ela. O seu marido era 
soldador e agora trabalha com 
ela como sócio e sua mãe 
era cabeleireira e também se 
tornou sua sócia.  

  “Acho que hoje a mulher 
tem muito mais recurso, perfil, 
oportunidades, porque antiga-
mente há 30 anos uma mu-
lher ser empreendedora era 
difícil. E hoje está muito mais 
fácil. As mulheres têm que 
lutar pelos seus direitos, têm 
que ir atrás, trabalhar, porque 
eu falo o trabalho dignifica 
muito a pessoa, traz algo bom 
para você, uma realização. E 

eu tenho certeza que as mu-
lheres hoje em dia têm muito 
mais espaço no mercado de 
trabalho para empreender, e 
cada vez mais vejo muitas mu-
lheres empreendendo e isso 
me deixa muito orgulhosa”.  

E acrescenta que “há dez 
anos, quando comecei, eram 
poucas mulheres que eu co-
nhecia e hoje são muitas. Fico 
muito feliz quando elas me 
mandam mensagens pedindo 
dicas de empreendedorismo”.  

  Segundo a empresária, 
ela vivenciou muitas situações 
de preconceito por ser mulher. 

“As pessoas acham que 
você não é capaz muitas 
vezes pelo fato de você estar 

bem vestida, arrumada, falam 
por exemplo “ela não tem o 
conhecimento suficiente”. 
Foram várias situações, em 
banco, reuniões, as pessoas 
não davam a mesma credibi-
lidade pra mim como davam 
para um homem, aí quando 
eu começava a conversar 
a pessoa olhava e falava, 
“nossa, mas ela sabe, tem 
experiência”. 

  Assim como Driele muitas 
mulheres estão conquistando 
cada vez mais seu espaço 
na sociedade. Por isso o dia 
8 de março é uma data de 
reflexão e da valorização da 
força feminina.

Isabela MARTINS
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Na semana internacio-
nal da mulher, 

estudante descobre 17 
novos planetas

Encontrar novos exoplanetas (planetas fora do sistema 
solar) no espaço não é tão difícil como costumava ser, 
mas isso não significa que o desafio tenha acabado.  
A estudante da Universidade da Colúmbia Britânica, 
Michelle Kunimoto, fez a descoberta de 17 novos exo-
planetas usando o telescópio Kepler Space Telescope 
da NASA, que forneceu infinidade de novos dados que 
também podem ser extraídos para futuras novas desco-
bertas.
Kunimoto, que é candidata a doutorado, é a principal 
autora de um novo artigo publicado no The Astronomi-
cal Journal em que descreve os 17 novos planetas em 
detalhes. Muitos dos 17 planetas são gigantes gasosos 
que são relativamente mais fáceis de encontrar, mas 
encontrar mundos menores e rochosos se mostrou a 
missão mais difícil para os astrônomos. O principal pla-
neta catalogado chama-se KIC-7340288 b, é cerca de 
50% maior que a Terra e está na chamada zona ‘dos 
sonhos’ de sua estrela, o que significa que pode estar 
quente o suficiente na superfície para suportar água lí-
quida e ter formas de vida, mas está a mil anos-luz de 
distância, então chegar lá é um assunto para os astrô-
nomos e engenheiros do futuro.  

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

As descobertas foram feitas usando uma técnica que 
se tornou popular entre os caçadores de exoplanetas, 
na qual a luz de uma estrela é observada de perto pro-
curando oscilações de brilho. Quando o brilho de uma 
estrela diminui temporariamente, o Kepler indica ime-
diatamente que algo está passando na frente da estre-
la, da perspectiva da Terra. 
Esse trânsito é monitorado de modo minucioso, poden-
do assim revelar aos astrônomos uma quantidade sur-
preendente de objetos que orbitam uma estrela. Deta-
lhes de quanto tempo que o planeta leva para completar 
uma órbita e a quantidade de luz que ele bloqueia ao 
passar na frente da estrela, oferecem pistas sobre seu 
tamanho e órbita, assim os astrônomos podem fazer al-
gumas suposições com base nesses dados e criar uma 
imagem mais clara do que está oculto no cosmos.
Torcemos para que a Michelle Kunimoto siga o caminho 
de tantas astrônomas que a antecederam como Nan-
cy Grace Roman, Carolyn Porco, Kelly Korreck, Wanda 
Diaz Merced, Cecilia Payne-Gaposchkin, Maria Mitchell, 
Wang Zhenyi, Hipácia, e tantas outras que marcaram 
a humanidade com sua dedicação e trabalho em um 
meio dominado por homens. Deixo aqui meus parabéns 
à todas mulheres que tanto ajudam nas pesquisas e na 
divulgação científica por todo mundo!!
Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica 
do CARP (Clube de Astronomia Rio Preto), somos asso-
ciados à AWB (Astronomers Without Boarders) e UBA 
(União Brasileira de Astronomia), além de termos o selo 
de qualidade da SAB (Sociedade Astronômica Brasilei-
ra). 

Patrulha Maria da Penha começa 
a funcionar a partir de amanhã

Nesta segunda-feira, 9, 
será oficializado o funciona-
mento do serviço Patrulha 
Maria da Penha em Rio Preto, 
que vai proteger mulheres 
que tenham medidas prote-
tivas expedidas. A ronda será 
realizada pela Guarda Civil 
Municipal (GCM). 

Para que a Patrulha Maria 
da Penha comece a funcio-
nar, o Tribunal de Justiça, por 
meio do anexo de violência 
doméstica contra mulher, 
encaminha as ordens judiciais 
para a Guarda Municipal.  

Durante a patrulha, a equi-
pe, composta por 12 guardas, 
faz a visita na casa dessas 
mulheres vítimas de violência, 
com determinação para pren-
der o agressor que for flagrado 
descumprindo a medida. As 
visitas sempre são feitas por 
um guarda masculino e uma 
guarda feminina.  

De acordo com o porta-voz 
da GMC, Roger Assis, as visi-
tas na casa das vítimas vão 
ser para dar mais segurança 
a essas mulheres. “A patrulha 
faz visitas a essas mulheres 

vítimas de violência para ver 
se o agressor está cumprindo 
a medida, para averiguar a 
situação dessas delas, o que 
ela precisa”, explicou. 

A patrulha será realizada 
de segunda a sexta-feira, 
mas no caso da mulher so-
licitar a visita durante o final 
de semana, a GCM irá até o 
local para fazer a visita. Todo 
esse processo será emitido ao 

Luciano RAMOS
redacao@dhoje.com.br

Tribunal de Justiça novamente 
para as medidas cabíveis se-
rem tomadas.  

Até o fechamento desta 
matéria, foram expedidos em 
2020, 223 pedidos de me-
didas protetivas. No ano de 
2019, foram 1.188.  

Para a delegada da DDM, 
Dálice Aparecida Ceron, a 
Patrulha da Maria da Penha 
é de suma importância, para 

impor um limite aos agres-
sores, que vão estar sendo 
vigiados e principalmente 
para a vítimas que estão 
sendo protegidas. 

“A Lei Maria da Penha já 
veio dar uma força a mais 
para o fortalecimento da mu-
lher para diminuir essas de-
sigualdades, com a patrulha 
a mulher vai se sentir mais 
protegida”, concluiu Dálice.

A delegada da DDM, Dálice Ceron,, a secretária da Mulher, Maureen Leão Cury, a vereadora Márcia Caldas, a GCM 
Fábia Suaide, o diretor da GCM Sílvio Pedro da Silva, o GCM Fabiano Sanches e o delegado Silas José dos Santos

Divulgação

PROTEÇÃO ÀS MULHERES

Mulher denuncia carícias de médico 
durante atendimento em UPA

Uma mulher, de 21 anos, 
registrou um boletim de ocorrên-
cia, após levar seu filho para ser 
atendido na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA Norte, em Rio 
Preto. Caso ficou registrado como 
perturbação de tranquilidade.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima procurou a 
unidade médica, na quinta-feira 
(5), por volta das 18h. Duran-
te a consulta, para verificar o 
resultado do exame sobre a 
suspeita de dengue da criança, 
o médico teria pego a mão da 
mulher e começado acariciá-la, 
o gesto se estendeu também 
pelo braço.

Ainda segundo o registro 

policial, o médico perguntou a 
mãe da criança se ela era ca-
sada, se havia interesse de ter 
outro filho e onde morava. Após 
a conversa, o profissional da 
saúde disse para que a mulher 
voltasse no dia seguinte e não 
passou receita de medicação 
ao filho dela. Ao sair daquela 
unidade, a jovem levou a crian-
ça em outra UPA que constatou 
que o filho estava com dengue.

A vítima disse que ao ser 
consultada três semanas an-
teriores também percebeu o 
suposto assédio do médico.

“Três semanas atrás eu fui 
levar meu filho que estava com 
infecção de garganta e daí esse 
médico me abraçou. Eu pensei 
‘nossa esse médico deve ser 
bonzinho’, mas depois percebi 

Educação forma comissão para investigar 
queimaduras nas mãos de bebê

Um bebê de 11 meses so-
freu queimaduras nas mãos, 
enquanto brincava na escola 
municipal Zilda Natel, localizada 
no Parque Industrial, em Rio 
Preto.  O caso aconteceu na 
tarde de quinta-feira (5).

A comunicação do ferimen-
to foi dada à mãe da criança 
por meio de uma funcionária 
da escola. O menino teria se 
queimado em um brinquedo 
exposto ao sol. “A escolinha me 
ligou dizendo que o Henrique 
tinha queimado a mão em um 
brinquedo , mais no telefone 
não identificaram qual brinquedo 
, isso em torno das 14h30 , daí 
sai correndo de casa , cheguei na 
escola e as duas mãos dele es-
tavam queimadas , com bolhas 
enormes , saí de lá correndo e fui 
ao Hospital de Base. Chegando 
no HB,  a médica disse que havia 
sido queimadura de segundo 
grau , então chamaram a equipe 
de cirurgia plástica , para tirar o 
líquido da bolha, cortar a pele 
morta e fazer o curativo”, disse a 
mãe do bebê, Marcela alcantara 
Pagliotto. 

Após atendimento da crian-
ça, a mãe foi até a escola para 

apurar o que realmente havia 
acontecido , “quem me recebeu 
foi a coordenadora dizendo que 
o brinquedo ficava no solário em 
um corredor onde tem vários 
brinquedos , porém, não tinha 
ninguém supervisionado o meu 
filho, porque aconteceu só com 
ele , nenhum outro bebê estava 
lá , o brinquedo era um escorre-
gador de plástico pequeno, mais 
não era pra idade dele, porque 
ele tem apenas 11 meses”, 
lamentou Pagliotto.

Para investigar o caso, secre-
taria de Educação formou uma 
comissão de averiguação para 
apurar o ocorrido. A mãe esteve 

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

que ele estava me assediando”, 
disse a vítima que preferiu não 
se identificar.

