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Rio Preto cria 
mapa digital 

para serviços e 
dados da cidade

Pág. A5

Pág. A3

Democracia 
Cristã escolhe 2° 
sargento Valquíria 

para vice

Contratos e estágios para 
jovens caem 50% no CIEE

A crise econômica gerada pela 
pandemia do Covid-19 tem afetado 
também os jovens que buscam sua 
primeira oportunidade no mercado 
de trabalho. O CIEE (Centro de Inte-
gração Empresa-Escola) de Rio Pre-
to, entidade de assistência social 

ECONOMIA PARADA

PM já atua 
com programa 
de segurança 
em 3 bairros

Pág. A2

Placa em residência avisa que bairro tem programa da PM

Cláudio LAHOS

Só 17% fazem acordo com 
serviço de turismo adiado

que possibilita que adolescentes 
entrem em programas de aprendi-
zagem e estágios, registrou queda 
de 50% neste primeiro semestre. 
Em 2019, foram 1.234 contratos 
realizados, contra 617 neste ano.                        
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A Polícia Militar já implan-
tou o Programa Vizinhança 
Solidária em três regiões de 
Rio Preto. O comércio central 
foi o primeiro a receber a ini-
ciativa, que também está em 
funcionamento nos bairros 
São Marcos e Miguel Had-
dad. “No bairro São Marcos 
já está muito forte”, ressalta 
o tenente Claudio Ziroldo.    
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Caminhoneiro 
é encontrado 

morto na 
cabine

 Um caminhoneiro de aproxi-
madamente 50 anos foi encon-
trado morto dentro da cabine 
de seu caminhão, que estava 
estacionado no Posto Martinelli, 
as margens da rodovia Transbra-
siliana (BR-153), em Rio Preto, 
na manhã de ontem (15). Ele é 
do Paraná e a polícia investiga 
as causas da morter.                 
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Mulheres têm 
só 26% dos 
cargos de 
diretoria

Atualmente elas ocupam 
26% dos cargos de diretoria 
nas empresas e a estimativa é 
de que levem 59 anos para que 
o país conquiste a igualdade de 
trabalho.Em Rio Preto, a líder de 
vendas da Cobmax, Julia Sabatin 
Guimarães (foto), 21 anos, faz 
parte deste pequeno grupo. Ela 
coordena uma equipe de 15 
colaboradores na empresa.     
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Carro funerário durante atendimento à ocorrência de caminhoneiro encontrado morto

Pagamento do auxílio-atleta 
pode voltar com aula online
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SOS CONSUMIDOR A-2Jornal
São José do Rio Preto, domingo
16 de agosto de 2020

Divulgação

DIREITOS DO CONSUMIDOR 
QUE VOCÊ PRECISA 

CONHECER – PARTE V 

CORDEL DO 
CONSUMIDOR – 
PARTE II

Para escolher as verduras 
Na certa não falta tino

Se tiver algo estragado
Não sejas grosso, nem � no
Chama logo o Procon
E livra-te já do pepino!

Não sintas vergonha de nada
Ouve bem o que digo aqui
Se te sentires explorado
Não faças boca de siri
Cama a � scalização
Para descascar o abacaxi!

Se o gerente quiser briga
Nele não dês sopapo
Vai levando-o na conversa
Sem engolires nenhum sapo
Mas presta muita atenção
Não caias nunca em seu papo!

Ao receberes seu troco
Lá vem a  tal da balinha
Não aceites camarada
Nem ligues pra ladainha
O consumidor tem direitos
O resto é pura abobrinha!

Ou também, meu caro amigo,
Se o fósforo te for dado
Não cometas atrocidade
Botando fogo no mercado
Na outra vez, traz o fósforo!
Devolve ao caixa safado!

Se tu levares um susto
Ao pagar o telefone
Vai direto ao Procon
Bota a boca no trombone
Fazes Já reclamação
Sem omitir fato e nome!

Se o prestador de serviço
Não cumprir com a obrigação
Existem os meios legais
De fazer autuação
Mas pega sempre o 
comprovante 
Para não � car na mão!

Se a tua conta de água
Veio alta de montão
Como se em tua casa
Existisse um batalhão
Leva lá tuas faturas
Pra pedir aferição!

Não bobeies, nem vaciles
Ao pagar tua energia
Se o teu consumo é baixo
E a casa � ca vazia
Não há razão para arcares
Com toda esta quantia!

Outra vez no restaurante
Não engulas pimenta ou sal
Com aquele papo manhoso
 O garçom pode se dar mal
Pois o código diz, meu amigo,
O couvert é opcional!

RESULTADO DE PESQUISA DO PROCON-SP REVELA QUE 
APENAS 17,6% DOS CONSUMIDORES ENTREVISTADOS 

CONSEGUIRAM ACORDO COM O FORNECEDOR

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

O indivíduo desde o instante em que acorda até o momento 
em que se deita para dormir está praticando negócios 

jurídicos de aquisição ou utilização de produtos ou serviços. 
Por isso, o Direito do Consumidor ganhou grande relevância 
no mundo jurídico atual, de modo a disciplinar con� itos e 
preservar os direitos do destinatário � nal na relação de consumo 
(consumidor).
Para auxiliar nossos clientes na prevenção e resolução de 
con� itos decorrentes da relação de consumo, o escritório Jaime 
Rodrigues Advogados, disponibiliza uma equipe capacitada para 
atendê-los nas seguintes questões:
     •Assessoria para prevenção de práticas que possam trazer 
responsabilidade indenizatória e imputação de condutas 
ilícitas, mediante a elaboração de manuais operacionais, 
contratos e análise de material destinado à campanhas 
publicitárias, preservando, assim, a imagem da empresa e o bom 
relacionamento com seus clientes;
    •Orientação e acompanhamento de processos administrativos 
e judiciais que envolvam reclamações e pedidos de indenização 
por danos morais e materiais;
     •Acompanhamento de processos administrativos e judiciais 
para os casos que envolvem planos de saúde, tais como 
reembolso de custas e despesas médicas, negativa de cobertura 
para determinados procedimentos, “home care” (Leia sobre: 
Home Care não pode ter limitações), aumento abusivo de 
mensalidade, etc;
     •Revisão contratual e renegociação de � nanciamento.

    27. Desistência de compra 
    Se você comprar pela internet e desistir, o reembolso deve 
ser total, inclusive de frete e outras taxas. O chamado “direito de 
arrependimento” está previsto no artigo 49 do CDC.
    
    28. Atraso na entrega
    Se você comprou um produto e ele não foi entregue no prazo 
estipulado, entre em contato com a loja para comunicar o 
problema e cobrar providências. O atraso na entrega caracteriza 
descumprimento de oferta, de acordo com o artigo 35 do CDC.
    
     29. Troca na loja
    Segundo o CDC, as lojas não são obrigadas a trocar produtos 
que não apresentem defeito. Mas, caso o estabelecimento se 
comprometa a realizar a troca de qualquer item - o que é comum 
acontecer -, tem o dever de cumprir com sua palavra.
    
     30. Produto de mostruário 
    Peça de mostruário também tem garantia, pois a venda de 
produtos já expostos não exime o fornecedor de realizar possíveis 
reparos de defeitos que impeçam seu bom funcionamento.
    
     31. Conta bancária encerrada
    A solicitação de encerramento da conta-corrente pode ser feita 
em qualquer agência do banco de que o consumidor é cliente, 
não necessariamente na que a conta foi aberta. É importante 
lembrar que a conta não será encerrada enquanto houver saldo 
devedor ou débitos com o banco.
    
     32. Serviço de saúde gratuito
     Todo brasileiro é usuário do SUS e desde o nascimento 
tem direito a serviços de saúde gratuitos, como vacinação, 
transplantes, medicamentos de alto custo, entre outros que 
visam a saúde da população.

Enquete sobre “Turismo 
na Pandemia” realizada 
pelo Núcleo de 
Inteligência e Pesquisas 

da Escola de Proteção e Defesa 
do Consumidor da Fundação 
Procon-SP, constatou que apenas 
17,60% (145) de um total de 824 
pessoas que responderam ter 
contratado algum serviço que 
envolva o setor de turismo e, 
que em função da pandemia da 
Covid-19, teve que ser cancelado 
ou adiado, de alguma forma 
conseguiram fechar um acordo 
junto ao fornecedor sem ter que 
recorrer ao Procon-SP.
 Os demais, 45,75% (377) ainda 
estão negociando e 36,65% (302) 
não fi zeram acordo.
Realizada entre os dias 14 e 31 
de julho e disponibilizada no site 
do Procon-SP, a enquete teve 
como objetivo verifi car como 
estão ocorrendo os acordos entre 
consumidores e fornecedores 
no setor de turismo diante 
dos problemas decorrentes da 
pandemia da Covid-19.
Responderam à pesquisa 2145 
consumidores, dos quais 38,41% 
(824) afi rmaram ter contratado 
algum serviço que envolva o 
setor de turismo (passagens áreas, 
estadia em hotéis / pousadas, 
pacotes turísticos, entre outros) 
e precisou cancelar ou adiar em 
função da Covid-19.

