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Feiras livres movimentam 
R$ 28 mi e 1,5 mil empregos
São 20 feiras livres em bairros e 10 noturnas em condomínios fechados

POLÍCIA

Homem é 
executado 
a tiros em 
avenida
A Deic de Rio Preto inves-
tiga o homicídio de um 
jovem, de 29 anos, ocorrido 
na tarde desta sexta-feira, 
12, na avenida Augusto Bu-
ffulin, no Jardim Nunes, na 
Região Norte da cidade. Ele 
foi executado a tiros.Segun-
do o boletim de ocorrência, 
quando a PM chegou no 
local encontrou a vítima 
caída no chão.
CIDADES Pág.4

JOVENS
TALENTOS
Atualmente o Cedet conta 
com a matrícula de 107 alu-
nos atendidos e ou acompa-
nhados. Sistema descobre 
crianças prodígios, como 
Murilo. CIDADES Pág.5

PM e Vara da Infância e Juventude deflagram blitz
Uma operação conjunta da Polícia Militar e funcionários da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto flagrou várias 
irregularidades em estabelecimentos comerciais da cidade. A blitz teve início às 21 horas desta sexta-feira, 12, e ter-
minou na madrugada de hoje.Dos nove comércios fiscalizados, dois foram autuados. Ao todo, foram abordadas 28 
pessoas e oito adolescentes surpreendidos com documentos falsos.  CIDADES Pág.5

FLIV TEM ATRAÇÕES HOJE

ELEIÇÕES

Geninho vai 
focar prefeitos 
e interior na 
campanha

POLÍTICA    Pág.3

EM RIO PRETO

Proibição de 
banheiros 
unissex
será votada
A Câmara de Rio Preto ana-
lisa na sessão de terça-feira, 
16, projeto de lei que proíbe 
a instalação e a adequação 
de banheiros e vestiários, 
públicos ou privados, para 
uso comum por parte de 
todos os gêneros, os cha-
mados “banheiros unissex”. 
A proposta foi protocolada 
no final do ano passado na 
Câmara e é de autoria do 
vereador Anderson Branco 
(PL).
POLÍTICA Pág.3

TÊNIS

Torneio reúne 
mais de 200 
atletas em 
Rio Preto
O clube Monte Líbano está 
recebendo desde quinta-
-feira (11) o Festival de Tê-
nis de Rio Preto. O torneio, 
organizado pela Alves & 
Oliveira Tennis, tem mais 
de 200 atletas inscritos 
em várias categorias, in-
cluindo a especial, com 
premiação em dinheiro 
para os finalistas, R$ 1,5 
mil ao campeão, e R$ 500 
para o vice. A grande final 
será no domingo (14), às 
9 horas. ESPORTES Pág.8

FOOTBALL

Weilers 
joga hoje 
no início do 
Brasileiro

EMPREGO

Concursos 
voltam e geram 
procura por 
cursinhos
Com o retorno dos editais 
e abertura de milhares de 
vagas no país, os concur-
seiros voltaram a procurar 
por cursinhos preparató-
rios. Segundo José Augusto 
Marcolino da Silva, sócio 
proprietário da EPC de Rio 
Preto, os que almejam car-
gos públicos muitas vezes 
estão na jornada em busca 
de estabilidade na carreira. 
CIDADES Pág.5

O chefe de Feiras Livres 
Jesus Ganzela diz que “es-
tamos falando de cerca de 
330 feirantes regulamenta-
dos e em atividades e suas 
respectivas famílias. É um 
impacto de 1.500 empre-
gos diretos e indiretos que 
estão totalmente ligados à 
cidade e à nossa economia 
do dia a dia”. A atividade 
mudou muito nos 84 anos 
de realização desse comér-
cio de rua. Hoje as bancas 
são padronizadas, oferecem 
conforto e qualidade. Esse 
novo ambiente é garantido 
por fiscais de posturas que 
atuam junto aos feirantes e 
consumidores, que mantêm 
a organização do serviço. 
CIDADES  Pág.5

INSEGURANÇA

Mulher furtada 
em ônibus 
tem prejuízo 
de R$ 13 mil
Na Central de Flagrantes, 
na tarde desta sexta-feira, 
12, ela afirmou que na vés-
pera, por volta das 16h30, 
teve o acessório levado por 
ladrão, juntamente com um 
celular e R$ 93. Em casa 
percebeu o furto e várias 
compras e saques em seu 
nome. CIDADES  Pág.4

PM e Vara da Infância e Juventude deflagram blitz conjunta em Rio Preto

Divulgação

O Festival Literário de Votuporanga tem hoje o espetáculo 
de música infantil Trupe Trupé, às 18h, para toda a fa-
mília e muitas outras atividades musicais com percussão 
de maracatu, fitdance, sertanejo, música eletrônica, hip 
hop. CULTURA Pág.9

ESPORTES    Pág.8

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Arquivo Pessoal
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Tanto as empresas quanto 
os empregados têm enfrentado 
dificuldades para o agendamen-
to de perícias na concessão de 
benefícios decorrentes de inca-
pacidade para o trabalho, prin-
cipalmente pelos longos prazos 
impostos para a sua realização 
e procedimentos internos da 
autarquia previdenciária.

Essa situação traz incertezas 
para o segurado, que não tem 
como prover o seu sustento 
neste período de espera, pois 
sem prestação de serviços não há 
salário a ser pago pela empresa, 
devendo aguardar a perícia do 
INSS para definir sobre a possi-
bilidade de acesso ao benefício 
desde o seu início da sua inca-
pacidade.

Por ocasião do Dia dos Avós, 
que se comemora em 26 de ju-
lho, recordei-me de minha sau-
dosa avó Laura (1888-1986). 
Viveu nesta encarnação 98 
anos, lúcida, ativa e juvenil. 
Veio a falecer — vejam vocês o 
dinamismo dela — alguns dias 
depois de voltar da feira, por 
causa de um acidente quando 
retornava para casa. Com sua 
sabedoria, adquirida nos longos 
embates da vida, ensinava: “Aos 
que chegam, na sua existência, 
ao fundo do poço, só resta 
levantar a cabeça e começar a 
subir”.

Sábias palavras. Por sinal, 
em palestra sobre o que é ser 

ARTIGO

ARTIGO

Maria Cibele de Oliveira
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Entusiasmo
Se vai ter o sucesso do pai ninguém sabe, mas uma coisa 

é certa: o filho do Edinho pai, o Edinho Filho, já pegou todos 
os trejeitos de um político profissional. Ele que é candidato a 
deputado federal nestas eleições, numa dobrada com Itamar 
Borges para estadual - ambos do MDB - é só sorrisos e abra-
ços por onde passa. Ao lado do pai e do governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) em Rio Preto o herdeiro do prefeito não se 
furtou em aparecer. Em uma roda de conversa disse que está 
animado com o grupo político que apoia.

Rio Preto de coração 
Mesmo dobrando com o ex-prefeito Valdomiro Lopes 

(PSB) o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL) sabe vender 
o seu peixe. Nesta sexta-feira, 12, não se furtou em aparecer 
ao lado do governador Rodrigo Garcia (PSDB) em Rio Preto 
e do prefeito Edinho Araújo (MDB). Motta que tenta a reelei-
ção a Câmara Federal deixa claro que Rio Preto é a sua base 
eleitoral. Entre um papo e outro disse que os votos daqui é 
que vão fazer a diferença na sua reeleição.

Violência política 
O Comando do Exército, em reunião, decidiu terminar 

todos os exercícios militares previstos para 2022, até setem-
bro. Vai deixar as tropas à disposição em todos os quartéis 
durante a eleição, em caso de ser convocado por algum dos 
poderes. O Comando vê a possibilidade de violência política 
durante o mês de outubro.

É a grana 
Reunião da executiva nacional do PT que discutia a divi-

são do fundo eleitoral destinado aos candidatos a deputados 
federais provocou bate boca e teve que ser suspensa. Gleisi 
Hoffmann, presidente da sigla, não concorda com a proposta 
da secretária de Finanças, Gleide Andrade. O PT tem direito 
a R$ 499,6 milhões do fundo. Lula fica com R$ 130 milhões. 
As candidaturas femininas, com R$ 150 milhões (são o dobro 
dos candidatos homens). O restante deveria ser destinado à 
70 candidatos a federal escolhidos a dedo. A bancada tem 56 
deputados em busca de renovar os mandatos. Gleide propôs 
R$ 2 milhões para cada um, num primeiro momento. Na reu-
nião, ela aumentou a lista e diminuiu o valor destinado a cada 
um. Foi quando a briga começou. O deputado Paulo Teixeira 
chegou a propor a destituição e Gleide. A reunião foi adiada 
para uma tentativa de acordo.