Além do boletim de ocorrên-
cia, a vítima relatou o caso ao 
Conselho Municipal de Saúde 
e publicou sobre o ocorrido nas 
redes sociais, sendo respondida 
nos comentários da publicação 
por outras mulheres que teriam 
passado pela mesma situação.

Sobre o caso a secretaria 
de Saúde disse que, “Até o 
momento não recebeu de-
núncia formal sobre o caso. 
Ainda assim, reiteramos que 
quaisquer desvios de conduta 
por parte dos profissionais são 
inaceitáveis, portanto, assim 
que recebida a denúncia, será 
aberto um processo de sindi-
cância para apurar o caso”.

na sexta-feira (6), na secretaria 
para dar o encaminhamento 
necessário. “Todas as circuns-
tâncias serão apuradas para a 
edição das medidas cabíveis”, 
disse nota.

Arquivo  PESSOAL

Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br

Um caminhoneiro, de 44 
anos, foi vítima de sequestro 
relâmpago, na noite da última 
quinta-feira (5), na rodovia 
Assis Chateaubriand, próximo 
ao perímetro urbano de José 
Bonifácio.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o caminhoneiro havia 
feito uma entrega da carga que 
estava carregada de amido de 
milho, em Dracena, interior 
de São Paulo. Após a entrega, 
o caminhoneiro seguiu com 
destino a Rio Claro onde iria 
carregar o caminhão com pisos 
e de lá seguiria para o Paraná.

Durante o percurso, entre 
os municípios de Penápolis 
e José Bonifácio, o motorista 
ouviu um barulho de uma das 
rodas e parou para verificar do 
que se tratava. Segundo a ví-
tima, em questão de minutos, 
enquanto avaliava o caminhão, 
três homens se aproximaram e 
perguntaram sobre o acorrido, 
questionaram ainda de quem 
era o caminhão e se tinha 
seguro. Assim que a vítima 
respondeu que o veículo tinha 
seguro, os bandidos disseram 
“agora o caminhão é nosso”, 
seguraram o caminhoneiro 
pelo braço e o colocaram em 
um carro no banco traseiro, 
com capuz.

Dentro do carro foram os 
três criminosos e um quarto 
integrante conduziu o cami-
nhão. Os criminosos seguiram 
por cerca de duas horas na 
rodovia e chegaram até uma 
casa onde a vítima permane-
ceu por um tempo. Segundo 
o relato do caminhoneiro à 
polícia, os bandidos não o 
agrediram e serviram alimento 
a ele. Ao questionar os crimi-
nosos, quando seria solto, eles 
afirmavam que quando o ca-
minham chegasse ao destino.

Já no fim da tarde, os 
bandidos colocaram a vítima 
dentro do carro novamente 
e libertaram o motorista na 
rodovia Assis Chateaubriand 
no sentido Barretos a Rio 
Preto, a vítima seguiu a pé e 
pediu ajuda em um posto de 
combustíveis. Equipes da Po-
lícia Militar foram chamadas e 
encaminharam a vítima até a 
Central de Flagrantes.

Caminhoneiro é 
vítima de sequestro 

relâmpago
Mariane DIAS
redacao@dhoje.com.br
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A FESTA DO MILHO   

A festa do Milho de Jaci, 
que disputa com a Festa das 
Nações do nosso Serviço 
Social São Judas Tadeu, a 
hegemonia como a maior 
festa beneficente do Noroeste 
Paulista, já está com suas 
datas cravadas na folhinha: 
29 de março e 5 de abril, 
dois domingos seguidos. A 
organização é da Associação 
Lar São Francisco de Assis 
na Providência de Deus para 
a qual serão destinados os 
resultados financeiros.

ANIVERSÁRIO 

Radar das preocupações de Daniel e Fabiana Homsi Brandão, as bonequinhas Maria Clara, de 4 
anos, e a Stella, de 1 aninho, ganharam juntas uma festa de aniversário no Buffet Bambino, que 
teve inspiração no unicórnio e um extraordinário resultado, graças ao seu refinado olhar pensado 
pela mãe das aniversariantes e pela party designer Thalita Cunha. A festa, pulsante animada com 
a presença dos pais, amigos e familiares das aniversariantes, não necessitou de um discurso 
grandiloquente para acomodar muita beleza e glamour. Inspira sempre sentimentos indescritíveis, 
principalmente nos familiares mais próximos, o aniversário de uma criança. E quando se alimenta 
de carinho, o resultado é cativante com expressivos momentos e atmosfera de arrebatadora beleza, 
de suculenta textura espocando pela esplêndida ambience. O espírito inquieto de Fabiana Homsi 
Brandão e o bom gosto de Thalita Cunha conseguiram fazer os convidados mergulharem em 
região de sensibilidade, capazes de acolher afetos genuinamente puros. Fotos de Renato Milani

NOITE ITALIANA 

Com animação da Cocktail 
Banda Show, o Rotary Clube 
São José do R io  P re to , 
presidido por Elma Bassan 
Mendes e José Mendes, realiza 
mais uma edição de sua Noite 
Italiana, jantar dançante que 
será realizado com cardápio 
de comida típica no salão do 
Alarme, para contemplar suas 
ações filantrópicas. Módulo 
C: 1. O Módulo A contempla 
apresentações de espetáculos; 
o Módulo B – Obras Abertas 
à Provocação e o Módulo C – 
Abertura de Novos Processos. 

BIZU

O ex-deputado João Paulo 
Rillo, provável candidato do 
Psol à Prefeitura de Rio Preto 
e novamente solteiro, estava 
muito animado domingo na 
pista de danças da festa 
‘Chega de Saudade’, do Bloco 
do Vasco. Dançou muito ao 
som de Bozó, Eli & Amigos 
e conversou muito com uma 
mulher linda. Muito, mas muito 
mesmo. E o assunto, ao que 
consta, não era política. 

VIAGENS CANCELADAS I

Por causa do Coronavirus, as viagens internacionais de nossos 
socialites estão desmoronando como castelos de cartas, uma 
a uma. Afinal, é grande a preocupação, já que em todos os 
continentes existem pessoas infectadas. Mil pessoas estão 
isoladas num resort no Tenerife, nas Ilhas Canárias, depois que 
foi confirmada a contaminação de um médico italiano no hotel.

DE ÓTIMA GASTRONOMIA NO CENTRO 

O consumo de comida preparada fora do lar (Food Service) é crescente no Brasil. A Associação 
Brasileira de Alimentos (ABIA) estimou em R$ 172,6 bilhões o faturamento deste mercado em 
2018 (aumento anual de 4,8%) enquanto o IBGE contabilizou em R$ 216,00 mensais, o gasto 
alimentar das famílias neste segmento em 2017/2018. Os salgados (pastéis, coxinhas, sfihas) são 
destaque na preferência do público. Fatores da vida moderna, como a falta de tempo, a busca por 
alimento saudável e a expansão dos serviços de entrega, faz com que esse setor se multiplique em 
cantinas de academias de ginástica, bares, lanchonetes, cafeterias, supermercados. Incluem-se aí 
com musculatura nos resultados, os restaurantes que utilizam o sistema de peso dos alimentos e 
os vendem por quilo. No centro da cidade, há dois exemplos que recomendo com entusiasmo: a 
tradicional Churrascaria Gaúcha – que em sua unidade 1, nas proximidades da agência dos Correios- 
e o restaurante Supremo, uma portinha estreia na Voluntários de São Paulo, em frente ao Forum, 
ao lado do 2º Cartório de Notas, mas cuja comida eu recomendo com entusiasmo, pois percebe-se 
que, além dos preços convidativos, o alimento passa por um crivo gustativo rigorosíssimo. Não é 
à toa que ambos andam fazendo grande sucesso.

MISSA DE PÁSCOA   

O maestro Paulo de Tarso deverá apresentar na missa de Páscoa 
da Redentora, dia 12 de abril, às 20 horas, o I Concerto de 
Música Sinfônico-Coral, com a Orquestra Filarmônica do Interior, 
do Coral Paulista Ensemble tendo como solista, o tenor Denis 
Carvalho e a soprano Tamara Pereira.

ÔNIBUS I 

Com a finalidade de otimizar a 
circulação dos ônibus urbanos, 
melhorando o trânsito no 
centro da cidade, o secretário 
e Trânsito, Amaury Hernandes, 
já está elaborando com sua 
equipe um novo sistema de 
circulação desses coletivos, para 
ser implantado no ano que vem, 
quando vence o contrato com 
as duas empresas – Itamaraty 
e Santa Luzia. Hoje é feito no 
estilo ‘Radial’, o que significa 
que todos os ônibus passam 
pelo centro. 

MISSA DOS JOSÉS

A Missa dos Josés, criada por este colunista quando secretário 
Municipal de Cultura, todo Dia de São José, nosso padroeiro, dia 
19 de março, será novamente celebrada pelo bispo diocesano 
Dom Thomé Ferreira da Silva na Catedral de São José. E poderá 
ser celebrada este ano, às 10 horas da manhã, ao invés de 9 
horas como sempre aconteceu. É que o horário anterior permitia 
que o prefeito deixasse a Catedral após a missa, para participar 
do corte do bolo, que este ano foi transferido para o período da 
tarde.  

ÔNIBUS II 

Com três das quatro fases do 
Anel Viário já em execução 
e a quarta fase em licitação, 
por desejo do prefeito Edinho 
Araújo, devem ser entregues 
prontos até o final do ano. Serão 
construídos próximos do Anel 
Viário seis mini terminais de 
ônibus- já em fase de licitação - 
havendo assim uma interligação 
entre bairros, sem passar pelo 
centro e serão criadas linhas 
coletoras nesses mini terminais, 
que interligam com os ônibus 
que vêm para o centro.   

VIAGENS CANCELADAS II

Uma série de acontecimentos esportivos foram cancelados 
ao redor do mundo (ciclimo, futebol, artes marciais, natação, 
boxe, golfe, patinação no gelo, tênis (o Challenge de Bérgamo), 
atletismo, automobilismo (o GP Fórmula1 de Xangai, na China 
que seria dia 19 de abril), religiosos (a Arábia Saudita baniu 
viagens para lugares sagrados ao Islã), o carnaval de Veneza, o 
último dia do Carnaval de Nice, a Semana da Moda de Milão, o 
Mobile World Congress, maior evento mundial de tecnologia em 
Barcelona; e a Feira Anual do Livro, de Paris. Estima-se que o 
setor será impactado com um prejuízo de 22 bilhões de dólares.

VIAGENS CANCELADAS III

Cancelamentos de reservas de hotéis e de viagens, multiplicam-
se. Vejam alguns exemplos: Cláudia Bassitt que havia programado 
um suntuoso passeio pela Riviera Turca, para abril, resolveu 
cancelar e perdeu tudo o que já havia pago. Andraci Veltrone, 
que ia para A Feira de Design de Milão, com a filha, a arquiteta 
Andraci Maria, cancelou a viagem. O Salão do Móvel, no centro 
de exposições do bairro de Rho, ponto de referência em âmbito 
mundial do setor de casa e mobiliário e equipamentos para a 
indústria de móveis atraiu, na edição do ano passado, 386.236 
visitantes.