Consumidores que 
conseguiram acordo 17,60% 
(145)
A pesquisa constatou que dos 
que fi rmaram acordo, 46,90% 
cancelaram o contrato com 
devolução integral ou parcial 
dos valores pagos. Os demais 
consumidores (53,10%) fi zeram 
acordo sem rescindir o contrato, 
por meio de remarcação com 
ou sem pagamento de taxas, 
disponibilização do crédito para 
usufruir em outra data ou em 
outros serviços da empresa.
Do primeiro grupo somente 
22,07% tiveram a devolução 
integral e imediata dos valores 
pagos, o que pela MP, não seria 
obrigatório. Outros 13,79% 
também obtiveram um acordo 
para a devolução integral dos 
valores pagos, mas terão que 
aguardar o fi m da pandemia. 
Destaque para 8,78% que 

afi rmaram que obtiveram a 
devolução imediata, mas parcial, 
o que indica a cobrança de 
alguma taxa ou multa de rescisão, 
o mesmo ocorrendo para 2,76% 
que além de ter a devolução 
parcial, somente ocorrerá após a 
pandemia.
No segundo grupo, as 
remarcações ocorreram dentro 
do previsto na Medida Provisória 
948, porém, vale ressaltar que 
quando questionados sobre sua 
satisfação com o acordo obtido, 
9,66% dos consumidores o 
consideraram injusto porque 
tiveram que pagar um adicional 
para usufruir do mesmo serviço 
em outra data.
Ainda sobre a satisfação dos 
consumidores com os acordos, 
50,34% consideraram os acordos 
justos, seja porque não tiveram 
que pagar por serviços que não 
utilizaram, seja por entenderem 
que os prejuízos foram divididos 
entre as partes.
Um grande percentual, porém, 
40,00%, consideraram injustos 
porque fi zeram um acordo, mas 
queriam mesmo era a devolução 
do que foi pago.

Consumidores que não 
conseguiram acordo
Sobre os motivos do acordo não 
ter sido realizado, 27,15% (82) 
dos consumidores responderam 
não ter conseguido contato 
com a empresa; 38,74% (117) 
alegaram que o fornecedor não 

TURISMO NA PANDEMIA

quis fazer acordo e, 34,11% (103) 
não concordaram com o que foi 
proposto pelo fornecedor.
Dos consumidores que não 
conseguiram um acordo, a 
maioria buscou uma solução 
junto a um órgão de defesa 
do consumidor. Um grande 
percentual de consumidores 
(40,40%), porém, afi rmaram que 
não tomaram qualquer atitude, 
abrindo mão de seus direitos.

MP 948 de 8/4/2020
Editada em razão dos 
cancelamentos de serviços de 
reservas de eventos dos setores 
de turismo e cultura, dispõe 
sobre que os prestadores de 
serviço não são obrigados 
a reembolsar os valores 
pagos pelo consumidor, 
desde que assegurem a 
remarcação dos serviços, 
sem custo adicional, taxa ou 
multa ou, alternativamente, a 
disponibilização de crédito para 
uso ou abatimento na compra 
de outros serviços, reservas e 
eventos disponíveis na empresa, 
ou ainda e fi nalmente, outro 
acordo a ser formalizado com o 
consumidor.
Somente se não houver acordo 
algum, dispõe a MP que o 
fornecedor deverá restituir os 
valores recebidos, atualizados 
monetariamente pelo IPCA-E, 
no prazo de 12 meses, contado 
da data de encerramento do 
estado de calamidade Pública.

Divulgação
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Cláudio LAHOS

DC anuncia vice
Assim que melou o acordo com o PMN com o objetivo de chan-

celar parceria para disputar as eleições majoritárias, a direção do 
DC decidiu, quase que de imediato, lançar chapa pura para disputar 
a Prefeitura. Valquíria Faganelli Salmeron foi escolhida para ser a 
vice da chapa que será encabeçada pelo pré-candidato a prefeito 
Rogério Vinicius. Valquíria é 2° sargento e atua na Polícia Militar 
há 24 anos. “Dispensa apresentação, a história a credencia com 
louvor nessa pré-candidatura como vice”, elogiou o presidente do 
DC, Adilson Feliciano. Para tanto, Valquíria se desincompatibilizou 
do cargo e sua filiação acontecerá na convenção do partido.

Concorrente
O fato de a direção do 

Democracia Cristã ter esco-
lhido o 2° sargento Valquíria 
Faganelli Salmeron para ser 
vice da chapa majoritária do 
partido, pode tirar votos da 
Coronel Helena que disputa-
rá as eleições para prefeita 
pelo Republicanos. Como 
patente não ganha voto, 
tem um detalhe que conta 
ponto a favor do 2º sargen-
to Valquíria: até se desin-
compatibilizar do cargo da 
Polícia Militar, atuava como 
mediadora de conflitos prin-
cipalmente familiar. Significa 
que estava diariamente em 
contato direto com a popu-
lação.

Radar móvel
O plenário da Câmara vota na sessão de terça-feira 

projeto que proíbe o uso de radar móvel, estático e portátil 
em Rio Preto. Anderson Branco (PL), autor da proposta, 
justifica que radar móvel não educa o motorista, mas serve 
para aumentar a ‘indústria da multa’ com o objetivo de 
arrecadar. “Não é educativo porque fica escondido, com 
finalidade de arrecadar”, diz. Na opinião dele, o radar fixo 
educa o motorista que esteja transitando acima da veloci-
dade permitida. Para substituir o radar móvel, o vereador 
sugere que a Secretaria de Trânsito deveria instalar, por 
exemplo, lombadas eletrônicas.

Gratidão
O saudoso José Raymudo 

Veneziano dizia que tinha 
chance de voltar a ocupar 
uma cadeira na Câmara por 
causa do seu trabalho que 
desenvolvia como derma-
tologista na rede municipal 
da saúde. “Atendi oito mil 
pacientes, muito bem aten-
didos”, salientou certa vez. 
Só que o ex-vereador não foi 
eleito e encerrou a sua car-
reira política. O eleitor recla-
ma muito da classe política, 
porém, não costuma praticar 
a gratidão no momento de 
depositar o voto. Entre uma 
boa consulta médica e uma 
gelada no balcão, fica com 
a última.

Animado
O pré-candidato a pre-

feito Renato Pupo (PSDB) 
disse que esteve na última 
quinta-feira em São Paulo 
para conversar com o presi-
dente estadual do partido, 
o tucano Marco Vinholi, 
que está incumbido de fa-
zer tratativas para formar 
alianças com o objetivo de 
fortalecer a candidatura do 
companheiro de sigla. “As 
conversas estão avançando 
bem e em breve deveremos 
anunciar parcerias”, diz ani-
mado. Agora, as convenções 
estão se aproximando e 
alguns pré-candidatos a pre-
feito podem desistir, o que 
abre espaço para alianças.

Fiscalizar
Zé da Academia (Patrio-

ta) disse que fiscaliza as 
obras do governo, inclusive, 
as indicações que apresen-
ta a pedido da população. 
Durante debate na Câmara, 
contou que foi criticado por 
ter agradecido o Executivo, 
porém, diz que se o serviço 
estiver de acordo com o 
pedido, tem de agradecer. 
“Me disseram que a função 
do vereador é fiscalizar e não 
agradecer (governo)”. Se 
a obra não ficar de acordo 
com o pedido, revelou que 
pede para que seja refeita. 
Aliás, agradecer e criticar 
deveria ser a essência da 
política.

Traição
Quando abre a janela 

para as filiações partidárias 
a fim de disputar as eleições, 
traição é de praxe. Pré-can-
didato com potencial para 
receber boa votação diz que 
vai se filiar em determinado 
partido, porém, na reta final 
acaba optando por outro. 
Entre os dirigentes parti-
dários, o comportamento 
é classificado de ‘traição’. 
Outro momento que ocorrem 
rasteiras na política, é no 
período da pré-campanha 
eleitoral, quando são forma-
das as alianças partidárias. 
Em busca de protagonismo 
ou trufas, um sempre rompe 
a corda.

Técnicos
O pré-candidato a prefei-

to Marco Rillo (PSOL) disse 
que está formando uma 
equipe técnica com o obje-
tivo de elaborar o plano de 
governo para apresentar na 
campanha eleitoral. “Nos-
so objetivo é ter propostas 
limpas e transparentes”, 
ressalta. Rillo prevê que a 
campanha do contato dire-
to do candidato e o eleitor 
não vai acontecer devido ao 
vírus, por isso adianta que 
sua campanha será nas 
redes sociais. Sobre o pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
o vereador declarou que ele 
sofre desgaste por causa das 
medidas restritivas.

Os professores, atletas 
e técnicos que atuavam no 
setor de Esporte de Rio Pre-
to estão há alguns meses 
sem ter rendimento com o 
fim do pagamento do “au-
xilio-atleta” porque as aulas 
não estão mais acontecendo 
presencialmente.