Implacáveis 
Após tentativa de um candidato a deputado pelo PT na 

Justiça do Paraná para melar a candidatura do ex-juiz e 
ministro Sérgio Moro ao Senado, e não conseguir, ele reagiu 
enviando notificação extrajudicial para os petistas do estado, 
enumerando os crimes quando alguém vai ao Poder Judici-
ário com má fé. O petista tentou provar que ele não morou 
no estado nos últimos seis meses. Moro listou os crimes e as 
penalidades cometidas com ações sabidamente falsas. Cassa-
ção da candidatura e cadeia por até dois anos. Ameaça entrar 
na Justiça contra eles.

Vale tudo 
A deputada federal, Carla Zambelli (PL), foi a interlocuto-

ra do hacker Walter Delgatti, o Vermelho, com o presidente 
do PL, Valdemar da Costa Neto, e a ida dele até o Palácio do 
Alvorada, registrada pela revista Veja. Vermelho é o respon-
sável pela invasão do Telegram dos procuradores da Lava 
Jato e divulgação das conversas entre eles e o ex-juiz federal, 
Sérgio Moro, que desmoralizou a operação. O objetivo do 
convite seria engajar o hacker na campanha de reeleição do 
presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele provasse que as 
urnas eletrônicas podem ser fraudadas. Costa Neto admitiu 
a conversa, mas disse que não tocou para frente porque não 
gostou do rumo da prosa. Já a presidente não admitiu e 
nem negou o encontro. Um portal de notícias informa que o 
presidente não gostou e mandou Zambelli cuidar da própria 
campanha à reeleição.Defesa da categoria 

Candidata à deputada estadual pelo Avante na eleição de 
outubro, Lucineia dos Santos, ao lado do atual presidente da 
OAB Rio Preto, Henry Atique, e do ex-presidente, Marcelo 
Henrique, no jantar em comemoração ao Dia do Advogado, no 
Vila Conte. A advogada Lucinéia dos Santos, tem entre suas 
propostas a defesa da redução dos impostos, a desburocrati-
zação da máquina pública e uma pauta cara aos operadores 
o Direito. Deseja representar a categoria à qual pertence na 
Assembleia Legislativa do estado e brigar para aumentar a 
tabela de honorários da Defensoria Pública do Estado.

Divulgação

Divulgação

INSS permite concessão de benefício por
incapacidade sem agendamento de perícia

Não se aposente da vida

Atualmente mais de 700.000 
segurados aguardam a realiza-
ção de perícia médica pelo INSS.

A Medida Provisória n.º 
1.113/22, publicada no período 
de greve dos peritos do INSS, 
trouxe diversas inovações re-
lacionadas ao fluxo de análise 
de benefícios previdenciários, 
inclusive em relação àqueles 
decorrentes de incapacidade, 
embora não tenha sido, ainda, 
convertida em lei.

Na sequência, foi recen-
temente publicada a Portaria 
Conjunta MTP/INSS nº 7, de 
28/07/2022, regulamentando 
previsão inserta pela referida 
Medida Provisória no artigo 60, 
§14º, da Lei n.º 8213/91, que tra-
ta da concessão administrativa 
do auxílio por incapacidade tem-
porária (antigo auxílio-doença 
previdenciário-B-31) apenas 
pela análise documental dos 
laudos e atestados médicos dos 
segurados, sem necessidade de 
realização de perícia presencial.

Essa alternativa poderá ser 
utilizada quando o tempo de es-
pera para a realização da perícia 
médica na Agência da Previdên-
cia Social for superior a 30 dias 
e desde que não se trate de bene-
fício com natureza acidentária, 
nos termos dos artigos 19 a 21-A, 
Lei n.º 8.213/91.

A norma não informa as 
razões para a restrição de aná-
lise documental em relação aos 
benefícios acidentários, que 
refletem impactos relevantes 
tanto para os segurados quanto 
para as empresas, seja no aspec-
to previdenciário, seja quanto 

a esfera trabalhista, de forma 
que os referidos segurados aci-
dentados e carentes de proteção 
permanecerão desamparados no 
cenário atual.

Também é possível que se-
gurados que já possuem perícia 
médica agendada optem pelo 
procedimento de análise mera-
mente documental, garantida a 
observância da data de entrada 
do requerimento.

O procedimento de análise 
documental da incapacidade 
não se aplica nas hipóteses de 
requerimento de prorrogação 
de benefício.

A concessão do auxílio por 
incapacidade temporária decor-
rente da análise documental está 
condicionada à apresentação de 
atestado ou laudo médico, legível 
e sem rasuras, contendo, dentre 
outras informações, a data de 
emissão do documento médico, 
a qual não poderá ser superior 
a 30 dias da data de entrada do 
requerimento; as informações 
sobre a doença ou CID; bem 
como a data de início do repouso 
e o prazo estimado necessário.

É imprescindível que os do-
cumentos contenham todas as 
informações necessárias para 
que a Perícia Médica Federal 
possa avaliar a capacidade do 
segurado para o trabalho, com 
segurança. Muitos benefícios e 

recursos relacionados à incapa-
cidade laboral são indeferidos 
em razão das falhas de apre-
sentação da prova documental, 
sendo certo que as empresas 
podem auxiliar os empregados 
nesta análise e orientação.

Também é importante res-
saltar que a permissão para a 
adoção de um procedimento 
simplificado para concessão do 
auxílio por incapacidade tem-
porária não impede que a carac-
terização de crime de falsidade 
documental no momento da 
emissão ou da apresentação de 
atestado falso ou que contenha 
informação falsa, sujeitando os 
responsáveis às sanções penais 
e ao ressarcimento dos valores 
indevidamente porventura re-
cebidos.

O auxílio por incapacidade 
temporária deferido por meio 
desse procedimento simplificado 
obedecerá às condições gerais e 
ordinárias para a definição da 
data de início do benefício, res-
tringindo a sua duração máxima 
a 90 dias, ainda que envolva mais 
de um benefício, concedidos de 
forma consecutiva ou não.

Quando não atendidos os 
requisitos exigidos pela norma 
(inclusive no que tange ao prazo 
máximo estabelecido para du-
ração do benefício) ou quando 
a documentação médica for 

insuficiente para demonstrar a 
incapacidade para o trabalho, o 
benefício não será necessaria-
mente indeferido, existindo a 
possibilidade de o segurado op-
tar pelo agendamento do exame 
médico-pericial presencial.

Não será possível interpor 
recurso da análise documental 
realizada pela Perícia Médica 
Federal, sendo certo que o novo 
requerimento de benefício por 
meio dessa espécie de análise 
apenas será possível após 30 
dias da última análise realizada.

A medida ora autorizada pelo 
INSS já foi utilizada de forma 
menos estruturada durante o 
estado de calamidade pública e 
de emergência de saúde pública 
de importância internacional 
decorrente do coronavírus, 
conforme previsto na Lei n.º 
14.131/21.

Dessa forma, o INSS pre-
tende estender a sua proteção 
de forma mais rápida e efetiva 
àqueles segurados que se encon-
tram incapacitados para o traba-
lho, regularizando a sua situação 
perante o ente previdenciário e 
as empresas.

*Maria Cibele de Oliveira 
Ramos Valença é sócia da 
Área Trabalhista e Previ-
denciário do FAS Advoga-
dos

jovem, transmitida pela Super 
Rede Boa Vontade de Comu-
nicação (rádio, TV e internet), 
destaquei esta máxima de Sa-
muel Ullman (1840-1924), a 
qual muito aprecio: “A juven-
tude não é um tempo de vida, é 
um estado de espírito”.

Por isso, ao ouvir o incentivo 
que damos ao Jovem Ecumê-
nico de Boa Vontade, a vovó 
e o vovô não devem sentir-se 
excluídos das nossas atividades. 
Eu mesmo, com muito gosto, 
já tenho quase 81 anos. Há dé-
cadas venho dizendo: aposen-
tar-se do trabalho não significa 
aposentar-se da vida. Ela conti-
nua pela Eternidade. Portanto, 
é um erro descartar grandes 
valores porque estão “em ida-
de avançada”. Descobertas 
importantíssimas foram feitas 

por homens e mulheres quando 
ultrapassavam os 60, 70 ou 80 
anos. É preciso, pois – não me 
canso de proclamar –, aliar ao 
patrimônio da experiência dos 
mais velhos a energia dadivosa 
dos mais moços.