VIAGENS CANCELADAS IV 

Andracy cancelou também a viagem que faria com o filho 
Henry, para Los Angeles, onde assistiriam ao Indian Wells, um 
dos locais mais espetaculares para se assistir torneios de tênis 
profissionais, o BNP Paribas Open, onde todos os anos, durante 
a primavera norte-americana, nomes como Federer, Sharapova, 
as irmãs Williams, Nadal e Djokovic viajam para esse local cujas 
instalações de última geração localizadas na cidade de Indian 
Wells, mais parecem um oásis, ao sul de Palm Springs.

O casal Luis Antônio Pretti Filho e Lívia Sanches comemora 
hoje o aniversário dela entre amigos e familiares



começou a oferecer almoço 
aos sábados e domingos. 
Considerado um dos pon-
tos gastronômicos de alto 
padrão em Rio Preto, produz 
a própria cerveja e oferece 
16 opções de chope. 
   A cozinha é comandada 
pelo Chef Vinicius Gagliardi 
(nosso entrevistado nesta 
edição) e oferece pratos de 
alta gastronomia como o 
risoto de tâmaras e cortes 
de carnes nobres como o 
Tomahawk de Black Angus, 
servido com molho de açaí e 
tâmaras, uma das novidades 
no menu. 
  “Nossos pratos podem ser 

ELLEN LIMA 
Jornalista diplomada pela 
Unesp Bauru e com 
pós-graduação em 
Comunicação Jornalística 
pela Cásper Líbero/Faperp. 
Siga o blog 
www.ellenlimablog.com.br 
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Novidade Tamareira Fábrica Bar: 
almoço nos fi nais de semana

O Tamareira Fábrica Bar 
é a nova opção em cerveja 
gelada e boa comida nos 
almoços de final de se-
mana. A casa, que acaba 
de completar três meses, 

CONVERSA COM O CHEF Divulgação com muita qualidade, mas 
tudo com um toque de so-
fisticação que a casa pede. 
Planejamos muitas novida-
des nos almoços de fim de 
semana no Tamareira.

Comer, Beber e afins - 
Qual foi sua principal li-
ção como Chef até aqui? 
Vinicius - Perseverar. Por 
mais difícil que seja, por 
mais críticas que receba, 
por mais que pareça que 
vai dar errado, não desis-
ta, continue trabalhando, 
melhorando a cada dia. 
Pois, quando saio pra dar 
uma espiada no salão, vejo 
a casa cheia, sorrisos sa-
tisfeitos e a cozinha recebe 
elogios, nada no mundo é 
mais gratificante. E nada 
disso é possível sem uma 
equipe, treine e confie na 
sua!

Comer, Beber e afins - 
Você concorda que um 
bom Chef tem que ser 
criativo? 
Vinicius – Sim, todo chef 
precisa ser criativo e criati-
vidade não é dom, é uma 
ferramenta, precisa exerci-
tar. Encontrar referências 
dentro do cenário também 
ajuda nesse quesito.

Comer, Beber e afins - 
Qual o prato que você 
criou no Tamareira que 
todos têm que experi-
mentar?
Vinicius - Acredito que por 
enquanto o nosso Risoto 
de filé e tâmaras propor-
ciona uma experiência bem 
interessante. Mas como eu 
disse, novidades estão a 
caminho.

Comer, Beber e afins - 
Sua dica para quem está 
começando...
Vinicius - Busque ser 
melhor a cada dia, não 
desista no primeiro grito 
que derem com você na 
cozinha, pois vão gritar! 

NOVIDADE!

Outra novidade no bairro Redentora é a doceria Baunilha, que 
está sendo instalada na esquina da Penita com a Voluntários 
de São Paulo. Tem dúvida que a Redentora é o principal reduto 
de gostosuras de Rio Preto?  

SABE O QUE É TOMAHAWK?

É um corte retirado da parte dianteira do lombo do boi, e onde 
se pode extrair apenas quatro peças por animal! O Tomahawk 
é o mesmo corte do prime rib, porém com um osso de até 30 
cm. Isso significa que a carne é composta pelo ancho (filé de 
costela). O nome é uma referência a um machado dos índios 
americanos, porque o corte tem o formato de machado. E é 
divino! Experimente. 
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VINICIUS 
GAGLIARDI 
Ele é um jovem Chef de 
25 anos e já comanda a 
cozinha do Tamareira Fá-
brica Bar. Vinicius Gagliardi 
nasceu em Catanduva e 
foi a avó Esmeralda quem 
o inspirou a seguir carreira 
na cozinha e se tornar fã 
de comfort food. É formado 
em gastronomia pelo Se-
nac Rio Preto e já passou 
pelas cozinhas do Varanda 
do Golfe (Quinta do Golfe), 
Aleco, Mevi, Prozaria e Flor 
de Sal. Nesse período já 
aprendeu que para crescer 
como Chef é preciso “lavar 
muita louça e picar muita 
salsa”. 

O Tamahawk: carne 
nobre de angus 

Black

Comer, Beber e afins em 
Rio Preto - Você é um 
jovem Chef com experi-
ência em bons restau-
rantes. Qual é o segredo 
para iniciar carreira em 
casas já consagradas? 
Vinicius Gagliardi - Um 
dos segredos para conse-
guir emprego em um bom 
restaurante é a sincerida-
de na hora da entrevista 
com o responsável pelo 
restaurante. Todo restau-
rante é como uma escola, 
não importa a faculdade 
ou o curso que você fez. 
Absorva o máximo do Chef, 
dos seus companheiros de 
brigada e plantão, dê o seu 
máximo TODO DIA.

Comer, Beber e afins 
- Como você define a 

experiência de participar 
de um projeto novo como 
é o Tamareira Fábrica 
Bar? 
Vinicius - É uma experi-
ência única e incrível. É 
um desafio e tanto, mas é 
uma sensação única liderar 
a cozinha do Tamareira, 
fazemos testes e mais 
testes, com toda liberdade 
de criar, adaptar, mudar. É 
simplesmente inexplicável.

Comer, Beber e afins - O 
que você está preparan-
do para o almoço Tama-
reira?
Vinicius - Para os almo-
ços no Tamareira vamos 
abusar dos menus tradicio-
nais com massas, risotos, 
entradinhas, muito comfort 
food. Faremos o simples 

Os chopes são 
especiais e 
harmonizam 

com os pratos

harmonizados 
com as cer-
vejas da casa 
ou com drinks 
e coquetéis 
sem álco-
ol”, destaca 
Marcelo Lima, 
sommelier e 
proprietário. 
Outro ponto 
alto do Tama-
reira é que 
sempre tem 
cerveja re-
cém-saída da 
fermentação, 
sempre muito 
gelada e sabo-

rosa. A coluna esteve nesta 
semana experimentando a 
última produção do somme-
lier cervejeiro Fábio Campos, 
o chope IPA (India Pale Ale), 
um dos mais vendidos e 
garante, vale a experiência. 
   O almoço aos finais de se-
mana visa atender também 
aos clientes da região, que 
vêm em busca de novida-
des gastronômicas em Rio 
Preto. “É uma opção para 
que os moradores da região 
também possam conhecer o 
Tamareira”, convida Marcelo 
Lima. 
O Tamareira Fábrica Bar fica 
na Rua Siqueira Campos, 

3619, bairro Santa Cruz, e 
funciona de terça a domin-
go. O happy hour é de terça 
a quinta-feira das 17h às 
20h quando o cliente toma 
um chopp de 400 ml e ga-
nha outro de 200ml. 
Para informações e reservas 
o telefone é (17) 99256-
1719 e (17) 3363-1266.

CAFÉ COM CHOCOLATE 

Inaugura no dia 12 de março, no bairro Redentora, uma 
unidade da Chocolates Lugano, a marca de chocolate artesa-
nal mais famosa de Gramado (RS). Será na esquina das ruas 
Penita com XV de Novembro. Hum... cafezinho com chocolate, 
hein? 

O Tamareira completa
 três meses nesta semana

Risoto de beterraba: 
uma das novidades 

do cardápio
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Por UIDI MADI (@uidi.madi) 
e JUN JUNIOR (@junjunior)

Música 1: Lady Gaga fez seu retorno triunfal com o 
single ‘Stupid Love’, na última semana. O clipe, todo 
gravado com um celular, foi patrocinado pela Apple, 
tendo divulgação pesada no iPhone 11. Com muitos 
erros, o clipe tem seu valor, mas está longe de ser um 
dos grandes clipes da carreira da Mother Monster.

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

Música 2: As DONAS, trio carioca queridinho dos rio-
-pretenses, lançam amanhã seu novo clipe: Tchau Com o 
Bumbum. O clipe é aguardado pelos fãs, pois mostrará, 
pela primeira vez, a nova integrante do grupo: Dona Jhoy. 
A moça, de 19 anos, promete ser uma das integrantes 
mais animadas e divertidas que o grupo já teve. 

Aguinaldo Silva
na Record?

Todos estavam comentando a possível volta do casal Thia-
guinho e Fernanda Souza, mas parece que tudo esfriou 
quando boatos de que o pagodeiro teria ficado com a atriz 
Bruna Griphao no carnaval caíram nas redes sociais. Ques-
tionada, Fernanda já negou uma possível volta e Thiagui-
nho preferiu não falar sobre o assunto quando perguntado. 
Bruna fez ‘Orgulho e Paixão’, na Globo, e está escalada 
para ‘Nos tempos do Imperador’, nova novela das 18h. 

A gente precisa de circo na cultura para reforçar os valores 
da arte e de nossa tradição, mas na política isso deveria 
ser motivo de vergonha, chacota nacional. Foi exatamente 
o que aconteceu na quarta-feira, quando, ao invés do pre-
sidente da República responder perguntas dos jornalistas, 
entrou em cena o Márvio Lúcio (conhecido como Carioca, 
ex-Pânico). O humorista saiu do carro presidencial imi-
tando o nosso chefe de estado e distribuindo bananas 
para os repórteres (sinal claro e frequentemente feito pelo 
político para agredir não verbalmente os profissionais da 
mídia). Muitos acharam graça, mas a maioria repudiou 
veemente esse o ato de brincar com a sociedade. Temos 
de ser justos e críticos, pois não estava numa apresenta-
ção teatral e sim, em um momento onde o responsável 
pelo executivo de mais de 210 milhões de brasileiros, 
deveria, por obrigação, prestar explicações sobre a econo-
mia atual. Usando a imitação para depravar ainda mais a 
credibilidade de um governo já assolado por situações de 
extrema ignorância.

O cantor e apresentador Ronnie Von, aos 73 anos, pole-
mizou ao falar de um assunto extremamente delicado: pe-
dofilia. O artista revelou que sofreu abuso sexual na sua 
infância. Ronnie relembrou através da revista ‘O Cruzeiro’, 
que ele ainda era um menino de 11 anos quando esse fato 
lamentável ocorreu. Foi uma mulher que o abusou den-
tro da casa de uma tia do cantor. “Foi horrível”, revelou o 
príncipe da Jovem Guarda. Vale alertar que grande parte 
dos casos de pedofilia acontecem com parentes ou amigos 
próximos da família ou conhecidos. Todo cuidado é pouco 
e temos de estar de olhos abertos em nossos jovens. Força 
Ronnie, agora que você se libertou contando o caso, é vida 
que segue!