Para tentar uma solução 
um projeto de autoria do ve-
reador José Carlos Marinho 
(Patriota) será votado em re-
gime de urgência na sessão 
de terça-feira (18).

A proposta cria a mobi-
lidade de atividades online 
por meio de aplicativos e 
redes sociais que seriam 
fornecidos a pessoas já ca-
dastradas que participam 
das atividades antes do inicio 
da quarentena no final o mês 
de março.

O projeto determina que 
somente poderão voltar a 
receber o “auxilio-atleta” 
aqueles profissionais que 
já atuavam regulamente a 
serviço da Secretaria de Es-
portes de Rio Preto.

Segundo o vereador, o 
projeto irá beneficiar a toda 
a população assistida por 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Pagamento do auxílio-atleta 
pode voltar com aula online

PROJETO

Requerimento pede a volta da 
isenção da cobrança de água 

O vereador Celso Luís 
Peixão (MDB) encaminhou 
requerimento ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) e ao 
superintendente do Semae 
(Serviço Municipal Autônomo 
de Água e Esgoto) pedindo a 
prorrogação da suspensão da 
cobrança da tarifa de água 
e esgoto para as pessoas 
cadastradas na tarifa social.

Na sua justificativa o ve-
reador salienta que “a água 
é imprescindível, em especial 
nesse momento de pande-
mia, pela sua importância no 
asseio, higiene e limpeza e 
para muitas famílias o retorno 
da cobrança está causado 
imensa preocupação pelas 
dificuldades financeiras que 
estão passando, não podendo 

ficar sem esse bem precioso, 
tão fundamental a vida e 
saúde”.

Sem corte – no último 
dia 07 de agosto o prefei-
to autorizou a prorrogação 
da suspensão do corte de 
fornecimento de água feita 
pelo Semae até o dia 06 de 
setembro.

Estado – na última sexta-
-feira (14) o governo do Esta-
do de São Paulo anunciou a 
terceira prorrogação da isen-
ção no pagamento da tarifa e 
do abastecimento ininterrupto 
de água para clientes de baixa 
renda atendidos pela Sabesp. 
A norma passa a valer até 15 
de setembro e beneficia cerca 
de 2,5 milhões de consumi-
dores carentes neste período 

Protesto chamou atenção para a atual situação vivida por atletas e técnicos

Câmara analisa proibir sorteio 
de animais em promoções

Um projeto de autoria da 
vereadora Cláudia De Giuli 
(MDB) quer proibir a distribui-
ção por meio de promoção ou 
sorteio de animais vivos em 
eventos públicos ou privados 
em Rio Preto. O mérito será 
votado na sessão desta terça-
-feira (18).

A emedebista salienta que 
esse tipo de atitude está na 
contramão da educação am-
biental, que foca a conscien-
tização do bem-estar animal 
e da adoção responsável e 
consciente. “Adotar um animal 
requer planejamento, amor e 
responsabilidade”.

Ela coloca que é comum 
em datas comemorativas 
como, por exemplo, Páscoa 
e Dia das Crianças, ocorrerem 
promoções para distribuição 
ou sorteio de animais (como 
pintinhos, coelhos, peixes e 

Sérgio SAMPAIO

cachorrinhos).
As empresas ou até mesmo 

pessoas que façam esse tipo 
de atividade poderão receber 
uma multa no valor de R$ 
577,50 (10 UFM). No caso de 
empresas que tenham três au-
tuações, a mesma terá o alvará 
de funcionamento suspenso.

Todos os valores arreca-
dados com o pagamento das 
multas serão repassados para 
o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente – para a realiza-
ção de programas e projetos 
voltados à defesa e proteção 
animal.

SEM RENDA

intermédio dos professores, 
indo de acordo com o indica-
do pelo Ministério da Saúde 
quanto a prática de ativida-
des esportivas em meio a 
pandemia.

Em outro trecho de sua 
justificativa o vereador salien-
ta que com as prorrogações 

Projeto é da vereadora Claudia De Giuli

PARA O SEMAE

Sérgio SAMPAIO

das medidas restritivas, aulas 
online estão sendo ministra-
das por empresas privadas 
mantendo assim as ativida-
des de seus alunos e a prática 
esportiva ativa.

Protesto – na última quar-
ta-feira (12) cerca de 60 pes-

soas realizaram um protesto 
em frente à Prefeitura de Rio 
Preto entre os manifestantes 
estavam professores, atletas 
e treinadores que reivindicam 
uma audiência com o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) para 
debater sobre o restabeleci-
mento do auxílio-atleta.

Adotar um 
animal requer 
planejamento, 

amor e 
responsabilidade

“

”

Sérgio SAMPAIO

da pandemia do coronavírus.

Sem resposta – a repor-
tagem encaminhou a Pre-
feitura pergunta sobre uma 
possível prorrogação, mas 
não obteve resposta até o 

fechamento desta matéria. 
Aproximadamente  15 mil 
pessoas em Rio Preto estão 
enquadradas nesta faixa eco-
nômica e poderiam voltar a ser 
beneficiadas caso acontece 
uma nova prorrogação.

Cláudio LAHOS

Vereador Peixão (MDB) encaminhou requerimento
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PM já atua em três regiões com 
programa Vizinhança Solidária

Redução da criminalidade 
e busca de soluções para 
garantir a segurança de mo-
radores, a Polícia Militar já 
implantou o Programa Vizi-
nhança Solidária em três regi-
ões de Rio Preto. O comércio 
central foi o primeiro a receber 
a iniciativa, que também está 
em funcionamento nos bairros 
São Marcos e Miguel Haddad.

“No bairro São Marcos já 
está muito forte. Como eles 
já utilizavam o WhatsApp tudo 
o que acontece nas ruas do 
bairro já jogam no grupo. É 
bem bacana porque a comu-
nicação é importante e auxilia 
o trabalho da polícia. Quando 
algo está fora do normal na 
casa, loja, empresa do vizi-
nho, quem notou já liga para 
o 190”, ressalta o tenente 
Claudio Ziroldo

Para que um bairro tenha 
um núcleo de Vizinhança 
Solidária, basta que um mo-
rador, representante do bair-
ro, procure a companhia da 
Polícia Militar mais próxima 
e demonstre interesse. Um 
cadastro é preenchido e uma 

reunião é realizada com os 
vizinhos para que sejam infor-
mados sobre o funcionamento 
e as dúvidas esclarecidas. 
“Uma plaquinha pode colocar 
em frente da casa de quem 
está participando”, destaca 
o tenente.

De acordo com a PM, no 
bairro São Marcos os mora-
dores já tem notado os bene-
fícios do programa. Os casos 
de furtos a residência têm di-
minuído, segundo moradores.

“Morei no bairro por anos, 
hoje só meu salão está lá. Já 
fui furtada antes, mas desde 
que temos o programa não 
soube de nenhum furto. Fico 
mais tranquila, ainda mais 
nesse período que estamos 
sem atendimento”, afirmou 
a cabeleireira Lia Fratte, 49 
anos, que está com seu es-
tabelecimento proibido de 
funcionar por causa da pan-
demia.

Para Laurio Siqueira, mas-
soterapeuta, que mora no 
bairro São Marcos desde 
2015, o programa propor-
cionou mais segurança aos 
moradores. “O nosso bairro 
tem dois grupos de segurança, 
o particular nem todos podem 
participar e o programa da 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Vizinhança Solidária, que conta 
com moradores, é publico e a 
maioria participa.”

Ainda segundo ele, após a 
implantação do programa não 
houve mais registro de assaltos 
no bairro.

Já os moradores do bairro 
Miguel Hadad instalaram câ-
meras que monitoram as vias. 
As imagens são exclusivas e 
a polícia só tem acesso caso 
algum crime seja registrado 
para auxiliar na investigação 
na identificação dos autores.

Em parceria com a Secre-
taria Estadual de Educação, o 
próximo passo da PM é colocar 
em prática a Vizinhança Solidá-
ria nas Escolas. Ainda não há 
previsão de inicio, em razão da 
pandemia.

Placa identifica casa que 
região tem parceria direta 
com a Polícia Militar para 
segurança do bairro

SEGURANÇA

Cláudio LAHOS

NA ESTRADA Caminhoneiro é encontrado 
morto em posto da BR 153

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

Um caminhoneiro de 
aproximadamente 50 
anos foi encontrado mor-
to dentro da cabine de 
seu caminhão, que esta-
va estacionado no Posto 
Martinelli, as margens da 
rodovia Transbrasiliana 
(BR-153), em Rio Pre-
to, na manhã de ontem 
(15).

De acordo com in-
formações da polícia, 
por volta das 8 horas, 

pessoas que estavam no 
posto viram que o cami-
nhoneiro não se levantou 
e tentaram chamá-lo. O 

corpo já estava gelado e 
começando a ficar roxo, 
e a Polícia Civil foi acio-
nada. A suspeita é que 
ele tenha sofrido um mal 
súbito enquanto dormia 
na cabine.