Jovens, jamais se esqueçam 
de que amanhã vocês envelhe-
cerão também... Se quiserem 
manter a chama da Esperança, 
a mesma feição juvenil, o vi-
gor, apesar das naturais rugas 
do tempo e dos sempre belos 
cabelos brancos, pratiquem o 
Bem. Não há outro caminho. É 
o Espírito que fortalece o nosso 
ânimo, que nos concede a beleza 
eterna da simpatia. Não existe 
melhor cosmético do que a 
consciência tranquila.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Voto em trânsito
Termina na próxima quinta-feira (18), 
o prazo para os eleitores solicitarem o 
voto em trânsito dia 2 de outubro

Atentado político
Salman Rushdie está ligado a res-
pirador e incapaz de falar após ser 
esfaqueado em atentado

O deputado federal e can-
didato a vice-governador na 
chapa com Rodrigo Garcia 
(PSDB), Geninho Zuliani 
(União Brasil) acredita que 
terá um papel importante du-
rante a campanha, em especial 
no interior do Estado. 

Geninho, que foi prefeito de 
Olímpia e escolhido por Garcia 
como vice, terá destaque a 
partir da próxima terça-feira, 
16, início oficial da campanha 
eleitoral, na articulação junto 
aos prefeitos da região. 

“Estou assumindo algu-
mas funções importantes na 
campanha, questões de pla-

Geninho coordenará ações 
da campanha no interior

ELEIÇÕES

nejamento do comitê. Prova-
velmente fico mais próximo da 
nossa região, do interior de São 
Paulo, para poder manter este 
diálogo com os prefeitos, para 
ajudar a representá-lo aqui. 
Isso não significa que ele não 
virá. Virá bastante ao interior. 
Um trabalho complementar”, 
disse Geninho. 

O primeiro ato de campa-

nha a partir da próxima ter-
ça-feira será uma caminhada 
em São Paulo com centenas de 
apoiadores. 

“Caminhada que sai da 
Prefeitura de São Paulo, com 
o prefeito Ricardo Nunes, Ed-
son Aparecido (candidato ao 
Senado) e nosso governador 
Rodrigo Garcia”, adianta. 

Para Geninho, Rodrigo 

Geninho, que foi prefei-
to de Olímpia e escolhi-
do por Garcia como vice, 
terá destaque na cam-
panha de rua

Geninho é deputado, foi prefeito de Olímpia e escolhido por Garcia como vice

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Câmara de Rio Preto 
analisa na sessão de terça-
-feira, 16, projeto de lei que 
proíbe a instalação e a ade-
quação de banheiros e vesti-
ários, públicos ou privados, 
para uso comum por parte 
de todos os gêneros, os cha-
mados “banheiros unissex”. 
A proposta foi protocolada 
no final do ano passado e é de 
autoria do vereador Anderson 
Branco (PL).

De acordo com o projeto 
fica proibido o uso comum 
de homens e mulheres em 
vestiários comuns de sho-
ppings, bares, restaurantes 
e similares, supermercados e 
hipermercados, hotéis, esco-
las municipais e particulares, 
secretarias, agências, autar-
quias, fundações, institutos, 
e demais repartições públicas 
municipais de Rio Preto. 

A proposta de Branco 
determina que a lei, caso 
aprovada, “não se aplica a 
estabelecimentos públicos 
ou privados onde exista um 
único banheiro, desde que 
garantidas as condições de 
privacidade a quem dele se 
utilizar”. 

Em descumprimento, por 
parte da iniciativa privada, 

Câmara analisa projeto que proíbe 
banheiros unissex em Rio Preto

POLÊMICA

Projeto prevê advertência 
e até multa para a inicia-
tiva privada em caso de 
descumprimento

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

acarretará autuação, com a 
aplicação de advertência es-
crita, na primeira autuação; 
multa de 5 UFM’s (Unidades 
Fiscais do Município), após 
decorridos no mínimo trinta 
dias da aplicação da penali-
dade e suspensão temporária 
das atividades do infrator até 
a regularização da ilegalidade 
apurada, depois de decorri-
dos, no mínimo, trinta dias 
da aplicação da penalidade 
inicial. 

Consta na justificativa do 
projeto que o objetivo é “de 

coibir eventuais tentativas de 
instituir princípios da ideo-
logia de gênero nas escolas e 
demais locais destinados ao 
público em geral, por pessoas 
que tentam politizar as nossas 
crianças, e que vergonhosa-
mente insistem em desrespei-
tar os pensamentos da maioria 
dos cidadãos rio-pretenses, 
que são contra ideologia de 
gênero, linguagem neutra e 
banheiros neutros”, conclui. 

A proposta de Branco foi 
considerada inconstitucional 
pela Diretoria Jurídica da 

de banheiros públicos e pri-
vados, não é a ‘orientação 
sexual’, mas a ‘identidade de 
gênero’, que consiste na ex-
periência interna, individual 
e profundamente sentida que 
cada pessoa tem em relação 
ao gênero, que pode, ou não, 
corresponder ao sexo atribu-
ído no nascimento”, diz. 

Branco é evangélico e ao 
longo do mandato vem apre-
sentando projetos combaten-
do o que classifica como “ide-
ologia de gênero” por parte de 
segmentos e grupos políticos.

Câmara analisa projeto que proíbe banheiros unissex em Rio Preto

Câmara Municipal. O enten-
dimento é que mesmo sendo 
uma prerrogativa da Câmara 
legislar sobre o assunto a 
proposta viola “normas in-
ternacionais de proteção aos 
direitos humanos, as quais o 
Brasil se submete, bem como 
com o ordenamento jurídico 
pátrio”. 

Parecer contra
Consta no parecer de in-

constitucionalidade que ” 
para fins da presente discus-
são, que envolve a utilização 

Energia 
solar para 
semáforos 
está na pauta

Consta ainda na pauta 
da sessão de terça-feira 
projeto de Bruno Mou-
ra (PSDB) que prevê a 
substituição gradativa 
dos atuais semáforos de 
Rio Preto por aparelhos 
movidos a energia solar. 

Consta na proposta 
de autoria do vereador 
Bruno que “os equipa-
mentos semafóricos de 
que trata esta Lei deverão 
ser dotados de células 
fotovoltaicas para con-
versão de energia solar 
em energia elétrica, que 
será armazenada em ba-
terias próprias para essa 
finalidade”, diz o projeto.

Segundo o autor, a 
Prefeitura fica autorizada 
a promover a substituição 
progressiva dos equipa-
mentos já existentes no 
Município. A utilização 
de energia solar para o 
funcionamento dos equi-
pamentos semafóricos 
dependerá de compro-
vação da existência de 
condições técnicas e de 
viabilidade econômica 
para a sua instalação no 
âmbito do Município.

Bruno justifica a lega-
lidade do projeto apre-
sentado citando Lei pa-
recida existente no mu-
nícipio de Mauá, onde o 
Tribunal de Justiça deste 
Estado declarou constitu-
cional a legislação.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Garcia será conhecido em todo 
o estado a partir de agora. 
“Momento importante para 
debater com a sociedade. De-
pois de duas semanas começa 
o programa de televisão. Volta 
a agenda de debater onde o 
Rodrigo vai poder falar de suas 
propostas para o máximo pos-
sível de pessoas. A campanha 
cresce ainda mais”, afirmou. Câmara vai analisar veto a monitor em van escolar

TRANSPORTE ALUNOS

Veto a monitor em van 
escolar será analisado

O Legislativo analisa 
também veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) a 
projeto já aprovado que 
estabelece que deverá estar 
no interior dos veículos 
de transporte escolar de 
alunos monitor treinado 
para orientar os estudantes 
com relação à segurança de 
trânsito durante as viagens 
e auxiliar nas operações de 
embarque e desembarque 
do veículo. A proposta é de 
autoria do vereador Celso 
Peixão (MDB) e foi apro-
vada no final de março, por 
unanimidade. 

Sem trazer muitos deta-
lhes, a proposta de Peixão 
determina que o próprio 
Poder Executivo ficará res-
ponsável por regulamentar 
a lei no que for cabível. As 
despesas também ocorrerão 
por dotações orçamentárias 
do governo municipal. 

Durante a defesa do pro-
jeto em plenário, Peixão 
lembrou de casos de aci-
dentes e brigas entre os 
alunos. “É mais segurança. 
Tem relatos de acidentes 
causados por brigas de alu-
nos no transporte escolar 
que desviou a atenção do 
motorista”, disse. 

Na justificativa para ve-
tar o projeto, Edinho afirma 
que existe vício de iniciativa, 
já que invade competência 
do Poder Executivo. 