Pois é, agora que foi dispensado pela rede Globo, o autor 
de novelas Aguinaldo Silva, de 76 anos, resolveu conhecer 
outras emissoras. Essa semana, ele foi visto nos corredo-
res da Record TV, onde deu uma entrevista para Fabíola 
Reipert. Dentre os assuntos, Aguinaldo voltou a defender 
José Mayer das acusações de assédio e colocou a culpa 
pelo fracasso de sua última novela na Globo, O Sétimo 
Guardião, na produção e edição da novela. Ele disse que 
essas equipes não souberem transmitir o que ele escre-
vera na época, tornando a novela em um filme de terror. 

Ainda sobre política: 
Regina Duarte 

Regina Duarte, atual secretária de cultura, tomou posse 
nesta semana. A eterna Helena de Manoel Carlos se ex-
pressou de modo teatral em seu discurso. Canastrona, fez 
referências ao patriotismo e usou termos como “unir as 
pessoas” e “fazer o melhor que podia”, mesmo deixando 
claro que não tinha nada preparado para propostas iniciais 
de seu projeto pra a secretaria. A rainha da sucata ainda 
usou termos como “a cultura é um pum espirrando talco 
que o palhaço solta para entreter o público”. Mais uma re-
ferência circense sendo usada fora do contexto. Começou 
mal, viúva Porcina.

Os novos participan-
tes do power couple

Os burburinhos dos próximos participantes do programa 
‘Power Couple’, da Record, já começaram! De acordo com 
a jornalista Fábia Oliveira, nomes como Yá Burihan e Lipe 
Ribeiro, do ‘De Férias Com o Ex’, da MTV e Paula Amorim 
e Breno Simões, do BBB, estão quase assinando contra-
to. A produção também estaria interessada no novo casal 
fitness: Carol Dias (ex-Panicat) e Felipe Franco (ex da tam-
bém ex-panicat Juju Salimeni), mas o novo casal precisaria 
de pelo menos 6 meses de relacionamento para serem 
aptos a entrar na casa, de acordo com a regra do progra-
ma. O substituto de Gugu Liberato ainda não foi escolhido, 
mas tudo leva a crer que será Rodrigo Faro. Será que vai 
dar certo?

Opinião do Uidi: 
Banana pro povo!

Ronnie Von revela
 abuso na infância

Yá Burihan, já participou do ‘De Férias com o 
EX’, na MTV

Thiaguinho e Fê Souza 
estavam quase se 
reconciliando…

Regina Duarte, durante seu discurso de posse

Bruna Griphão, suposto affair de Thiaguinho



Exposição nacional traz 
mais de 4 mil orquídeas 

Mais de 4 mil espécies de 
orquídeas, entre raras, mu-
das e adultas serão comer-
cializadas entre os dias 13 e 
15 de março, no Centro de 
Professorado Paulista (CPP) 
de Rio Preto. 

Os exemplares variam de 
R$ 8 a R$ 500, dependendo 
da espécie e do tamanho es-
colhido. A feira será a partir 
das 8h, com entrada gratuita.

Os visitantes poderão con-
tar com o cantinho chamado 
de ‘Dr. Orquídeas’, para tirar 
dúvidas, levando sua orquí-
dea para uma avaliação, ou 
se preferir comprando no 
local e receber todas as in-
formações sobre substratos, 
luminosidade ideal, vasos, 
entre outras. 

Também serão comercia-
lizadas mudas de orquídeas 
nativas e híbridas, acessórios 
como vasos, cachepôs, subs-
tratos, adubos e fertilizantes, 
além de artesanato, pão de 
mel e várias delícias.

A 7ª Exposição Nacional 
de Orquídeas tem a garantia 

de quatro orquidários:  Orqui-
dário Astrea de São Carlos, 
Orquidário Bom Senhor de 
Arealva (SP), Orquidário Rio 
Preto e Orquidário Koga de 
Londrina (PR).

A solidariedade vai tomar 
conta mais uma vez da expo-
sição. Nos anos anteriores fo-
ram doados leite e óleo. Neste 
ano, segundo Renato Louro, 
organizador do evento, a feira 
doará artigos de higiene. 

“Um percentual da venda 
das flores será revertido em 
sabonetes e produtos de lim-
peza que serão doados para 
os asilos de Schmitt e São 
Vicente de Paulo”, explica 
Renato.

 
SERVIÇO

7ª Exposição Nacional de 
Orquídeas

Entrada gratuita
Dias 13, 14 e 15 de março 

– a partir das 8h
Local: CPP - Centro de 

Professorado Paulista
Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, nº 6029 - próximo ao 
Riopreto Shopping

 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Entre os exemplares que vão estar em exposição no CPP de Rio Preto haverá orquídeas raras, mudas e adultas 

Divulgação

  

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

DIA DA MULHER  - Allana Cegarra, presidente do Rotaract, 
a colunista Fátima Cruz e a medalhista de Jiu-jitsu e jorna-
lista, Jéssica Cegarra
TENHA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA - Fale com a Ce-
garra Imóveis que eles cuidam de toda a documentação 
e papelada necessária para a aquisição, sem cobrança de 
taxas. A Cegarra Habitação fi ca no prédio da antiga Rodo-
viária, no Centro de Rio Preto

DIA INTERNACIONAL DA MULHER  - O Dia Interna-
cional da Mulher é celebrado, anualmente, no dia 8 
de março. A ideia da celebração surgiu depois que 
o Partido Socialista da América organizou um Dia da 
Mulher, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York - 
uma jornada de manifestação pela igualdade de direi-
tos civis e em favor do voto feminino. 

7ª EDIÇÃO
    CULTURA/SOCIAL

Facebook

A deputada Beth Sahão e o secretário Charles Amaral
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Jorge MALUF

MADRINHA DOS MENOS FAVORECIDOS NO FUNDO SO-
CIAL DE SOLIDARIEDADE  - Aline Cruz Girardi 

DIA DA MULHER - A socialite Maria Mendonça é mãe, es-
posa, amiga, jornalista, muito querida. Benemérita, ela já 
ajudou muito os mais pobres e a igreja

DIA DA MULHER -  A presidente do Fundo Social de So-
lidariedade, a professora Maria Elza Araújo

DIA DA MULHER  
- Maitê Proença 
artista global e pa-
lestrante. Ela es-
tará no Riopreto 
Shopping Center, 
dia 25 de março. 
Evento organizado 
por Frederico Te-
bar e Haydee Tebar 
Mardegan com o 
apoio da diretora 
Ana Cristina Jalles 
Guimarães 

HOMENAGEM Festival do Folclore de Olímpia recebe 'Prêmio 
Inezita Barroso' em cerimônia na Alesp

O Festival do Folclore da 
Estância Turística de Olímpia foi 
contemplado na manhã desta 
sexta-feira, dia 6, em cerimônia 
na Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, com o ‘Prêmio 
Inezita Barroso’. 

A homenagem foi de inicia-
tiva da deputada estadual Beth 
Sahão. O evento foi realizado 
a partir das 10h, no Auditório 
Juscelino Kubitschek, na capital 
paulista. Olímpia esteve represen-
tada pelo secretário de Cultura, 
Esportes e Lazer em exercício, 
Charles Amaral (diretor de Cultura 
do município) e pelo Grupo Para-
folclórico ‘Frutos da Terra’.

“Gostaria de agradecer, em 

nome do prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha, e do secretário de 
Cultura, Esportes e Lazer, Guto Za-
nette, a presidente da Comissão 
de Educação e Cultura, deputada 
Bebel, e a deputada estadual, 
Beth Sahão. Não poderia deixar 
de citar o criador do Festival, pro-
fessor José Sant’anna, que deixou 
esse legado. Também a impor-
tância do prêmio Inezita Barroso. 
Inezita visitava muito Olímpia, por 
isso estamos fortemente ligados 
a esta querida e saudosa artista. 
O Festival chega este ano em sua 
56ª edição e esperamos cerca 
de 150 mil pessoas durante os 9 
dias de evento e mais de 1.800 
artistas de quase todos os estados 
brasileiros”, disse Charles Amaral.

A deputada Beth Sahão usou 

a palavra em seguida e, após as 
saudações, destacou a cerimônia 
como uma manhã de festa. “Hoje 
estamos aqui acompanhando 
estas manifestações culturais do 
nosso querido interior do Estado. 
Olímpia é uma cidade que fre-
quento há muitos anos. Não perco 
um Festival. O Fefol movimenta a 
cidade, movimenta a economia. 
Olímpia respira cultura nesse pe-
ríodo. Em 2019, passaram pela 
festa cerca de 140 mil pessoas”, 
comentou a deputada. 

“O Festival do Folclore é muio 
expressivo. Fico muito feliz por 
ter apresentado aqui o projeto de 
lei para incluir este importante 
evento no Calendário Oficial de 
Turismo do Estado de São Paulo”, 
completou Beth Sahão.

Da REPORTAGEM

Divulgação

 Depois dos discursos oficiais, 
o Grupo Frutos da Terra apre-
sentou uma dança ao som de 
uma música da cantora Inezita 
Barroso.

O prêmio, criado por meio do 
Projeto de Resolução 31/2015, 
de autoria do ex-deputado esta-
dual Marcos Martins, tem o obje-
tivo de valorizar a cultura caipira 
de raiz e qualquer forma de arte 
popular que a complemente. De 
acordo com a Alesp, o prêmio é 
concedido a 10 personalidades 
(físicas ou jurídicas), grupos ou 
entidades que se destacam por 
sua contribuição à música caipira 
de raiz e à cultura sertaneja no 
Estado. Os premiados são indi-
cados por parlamentares e pela 
sociedade civil.
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A direção do Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do 
Álcool, Químicas e Farmacêuticos) participou 

na última sexta-feira, dia 6, na cidade de São Paulo, da 
entrega das pautas do setor Farmacêutico e do Etanol.
Segundo João Pedro Alves Filho, presidente do 
sindicato, as duas pautas foram amplamente debatidas 
com os trabalhadores das duas categorias durante as 
assembleias feitas nas últimas semanas nas quais em 
ambas as pautas foram aprovadas. 
“Ficamos felizes que eles (trabalhadores) participaram 
de forma efetiva das assembleias e entenderam a 
importância de estarem juntos na luta deste ano”, 
salientou Alves Filho.
A pauta do setor Farmacêutico pede a reposição da 
inflação do período mais 3% de ganho real, um PLR 
(Participação nos Lucros e Resultados) de dois pisos 
normativos, Cartão Alimentação de R$ 459,00, além a 
manutenção de todas as cláusulas sociais da convenção 
anterior. “Teremos uma grande luta para manter o 
que conquistamos ao logo das décadas, mas vai fazer 
de tudo para que o trabalhador não seja prejudicado”, 
afirmou o presidente. 
A data base do setor é 1º de abril. Por sua vez a pauta 
do setor sucroalcooleiro que foi protocolada na 
Única (sindicato patronal) em conjunto com outros 
27 sindicatos de trabalhadores do Estado, o pedido 
geral será do INCP (Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) do período mais 2% de ganho real. 
O presidente do Sindalquim afirmou que nesta 
semana deve encaminhar a mesma pauta para cada 
grupo econômico do Etanol da região e na sequência 
a primeira rodada de negociação deve ser agendada. 
“Vamos iniciar como sempre fazemos tentando 
negociar em conjunto, mas caso seja necessário 
individualizaremos as negociações como fizemos em 
anos anteriores”.
Por mais um ano o Sindalquim terá que negociar o 
pagamento da verba indenizatória que substituiu o a 
hora In Itinere. 