A família da vítima é 
do Estado do Paraná. O 
corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Le-
gal (IML) e a funerária 
começou a fazer contato 
com para levá-lo até sua 
cidade.  A idade e o nome 
não foram divulgados.

Franklin CATAN

Carro funerário no posto durante atendimento à ocorrência

Divulgação

EM MIRASSOL
Baep prende quatro 

por tráfico de drogas

Policiais do Batalhão de 
Ações Especiais (Baep) da Po-
lícia Militar prenderam quatro 
pessoas por tráfico de drogas, 
em Mirassol, na manhã deste 
sábado (15). De acordo com 
a polícia, eram três mulheres 
e um homem que estavam 
com 5 quilos de maconha e 
foram abordados dentro de 
um carro, na rua Prudente de 
Moraes, no Centro.

Ainda segundo informa-
ções da PM, uma viatura fazia 
o patrulhamento pelo bairro 

quando avistaram um veículo 
com quatro pessoas em ati-
tude suspeita. Os policiais re-
solveram abordá-los e dentro 
do carro encontraram quatro 
tijolos de maconha.

Os policiais resolveram ir 
até a residência dos suspeitos 
e, em uma delas, encontrou 
o restante da droga e mais 
uma balança de precisão para 
pesar o entorpecente, além de 
embalagens plásticas.

Todos foram encaminha-
dos ao Plantão Policial do 
município, onde foram presos 
em flagrante.

Franklin CATAN

Droga apreendida com os acusados de tráfico

Divulgação

BATEU EM POSTE

Músico morre após 15 dias 
internado devido a acidente

O acidente aconteceu no dia 1º de agosto e, segundo 
informações do boletim de ocorrência, Foca andava pela 
avenida quando perdeu o controle do seu veículo, um VW 

Fusca e bateu contra um poste. Ele sofreu politraumatismo e 
precisou ser sedado

Morreu na manhã de ontem 
o músico Bruno Daniel Moreira, 
mais conhecido como o Foca, 
de 34 anos. Ele estava inter-
nado há 15 dias, no Hospital 
de Base (HB), após sofrer um 
acidente grave na avenida 
Philadelpho Gouveira Neto, em 
Rio Preto.

De acordo com informações 
médica, o músico precisou 
ter a perna amputada devido 
aos ferimentos e permaneceu 
intubado.

A notícia do acidente mo-
bilizou amigos que lotaram o 
Hemocentro de Rio Preto para 
realizar doações de sangue 
para Foca, e foi feito uma 
“vaquinha” virtual a fim de ar-
recadar fundos para ele.

O acidente aconteceu no 
dia 1º de agosto e, segundo 
informações do boletim de 
ocorrência, Foca andava pela 
avenida quando perdeu o con-
trole do seu veículo, um VW 
Fusca e bateu contra um poste. 
Ele sofreu politraumatismo e 
precisou ser sedado.

Em uma de suas últimas 
postagens no Facebook, o Foca 
escreveu: “Usem máscara, sem 
questionamento, sem politica-
gem, sem sensacionalismo, 
apenas por amor ao próximo.”

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

Músico Bruno Daniel Moreira, mais conhecido como o Foca

Facebook
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Rios antigos em Marte 
podem ter corrido sob 

camadas de gelo
A evidência de que a água existiu em Marte é inconfundível: o 
planeta é coberto por vales que parecem esculpidos por água 
corrente. Por décadas, essas ravinas épicas e leitos de rios ra-
mificados acenaram aos cientistas planetários para imaginar 
um mundo de 3,5 bilhões de anos que era quente e úmido, co-
berto de lagos e rios, possivelmente hospedando um ambiente 
propício à vida.
Mas uma nova pesquisa sugere que Marte pode não ter sido o 
paraíso agradável que os cientistas imaginaram. Agora, a evi-
dência parece sugerir que os rios podem não ter coberto sua 
superfície, mas fluíram profundamente sob grandes camadas 
de gelo.
Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores realizaram 
uma análise estatística das formas e padrões de 66 redes de 
vales em Marte, que são compostas por mais de 10.000 vales 
individuais. Eles então os compararam com características se-
melhantes na Terra.
Eles descobriram que 14 dos locais marcianos pareciam ter ca-
racterísticas que lembram rios acima do solo. Mas 31 parecia 
ter sido esculpido por degelo glacial ou subglacial, mais pareci-
do com terreno encontrado perto de antigas geleiras na Terra.
A equipe publicou suas descobertas em 3 de agosto na Nature 
Geoscience . E abaixo estão apenas algumas das comparações 
Marte-Terra.

Wagner Soeiro é escritor,  palestrante e 
professor especialista em ensino de Geografi a e 
Astronomia
Contato: wsoeiro@gmail.com
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Grau Galofre et al. (2020), Figura 4a.
Esquerda: Mosaico da Câmera de Contexto (CTX), NASA / JPL / 
MSSS / Caltech Murray Lab / Esri; À direita: Arctic DEM Hillsha-
de, Polar Geospatial Center, University of Minnesota

As imagens acima destacam a semelhança entre os canais 
Maumee Valles de Marte e a Ilha Devon da Terra, no Canadá. A 
Ilha de Devon é uma paisagem que já foi coberta por geleiras, 
sugerindo que os canais em Maumee Valles provavelmente têm 
uma história de origem semelhante. Esses padrões de ramifi-
cação dos afluentes são característicos dos canais de derreti-
mento que se formam sob as geleiras e correm morro abaixo, 
cortando a paisagem.

Grau Galofre et al. (2020), Figura 4c.
Esquerda: mosaico THEMIS, ASU / NASA / USGS / Esri; Direita: 
Esri Maxar

Este par de fotos mostra as semelhanças entre o Loire Valles 
de Marte e um rio sem nome em Nunavut, Canadá. Ambos 
mostram vales altamente sinuosos serpenteando pelo terreno. 
A largura dos canais às vezes também muda repentinamente 
de largo para estreito e vice-versa - uma característica dos rios 
subglaciais.
No passado, alguns pesquisadores pensavam que tais caracte-
rísticas poderiam ser explicadas pela infiltração de água subter-
rânea na superfície e erodindo o solo. O processo, denominado 
sapping, pode ter formado os canais semelhantes aos de um 
teatro encontrados em canyons no oeste dos Estados Unidos, 
como o Grand Canyon do Arizona. Mas outros questionaram se 
as nasentes poderiam realmente lançar água suficiente para 
erodir a forte rocha de Marte. O derretimento glacial é uma 
explicação mais provável para esses grandes vales, argumenta 
a equipe, já que apenas três dos 66 vales que analisaram com-
partilhavam características semelhantes a sistemas sabotado-
res conhecidos na Terra.

Essa coluna é mais uma ação de divulgação científica do CARP 
[Clube de Astronomia Rio Preto], somos associados à AWB [As-
tronomers Without Boarders] e UBA [União Brasileira de Astro-
nomia], além de termos o selo de qualidade da SAB [Sociedade 
Astronômica Brasileira].

Conheça nossa página: www.fb.me/clubedeastronomiariopreto

DESIGUALDADE

Mulheres estão em apenas 
26% dos cargos de diretoria

Durante a realização do 
Fórum Econômico Mundial 
2019 em Davos, na Suíça, 
foi apresentado que o Brasil 
tem um dos piores índices de 
desigualdade entre homens e 
mulheres na América Latina. 
Segundo a pesquisa mais 
recente, realizada pelo Insper 
(Instituto de Ensino e Pesquisa) 
houve uma evolução na propor-
ção de mulheres que ocupam 
cargos de liderança, mas ainda 
é lenta.

Atualmente elas ocupam 

26% dos cargos de diretoria 
nas empresas e a estimativa é 
de que levem 59 anos para que 
o país conquiste a igualdade de 
gênero no mercado de trabalho.

Em Rio Preto, a líder de 
vendas da Cobmax, Julia Sa-
batin Guimarães, 21 anos, faz 
parte deste pequeno grupo. 
Ela coordena uma equipe de 
15 colaboradores na empresa. 
“Meu primeiro emprego, com 
17 anos, foi na Cobmax como 
vendedora. No começo não 
entendia nada de vendas, mas 
o pessoal foi me ajudando e 
acabei sendo promovida. É uma 
experiência sensacional, pois 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

coordeno pessoas que são até 
mais velhas do que eu”, afirma.

Segundo a Ipsos, três em 
cada dez pessoas no Brasil 
admitem se sentir desconfortá-
veis em ter uma mulher como 
chefe. A resistência é maior 
entre os homens, alcançando 
31% deles.

“As mulheres geralmente 
tem o desafio de ter que se 
impor ou provar o valor, já que 
alguns acabam não levando a 
sério. Acredito que se trata de 
todo um contexto que temos 
na nossa sociedade e pra mim 
foi essencial me espelhar em 
outras mulheres que já tinham 

cargos de liderança dentro da 
empresa”, comenta Julia.