“Evidente que a pro-
posta conta com vício de 
iniciativa, o que impede a 
sua sanção pelo Prefeito 
Municipal, na medida em 
que tem origem no Poder 
Legislativo, quando a pro-
posta se relaciona a assunto 
que invade a gestão dos 
serviços públicos, a cargo 
exclusivamente do Execu-
tivo”, diz.

Geninho, que foi 
prefeito de Olím-
pia e escolhido por 
Garcia como vice, 
terá destaque a 
partir da próxima 
terça-feira, início 
da campanha

Divulgação

Divulgação

Câmara Municipal
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CIDADES Na capital
Diversos postos de saúde estarão 
abertos neste fim de semana para que 
moradores se vacinarem

Maconha
Durante uma ação realizada pela PFno 
Parque Nacional da Ilha Grande, foi 
apreendida uma tonelada da droga

Depois de ter a carteira, 
com o cartão bancário e senha, 
furtada em um ônibus urbano, 
uma rio-pretense, de 54 anos, 
ficou com prejuízo de R$ 13 
mil. 

Como foi
Na Central de Flagrantes, 

na tarde desta sexta-feira, 12, 
ela afirmou que na véspera, 
por volta das 16h30, teve o 
acessório levado por ladrão, 
juntamente com um celular 

TRANSPORTE

Furtada em ônibus 
perde R$ 13 mil

MENORES

PM e Vara da Infância e Juventude 
deflagram blitz conjunta

e R$ 93. 
Segundo ela, subiu em um 

coletivo que fazia a linha Boa 
Vista, na rua XV de Novembro, 
descendo no terminal, onde 
embarcou no ônibus que faz o 
percurso até seu bairro, o Luz 
da Esperança. 

Em casa
Ao chegar em sua resi-

dência e perceber o furto ela 
solicitou o bloqueio do cartão, 
descobrindo que tinham sido 
feitas várias compras e saques 
em seu nome.

  Uma operação conjunta da 
Polícia Militar e funcionários 
da Vara da Infância e Juven-
tude de Rio Preto flagrou vá-
rias irregularidades em esta-
belecimentos comerciais da 
cidade. 
A blitz teve início às 21 horas 
desta sexta-feira, 12, e termi-

Passageira tem carteira furtada em ônibus

Arnaldo Antunes

A Deic de Rio Preto in-
vestiga o homicídio de um 
jovem, de 29 anos, ocorrido 
na tarde desta sexta-feira, 12, 
na avenida Augusto Buffulin, 
no Jardim Nunes, na Região 
Norte da cidade. Ele foi exe-
cutado a tiros. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando a PM chegou no 
local encontrou a vítima caída 
no chão. 

Testemunhas disseram à 
guarnição que o autor dos dis-
paros se aproximou e disparou 
diversas vezes contra o rapaz, 
fugindo em seguida em um 
automóvel. 

Atingido na cabeça, braço 
e abdômen, o rio-pretense não 
resistiu à gravidade dos feri-
mentos e veio a óbito enquanto 
era atendido por equipes de 
socorro. 

Homem é executado a tiros em 
avenida do Jardim Nunes

VIOLÊNCIA

Peritos da Polícia Técni-
ca foram acionados. Até o 
momento, a motivação do 
assassinato é desconhecida. 

Telhado
Um adolescente, de 16 

anos, deu entrada na Santa 
Casa de Rio Preto, na madru-
gada desta sexta-feira, 12, com 
ferimentos causados por arma 
de fogo. De acordo com o bo-

letim de ocorrência, o menor 
apresentava lesões no fêmur 
da perna esquerda e na perna 
e braço direito compatíveis 
com estilhaços de projétil de 
revólver ou pistola. 

Funcionários do hospital 
acionaram uma equipe da Po-
lícia Militar. 

Quando uma guarnição foi 
conversar com o paciente, que 
estava consciente e lúcido, ele 

negou ter sido baleado, alegan-
do que caiu de um telhado, sem 
detalhar o motivo e o local do 
suposto acidente. 

O médico que atendeu o 
adolescente confirmou à PM 
que os ferimentos foram pro-
vocados por tiros. 

Registrado no Plantão 
como lesão corporal, o caso 
seguiu para investigação no 
2º DP. 

Atingido na cabeça, 
braço e abdômen, o 
rio-pretense não resistiu 
à gravidade dos ferimen-
tos e veio a óbito

Atingido na cabeça, braço e abdômen, o rio-pretense não resistiu à gravidade dos ferimentos

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Ciclista atropelado
Um atropelamento ocorri-

do na tarde desta sexta-feira, 
12, no Parque da Cidadania, 
em Rio Preto, deixou um ci-
clista ferido. 

O motorista do automóvel 
prestou socorro, acionando 
equipes de resgate. Para a 
PM, ele disse que trafegava 
pela avenida Américo Agrelli 
quando fez uma conversão 
para entrar na avenida João 

Alves Ribeiro, acabando por 
atingir a bicicleta. 

Sol na visão
Segundo o condutor, não 

viu a vítima porque o sol atra-
palhou a sua visão. O ciclista 
foi levado para a UPA Jaguaré. 

O acidente foi registrado na 
Central de Flagrantes e segue 
sendo investigado pela Polícia 
Civil rio-pretense.

PERIGO

O ciclista foi levado para a UPA Jaguaré.

Reincidente 
em violência 
doméstica 
é preso

Preso recentemente 
por violência doméstica, 
um rio-pretense, de 31 
anos, voltou para a cadeia 
na noite desta sexta-fei-
ra, 12, após descumprir 
medida protetiva de ur-
gência e ir até a casa da 
ex-companheira, de 42 
anos, na Vila Toninho. 

Voltou
Além de violar a or-

dem judicial, o acusado 
xingou a vítima e impediu 
que saísse da residência. 

A mulher acionou a 
Guarda Civil Municipal, 
que surpreendeu o sus-
peito passeando com o 
filho nas imediações do 
imóvel. 

Delegacia
No Plantão, após ter 

a prisão confirmada, o 
indiciado foi transferido à 
carceragem rio-pretense, 
onde aguardará audiên-
cia de custódia.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

A blitz teve início às 
21 horas desta sex-
ta-feira, 12, e termi-
nou na madrugada 
de ontem e visitou 
nove locais

Moto roubada
Um rio-pretense, de 30 

anos, teve a motocicleta rou-
bada quando abria o portão 
da residência, no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte de 
Rio Preto, nesta sexta-feira, 12. 

Rendida
Na delegacia de plantão, a 

vítima contou que foi rendida 
por dois marginais que esta-
vam em uma moto. 

Garupa
O garupa desceu armado 

com revólver e exigiu que o jo-
vem entregasse o seu veículo. 
Cada um dos bandidos fugiu 
em uma motocicleta. 

Sem pistas
Até o fechamento desta 

matéria, não havia pistas so-
bre autoria e paradeiro dos 
assaltantes.

NO SANTO ANTÔNIO

NO MERCADÃO

Porta lateral trava, desce 
e fere cabeça de vigilante

Uma vigilante, de 44 
anos, teve a cabeça e om-
bro feridos, às 21h25 desta 
sexta-feira, 12, após ser 
atingida pela porta lateral 
do Mercado Municipal de 
Rio Preto, que dá acesso à 
rua Jorge Tibiriçá. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, com o fim do 
expediente, ela foi fechar a 
porta, que travou e perma-
neceu à meia altura. 

Ao se abaixar para colo-
car a tranca no chão, a porta 
desceu rapidamente, sem 

interferência de nenhuma 
pessoa, atingindo-a. 

O Mercadão passou re-
centemente por reforma, 
mas as portas, conforme o 
registro policial, não foram 
trocadas. 

Socorrida para o Hospi-
tal da Unimed, o médico que 
atendeu a vítima informou 
à PM que de acordo com os 
exames de radiologia o aci-
dente não causou lesões gra-
ves, mas como a cabeça foi 
atingida a paciente ficaria 
internada em observação. 

Porta lateral do Mercadão trava fere cabeça de vigilante

nou na madrugada de hoje. 
Dos nove comércios fiscali-
zados, dois foram autuados. 
Ao todo, foram abordadas 28 
pessoas e oito adolescentes 
surpreendidos com documen-
tos falsos. 
Os responsáveis pelos esta-
belecimentos vão responder 
administrativamente pelo ato 
infracional de falsa identida-
de. 