MULHER COMERCIÁRIA
Café da manhã e Avaré

Centenas de comerciárias passaram, na última 
sexta-feira, no Centro de Benefícios do Sinco-
merciários (Sindicato dos Empregados no Co-

mércio) e participaram do tradicional Café da Manhã 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de 
março).

Segundo Selma Ferrassoli, vice-presidente do sindi-
cato, mais um ano as comerciárias compareceram em 
peso e em 2020, além de poder tomar o café da ma-
nhã,  participaram de sorteios de alguns brindes e cada 
mulher recebeu uma bolsa personalizada. 

Durante a atividade foi retomada a Quick Massa-
gem, onde dois profi ssionais atenderam as pessoas que 
passaram pelo Centro de Benefícios. (Quick Massagem 
volta a ter atendimento às sextas e sábados, das 8h às 
18h).

Atividade em Avaré – acontece no próximo dia 13, em 
Avaré, a 10ª edição do Mulher Valorizada, Comerciária 
Fortalecida promovido pela Fecomerciários (Federação 
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo).  

O tema escolhido para este ano é ‘Empoderamento, 
Troca e Acolhimento’, mais um ano o evento deve reunir 
mais de 2.000 comerciárias de todo o Estado. A delega-
ção de São José do Rio Preto estará presente com cerca 
de 200 mulheres. 

“Juntos, vamos fazer mais um ‘Mulher Valorizada’ 
decisivo para conquistar as reivindicações das comer-
ciárias”, afi rmou Luiz Carlos Motta, presidente da Feco-
merciários. 

Sérgio SAMPAIO - Foto: Jornal do Trabalhador/Sincomerciários 
amaralsampaio@hotmail.com 

Clube dos Frentistas
Os frentistas de São José do Rio Preto e região, que são sócios do sindicato da 

categoria, têm diversos benefícios em sua sede na cidade.
No local, está à disposição dos trabalhadores: piscinas, quiosques, salão de jogos e 

salão de festas. 
O clube funciona de segunda a segunda, das 8h às 18h, e fica na Rua Eurides da 

Cruz, 164, Jardim Paraíso. 
A direção do sindicato alerta que caso o trabalhador deseje levar um convidado 

deve de segunda a sexta retirar o convite na recepção do sindicato dentro do horário 
de funcionamento. 

Conheça os benefícios:
• Salão de Jogos – mesas de bilhar – funciona todos os dias, das 8h às 18h, e as 

terças-feiras à noite quando houver o Racha no minicampo;
• Quiosques – são cinco – com espaço para o trabalhador fazer churrasco – pode 

ser utilizado por agendamento ou por ondem de chegada, todos os dias;
• Piscinas – funcionam de segunda a segunda, das 8h às 18h;
• Minicampo – acontecem todas as terças-feiras à noite um Racha, a partir das 

19h30.
 Qualquer dúvida 

o trabalhador pode 
ligar 17 3219-9400. 

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

Mármore em pauta
A Convenção Coletiva do 

Mármore e Granito do ano pas-
sado deve ser finalizada na pró-
xima terça-feira (10) durante a 
reunião da Feticom (Federação 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Construção e Mobiliário 
do Estado de São Paulo).

Segundo Nelson Ioca, presi-
dente do Siticom (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias na 
Construção e Mobiliária de São 
José do Rio Preto e região), o 
acordo está fechado desde o 
ano passado, mas infelizmente 
o presidente do sindicato patro-
nal ainda não assinou a Con-
venção. “Tivemos uma conversa 
com o pessoal da Federação e 
a convenção assinada deve ser 
apresentada a todos na reunião 
do dia 10”, salientou Ioca.

As empresas deste setor 
terão que pegar o retroativo a 
data base da categoria que é 
1º de outubro de 2019.

Sérgio SAMPAIO - Foto: JT 
amaralsampaio@hotmail.com 

Sindicalistas de RP tomam posse na CNTC
O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) tomou 
posse na última quinta-feira (05) da presidência 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio (CNTC). A entidade, fundada em 1946, é 
composta, hoje, por 25 Federações filiadas e mais de 
800 Sindicatos vinculados, representando mais de 
12,5 milhões de trabalhadores.

Motta, que também é presidente da Fecomerciários 
(Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo), foi 
eleito em dezembro do ano passado e vai ficar à frente da entidade pelos 
próximos quatro anos. 

Além de Motta, outros dois sindicalistas de São José do Rio Preto as-
sumiram cargos na nova diretoria da CNTC, a vereadora e presidente do 
Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do 
Rio Preto e região), Márcia Caldas, foi empossada para o Conselho Fiscal 
da Federação e o presidente do Sindicato dos Frentistas de São José do 
Rio Preto e região, Antônio Marco dos Santos, está como diretor suplente.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sincomerciários/Sinpospetro

Fa r m a c ê u t i c o s  e 
E t a n o l  p r o t o c o l o c a m 

p a u t a s
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EDITAL  n°2344/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE ENTULHO DEPOSITADO 
NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas a contar desta pu-
blicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma 
da legislação vigente.
NOME:ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO
COMP: 
CORR:  
CAD Nº: 207726000
NOT Nº: 197386
END: R PRUDENTE DE MORAIS, 1295, QD 36, LOTE 18, BAIRRO 
INDUSTRIAL – PQ.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                 

 EDITAL n° 2345/2020 

  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 GARCIA LOPES, ESPOLIO DE
COMP: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CORR: EZEQUIEL APARECIDO MARINHO
CAD Nº: 341675000
NOT. Nº: 197380
END: R LUCIANO JACÓ DE QUIEROZ, QD A, LOTE 17, BAIRRO 
GARCIA I – RES.
NOME: EVARISTO TIRELLI ESPOLIO 
COMP:
CORR: EVARISTO TIRELLI ESPOLIO
CAD Nº: 404780000
NOT. Nº: 1971674
END: R FRANCISCO PURITA – PROFESSOR, 549, QD 17, LOTE 
08, BAIRRO NOVO MUNDO – JD.
NOME: ZILDA RIBEIRO LOBANCO ESPOLIO
COMP:
CORR: ZILDA RIBEIRO LOBANCO ESPOLIO
CAD Nº: 404720000
NOT. Nº: 197168
END: R FRANCISCO PURITA- PROFESSOR, 454, QD 25, LOTE 
03/P, BAIRRO NOVO MUNDO- JD.
NOME: AMADEU SCAGLIUSI
COMP:
CORR: AMADEU SCAGLIUSI
CAD Nº: 300434001
NOT. Nº: 197192
END: R MARCOLINO BARRETO, 605, LOTE, BAIRRO ANCHIETA 
– VILA
NOME: CASA RAQUEL
COMP:
CORR: CASA RAQUEL
CAD Nº: 221699001
NOT. Nº: 197421
END: R JOSÉ GREGÓRIO DE GUZZI, QD S/N, LOTE, S/N, BAIR-
RO JOÃO DA SILVA – PQ. RES.
NOME: MARIZA MOLINARI SCRIGNOLI   
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 201857000
NOT. Nº: 197282
END: R FRITZ JACOBS, 153, QD 159, LOTE 10, BAIRRO BOA 
VISTA  
NOME: NELY DE GRANDI, ESPOLIO DE
COMP:
CORR:NELY DE GRANDI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 400408000
NOT Nº: 197173
END: R BARÃO DE COTEGIPE, 215, QD, LOTE, BAIRRO ERCÍLIA 
– VILA
NOME: JOSE CANO CASQUET
COMP: JOVELINA JORGE SARKIS ESPOLIO
CORR: JOSE CANO CASQUET
CAD Nº: 207119000 
NOT Nº: 197318
END:R EXPEDICIONÁRIOS, 1889, QD 196, LOTE AP/, BAIRRO 
BOA VISTA 
NOME: REINEU JOSE DO AMARAL
COMP:
CORR:REINEU JOSE DO AMARAL
CAD Nº: 105436000
NOT Nº: 197189
END: R VIEIRA DE CARVALHO, 190, QD 03, LOTE 06, BAIRRO 
BOSQUE DA SAUDE – JD.

NOME: VICTOR HUGO DA CRUZ TEIXEIRA
COMP:
CORR: VICTOR HUGO DA CRUZ TEIXEIRA
CAD Nº: 239376000
NOT Nº: 197247
END: R LEONILDA ZAMPIERI, 491, QD 25, LOTE 10, BAIRRO 
NATO VETORASSO- RES.
NOME: ORGANIZACAO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS 
FILHO
COMP:
CORR: ORGANIZACAO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS 
FILHO
CAD Nº: 104672000 
NOT Nº: 197390
END: AV BADY BASSIT, 4895, QD, LOTE 32/P, BAIRRO IMPERIAL 
- VILA
                                                                                               São 
José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

EDITAL n° 2346/2020

  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: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: MAXIMO NUNES DOS SANTOS
CORR: MAXIMO NUNES DOS SANTOS
CAD Nº: 256796000
NOT.Nº: 197239
END: R NATALINO BONELLI, QD 16, LOTE 11, BAIRRO MIRAN-
TE- RES.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2347/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
edital e abaixo relacionados: Para REFORMA DO PASSEIO 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: FELIPE BENICIO ARAUJO
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 100195000
NOT. Nº: 197320 
END: R ANTONIO DE GODOY, QD 07, LOTE, BAIRRO CENTRO 
– BAIRRO
]NOME: VALDENILDO PEDRO JULIO
COMP:
CORR: VALDENILDO PEDRO JULIO
CAD Nº: 210892000
NOT. Nº: 197193
END: AV DOMINGOS FALAVINA, 525, QD 18, LOTE 10 P/11P/, 
BAIRRO MUGNAINI – JD.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
        CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
         Inspetor Fiscal de Posturas          