De acordo com o primeiro 
índice global de inclusão e di-
versidade, publicado em 2019 
e feito em 14 países, o Brasil 
ocupa a 7ª posição quando o 
assunto é diversidade, inclu-
são e igualdade no ambiente 
empresarial. O estudo revela 
ainda que, em todo o mundo, 
cerca de 80% dos profissionais 
entrevistados presenciaram ou 
vivenciaram alguma discrimina-
ção no ambiente de trabalho, 
mas apenas um em cada três 
se sentiram à vontade para levar 
o tema ao setor de RH.

Líder de equipe de vendas, 
Julia Sabatin coordena 15 
pessoas

Campanha alerta para 
câncer de pulmão

Segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), o câncer 
de pulmão é o segundo mais 
comum no Brasil, sendo tam-
bém o primeiro em todo o mun-
do desde 1985, tanto em inci-
dência quanto em mortalidade. 
Cerca de 13% de todos os 
casos novos de câncer são de 
pulmão. Em aproximadamente 
90% dos casos diagnostica-
dos, a doença está associada 
ao consumo de derivados de 
tabaco. Com o objetivo de dimi-
nuir esses índices, neste mês, 
ocorre a campanha “Agosto 
Branco”, que visa a prevenção 
e conscientização para este tipo 
de câncer.

O tabagismo e a exposição 
passiva ao tabaco são impor-
tantes fatores de risco para o 
desenvolvimento de câncer de 
pulmão. “A maioria dos pacien-
tes com câncer de pulmão têm 
histórico de tabagismo. Outros 
fatores de risco menos comuns 
são: exposição à radiação, resi-
dir em local com elevado índice 
de poluição do ar e histórico 
familiar de câncer de pulmão”, 
apontou Lucas Sant’Ana, mé-
dico oncologista.

Nos homens, o câncer de 
pulmão ocupa a 3ª posição 
em incidência e, entre as 
mulheres, o 4º lugar. A média 
de idade de diagnóstico se 
situa em torno dos 65 anos. 
O câncer de pulmão possui 
comportamento agressivo e os 
sintomas decorrentes dessa 
doença se agravam conforme 
ela avança. Entre eles, estão 
tosse persistente, falta de ar, 
dor ao respirar e perda de peso 
inexplicada.

“Tradicionalmente, o câncer 

de pulmão sempre foi dividido 
em duas categorias: pequenas 
células e não pequenas célu-
las, sendo o primeiro grupo de 
comportamento mais agressivo. 
No entanto, as pesquisas em 
câncer de pulmão têm avan-
çado muito nos últimos anos e 
atualmente temos identificado 
diversas alterações moleculares 
específicas que subclassificam 
os tumores em vários outros 
grupos”, explica o médico on-
cologista.

Segundo o especialista, o 
tipo de tratamento depende 
principalmente do estágio em 
que a doença se encontra. “Nas 
fases mais iniciais a cirurgia é 
a principal ferramenta. Já nas 
mais avançadas, pode-se lançar 
mão da radioterapia e medica-
ções específicas (quimiotera-
pia, terapia alvo ou imunotera-
pia)”, afirmiu. “Caso o paciente 
seja elegível para uma cirurgia, 
pode ser necessário retirar 
parte ou mesmo todo o pulmão 
acometido, procedimento que 
carrega risco cirúrgico inerente. 
Além disso, pode ainda haver 
diminuição permanente do 
fôlego do paciente, devido à 
retirada do pulmão. Caso ele 
não seja elegível para a cirurgia, 
utiliza-se medicação venosa ou 
comprimidos, que podem trazer 
uma série de efeitos colaterais, 
a depender da terapia escolhi-
da”, detalha o médico.

A possibilidade de cura 
relaciona-se diretamente com 
o estágio em que o câncer se 
encontra, por isso a importância 
do diagnóstico precoce. “Em fa-
ses mais precoces, há elevadas 
chances de cura mas, à medida 
em que doença avança, essas 
chances diminuem”, alertou 
Lucas.

Da REDAÇÃO

AGOSTO BRANCO TOUR DIGITAL

Mapas interativos 
mostram serviços 

de Rio Preto

A Secretaria de Planeja-
mento de Rio Preto com apoio 
da Empro disponibilizou desde 
ontem (13) uma plataforma 
online de mapas interativos 
com dados geográficos, ser-
viços e históricos, chamada 
SIG — Sistema de Informação 
Geográfica.

A implantação do SIG foi 
organizada pela divisão de ge-
oprocessamento, em trabalho 
integrado com outros órgãos 
municipais, para mapear, cole-
tar e disponibilizar informações 
em mapas acessíveis pela 
internet. 

O SIG está disponível pelo 
endereço sig.riopreto.sp.gov.br 
e apresenta três tipos de servi-
ços. Um deles é o Mapa digital  

que traz informações de logra-
douros, bairros, hidrografia e a 
divisão das dez macrorregiões 
do município. 

Outro é o mapa dos equi-
pamentos públicos municipais 
que traz informações básicas 
como horário de funcionamen-
to e contato. Este mapa ainda 
conta com o recurso “Próximos 
a mim”, que lista os pontos 
mais próximos a partir da loca-
lização do usuário, em um raio 
de 3 quilômetros, configurável 
para até 34 quilômetros. 

O terceiro serviço é o mapa 
digital da evolução do municí-
pio que permite a compara-
ção de imagens ortográficas 
mais recentes da cidade com 
imagens aéreas dos anos de 
1971, 1983, 1988, 2002, 
2006 e 2015.

Da REDAÇÃO

Divulgação



A-6 Jornal
São José do Rio Preto, domingo
16 de agosto de 2020  EDUCAÇÃO/SOCIAL EDUCAÇÃO/SOCIAL

  

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

PURO GLAMOUR   - O destaque deste domingo na colu-
na vai para o casal, Walter e Maria Amélia. Felicidades à 
eles! 

LEMBRANÇAS - Nesta semana sentimos a perda da se-
nhora, Eurides Locatelli Garcia, mãe do vice-governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia. Dona Eurides conheceu 
seu marido, Paulino Locatelli Garcia, que é baritono, de 
uma família de músicos, se apresentando em uma or-
questra, e fi cou completamente encantada por ele. O ca-
sal viveu muito feliz durante toda a vida!  

DivulgaçãoFacebook 

Álbum de FAMÍLIA

INAUGURAÇÃO   - As estradas de acesso às Estações 
de Bombeamento 01 e 03, do Eixo Leste do Projeto de 
Integração do Rio São Francisco (PISF) com as Bacias do 
Nordeste Setentrional foram inauguradas pelo Exército 
Brasileiro em 5 de agosto, em Floresta, no Sertão de Per-
nambuco.
INTERNACIONAL   - Será realizada uma manifestação 
virtual de Amor ao Líbano. Para participar basta acessar 
on-line o site: http://soslibano.com.br/. Todos vestindo as 
cores da bandeira do Líbano. É importante também  aju-
dar com doações, através  do banco Bradesco, agência 
099 conta poupança 302324-9 e cnpj 62370887/0001-67. 

HOMENAGEM AO DIA DOS PAÍS   - A médica, Amália 
Tieco, que é diretora do Hospital de Base de Rio Preto, 
postou em seu perfi l no Facebook uma linda homenagem 
para seu pai, Capitao Everaldo Carlos da Rocha, no Dia 
dos Pais. Na foto, o pai de Amália está acompanhado dos 
netos, fi lhos da médica. 

ENCONTRO   - A Embaixadora de Maceió, Colunista So-
cial Aninha Monteiro recepcionou, nesta quinta-feira, o 
Cônsul Geral da Turquia, Serkan Gedik e sua esposa, a 
Consulesa Mihreta Gedik.

Parada da economia derruba em 
50% contratos e estágios no CIEE

A crise econômica gerada 
pela pandemia do Covid-19 
tem afetado também os jo-
vens que buscam sua primeira 
oportunidade no mercado de 
trabalho. O CIEE (Centro de 
Integração Empresa-Escola) 
de Rio Preto, entidade de as-
sistência social que possibilita 
que adolescentes entrem em 
programas de aprendizagem 
e estágios, registrou queda de 
50% neste primeiro semestre. 
Em 2019, foram 1.234 con-
tratos realizados, contra 617 
neste ano.

De acordo com projeção do 
CIEE, entre março e dezembro 
deste ano, mais de 32 mil va-
gas de aprendizes poderão ser 
extintas em âmbito nacional. 
Segundo a instituição, a não 
renovação de vagas já existen-
tes será o principal fator para 
a retração. Outro ponto que 
impactará a manutenção de 
oportunidades serão as demis-
sões realizadas, uma vez que 
a cota da Lei da Aprendizagem 
é contabilizada com base no 
número de funcionários das 
companhias. Desde o início 
da pandemia, o número de 
empresas parceiras na apren-
dizagem apresentou retração 
de 11,85%.

“Uma vez que essa deman-
da de demissões é cada vez 

mais recorrente, infelizmente, 
isso acaba impactando no nú-
mero de contratações desses 
jovens aprendizes, menores 
principalmente, já que é uma 
legislação que atende de 14 a 
24 anos incompletos”, explicou 
a Daniela Sandrini, supervisora 
do CIEE Rio Preto.