PM e Vara da Infância e Juventude deflagram blitz conjunta em Rio Preto

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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TRADIÇÃO

Feiras movimentam 
R$ 28 milhões ao ano e 
geram 1500 empregos

Rio Preto tem 20 feiras 
livres em diferentes bairros, 
dez noturnas em condomínios 
fechados e movimenta R$ 28 
milhões anuais envolvendo 
330 pequenos produtores 
rurais, o comércio e serviços. 
A informação é da Prefeitura. 

Empregos
O chefe de Feiras Livres 

Jesus Ganzela diz que “es-
tamos falando de cerca de 
330 feirantes regulamenta-
dos e em atividades e suas 
respectivas famílias. É um 
impacto de 1.500 empregos 

diretos e indiretos que estão 
totalmente ligados à cidade e à 
nossa economia do dia a dia”. 
A atividade mudou muito nos 
84 anos de realização desse co-
mércio de rua. Hoje as bancas 
são padronizadas, oferecem 

conforto e qualidade. Esse 
novo ambiente é garantido 
por fiscais de posturas que 
atuam junto aos feirantes e 
consumidores, que mantêm a 
organização e a regularidade 
do serviço prestado. 

Tem ainda monitores res-
ponsáveis em cada uma delas 
para a orientação dos feirantes 
e consumidores e a garantia 
de compras agradáveis e sa-
tisfatórias. Para isso, houve 
uma transformação no setor. 
Treinamento para feirantes, 
banheiros de fácil acesso, cli-
matizados, padronização das 
bancas e melhor definição dos 
espaços. 

A infraestrutura é garan-
tida pela Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento, com 
sua estrutura de fiscalização, 
monitoramento e limpeza 
das áreas onde as feiras são 
realizadas. 

Ganzela explica que a 
abertura de novas feiras pode 
acontecer, dependendo das 

solicitações e da necessidade. 
“Geralmente as associações de 
bairros apresentam pedido ao 
departamento e damos início 
ao estudo de viabilidade, que 
inclui avaliar os impactos do 
trânsito no local pretendido, a 
população naquela região e os 
comércios existentes ou não”, 
detalha.

Contato
Os interessados obtêm in-

formações no Departamento 
de Feiras Livres. 

Ele funciona na rua Antô-
nio de Godoy, 3.048, no piso 
superior do Mercado Munici-
pal, popularmente chamado 
de Mercadão. Serviços e in-
formações podem ser obtidos 
pelo telefone 17 231-6676 
ou pelo e-mail agricultura@
riopreto.sp.gov.br. No site da 
Prefeitura (riopreto.sp.gov.br/
feiras-livres) você fica sabendo 
quais são os endereços e quais 
se realizam nas proximidades 
de seu bairro.

Cedet oferece acompanhamento para 
crianças com habilidades especiais

Domínio geral, domínio 
matemático, domínio verbal, 
criativo e sócio-afetivo. Al-
gumas crianças se destacam 
por habilidades notáveis. Em 
Rio Preto, O Cedet (Centro de 
Desenvolvimento do Potencial 
e Talento) adotou a metodolo-
gia de autoria da Dra. Zenita 
Cunha Guenter. 

Modelo
Zenita é PHD, Doutora 

em Psicologia da Educação 
pela Universidade da Flórida 
e mestre em Orientação e 
Aconselhamento Psicológico 
pela Universidade do Sul da 
Flórida. Há 50 anos dedica-se 
à pesquisa e prática em Edu-
cação Especial para dotados, 
envolvida na formação de 
professores em todos os níveis 

de ensino.
Segundo Erika Volpe Ma-

rangoni, assistente de Progra-
mas e Projetos e coordenadora 
do centro, o projeto se iniciou 
em 2011 por meio de pes-
quisas aplicadas nas escolas 
públicas municipais de ensino 
fundamental. “A pesquisa visa 
identificar alunos que se desta-
cam em habilidades acima da 
média por meio de questioná-
rios sobrepostos nas unidades 
escolares”, explica.

Equipe
Érika argumenta que ao 

entrarem para o atendimento 
da instituição, os professores 
facilitadores buscam parceiros 
para que o aluno desenvolva 
seu domínio na habilidade 
identificada. 

“Atualmente temos alu-
nos que fazem aulas de jogos 
matemáticos, redação, inglês, 
música, robótica, literatura, 

teatro, clube da matemática, 
grupos de estudos, cursinho 
preparatório pra vestibular 
que são oferecidos no espaço 
do Ciecc ou pelas instituições 
que são parceiras”, conta. 

107 alunos
Atualmente o Cedet conta 

com a matrícula de 107 alunos 
atendidos e ou acompanhados. 
Para a neuropsicopedagoga,-
Valquíria Menegaldo identifi-
car uma criança com QI acima 
da média depende  de vários 
fatores entre eles: convívio 
com outras criança da sua 
faixa etária, o local onde mora, 
seu nível social, necessitando 
de um tempo de observação. 
Conversar com familiares e 
professores bem como aplicar 
alguns testes. 

“Devemos levar em consi-
deração que não existe apenas 
um tipo de inteligência, saber-
mos que elas são múltiplas. 

Crianças com inteligência aci-
ma da média devem ser abor-
dadas o mais natural possível; 
elas podem perder o interesse 
na escola”, enfatiza. 

Prodígio
Murilo Marques é uma das 

mais recentes descobertas em 
Rio Preto. O pequeno prodígio 
aprendeu a ler sozinho aos 
dois anos de idade. A mãe, 
Paolla da Costa Marques con-
ta que, foi numa sorveteria 
quando o menino olhou para 
tabela de sabores e verbalizou 
sua escolha. 

“Não foi algo que ele sim-
plesmente disse da boca pra 
fora, ele leu o que estava es-
crito e determinou o sabor. Fi-
camos assustados, mas depois 
fomos prestando mais atenção 
nos detalhes, e percebemos 
que o amor pelas letras se 
transformou em leitura das 
mesmas”, associa.

EM RIO PRETO

EMPREGO E ESTABILIDADE

Retorno dos 
concursos públicos 
eleva demanda 
por cursinhos 
preparatórios

Com o retorno dos editais e 
abertura de milhares de vagas 
no país, os concurseiros volta-
ram a procurar por cursinhos 
preparatórios. 
Segundo José Augusto Mar-
colino da Silva, sócio proprie-
tário da EPC de Rio Preto, os 
que almejam cargos públicos 
muitas vezes estão na jornada 
em busca de estabilidade ou 
pensam em construir carreira.
As oportunidades da área 
pública e da área privada são 
distintas, mas ambas muito 
atraentes. Mas existem cargos 
específicos em regiões distan-
tes do país, o que muitas vezes 
é um empecilho para a grande 
maioria. 
O professor explica que, ini-
cialmente, é fundamental 
que o candidato tenha uma 
opinião sobre o que ele busca. 
“Muitas vezes o candidato não 
tem noção dos lugares que as 
oportunidades são ofertadas e 
à medida que o tentante não 
está disposto a se deslocar, o 
leque de opções diminui mui-
to”, informa. 
Para Silva, é imprescindível 
que o candidato tenha tempo 
hábil para estudar as disci-
plinas. 
“O nosso curso é por carga 
horária, e, em média, são dois 
meses de aula, o que é pouco 
para explorar tanto conteúdo. 

Sempre oriento meus alunos 
a se prepararem com muita 
antecedência tendo uma pré-
via com editais dos concursos 
anteriores”, sugere. 
Gian Ortunho Galli iniciou os 
preparativos em meados de 
2019 objetivando uma vaga 
municipal. 
Com a pandemia, ele diz 
que explorou mais sabia-
mente o tempo se dedicando 
aos estudos. “Hoje minha 
programação voltou a ser 
nos moldes pré-pandemia. 
Porém, renunciei a certas 
distrações para focar, mas 
tentando equilibrar estudos 
com trabalho, vida social e 
relacionamento”, salienta. 
Galli já prestou quatro con-
cursos desde então e está com 
duas aprovações.
 “Aprovações não bastam 
para ser convocado, mas 
mostram o quanto está no 
caminho certo, bem como nos 
ajuda a aprimorar aquilo que 
temos dificuldade”, analisa. 
O concurseiro dá dicas a 
quem tem por objetivo a no-
meação em cargos públicos e 
adverte sobre olhar com mais 
atenção ao emocional. 
“Manter o emocional equi-
librado no dia da prova é o 
fator determinante para que 
o exame ocorra da melhor 
forma possível. Outra dica 
é estudar as matérias que 
caem em qualquer área como 
português, matemática e ra-
ciocínio lógico”, indica.

A atividade mudou muito nos 84 anos de realização desse comércio de rua. Hoje as bancas são padronizadas, oferecem conforto e qualidade.