EDITAL nº 2348/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado:
       Por motivo de (É PROIBIDO DEPOSITAR, LANÇAR 
ENTULHOS OU DEJETOS DE QUALQUER ESPÉCIE EM LOGRA-
DOUROS PÚBLICOS OU PARTICULARES) , no prazo de 24 ho-
ras, a contar desta publicação, nos termos da    Resolução CONA-
MA nº 307, Lei Municipal 9393/2004, Decreto municipal 12765/2005 
e Lei Municipal nº 7176/1998 e Lei Complementar nº 504/2016 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: WILLIAN DE ARAUJO 
CORR: WILLIAN DE ARAUJO 
CAD Nº: 239222000
NOT Nº: 1748
END: R DEOLINDA DE OLIVEIRA CABLOCO, 2190, BAIRRO 
NATO VETORASSO – RES.
NOME: MOVFLEX SISTEMAS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
COMP: 
CORR: 

CAD Nº: 1032540
NOT Nº: 1749
END: AV ALBERTO ANDALÓ- DR, 3564, BAIRRO CENTRO
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS

EDITAL n° 2349/2020

  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 NA VIA PÚBLICA, no prazo de 24 horas, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº 7176/98 (05) sob pena de 
multa na forma da legislação vigente.
NOME: DENIS ROBERTO FERREIRA
COMP.: 
CORR: DENIS ROBERTO FERREIRA 
CAD Nº: 230325000
NOT Nº: 197179
END: R ELISEU NICOLAU CALVO, 631, QD 251, LOTE 05, BAIR-
RO MARIA LUCIA – JD.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
          CARLOS ALBERTO SAVAZO
             Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2350/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
Edital e abaixo relacionados: Para REMOÇÃO DE RESTOS DE 
PODAS DE ÁRVORES 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: HUMBERTO ANDALÓ, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR:HUMBERTO ANDALÓ, ESPOLIO DE  
CAD Nº: 201559000
NOT Nº: 197385
END: R RAUL DE CARVALHO, 423, QD 149, LOTE G P/, BAIRRO 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
                                                                               CARLOS ALBER-
TO SAVAZO               
                                                                                Inspetor Fiscal de 
Posturas          

EDITAL n° 2351/2020

  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: VALQUIRIA NASARIO DA SILVA
COMP: 
CORR:
CAD Nº: 246678000 
NOT. Nº: 197208
END: R ANTONIO KFOURI, 251, QD 19, LOTE 415, BAIRRO ARO-
EIRAS II- PQ. DAS
NOME: JOSE CANO CASQUET
COMP: JOVELINA JORGE SARKIS ESPOLIO
CORR: JOSE CANO CASQUET
CAD Nº: 207119000 
NOT Nº: 197318
END:R EXPEDICIONÁRIOS, 1889, QD 196, LOTE AP/, BAIRRO 
BOA VISTA 
NOME: REINEU JOSE DO AMARAL
COMP:
CORR:REINEU JOSE DO AMARAL
CAD Nº: 105436000
NOT Nº: 197189
END: R VIEIRA DE CARVALHO, 190, QD 03, LOTE 06, BAIRRO 
BOSQUE DA SAUDE – JD.
NOME: VICTOR HUGO DA CRUZ TEIXEIRA
COMP:
CORR: VICTOR HUGO DA CRUZ TEIXEIRA
CAD Nº: 239376000
NOT Nº: 197247
END: R LEONILDA ZAMPIERI, 491, QD 25, LOTE 10, BAIRRO 
NATO VETORASSO- RES.
NOME: ORGANIZACAO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS 
FILHO
COMP:
CORR: ORGANIZACAO EDUCACIONAL CARLOS CHAGAS 
FILHO
CAD Nº: 104672000 
NOT Nº: 197390
END: AV BADY BASSIT, 4895, QD, LOTE 32/P, BAIRRO IMPERIAL 
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– VILA
NOME: JOAO BATISTA SERGIO MURAD ESPOLIO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 100145000
NOT. Nº: 197317
END: R ANTONO DE GODOY, QD 17, LOTE CP/, BAIRRO CEN-
TRO
NOME: ALVARO JOSE BELLINI
COMP: LUCAS AUGUSTO NATALIN
CORR: LUCAS AUGUSTO NATALIN
CAD Nº: 105901020
NOT. Nº: 197146
END: R NADIR KENAN, QD B, LOTE 06, BAIRRO TARRAF – JD.
NOME: GEORGE MARCUS SANTOS DO NASCIMENTO
COMP:
CORR: GEORGE MARCUS SANTOS DO NASCIMENTO
CAD Nº: 324775000
NOT. Nº: 197103
END: R LUIZ MICHELONI, 593, QD 10, LOTE 16, BAIRRO FLORA 
– RES. VILA
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP:
CORR: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI 
CAD Nº: 266576000 
NOT. Nº: 197399
END: R NARCISO VIAN, QD 1, LOTE 1, BAIRRO MARIA CLARA – 
RES.
NOME: SETPAR GRUPOFOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP: MARCOS ROMES PALHARES DA SILVA
CORR: MARCOS ROMES PALHARES DA SILVA 
CAD Nº: 260540000 
NOT. Nº: 197328 
END: R ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 18, LOTE 33, 
BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: MARCOS AURELIO GALEANO
COMP:
CORR: MARCOS AURELIO GALEANO 
CAD Nº: 237388000 
NOT. Nº: 197339 
END: R ELIAS MASTRICHI DE AZEVEDO, QD GA, LOTE 02, 
BAIRRO NUNES – JD.
NOME: VICTOR TEODORO DE MELO SANCHES
COMP:
CORR: VICTOR TEODORO DE MELO SANCHES 
CAD Nº: 260627000 
NOT. Nº: 197330 
END: R RAFAELA FRANCISCA MOREIRA GARCIA, QD 22, LOTE 
6, BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBLIA-
RIOS SPE LTDA 
CAD Nº: 260625000 
NOT. Nº: 197329
END: R RAFAELA FRANCISCA MOREIRA GARCIA, QD 22, LOTE 
4, BAIRRO SÃO THOMAZ
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS SPE LTDA
COMP: VAGNER PESSOA DOS SANTOS BATISTA 
CORR: VAGNER PESSOA DOS SANTOS BATISTA 
CAD Nº: 267086000
NOT. Nº: 196205
END: R ANTONIO SINHORINI, QD 3, LOTE 3, BAIRRO SÃO THO-
MAZ II – RES.

NOME: ELIZANGELA YUMIKO MURAKAMI DA SILVA
COMP:
CORR: ELIZANGELA YUMIKO MURAKAMI DA SILVA 
CAD Nº: 245895000 
NOT. Nº: 197177 
END: R PEDRO CASTRO MARTINS, QD H, LOTE 01, BAIRRO 
COLORADO – RES.
NOME: JOSE EDUARDO RODRIGUES
COMP:
CORR: MARIA DA GRACA FARIA RODRIGUES ESPOLIO DE
CAD Nº: 241987000
NOT. Nº: 197178
END: R NACY MARILIA DE CARVALHO LORGA, QD 40, LOTE 08, 
BAIRRO ARROYO – JD.
NOME: IZAURA VINHA NUNES
COMP:
CORR: IZAURA VINHA NUNES 
CAD Nº: 241639000 
NOT. Nº: 197274 
END: R DANILO VINHA NUNES, QD 60, LOTE 35, BAIRRO AR-
ROYO – JD.
NOME: ARAUCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 
LTDA
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 409628087 
NOT. Nº: 196980 
END: R WALDEMAR SANCHES, 1176, QD 13, LOTE 20, BAIRRO 
CIDADE NOVA – PQ. RES.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2352/2020

  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: CELESTINA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
COMP: 
CORR: CELESTINA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 
CAD Nº: 102251000
NOT. Nº: 197314
END: R RUBIÃO JUNIOR, 3358, QD 10, LOTE BP/- CP/- DP/, 
BAIRRO CENTRO
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
                                               CARLOS ALBERTO SAVAZO                        
                                               Inspetor Fiscal de Posturas   

 
EDITAL n° 2353/2020

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: BENS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS 
LTDA
COMP:
CORR:BENS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS 
LTDA
CAD Nº: 201320002
NOT. Nº: 196292
END: AV RUI SEIXAS – ENGENHEIRO, QD, LOTE, BAIRRO 
NOVO AEROPORTO – JD.
NOME: VICENTE LAZARO
COMP:
CORR: VICENTE LAZARO
CAD Nº: 219233000
NOT. Nº: 197151
END: AV ALBERTO OLIVIERI, QD 11, LOTE 05, BAIRRO ANIELLI 
– JD.
NOME: VALDOMIRO FERREIRA PEIXOTO
COMP:
CORR:VALDOMIRO FERREIRA PEIXOTO
CAD Nº: 222167000
NOT. Nº: 197222
END: R MILTON BARUFFDI, QD P, LOTE 20, BAIRRO MACEDO 
TELES I – RES.
NOME: ODAIR JOSE DE MORAES ROCHA
COMP:
CORR: ODAIR JOSE DE MORAES ROCHA
CAD Nº: 256714000
NOT. Nº: 197229
END: R SANTO RETUCCI, 354, QD 12, LOTE 03, BAIRRO MIRAN-
TE – RES.
NOME: SETPAR MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: LUCIANO MENDONCA MARQUES
CORR: LUCIANO MENDONCA MARQUES
CAD Nº: 256496000
NOT. Nº: 197235
END: R JAIME DOS SANTOS PEREIRA, QD 05, LOTE 21, BAIR-
RO MIRANTE – RES.
NOME: PAULO TOSHIAKI MURAKAMI
COMP:
CORR: PAULO TOSHIAKI MURAKAMI
CAD Nº: 239799000
NOT. Nº: 197251
END: R ANGELINA MARTON SESTINI, QD 22, LOTE 18, BAIRRO 
NATO VETORASSO – RES.
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: CARLOS EDUARDO DE MELO
CORR: CARLOS EDUARDO DE MELO
CAD Nº: 321350000
NOT. Nº: 197376
END: R EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, QD 03, LOTE 08, 
BAIRRO SANTA ANA – RES.
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA
COMP: HELTON RODRIGO MARTINS DA SILVA
CORR: HELTON RODRIGO MARTINS DA SILVA
CAD Nº: 321239000
NOT. Nº: 197378
END: R JOSÉ DE AQUINO PEREIRA – DOM, QD 07, LOTE 05, 
BAIRRO SANTA ANA – RES.
NOME: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
COMP:
CORR: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
CAD Nº: 212777067
NOT. Nº: 197130
END: AV NOVA GRANADA, QD UNIC, LOTE S/N, BAIRRO MI-
GUELZINHO – VILA
NOME: SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
COMP:
CORR: SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CAD Nº: 554058000
NOT. Nº: 196985
END: AV DE MAIO, QD , LOTE, BAIRRO SEDE
NOME: MARCIA CRISTINA DE LIMA BORGES CONTE
COMP:
CORR: MARCIA CRISTINA DE LIMA BORGES CONTE
CAD Nº: 300647006
NOT. Nº: 197049
END: R ASSIS BRASIL – DR, QD 9A, LOTE H, BAIRRO DIAS – 
VILA
NOME: PAULO CESAR PAIXAO
COMP:
CORR: PAULO CESAR PAIXAO
CAD Nº: 300605004
NOT. Nº: 197054
END: R ASSIS BRASIL- DR, QD 09-B, LOTE L, BAIRRO DIAS – 
VILA
NOME: EDSON LUIS DOMINGOS LOPES
COMP:
CORR: EDSON LUIS DOMINGOS LOPES
CAD Nº: 246611000
NOT. Nº: 197205
END: R ANTONIO KFOURI, QD 16, LOTE 372, BAIRRO AROEI-
RAS II – PQ. DAS
NOME: EDSON LUIS DOMINGOS LOPES
COMP:
CORR: EDSON LUIS DOMINGOS LOPES
CAD Nº: 246610000
NOT. Nº: 197206
END: R ANTONIO KFOURI, QD 16, LOTE 373, BAIRRO AROEI-
RAS II – PQ. DAS
NOME: BUDGERIGAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS 
LTDA
COMP:
CORR:BUDGERIGAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS 
LTDA
CAD Nº: 553045004
NOT. Nº: 197280
END: AV JOSÉ DA SILVA SÉ, QD, LOTE, BAIRRO FELICIDADE – 
FAZ
NOME: VETORASSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES
CORR: ISMAEL DE OLIVEIRA GOMES
CAD Nº: 251489000
NOT. Nº:196922
END: R CATHARINA FRANCISCHI, QD 16, LOTE 10, BAIRRO 
SANTA CRUZ – RES
NOME: JOAO BATISTA SERGIO MURAD ESPOLIO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 100145000
NOT. Nº: 197317
END: R ANTONO DE GODOY, QD 17, LOTE CP/, BAIRRO CEN-
TRO
NOME: ALVARO JOSE BELLINI
COMP: LUCAS AUGUSTO NATALIN
CORR: LUCAS AUGUSTO NATALIN