A entidade afirma também 
que 83,3% do empresariado 
optaria pelo contratação dos 
aprendizes caso existisse uma 
medida do governo para ajudar 
com os custos. Por isso, o CIEE 
sugeriu uma Medida Provisória 
que prevê o custeio de 50% 
do salário do aprendiz, que 
possibilitaria a contratação de 
até 400 mil jovens em todo 
território nacional. A iniciativa 
também está sendo apoiada 
por aprendizes e já reuniu mais 
de 40 mil assinaturas em uma 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

CIEE é uma das 
portas de entrada 
dos jovens no 
mercado de trabalho

Cláudio LAHOS

EMPREGO

Uma vez que essa demanda de 
demissões é cada vez mais recorrente, 
infelizmente, isso acaba impactando 
no número de contratações desses 

jovens aprendizes, menores 
principalmente, já que é uma 

legislação que atende de 14 a 24 anos 
incompletos

“

”petição online.
“A gente reside um ce-

leiro muito vasto na região, 
atendendo diversos nichos de 
mercado, inclusive os serviços 
essenciais. Inclusive, isso dá 
um certa confiança de que 
vagas podem ser geradas. 
É lógico que o número de 
candidatos procurando opor-
tunidades é ainda maior, mas 
existem vagas. É importante 
que os candidatos atualizem 
seus cadastros e acompanhem 
as vagas diariamente”, comen-
tou Daniela.

Em Rio Preto, o CIEE conta 
com 113 oportunidades de 
estágio e 13 vagas para o 
programa Jovem Aprendiz. Os 
interessados deverão acessar 
o portal www.ciee.org.br ou 
entrar em contato pelo telefone 
17 3003.2433.

EDUCAÇÃO Fraternidade 2 recebe escola infantil para 300 crianças

A Secretaria de Educa-
ção de Rio Preto entregou 
uma nova unidade infantil. 
A Escola Municipal Israel 
Cestari, localizada no bair-
ro Vida Nova Fraternidade 
2, irá atender cerca de 
300 crianças de zero a 5 
anos.

O prédio possui nove 
salas pedagógicas, berçá-
rios com fraldário e lactá-
rio, secretaria, refeitório, 

banheiros, área de serviço 
e espaço verde com play-
ground. A unidade também 
respeita todas as normas 
de acessibilidade, inclusive 
com banheiros adaptados.

A secretária de Edu-
cação, Sueli Costa, disse 
que a unidade vai atender 
a demanda do bairro. “A 
escola é uma reivindicação 
dos moradores. O bairro é 
grande e precisamos aco-
lher as crianças que aqui 
residem”, disse.

A Escola Infantil recebeu 
o nome de Israel Cestari, 
uma homenagem pai do 
secretário de planejamento, 
Israel Cestari Júnior. O se-
cretário acompanhou a en-
trega da obra acompanhado 
de familiares e da mãe, 
Idalina Teixeira Cestari.

“Meu pai sempre foi um 
visionário da educação. Ele 
fazia a escrita dos números 
contábeis de empresas, pro-
fissão que hoje é conhecida 
como contador. Enxergava a 

educação como chave para 
que o Brasil pudesse evoluir 
e aqui estamos, presencian-
do essa evolução”, disse 
Israel Cestari.

A E.M. Israel Cestari re-
cebeu investimentos de R$ 
117 mil, verba da Secreta-
ria da Educação e também 
de uma contrapartida junto 
à Pacaembu Construtora. A 
unidade escolar vem para 
completar as obras do bair-
ro que conta com 1.235 
casas.

Da REDAÇÃO

Fraternidade 2 recebe escola infantil para 300 crianças

Divulgação SMCS



   Conhecido como um dos 
recantos mais pitorescos e 
cheio de delícias da região 
de Rio Preto, o Sítio Duvô 
ampliou seu cardápio de 
iguarias e além dos queijos 
artesanais, bolachas de 
nata e tortas agora ofere-
ce cestas temáticas para 
presentear, pães especiais 
e cookies. 
   A grande novidade são 
os cookies, produzidos pela 
Chef Letícia Ayres (nossa 
entrevistada nesta edi-
ção). Após uma série de 
pesquisas, Letícia lançou 

ELLEN LIMA 
É jornalista pela Unesp Bauru, 
barista pelo Senac Rio Preto 
com pós em Comunicação pela 
Faperp/Cásper Líbero (SP). 
Escreve sobre gastronomia e 
eventos da região Noroeste de 
SP. Criadora de conteúdo digital, 
especialista em branding. Assina 
o www.ellenlimablog.com.br  
Contas no Instagram: 
@ellenlimarp  
@comerbebeberafinsriopreto
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Sítio Duvô amplia cardápio 
e cria linha de cookies

LANÇAMENTO
Agora você pode degustar o legítimo chopp Brahma em 
casa! A Brahma Express Rio Preto acaba de lançar seu 
growler de 2 litros, que pode ser consumido em até 48 
horas. Tem chopps Brahma, Antártica, Colorado Appia ou 
o Stella Artois. Os pedidos podem ser pelos canais digi-
tais, pelo aplicativo Ifood ou pelos telefones (17) 3212-
8087 e 0800 888 1021 . No Instagram siga
@choppbrahmaexpressriopreto.

CONVERSA COM A CHEF 

(com agendamento). Mas, 
enquanto a pandemia não 
termina, os tradicionais 
cafés de domingo estão 
suspensos. 
   O local é do casal Ra-
faela e Carlos Ayres, uma 
herança de família que tem 
na produção dos quitutes 
uma atividade em ascen-
são. Rafaela, que comanda 
a cozinha, também faz as 
entregas semanais em Rio 
Preto, Mendonça e até José 
Bonifácio
   O sítio Duvô é referên-

diferentes, como o sabonete 
de chocolate. Após o cole-
gial, fiquei em dúvida entre 
artes visuais ou gastronomia. 
Optei por gastronomia, que 
é uma arte.  Minha especia-
lidade são cookies, brownies 
e geleias também.

Comer, beber e afins Rio 
Preto -  Atuar na área de 
gastronomia na pandemia 
exige criatividade? 
Letícia Rossi Ayres - Creio 
que durante a pandemia, eu 
como outras pessoas, con-
seguimos colocar planos que 
estavam sendo adiados por 
falta de tempo.

Comer, beber e afins -  De 
que forma a vida no sítio 

a linha Cookies Furtacor, 
que são os biscoitos com 
cores vibrantes e feitos com 
ingredientes especiais que 
resultam num sabor inigua-
lável. Conheça o perfil no 
Instagram @cookiefurtacor. 
   O sítio Duvô fica a 50 km 
de São José do Rio Preto, 
entre os municípios de 
Potirendaba e Mendonça. 
Trata-se de uma proprieda-
de agrícola onde predomina 
o verde, os pássaros e o 
som das vacas no pasto, 
lugar ideal para um pas-
seio nos finais de semana 

Cookies 
coloridos e 
saborosos

Letícia De 
Rossi Ayres
Ela tem 30 anos, é formada 
em gastronomia pela HOTEC 
São Paulo. É rio-pretense 
da gema, mas mora (no 
momento) no Sítio Duvô.  
Letícia Ayres se inspirou na 
mãe para iniciar o preparo 
de seus doces e cookies. 
“Quando nos mudamos para 
o sítio, minha mãe come-
çou a cozinhar e vender em 
outras cidades. Minha irmã 
Gabriela fez um curso de 
trufas e começamos a pro-
duzir ovos de Páscoa. A cada 
ano, a produção aumentava 
e começamos a criar opções 

A-7Jornal
São José do Rio Preto, domingo
16 de agosto de 2020 EESPECIAL

JÁ TEM SOUSPLAT? 
 
Sim, aquele detalhe na mesa, que transforma a comida 
num encontro cheio de estilo. Sousplat de crochê é no 
ateliê Cantinho do Amor. A artesã Aline é de Mirassol, 
mas entrega em Rio Preto e região. Conheça os traba-
lhos em crochê no Instagram @artesanato.cantinho.
do.amor 

cia em qualidade do que 
produz e já conquistou 
prêmios no Festival Queijo 
Brasil com seus derivados 
do leite. Agora, com o 
cardápio ampliado, oferece 
também cookies, cappucci-
no, geleias, compotas, que 
compõem as cestas e baús 
temáticos, montados ao 
gosto do freguês. 
Para encomendas ligue 
(17)99136-5198 e para 
conhecer a variedade de 
delícias do sítio, siga o Ins-
tagram @sitioduvo. 

As compotas de 
goiaba são feitas no 

fogão à lenha

Espaço para 
relax ao ar 

livre

A cesta de café 
do sítio: produtos

 caseiros

influencia em suas cria-
ções? 
Letícia - A vida no sítio e 
a forma como preparamos 
os alimentos, remetem ao 
tempo em que a comida era 
feita mais lentamente e os 
sabores mais realçados e 
intensos. Colhemos nossas 
ervas e não usamos conser-
vantes.