           É um im-
pacto de 1.500 
empregos diretos 
e indiretos que 
estão totalmente 
ligados à cidade 
e à nossa econo-
mia do dia a dia
Jesus Ganzela, 
coordenador

“

“

Murilo Marques é uma das mais recentes descobertas em Rio Preto

A rotina de estudo requer disciplina

Arnaldo Antunes

Hoje as bancas são 
padronizadas, oferecem 
conforto e qualidade. 
Esse novo ambiente é 
garantido por fiscais

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4491/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o proprietário do 
imóvel constante do presente edital e abaixo relacionado: Para Construção 
de mureta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 8°, ABNT e 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: UNITRA URBANIZAÇÕES LTDA
COMP:
CORR: 
CAD Nº: 553046001
NOT. Nº: 218198
END: R. SEM DENOMINAÇÃO, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. PIEDADE
OBS. PROVIDENCIAR A CONSTRUÇÃO DE MURETA E PASSEIO
PÚBLICO NA AV. ANTÔNIO          ANTUNES JÚNIOR, RESID. SANTA ANA.
NOME: ROSE MARY FERNANDES
COMP:
CORR: ROSE MARY FERNANDES
CAD Nº: 310838000
NOT. Nº: 217797
END: R. RITA DE CÁSSIA MORETTI ROSSAFA, QD 14, LOTE 25, BAIRRO: 
BOSQUE DA FELICIDADE
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4493/2022
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 COMPLEMENTAR 
Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: MISSAO ATOS 
COMP: 
CORR: MISSAO ATOS
CAD Nº: 203879000
NOT. Nº: 217662
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA
NOME: MISSAO ATOS
COMP:
CORR: MISSAO ATOS
CAD Nº: 203879000
NOT. Nº: 217662 
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA
NOME: EDNA MARIA STAFUZZA
COMP:
CORR: EDNA MARIA STAFUZZA
CAD Nº: 105549022
NOT. Nº: 218130 
END: R. R CHAFIC SAAB, QD 03, LOTE 12, BAIRRO: JD. RES. FRANCISCO 
FERNANDES 
NOME: DANIELLA MARIA NEVES REALI FRAGOSO
COMP:
CORR: DANIELA MARIA NEVES
CAD Nº: 402223009
NOT. Nº: 218132
END: AV. POTIRENDABA, 3000, QD F, LOTE 14Á28, BAIRRO: JD. RES. 
TANGARA 
NOME: MISSAO ATOS
COMP: 
CORR: MISSAO ATOS
CAD Nº: 203879000
NOT. Nº: 217662
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4494/2022
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 ABANDONO, 
no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da LC 650/21 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: JOSE FERREIRA DOS REIS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: IMOTETO IMOBILIARIA LTDA
CAD Nº: 400896000
NOT. Nº: 218081
END: R.  SANTOS DUMONT, QD 10, LOTE E/P, BAIRRO: VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4495/2022
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 COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: CELIA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA
CORR: CELIA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA
CAD Nº: 321781000
NOT. Nº: 218031
END: R. OCTAVIO BAGLIONI, QD 17, LOTE 156, BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: ALEXANDRE ESPLENDOR
CORR: ALEXANDRE ESPLENDOR
CAD Nº: 430385000
NOT. Nº: 217988
END: R. OFÉLIA MANHOSO FULONE, QD 16, LOTE 11, BAIRRO: RES. 
SANTA REGINA
NOME: ALFREDO PINHEIRO ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207106000
NOT. Nº: 218105
END: R. EXPEDICIONÁRIOS, 1683, QD 228, LOTE AP/ - CP/, BAIRRO: BOA 
VISTA 
NOME: ALFREDO PINHEIRO ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 215909001

NOT. Nº: 218025
END: R. DEODATO DE OLIVEIRA, QD, LOTE, BAIRRO: JD. BRAGA
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: ROSIANE FRANCIELE DE LIMA CARVALHO
CORR: ROSIANE FRANCIELE DE LIMA CARVALHO
CAD Nº: 267056000
NOT. Nº: 218074
END: R. ANTONIO SINHORINI, QD 1, LOTE 3, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ 
II
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP:
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 436566000
NOT. Nº: 217955
END: R. DORINDO MASSON, QD 45, LOTE 14, BAIRRO: RESIDENCIAL DA 
FRATERNIDADE 2
NOME: GTG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: GTG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CAD Nº: 261662000
NOT. Nº: 218104
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 1468, QD 22, LOTE 03P/-04P/-15P/-
17P/ , BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
NOME: EDNA MARIA STAFUZZA
COMP:
CORR: EDNA MARIA STAFUZZA
CAD Nº: 105549022
NOT. Nº: 218130 
END: R. CHAFIC SAAB, QD 03, LOTE 12, BAIRRO: JD. RES. FRANCISCO 
FERNANDES 
NOME: DANIELLA MARIA NEVES REALI FRAGOSO
COMP:
CORR: DANIELA MARIA NEVES
CAD Nº: 402223009
NOT. Nº: 218132
END: AV. POTIRENDABA, 3000, QD F, LOTE 14Á28, BAIRRO: JD. RES. 
TANGARA 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4496/2022
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 COMPLEMENTAR 
Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: JOSE FERREIRA DOS REIS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: IMOTETO IMOBILIARIA LTDA
CAD Nº: 400896000
NOT. Nº: 218081
END: R.  SANTOS DUMONT, QD 10, LOTE E/P, BAIRRO: VILA ERCÍLIA
NOME: GTG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: GTG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CAD Nº: 261662000
NOT. Nº: 218104
END: R. VISCONDE DE OURO PRETO, 1468, QD 22, LOTE 03P/-04P/-15P/-
17P/ , BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4497/2022
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 COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente.
NOME: ALFREDO PINHEIRO ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 207106000
NOT. Nº: 218105
END: R. EXPEDICIONÁRIOS, 1683, QD 228, LOTE AP/ - CP/, BAIRRO: BOA 
VISTA 
NOME: ALFREDO PINHEIRO ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 215909001
NOT. Nº: 218025
END: R. DEODATO DE OLIVEIRA, QD, LOTE, BAIRRO: JD. BRAGA
NOME: SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: ROSIANE FRANCIELE DE LIMA CARVALHO
CORR: ROSIANE FRANCIELE DE LIMA CARVALHO
CAD Nº: 267056000
NOT. Nº: 218074
END: R. ANTONIO SINHORINI, QD 1, LOTE 3, BAIRRO: RES. SÃO THOMAZ 
II
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: ALAIDES ROSA DE OLIVEIRA
CORR: ALAIDES ROSA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 231469000
NOT. Nº: 217891
END: R BERNARDO DOMINGUES BAILÃO, 44, QD 26, LOTE 01, BAIRRO: 
JD. DAS OLIVEIRAS
NOME: LUCIA HELENA COLAZANTE CHIARELI
COMP:
CORR: LUCIA HELENA COLAZANTE CHIARELI
CAD Nº: 229667000
NOT. Nº: 217885
END: AL. ALMIRANTE TAMANDARÉ, 1451, QD 271, LOTE 16, BAIRRO: JD. 
MARIA LÚCIA 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4498/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA os proprietários 
dos imóveis constantes do presente edital e abaixo relacionados: Para 
REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da LEI Nº5489/94; ART. 8° ABNT; LEI 9692/06; LC 
650/21
sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: PERCIVAL TASSI
COMP:

CORR: 
CAD Nº: 211100000
NOT. Nº: 218128
END: R.  ACCÁCIO PEREIRA, QD 01, LOTE 01/02/03, BAIRRO: VILA MAYOR
NOME: MAZZOCATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP:
CORR: IMOBILIARIA TEBAR S/S LTDA
CAD Nº: 203140000
NOT. Nº: 218131
END: R. CAMPOS SALLES, QD 219, LOTE D/P - F/P, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: MISSAO ATOS
COMP:
CORR: MISSAO ATOS
CAD Nº: 203879000
NOT. Nº: 217662 
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA 
NOME: MISSAO ATOS
COMP: 
CORR: MISSAO ATOS
CAD Nº: 203879000
NOT. Nº: 217662
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE,  BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4499/2022
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 COMPLEMENTAR 
Nº650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: MARCOS ANTONIO DA SILVA
COMP:
CORR: MARCOS ANTONIO DA SILVA
CAD Nº: 266531000
NOT. Nº: 216353
END: R. OSWALDO GRACIANO, 359, QD 33, LOTE 07, BAIRRO: RES. JD. 
VISTA BELA
NOME: CAMILA DANIELA DE JESUS TIRELLI OLIVEIRA
COMP:
CORR: CAMILA DANIELA DE JESUS TIRELLI OLIVEIRA
CAD Nº: 900084000
NOT. Nº: 217808
END: R. SÃO BENTO, 278, QD, LOTE, BAIRRO: DIST. ENGENHEIRO 
SCHMITT
NOME: JOSEPHINA GALLATI PANZARINI, ESPOLIO DE
COMP:
CORR: JOSEPHINA GALLATI PANZARINI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 900097000
NOT. Nº: 217807
END: R. SÃO BENTO, 323, QD, LOTE, BAIRRO: DIST. ENGENHEIRO 
SCHMITT
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
 Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4500/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA o proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO 
DE RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 4290/88 (04-05-06) E 5745/94 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: EDGAR DELBEM
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 103962000
NOT. Nº: 218079
END: R. FAZENDA VELHA, 103, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4501/2022
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 13031/18(ART. 76 §1º
DOS INCISOS I A XXV, ART. 77 E ANEXO I) SOB PENA DE MULTA NA 
FORMA DA LEGISLAÇÃO  VIGENTE. 
NOME: LOURDES MORANDI MURAD, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: LOURDES MORANDI MURAD ESPOLIO DE
CAD Nº: 302338000
NOT. Nº: 218034
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD J, LOTE 01 E 23/P, BAIRRO: JD. DOS
SEIXAS
NOME: LOURDES MORANDI MURAD, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: LOURDES MORANDI MURAD ESPOLIO DE
CAD Nº: 302338000
NOT. Nº: 218037
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD J, LOTE 01 E 23/P, BAIRRO: JD. DOS
SEIXAS
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4502/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA
COMP: 
CORR: 
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CAD: 208687007
TAXA REF: 55256
END: RUA  PEDRO AMARAL, 2139, QD 152, LOTE B-DP/, BAIRRO: BOA 
VISTA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4503/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: JESUS DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: 
CAD: 201428-000
TAXA REF: 54104
END: RUA RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE  C P/, BAIRRO: BOA 
VISTA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4504/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: DIRCE ZOCAL ROSSI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD: 208729-000
TAXA REF: 53411
END: RUA MARECHAL DEODORO, 1667, QD 236, LOTE  15, BAIRRO: BOA 
VISTA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4505/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
COMP: 
CORR: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
CAD: 206735-000
TAXA REF: 53205
END: RUA SÃO SEBASTIÃO, 1353, QD 5, LOTE  10, BAIRRO: VILA 
ESPLANADA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4506/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: MARISA PEIXOTO DA SILVA
COMP: 
CORR: MARISA PEIXOTO DA SILVA
CAD: 208644-000
TAXA REF: 55650
END: RUA MARECHAL DEODORO, 1652, QD 3, LOTE  20, BAIRRO: VILA 
CÓRDULA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4507/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: GILSON ANTONIO PEREIRA GONÇALVES
COMP: 
CORR: GILSON ANTONIO PEREIRA GONÇALVES
CAD: 208837-000
TAXA REF: 55239
END: RUA DELEGADO PINTO DE TOLEDO, 1690, QD 6, LOTE  01, BAIRRO: 
VILA CÓRDULA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4508/2022
A Inspetoria Fiscal de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Gerais, 
no uso de suas atribuições e, em cumprimento 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 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 
29/08/2022
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: MARIO NADOTTI ESPÓLIO
COMP: 
CORR: MARIO NADOTTI ESPÓLIO
CAD: 207932-000
TAXA REF: 53193
END: RUA TIRADENTES, 1289, QD 35, LOTE  18, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4509/2022
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: GALLO RIO PRETO PARTICIPACOES LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 102806000
MULTA Nº: 56495
END: R. ANTONIO DE GODOY, 3899, QD 1-24, LOTE 1P/, BAIRRO: VILA 
REDENTORA
NOME: BOM JARDIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMP: 
CORR: BOM JARDIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CAD Nº: 405763003
MULTA Nº: 56501
END: R. JOSÉ POLACHINI SOBRINHO, 549, QD, LOTE, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4510/2022
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 PODA DE ÁRVORE (SEM AUTORIZAÇÃO) e deverá 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente.
NOME: ANTONIO CARLOS GOMES
COMP: 
CORR: ANTONIO CARLOS GOMES
CAD Nº: 304280000
MULTA Nº: 56498
END: R. CRISTOVÃO COLOMBO, 757, QD,  LOTE 39, BAIRRO: VILA SANTA 
IZABEL
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                                                 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4511/2022
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 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: ARLINDO MARCUSSI
COMP: 
CORR: ARLINDO MARCUSSI
CAD Nº: 201318000
MULTA. Nº: 56504
END: AV. DOS ESTUDANTES , QD 05, LOTE P/B, BAIRRO: VILA  
AEROPORTO 
NOME: AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210329000
MULTA. Nº: 56505
END: R. LUIZ PASTEUR, 20, QD 05, LOTE CP/, BAIRRO: VILA  AEROPORTO
NOME: AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210330000
MULTA. Nº: 56506
END: R. LUIZ PASTEUR, 48, QD 05, LOTE D, BAIRRO: VILA  AEROPORTO 
NOME: AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210331000
MULTA. Nº: 56507
END: R. LUIZ PASTEUR, 64, QD 05, LOTE E/F, BAIRRO: VILA  AEROPORTO 
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4512/2022
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 SUBSTITUIR ÁRVORE SUPRIMIDA (COM AUTORIZAÇÃO) 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: JOAO HENRIQUE BUOSI
COMP: 
CORR: JOAO HENRIQUE BUOSI
CAD Nº: 104016000
MULTA Nº: 56449
END: R. DR. LEMOS TORRES, 259, QD 02, LOTE 11 -12, BAIRRO: JD. 
BOSQUE DA SAÚDE
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4513/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO PASSEIO 
PÚBLICO, dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: ANA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: ANA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA
CAD Nº: 200104801 
MULTA Nº: 56488
END: R. DR. VICENTE DE PAULO BARBOSA, 401, QD 03, LOTE 13, 
BAIRRO: JD. TARRAF II 
São José do Rio Preto, 05 de Novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

EDITAL n°4514/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA ao proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO dentro do 
prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: EUCLIDES DE CARLI, ESPOLIO DE

COMP: 
CORR: EUCLIDES DE CARLI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 249691000
MULTA. Nº: 56473
END: AV. MARIA MADALENA GIL SANCHES, QD 11, LOTE 24, BAIRRO: 
LOT. RES. PALESTRA
NOME: EUCLIDES DE CARLI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: EUCLIDES DE CARLI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 249668000
MULTA. Nº: 56470
END: AV. MARIA MADALENA GIL SANCHES, QD 11, LOTE 01, BAIRRO: 
LOT. RES. PALESTRA
NOME: EUCLIDES DE CARLI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: EUCLIDES DE CARLI, ESPOLIO DE
CAD Nº: 249690000
MULTA. Nº: 56472
END: AV. MARIA MADALENA GIL SANCHES, QD 11, LOTE 23, BAIRRO: 
LOT. RES. PALESTRA
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4515/2022
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 PÚBLICO dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: PERCIVAL TASSI
COMP: 
CORR: PERCIVAL TASSI
CAD Nº: 211100000
MULTA. Nº: 56503
END: R. ACCÁCIO PEREIRA, QD 01, LOTE 01/02/03, BAIRRO: VILA MAYOR
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: SELMA TOLEDO DA ROSA, ESPOLIO DE
CORR: SELMA TOLEDO DA ROSA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 259226000
MULTA. Nº: 56509
END: R. CLAUDIO DE OLIVEIRA, QD 13, LOTE 29, BAIRRO: LOT. RES. 
MORADA DO SOL 
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: MICHELLE CUSTODIO RIBEIRO
CORR: MICHELLE CUSTODIO RIBEIRO
CAD Nº: 345563000
MULTA. Nº: 56511
END: R. EDSON BAFFI, QD 18, LOTE 16, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4516/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA os proprietários 
dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo relacionados, que foram 
AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO dentro do 
prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: SILVANA NEVES NETTO
CORR: SILVANA NEVES NETTO
CAD Nº: 345096000
MULTA. Nº: 56512
END: R. NATAL DUMBRA, QD 04, LOTE 32, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: PERCIVAL TASSI
COMP: 
CORR: PERCIVAL TASSI
CAD Nº: 211100000
MULTA. Nº: 56502
END: R. ACCÁCIO PEREIRA, QD 01, LOTE 01/02/03, BAIRRO: VILA MAYOR
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: SELMA TOLEDO DA ROSA, ESPOLIO DE
CORR: SELMA TOLEDO DA ROSA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 259226000
MULTA. Nº: 56508
END: R. CLAUDIO DE OLIVEIRA, QD 13, LOTE 29, BAIRRO: LOT. RES. 
MORADA DO SOL 
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: MICHELLE CUSTODIO RIBEIRO
CORR: MICHELLE CUSTODIO RIBEIRO
CAD Nº: 345563000
MULTA. Nº: 56510
END: R. EDSON BAFFI, QD 18, LOTE 16, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4517/2022
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: BOM JARDIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMP: 
CORR:: BOM JARDIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CAD Nº: 405763003
MULTA Nº: 56500
END: R. JOSÉ POLACHINI SOBRINHO, 549, QD, LOTE, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO
NOME: LOURDES MORANDI MURAD, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR:: LOURDES MORANDI MURAD, ESPOLIO DE
CAD Nº: 302338000
MULTA Nº: 56481
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD J, LOTE 01 E 23P/, BAIRRO: JD. DOS 
SEIXAS
NOME: LOURDES MORANDI MURAD, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR:: LOURDES MORANDI MURAD, ESPOLIO DE
CAD Nº: 302338000
MULTA Nº: 56480
END: AV. DAS HORTÊNCIAS, QD J, LOTE 01 E 23P/, BAIRRO: JD. DOS 
SEIXAS
São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                                                  