CAD Nº: 105901020
NOT. Nº: 197146
END: R NADIR KENAN, QD B, LOTE 06, BAIRRO TARRAF – JD.
NOME: GEORGE MARCUS SANTOS DO NASCIMENTO
COMP:
CORR: GEORGE MARCUS SANTOS DO NASCIMENTO
CAD Nº: 324775000
NOT. Nº: 197103
END: R LUIZ MICHELONI, 593, QD 10, LOTE 16, BAIRRO FLORA 
– RES. VILA
NOME: VALDENILDO PEDRO JULIO
COMP:
CORR: VALDENILDO PEDRO JULIO
CAD Nº: 210892000
NOT. Nº: 197193
END: AV DOMINGOS FALAVINA, 525, QD 18, LOTE 10 P/11P/, 
BAIRRO MUGNAINI – JD.
NOME: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI
COMP:
CORR: RESIDENCIAL MARIA CLARA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARI 
CAD Nº: 266576000 
NOT. Nº: 197399
END: R NARCISO VIAN, QD 1, LOTE 1, BAIRRO MARIA CLARA – 
RES.
NOME: SETPAR GRUPOFOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP: MARCOS ROMES PALHARES DA SILVA
CORR: MARCOS ROMES PALHARES DA SILVA 
CAD Nº: 260540000 
NOT. Nº: 197328 
END: R ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 18, LOTE 33, 
BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: MARCOS AURELIO GALEANO
COMP:
CORR: MARCOS AURELIO GALEANO 
CAD Nº: 237388000 
NOT. Nº: 197339 
END: R ELIAS MASTRICHI DE AZEVEDO, QD GA, LOTE 02, 
BAIRRO NUNES – JD.
NOME: VICTOR TEODORO DE MELO SANCHES
COMP:
CORR: VICTOR TEODORO DE MELO SANCHES 
CAD Nº: 260627000 
NOT. Nº: 197330 
END: R RAFAELA FRANCISCA MOREIRA GARCIA, QD 22, LOTE 
6, BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBLIA-
RIOS SPE LTDA 
CAD Nº: 260625000 
NOT. Nº: 197329
END: R RAFAELA FRANCISCA MOREIRA GARCIA, QD 22, LOTE 
4, BAIRRO SÃO THOMAZ
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS SPE LTDA
COMP: VAGNER PESSOA DOS SANTOS BATISTA 
CORR: VAGNER PESSOA DOS SANTOS BATISTA 
CAD Nº: 267086000
NOT. Nº: 196205
END: R ANTONIO SINHORINI, QD 3, LOTE 3, BAIRRO SÃO THO-
MAZ II – RES.
NOME: ELIZANGELA YUMIKO MURAKAMI DA SILVA
COMP:
CORR: ELIZANGELA YUMIKO MURAKAMI DA SILVA 
CAD Nº: 245895000 
NOT. Nº: 197177 
END: R PEDRO CASTRO MARTINS, QD H, LOTE 01, BAIRRO 
COLORADO – RES.
NOME: JOSE EDUARDO RODRIGUES
COMP:
CORR: MARIA DA GRACA FARIA RODRIGUES ESPOLIO DE
CAD Nº: 241987000
NOT. Nº: 197178
END: R NACY MARILIA DE CARVALHO LORGA, QD 40, LOTE 08, 
BAIRRO ARROYO – JD.
NOME: IZAURA VINHA NUNES
COMP:
CORR: IZAURA VINHA NUNES 
CAD Nº: 241639000 
NOT. Nº: 197274 
END: R DANILO VINHA NUNES, QD 60, LOTE 35, BAIRRO AR-
ROYO – JD.
NOME: ARAUCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 
LTDA
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 409628087 
NOT. Nº: 196980 
END: R WALDEMAR SANCHES, 1176, QD 13, LOTE 20, BAIRRO 
CIDADE NOVA – PQ. RES.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2354/2020

  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: CASA RAQUEL
COMP:
CORR: CASA RAQUEL
CAD Nº: 221699001
NOT. Nº: 197421
END: R JOSÉ GREGÓRIO DE GUZZI, QD S/N, LOTE, S/N, BAIR-
RO JOÃO DA SILVA – PQ. RES.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS
           

EDITAL n° 2355/2020

  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: MARIZA MOLINARI SCRIGNOLI   
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 201857000



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

NOT. Nº: 197282
END: R FRITZ JACOBS, 153, QD 159, LOTE 10, BAIRRO BOA 
VISTA  
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2356/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente 
edital e abaixo relacionados: Para CONSTRUÇÃO DE MURETA (al-
tura de 30cm) - MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR, no prazo 
de 30 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 
sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: NELY DE GRANDI, ESPOLIO DE
COMP:
CORR:NELY DE GRANDI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 400408000
NOT Nº: 197173
END: R BARÃO DE COTEGIPE, 215, QD, LOTE, BAIRRO ERCÍLIA 
- VILA
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
         CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                      
          Inspetor Fiscal de Posturas                                            

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2357/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços 
Gerais, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao dispos-
to artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal 
8.973/03;  Decreto Municipal nº 12.167/03;  e normas complemen-
tares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA 
DE IMÓVEL ABANDONADO e, para fins dos artigo 130 e 142 do 
Código Tributário Nacional, NOTIFICA  o proprietário do imóvel 
abaixo citado, cuja notificação foi entregue, ou ainda notificações 
não entregues por falta de endereço de correspondência,  que o 
prazo final para o  pagamento à vista sem os devidos acréscimos 
legais, finda em 13/03/2020
Comunicamos outrossim, que decorrido o prazo acima os avisos 
serão considerados vencidos e como tal, inscrito em uma única 
parcela em DIVIDA ATIVA, podendo a Municipalidade a qualquer 
momento cobrar o tributo mediante ação de Execução Fiscal, com 
acréscimo legais, como segue :
PROP: ANA ROSA NAOUM MAZAFERRO
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 2-02219-000
MULTA Nº: 49989
END: R IPIRANGA, 1024, QD 198, LOTE G, BOA VISTA
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
      CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                    
     Inspetor Fiscal de Posturas                                                

EDITAL n° 2358/2020

  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: DORCELINA TEREZA DE SOUZA ESPOLIO
COMP:
CORR:
CAD Nº: 400971000
MULTA Nº: 50862
END: R LUIZ AMERICO DE FREITAS – DR, 274, QD 19, LOTE 
A/P, BAIRRO ERCÍLIA – VILA
NOME: OSMERALDO FRANCISCO DE LIMA ESPOLIO
COMP:
CORR: OSMERALDO FRANCISCO DE LIMA ESPOLIO
CAD Nº: 410759000
MULTA Nº: 51004
END: R DUARTE PACHECO, 319, QD 17, LOTE 21, BAIRRO 
ESTORIL – PQ.
NOME: MILTON TAKAHASHI
COMP:
CORR:MILTON TAKAHASHI
CAD Nº: 410643000
MULTA Nº: 51002
END: AV HENRQUE DE COIMBRA – FREI, 243, QD 13, LOTE 04, 
BAIRRO ESTORIL – PQ.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO      
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                              
                                                                

 
EDITAL n° 2359/2020

  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: VETORASSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ANTONO SILVA PIMENTEL  
CORR: ANTONIO SILVA PIMENTEL 
CAD Nº: 251130000
MULTA Nº: 50955 
END: R JOSÉ ANTONIO PAIXÃO, QD 03, LOTE 04, BAIRRO SAN-
TA CRUZ- RES.
NOME: BALTHAZAR JOSE ESTEVES DE ALMEIDA, ESPOLIO
COMP:  
CORR: BALTHAZAR JOSE ESTEVES DE ALMEIDA, ESPOLIO 
CAD Nº: 215876000
MULTA Nº: 50946 
END: R PASCHOAL DESCRESCENZO, 874, QD CHACARA, 
LOTE, BAIRRO ITAPEMA- JD.
 São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                   
                                                              
 

EDITAL n° 2360/2020

  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, ROÇADA E RETIRADA DE ENTULHO 
(ÁREA ONDE PASSA A TORRE DE REDE DE ENERGIA ELÉTRI-
CA - LINHÃO) dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: CTEEP COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELETRICA PAULISTA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 1271300 
MULTA Nº: 50643 
END: R, QD, LOTE, BAIRRO
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS        

EDITAL n° 2361/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do presente Edital 
e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, pela FALTA DE CONS-
TRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR ME-
TRO LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: YOSHIAKI OKAYAMA
COMP: 
CORR: YOSHIAKI OKAYAMA 
CAD Nº: 403737051
MULTA Nº: 50884
END: AV PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 04, BAIRRO TONINHO 
- VILA
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
     CARLOS ALBERTO SAVAZO                                    
    Inspetor Fiscal de Posturas                                                