Comer, beber e afins 
-  Você estava preparada 
para embarcar para a Su-
écia, mas teve que adiar 
devido à pandemia. De que 
forma esse imprevisto lhe 
inspirou? 
Letícia - Após cancelarem 
minha passagem, decidi criar 
um Instagram misturando 
arte visual e gastronomia. 
Ainda pretendo viajar quando 
tudo normalizar, aprender 
novas receitas e trazer para 
minha produção.

Comer, beber e afins - 
Atuar com gastronomia no 
Brasil para você é... 
Letícia - É sempre estar se 
superando e inovando...

Comer, beber e afins - Rio 
Preto tem uma infinidade 
de cafés e confeitarias. 
Quais são as possibilida-
des para um Chef confei-
teiro? 
Letícia - Confeitaria é uma 
área que está muito ativa. 
Apesar dos cafés, os empre-
endedores individuais estão 
ganhando espaço. 

Comer, beber e afins - Sua 
dica para quem está sem 
norte na área de gastrono-
mia nessa pandemia é...
Letícia - Escolher a área que 
mais gosta, testar receitas 
para sua família e não de-
sanimar na primeira dificul-
dade.

CHEF NO BAKE OFF? TEMOS!
 
A Chef confeiteira Rebeca Passarelli, da Manuê Gastro-
nomia, vai representar Rio Preto no Bake Off Brasil. O 
programa estreou neste sábado (15), no SBT. Na torcida 
por ela! 

BRIE DELICATESSEN 1 ANO 
 
A Brie delicatessen é um point de gastronomia francesa, 
que acaba de completar um ano e oferece uma confeita-
ria repleta de doces maravilhosos. São éclairs de café e 
chocolate belga, choux recheada com caramelo e pralinê 
de avelã e sablés recheadas, entre outros. Para experi-
mentar, peça pelo delivery: (17) 99106-2837 ou (17) 
3301-3100. 
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2727/2020

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel 
constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi 
AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE MATERIAIS DI-
VERSOS DEPOSITADOS NO PASSEIO PÚBLICO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: ASSOC ESP ALLAN KARDEC
COMP: 
CORR: ELISEU AKIRA ABE
CAD Nº: 420470000
MULTA Nº: 51840
END: R. MARIA MOLINARI, 552, QD 57-T, LOTE 01, BAIR-
RO: VILA TONINHO

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                                                  

EDITAL n° 2728/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: LUIZ FERNANDES CAMARA
COMP: 
CORR: LUIZ FERNANDES CAMARA
CAD Nº: 414048003
MULTA Nº: 51850
END: R. IZABEL RODRIGUES CARRETERO, QD 10, LOTE 
18, BAIRRO: JARDIM VIENA
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: RENATA RIBEIRO DA SILVA BAGUE
CORR: RENATA RIBEIRO DA SILVA BAGUE
CAD Nº: 258374000
MULTA Nº: 51867
END: R. SEBASTIÃO THOMAZ GARCIA, QD 33, LOTE 3, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: SETPAR S/A
COMP: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CORR: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CAD Nº: 327413000
MULTA Nº: 51875
END: R. MONSENHOR LEIBENITES, QD 08, LOTE 13, 
BAIRRO: RES. VILA FLORA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2729/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores 
aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SANDRA MARIA ARAGÃO PRAMPERO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 200495000
MULTA Nº: 51868
END: R. LUIZ ANTÔNIO DA SILVEIRA, 1445, QD 25 A, 
LOTE 2 P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
COMP: 
CORR: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
CAD Nº: 243481000
MULTA Nº: 51862
END: R. RODRIGO ALVES DUTRA, 1212, QD 43, LOTE 01, 
BAIRRO: PQ. DA CIDADANIA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                  
                                                                

 
EDITAL n° 2730/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR S/A
COMP: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CORR: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CAD Nº: 327413000
NOT. Nº: 51876
END: R. MONSENHOR LEIBENITES, QD 08, LOTE 13, 
BAIRRO: RES. VILA FLORA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO  
Inspetor Fiscal de Posturas
                                                              

EDITAL n°2731/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚ-
BLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
COMP: 
CORR: SOLANGE DE CASSIA CASAGRANDE
CAD Nº: 243481000
MULTA Nº: 51863
END: R. RODRIGO ALVES DUTRA, 1212, QD 43, LOTE 01, 
BAIRRO: PQ. DA CIDADANIA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
        Inspetor Fiscal de Posturas 

 
EDITAL n° 2732/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: MARCO ANTÔNIO DI PACE
COMP: BRUNO LOPES DE ALMEIDA
CORR: BRUNO LOPES DE ALMEIDA
CAD Nº: 315005000
NOT. Nº: 200722
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 12, LOTE 33, 
BAIRRO: VILA ELMAZ
NOME: SEBASTIÃO DONIZETE DOS SANTOS
COMP: 
CORR: SEBASTIÃO DONIZETE DOS SANTOS
CAD Nº: 242939000
NOT. Nº: 200679
END: R. JOSÉ RÚBIO, QD D, LOTE 05, BAIRRO: PARQUE 
JURITI
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: ELENA MARIA DA SILVA
CORR: ELENA MARIA DA SILVA
CAD Nº: 249715000
NOT. Nº: 200668
END: R. PEDRO ALVES DA SILVA, QD 13, LOTE 01, BAIR-
RO: LOT. RES. PALESTRA
NOME: CARLOS DE MARQUI
COMP: REGINALDO PERPÉTUO DA SILVA
CORR: REGINALDO PERPÉTUO DA SILVA
CAD Nº: 238464000
NOT. Nº: 200667
END: R. ELVIRA CELESTINO CÂNDIDO, QD 13, LOTE 380, 
BAIRRO: PQ. DAS AROEIRAS

NOME: SETPAR S/A
COMP: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CORR: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CAD Nº: 327413000
NOT. Nº: 200689
END: R. MONSENHOR LEIBENITES, QD 08, LOTE 13, 
BAIRRO: RES. VILA FLORA
NOME: WILSON LOURIVAL PASCHOALOTTO
COMP: 
CORR: WILSON LOURIVAL PASCHOALOTTO
CAD Nº: 415971000
NOT. Nº: 200663
END: AV. FAIEZ NAMETALAH TARRAF, QD 26, LOTE 13, 
BAIRRO: RES. CIDADE JARDIM
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ
CORR: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ
CAD Nº: 259741000
NOT. Nº: 200637
END: AV. MARIA AUXILIADORA FELIPE, QD 31, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ERIK FAGUNDES PINTO
CORR: ERIK FAGUNDES PINTO
CAD Nº: 260310000
NOT. Nº: 200625
END: R. JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO, QD 08, 
LOTE 19, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MICHELLE BUENO DE LIMA
CORR: MICHELLE BUENO DE LIMA
CAD Nº: 259426000
NOT. Nº: 200567
END: R. JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 19, LOTE 27, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA
COMP: MAURÍCIO FERNANDES DE ALMEIDA
CORR: MAURÍCIO FERNANDES DE ALMEIDA
CAD Nº: 321515000
NOT. Nº: 200608
END: R. JOSÉ CASTILHO, QD 01, LOTE 26, BAIRRO: 
RES. SANTA ANA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2733/2020

  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 CONSTRUÇÃO 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: ALVARO PEREZ GARCIA JUNIOR
COMP: 
CORR: ALVARO PEREZ GARCIA JUNIOR
CAD Nº: 400980001
NOT. Nº: 200717
END: R. DR. LUIZ AMÉRICO DE FREITAS, QD 20, LOTE 
A/P, BAIRRO: VILA ERCILIA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2734/2020

  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 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: SEBASTIÃO DONIZETE DOS SANTOS
COMP: 
CORR: SEBASTIÃO DONIZETE DOS SANTOS
CAD Nº: 242939000
NOT. Nº: 200679

17 3353-2447 - diario.oficial@dhoje.com.br - comercial@dhojeinterior.com.brAnuncie:
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

END: R. JOSÉ RÚBIO, QD D, LOTE 05, BAIRRO: PQ. JU-
RITI
NOME: SETPAR GRUPOFORT EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS SPE LTDA
COMP: ERIK FAGUNDES PINTO
CORR: ERIK FAGUNDES PINTO
CAD Nº: 260310000
NOT. Nº: 200625
END: R. JOÃO MARQUES DO NASCIMENTO, QD 8, LOTE 
19, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                   
 Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2735/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
Passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: APARECIDA GRECCO ESCABIN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 401108000
NOT. Nº: 200703
END: AV. JOSÉ BONIFÁCIO, 430, QD 07, LOTE 02, BAIR-
RO: VILA DINIZ
NOME: IRES MANO SANCHES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207463000
NOT. Nº: 200696
END: R. PEDRO AMARAL, 2302, QD 133, LOTE G-EP/, 
BAIRRO: BOA VISTA
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ
CORR: MARIA DE LOURDES REZENDE QUEIROZ
CAD Nº: 259741000
NOT. Nº: 200637
END: AV. MARIA AUXILIADORA FELIPE, QD 31, LOTE 15, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas            