 EDITAL n°2362/2020

  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 IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: IZABEL CRISTINA LOPES DA MOTA
CORR: IZABEL CRISTINA LOPES DA MOTA
CAD Nº: 257738000
MULTA Nº: 50939
END: R FRANCISCO DE DEUS ALMEIDA, QD 8, LOTE 3, BAIRRO 
SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: ADRIANO TELES RODRIGUES
CORR: ADRIANO TELES RODRIGUES
CAD Nº: 257853000
MULTA Nº: 50925
END: R PRISCILLA PAVÃO GASPARO, QD 13, LOTE 14, BAIRRO 
SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT. 
NOME: OSMERALDINO FRANCISCO DE LIMA ESPOLIO
COMP: 
CORR:OSMERALDINO FRANCISCO DE LIMA ESPOLIO
CAD Nº: 410759000
MULTA Nº: 51005
END: R DUARTE PACHECO, 319, QD 17, LOTE 21, BAIRRO 
ESTORIL – PQ.
NOME: MILTON TAKAHASHI
COMP: 
CORR:MILTON TAKAHASHI
CAD Nº: 410643000
MULTA Nº: 51003
END: AV HENRIQUE COIMBRA – FREI, 243, QD 13, LOTE 04, 
BAIRRO ESTORIL – PQ.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: MARCOS DANIEL HASS
CORR: MARCOS DANIEL HASS
CAD Nº: 258228000
MULTA Nº: 50945
END: R FIEL FAUSTINO, QD 26, LOTE 22, BAIRRO SETPARQUE 
AVENIDA 2 – LOT.
NOME: EUCEDIO DE BIANCHI
COMP: 
CORR: EUCEDIO DE BIANCHI
CAD Nº: 407933017
MULTA Nº: 50855
END: R ERCÍLIA GOMES, QD 098, LOTE 15, BAIRRO SANTA 
MARIA – JD.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                           
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n°2363/2020

  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 ter executado 
a ERRADICAÇÃO DE ÁRVORE (SEM AUTORIZAÇÃO) e deverá 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente.
NOME: SEBASTIANA VIEIRA RIBEIRO
COMP: 
CORR: SEBASTIANA VIEIRA RIBEIRO
CAD Nº: 211768739
MULTA Nº: 50977
END: R CATANDUVA, 1045, QD 32, LOTE 12P/, BAIRRO VETO-
RASSO – JD.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                        
Inspetor Fiscal de Posturas                             

EDITAL n°2364/2020

  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 terem 
executado a PODA IRREGULAR e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SEBASTIANA VIEIRA RIBEIRO
COMP:         
CORR: SEBASTIANA VIEIRA RIBEIRO 
CAD Nº: 211768739
MULTA Nº: 50978
END: R CATANDUVA, 1045, QD 32, LOTE 12P/, BAIRRO VETO-
RASSO – JD.
São José do Rio Preto, 06 de Março de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                    
Inspetor Fiscal de Posturas                                            

EDITAL n° 2365/2020

  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 7DE TERRENO dentro do prazo estipula-
do por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBLIA-
RIOS SPE LTDA 
COMP:
CORR: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBLIA-
RIOS SPE LTDA 
CAD Nº: 260654000 
MULTA Nº: 50970 
END: R ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 22, LOTE 33, 
BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDMENTOS IMOBILIA-
ROS SPE LTDA
CAD Nº: 260650000 
MULTA Nº: 50971 
END: R ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 22, LOTE 29, 
BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
CAD Nº: 260651000 
MULTA Nº: 50972 
END: R ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 22, LOTE 30, 
BAIRRO SÃO THOMAZ- RES.
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS SPE LTDA
CAD Nº: 260642000 
MULTA Nº: 50974 
END: R ANDERSON MENDES JOAZEIRO, QD 22, LOTE 21, 
BAIRRO SÃO THOMAZ – RES.
NOME: SERTPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: IZABEL CRISTINA LOPES DA MOTA
CORR: IZABEL CRISTINA LOPES DA MOTA
CAD Nº: 257738000
MULTA Nº: 50938
END: R FRANCISCO DE DEUS ALMEIDA, QD 8, LOTE 3, BAIR-
RO SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: HILDA REDIGOLO ESPONOSA
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 400239000 
MULTA Nº: 50863 
END: R ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, QD 15, LOTE E/P, 
BAIRRO ERCÍLIA – VILA
NOME: FRANCISCO CRESPO MAZZE, ESPOLIO DE
COMP:
CORR: FRANCISCO CRESPO MAZZE, ESPOLIO DE
CAD Nº: 554978573 
MULTA Nº: 50868 
END: R IDACIR ZANELATO, QD 24-E, LOTE 381, BAIRRO TONI-
NHO – VILA
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: GUILHERME COELHO WINCKLER
CORR: GUILHERME COELHO WINCKLER
CAD Nº: 902512000 
MULTA Nº: 50870 
END: R SALETE SONIA BATISTA, QD 41, LOTE 32, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO  - LOT.
NOME: CLAUDIO WAITMANN PIZINI 
COMP:
CORR: CLAUDIO WAITMANN PIZINI 
CAD Nº: 902541000
MULTA Nº: 50872
END: R SANTINA FERREIRA CRUZ, QD 42, LOTE 29, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: IGOR TRAICO TOSCO
COMP:
CORR: IGOR TRICO TOSCO
CAD Nº: 902020000 
MULTA Nº: 50892 
END: R EDISON CARLOS PINTO, QD 18, LOTE 25, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: IGOR TRAICO TOSCO
COMP:
CORR: IGOR TRAICO TOSCO
CAD Nº: 902021000
MULTA Nº: 50893 
END: R EDISON CARLOS PINTO, QD 18, LOTE 26, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIARIOS SPE LTDA
COMP: ADRIANO TELES RODRIGUES
CORR: ADRIANO TELES RODRIGUES 
CAD Nº: 257853000 
MULTA Nº: 50924 
END: R PRISCILLA PAVÃO GASPARO, QD 13, LOTE 14, BAIRRO 
SETPARQUE AVENIDA 2 – LOT.
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBLIARIOS LTDA
COMP: APARECIDO MARIANO
CORR: APARECIDO MARIANO
CAD Nº: 902449000
MULTA Nº: 51015
END: R SEBASTIÃO VALADARES, QD 40, LOTE 3, BAIRRO FA-
ZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
COMP:
CORR: SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 423332000 
MULTA Nº: 50859 
END: R FERES BUCATER, QD 24, LOTE 20, BAIRRO SÃO MAR-
CO – JD.
NOME: SINVAL CELICO. ESPOLIO DE
COMP:
CORR: SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 423272000 
MULTA Nº: 50860 
END: R FÁTIMA THAIS CABRERA, QD 24, LOTE 06, BAIRRO 
SÃO MARCO – JD.
NOME: SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
COMP:
CORR: SINVAL CELICO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 423271000
MULTA Nº: 50861
END: R FÁTIMA THAIS CABRERA, QD 24, LOTE 07, BAIRRO 



C-4 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
08 de março de 2020

SÃO MARCO – JD.
NOME: V L V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ELIAS PEREIRA SILVA
CORR: ELIAS PEREIRA SILVA
CAD Nº: 240291000
MULTA Nº: 50956
END: AV ARNALDO LUIZ MARTINELLI- COMENDADOR, QD 11, 
LOTE 25, BAIRRO NATO VETORASSO – RES.
NOME: NOBREVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: MARGARETE APARECIDA GLICERIO
CORR: MARGARETE APARECIDA GLICERIO
CAD Nº: 901707000
MULTA Nº: 50894 
END: R WALDOMIRO GARRIDO, QD 07, LOTE 11, BAIRRO FA-
ZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: FLAVO MICHEL
COMP:
CORR: FLAVIO MICHEL
CAD Nº: 902049000 
MULTA Nº: 50896
END: R JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 19, LOTE 16, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: FLAVIO MICHEL
COMP:
CORR: FLAVIO MICHEL
CAD Nº: 902048000 
MULTA Nº: 50897 
END: R JOSÉ CRISTALINO RIBEIRO, QD 19, LOTE 15, BAIRRO 
FAZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: CRISTINA KIKUE YAMOTO
COMP:
CORR: CRISTINA KIKUE YAMOTO
CAD Nº: 902513000 
MULTA Nº: 50903 
END: R SALETE SONIA BATISTA, QD 42, LOTE 1, BAIRRO FA-
ZENDA RIO PRETO – LOT.
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBLIARIOS SPE LTDA
COMP: MARCOS DANIEL HASS
CORR: MARCOS DANIEL HASS
CAD Nº: 258228000 
MULTA Nº: 50944 
END: R FIEL FAUSTINO, QD 26, LOTE 22, BAIRRO SETPARQUE 
AVENIDA 2 – LOT.
NOME: INES FOSSATI
COMP:
CORR: INES FOSSATI
CAD Nº: 420475000 
MULTA Nº: 50867 
END: R MARIA MOLINARI, QD 57-T, LOTE 06, BAIRRO TONINHO 
– VILA
NOME: EUCEDIO DE BIANCHI
COMP:
CORR: EUCEDIO DE BIANCHI
CAD Nº: 407933017 
MULTA Nº: 50869 

Editais de
CONVOCAÇÃO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGIO D’ITALIA

CNPJ Nº 17.152.143/0001-11
Rua Antonio dos Santos Galante, nº 1370 – Centro

Cedral/SP

Cedral/SP, 28 de fevereiro de 2020.

A ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VILLAGIO D’ITALIA, localizada na 
Rua Antonio dos Santos Galante, nº 1370, Centro, município de Ce-
dral, Estado de São Paulo, aqui representada pelo seu Diretor em 
exercício, convoca, nos termos do Estatuto da Associação, todos 
os Associados para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada nas 
dependências do Clube dos 21, localizado na Avenida Antônio dos 
Santos Galante, nº360 – Centro, na cidade de Cedral/SP,  no dia 14 
de março de 2020, as 9h00min em primeira convocação com no mí-
nimo 50% (cinquenta por cento) dos associados com direito a voto 
e, em não havendo quórum suficiente, às 19h30min em segunda 
convocação, com qualquer número de membros, na mesma data e 
local, para análise e votação dos seguintes assuntos:

I. Eleição dos membros da Diretoria (Diretor e Vice-diretor) e 
membros do Conselho Fiscal;
II. Aprovação das contas da gestão anterior;
III. Aprovação do orçamento para a próxima gestão;
IV. Outros assuntos gerais e de interesse dos associados.

OBSERVAÇÕES:
• É licito aos senhores (as) Associados (as) se fazerem 
presentes na Assembleia ora convocada por procuradores, munidos 
com procuração específica;
• A ausência dos senhores (as) Associados (as) não os de-
sobrigam de aceitarem como tácita concordância os assuntos que 
forem tratados e deliberados;
• Os (as) Associados (as) em atraso nos pagamentos de 
suas taxas associativas não poderão votar nas deliberações.

Atenciosamente,

Associação Residencial Villagio D’Italia
Aroldo Costa Ramos
Diretor

END: R ERCÍLIA GOMES, QD 09, LOTE 15, BAIRRO SANTA 
MARIA – JD.
NOME: YOSHIAKI OKAYAMA
COMP:
CORR: YOSHIAKI OKAYAMA
CAD Nº: 403737051 
MULTA Nº: 50883 
END: AV PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 04, BAIRRO TONINHO 
- VILA
São José do Rio Preto,06 de Março de 2020

CARLOS ALBERTO SAVAZO
INSPETOR FISCAL DE POSTURAS                                                  