EDITAL n° 2736/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
Passeio (remover lixo), 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: ROSANGELA ROSICLER GARCIA MARTINES
COMP: 
CORR: ROSANGELA ROSICLER GARCIA MARTINES
CAD Nº: 202147000
NOT. Nº: 200694
END: R. IPIRANGA, 130, QD 238, LOTE 23, BAIRRO: BOA 
VISTA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
           

 EDITAL n° 2737/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: ROSANGELA ROSICLER GARCIA MARTINES
COMP: 
CORR: ROSANGELA ROSICLER GARCIA MARTINES
CAD Nº: 202147000
NOT. Nº: 200694
END: R. IPIRANGA, 130, QD 238, LOTE 23, BAIRRO: BOA 
VISTA
NOME: JOSE IGNACIO FRIAS ARRIETA
COMP: 
CORR: JOSE IGNACIO FRIAS ARRIETA
CAD Nº: 200104707
NOT. Nº: 200655
END: R. JAMIL BARBAR CURY, 1250, QD 21, LOTE 26, 
BAIRRO: JD. TARRAF II
NOME: RENATA TARRAF BERTAZZO
COMP: 
CORR: IMOBILIÁRIA TEBAR S/S LTDA
CAD Nº: 105006000
NOT. Nº: 200672
END: R. REDENTORA, 3052, QD 03, LOTE 15-16/P, BAIR-
RO: VILA REDENTORA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas               

EDITAL n° 2738/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: SETPAR S/A
COMP: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CORR: OSMAR APARECIDO DE SOUZA
CAD Nº: 327413000
NOT. Nº: 200689
END: R. MONSENHOR LEIBENITES, QD 08, LOTE 13, 
BAIRRO: RES. VILA FLORA

NOME: JOSE IGNACIO FRIAS ARRIETA
COMP: 
CORR: JOSE IGNACIO FRIAS ARRIETA
CAD Nº200104707
NOT. Nº: 200655
END: R. JAMIL BARBAR CURY, 1250, QD 21, LOTE 26, 
BAIRRO: JD. TARRAF II
NOME: AMERICA FUTEBOL CLUBE
COMP: 
CORR: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CAD Nº 301993000
NOT. Nº: 200651
END: R. SÃO PAULO, QD SN, LOTE SN, BAIRRO: JD. SÃO 
PAULO

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2739/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto, NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente edital e abaixo relacionado: Para CONSTRUÇÃO 
DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 8973/03 sob pena 
de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
COMP: ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES FERREIRA, ES-
PÓLIO DE
CORR: ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES FERREIRA, ES-
PÓLIO
CAD Nº: 241015000
NOT. Nº: 200683
END: R. ERNESTO ALVES BARBOSA, QD 12, LOTE 16, 
BAIRRO: JD. ARROYO

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n° 2740/2020

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: SOCIEDADE MACONICA LOJA PAZ E FRATERNI-
DADE
COMP: 
CORR: SOCIEDADE MACONICA LOJA PAZ E FRATERNI-
DADE
CAD Nº: 102459060
NOT. Nº: 200664
END: R. ABDO MUANIS, QD S/N, LOTE S/N, BAIRRO: 
CHÁCARA MUNICIPAL
NOME: CARLOS LUIZ DE JESUS
COMP: 
CORR: CARLOS LUIZ DE JESUS
CAD Nº: 212611001
NOT. Nº: 200676
END: R. BURITAMA, 3597, QD 10, LOTE 06/P, BAIRRO: 
ELDORADO (1ª PARTE)

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n° 2741/2020

  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 EM LOTE VAGO, 
no prazo de 15 dias a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da legislação 
vigente. 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: ADRIANA CRISTINA NARDELLI MARIN
CORR: ADRIANA CRISTINA NARDELLI MARIN
CAD Nº: 430247000
NOT. Nº: 200639
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 11, LOTE 8, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA

São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO 
Inspetor Fiscal de Posturas                       
              

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO n° 2742/2020

A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de 
Serviços Gerais, no uso de suas atribuições e, em cum-
primento ao disposto artigo 129 e 130 da Lei Orgânica do 
Município e Lei Municipal 8.973/03; Decreto Municipal nº 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a 
cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, para 
fi ns dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, 
NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notifi cações foram entregues, ou ainda notifi cações 
não entregues por falta de endereço de correspondência, 
que o prazo fi nal para o  pagamento à vista sem os devidos 
acréscimos legais, fi nda em 01/09/2020
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 Municipali-
dade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de 
Execução Fiscal, com acréscimo legais, como segue 
PROP: FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A
COMP: 
CORR: FEPASA FERROVIA PAULISTA S/A
CAD: 400418000
TAXA REF: 51780
END: R. BARÃO DE COTEGIPE, 341, QD S/N, LOTE S/N, 
BAIRRO: VILA ERCÍLIA

PROP: JOCA PARTICIPAÇÕES S/A
COMP: 
CORR: 
CAD: 410664007
TAXA REF: 51833
END: R. DOM AFONSO HENRIQUE, 680, QD 08, LOTE 30, 
BAIRRO: PQ. RES. CIDADE NOVA
São José do Rio Preto, 14 de Agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas                                                
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Cartilha traz informações 
sobre a Covid-19 para 

os frentistas

O
Sindicato dos Frentistas de Rio Preto confeccionou uma cartilha que 

será entregue a todos os trabalhadores da base territorial da entidade 

contendo diversas informações e orientações sobre a Covid-19 e os 

cuidados que o frentista deve ter nos locais de trabalho. 

Segundo Antônio Marco dos Santos, presidente do sindicato, a idéia original 

surgiu do material feito pelo Sindicato dos Frentistas de Osasco em parceria 

com o MPT (Ministério Público do Trabalho). “Achamos muito interessando 

o material e decidimos fazê-lo para os nossos trabalhadores também”, afirmou 

Santos.

Ele afirma que o material traz muitas informações importantes que serão de 

interesse dos trabalhadores de como se portar para se prevenir do contágio da 

Covid. Além da pandemia a cartilha traz também informações sobre todas 

as medidas provisórias feitas pelo governo no que diz respeito à redução 

de jornada e salários e outros itens que afetam o trabalhador de posto de 

combustível.

Assembleia de conciliação é 
adiada para dia 4 de setembro

Asede do 
Sindalquim 
(Sindicato 

dos Trabalhadores 
nas Indústrias 
na Fabricação do 
Álcool, Químicas e 
Farmacêuticas) sediou 
na última sexta-feira 
(14) uma assembleia 
de conciliação 
entre os credores 
do grupo Moreno 
envolvendo as usinas: 
Moreno de Monte 
Aprazível e Coplasa 
de Planalto. Por conta 
de um impasse em 
relação aos valores 
atualizados não houve 
um resolução e uma 
nova assembleia foi 
agendada para o dia 4 
de setembro.
Segundo João 
Pedro Alves Filho, 
presidente do 
Sindalquim, em 2019 o grupo entrou em Recuperação Judicial 
e por conta disso cerca de 14 dias deixaram se ser pagos para os 
trabalhadores das duas unidades. “Por conta destas pendências é 
necessário essa assembleia entre todos os credores”, salientou o 
sindicalista.
Foi montada uma estrutura para que todas as partes pudessem 
participar – guardando os distanciamentos necessários por 
conta da pandemia da Covid-19. Além de representantes 
de trabalhadores de diversos setores participaram também 
virtualmente outros credores como fornecedores de cana, bancos 
e outros. “Estávamos buscando que os demais credores aceitem 
que os trabalhadores recebam primeiro”, finalizou Alves Filho.

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

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

Negociações de Serralheria 
e Carpintaria 

As negociações do setor de Serralharia e Car-
pintaria que é feita pela Feticom (Federação 
dos Trabalhadores nas Indústrias da Constru-

ção e Mobiliário do Estado de São Paulo) está avançada 
e faltam apenas alguns detalhes para o fechamento da 
mesma. A data base da categoria é o dia 1º de junho.

Segundo Nelson Ioca, presidente do Siticom (Sindica-
to dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Mo-
biliário de Rio Preto e região), a proposta apresentada 
pelo patronal foi aceita pela maioria dos sindicatos de 
trabalhadores, mas a convenção ainda não foi fechada 
porque alguns que tem uma base maior estão tentan-
do algo a mais. “Alguns sindicatos fazem a negociação 
empresa por empresa, pois tem um grande número de 
trabalhadores, mas para Rio Preto não compensa fazer 
desta forma”, salientou Ioca.

Da mesma forma que Rio Preto, outros sindicatos do 
interior estão também com este mesmo impasse. “Mas 
apesar disso acreditados que nos próximos dias a Con-
venção deve ser assinada”, afirmou o sindicalista.

Manutenção – o Siticom e os demais sindicatos têm 
como foco principal a manutenção das cláusulas con-
quistadas nas últimas décadas, por conta da crise eco-
nômica e a pandemia da Covid-19 muitas empresas 
querem retirar direitos dos trabalhadores e eles estão 
lutando para que isso não aconteça. 