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4518/2022
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: GALLO RIO PRETO PARTICIPACOES LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 102806000
MULTA Nº: 56495
END: R. ANTONIO DE GODOY, 3899, QD 1-24, LOTE 1P/, BAIRRO: VILA 
REDENTORA
NOME: BOM JARDIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMP: 
CORR: BOM JARDIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CAD Nº: 405763003
MULTA Nº: 56501
END: R. JOSÉ POLACHINI SOBRINHO, 549, QD, LOTE, BAIRRO: JD. 
NOVO MUNDO

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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O Rio Preto Weilers inicia 
sua campanha no Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Americano, neste domingo, 
às 14h. Embalado pelo título 
paulista, o time rio-pretense 
encara o Goiânia Rednecks no 
Teixeirão. 

No começo da semana, o 
Weilers anunciou os primei-
ros reforços para o Nacional 
e renovou o contrato com o 
quarterback norte-americano, 
Cody Lamoreaux. O presidente 
do Weilers, Wilmer Martinez, 
falou sobre a formação do 
elenco para essa competição. 

“É sempre bom fortalecer a 
equipe, mantendo a estrutura 

Weilers estreia no Campeonato 
Brasileiro neste domingo
Embalado pelo título 
paulista, o time rio-pre-
tense encara o Goiânia 
Rednecks no Teixeirão.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

e a técnica. Temos a chegada 
de reforços e retorno de bons 
atletas como o Tony que era o 
running back, que não estava 
jogando e agora retornou. 
São peças importantissímas. 
A renovação do Cody foi sen-
sacional, é um atleta que a 
gente gosta muito e que faz a 
gente ter essa confiança neles”, 
afirmou. 

Duelo
O head coach Alexandre 

Ribeiro falou sobre o que es-
pera para o duelo contra os 
Rednecks. 

“É um time historicamente 
bom. Tem um tight end de se-
leção brasileira, que agora atua 
como quarterback. Tem uma 
boa dupla de recebedores, mas 

é um timem uito físico. Acho 
que vai ser um jogo fisicamente 
cansativo para gente, mas o 
lado bom é que é em casa”, 
comentou. 

O Weilers está no Grupo 
C nesta fase regular. Além 
dos Rednecks, o Weilers vai 
enfrentar o Gama Leões de 
Judá, o Rondonópolis Hawks 
e Moura Lacerda Dragons.

TÊNIS

O Rio Preto Weilers inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro de Futebol Americano

Torneio reúne mais de 200 atletas
O clube Monte Líbano está 

recebendo desde quinta-feira 
(11) o Festival de Tênis de Rio 
Preto. O torneio, organizado 
pela Alves & Oliveira Tennis, 
tem mais de 200 atletas ins-
critos em várias categorias, 
incluindo a especial, com pre-
miação em dinheiro para os 
finalistas, R$ 1,5 mil ao cam-
peão, e R$ 500 para o vice. 

A grande final será no do-
mingo (14), às 9 horas. Os 
jogos prosseguem no próximo 
fim de semana, com partidas 
na sexta (19), sábado (20) e 
domingo (21). 

Ex- nº 1
Thiago Alves, ex número 1 

do país, falou sobre o evento. 
“Nossa cidade volta a respirar 

tênis. Vão ser dias emocio-
nantes, com uma energia bem 
bacana. Convido todos para 
virem assistir aos jogos e vi-
brarem com a gente”, afirmou 
Alves. 

Horário
Os jogos têm início às 9 

horas e estendem-se por todos 
os dias.

FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br

QUERMESSE
De quinta-feira a Domingo, teve quermesse na paróquia 
Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento de Monte 
Serrat. O Padre Valdecir Dezidério está de parabéns, pois 
é uma pessoa muito querida no Alto do Jardim Paulista, 
Jardim Seixas e Maceno. A quermesse lotou de católicos, 
vizinhos, conhecidos, amigos. O povo ficou muito feliz, 
pois o evento não ocorria desde a pandemia. O sucesso 
mostra o prestígio do Padre Dezidério. Foto: Faisquinha.

ORDEM DO MÉRITO
NACIONAL DE SAÚDE
A primeira semana de agosto foi o Dia Mundial da Saúde. 
Nesta data importante, o ex-prefeito Eleuses Paiva rece-
beu o prêmio da Ordem do Mérito Nacional de Saúde. Ele 
ofereceu o prêmio a todos os colegas médicos. Aprovei-
tou para deixou claro que, durante a pandemia, o SUS 
conseguiu vacinar com uma velocidade muito grande, 
melhor do que muitos países.

HOMENAGEADO DO DIA DOS PAIS
Secretário de Esportes Marcondes é o eleito neste Dia 
dos Pais. Ele é uma pessoa da área da política muito 
querida. Ele foi campeão de votos pela sua beleza, char-
me, educação. Parabéns pelo Dia dos Pais. Muito Suces-
so. Vale lembrar que ele continua recebendo presentes, 
pois o seu aniversário foi no mês passado. 
Na lista de hoje dos homenageados do Dia dos Pais, está 
o magistrado Marcelo Sabbag.

Fui surpreendida outro dia ao encontrar as gêmeas 
Gabriela e Rafaela. Elas foram 100% da atenção no 
Automóvel Clube na época da diretoria de Eduardo 
Remoli, Eladio Arroyo e Falaci. As duas eram o xodó da 
diretoria, inclusive foram capa do jornal do clube. Eu 
fiquei encantada de encontrá-las. Elas estão estudando 
no terceirão do Santo André, colégio de requinte e bom 
gosto. Gabriela gosta de comida chinesa do restaurante 
chinês do Centro da cidade, já a Rafaela prefere banana 
caramelada e comida do restaurante chinês da Mirai 
Lee. As duas não são gêmeas idênticas.

Do lado esquerdo, Tasso Denis Cury e Fabio Miskulin.

Divulgação

Divulgação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 20/2022 – SEMFAZ/DAFT/UJTF
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, 
NOTIFICA os respectivos interessados abaixo elencados das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos respectivos prazos 
para providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as devidas providências, os processos seguirão os trâmites devidos até final 
arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que poderão solicitar cópias digitalizadas dos processos durante o respectivo prazo para recurso/providências 
através do seguinte endereço eletrônico:
semfaz.julgamento@riopreto.sp.gov.br

Protocolo Nome do Interessado/Representante Contribuinte/Representado Decisão/Despacho

202269722 MARA LUCIA BOLZAN MARA LUCIA BOLZAN 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

202292867 DIRCE ORTEGA FIGUEIRA DIRCE ORTEGA FIGUEIRA 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

202249083 LOURDES APONI NELSON DOS SANTOS LEITE IMPROCEDENTE

2021196988 CTH CENTRO TÉCNICO DE 
HIDRÁULICA EIRELI

CTH CENTRO TÉCNICO DE HIDRÁULICA 
EIRELI IMPROCEDENTE

202284459 ANAILTON FERNANDES RODRIGUES ANAILTON FERNANDES RODRIGUES PROCEDENTE

2022213779 CLAUDIO DE OLIVEIRA IGREJA DO EVANGELHO 
QUADRANGULAR 

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2021228631 MIRTES TEIXEIRA COSTI MIRTES TEIXIERA COSTI PERDA DE OBJETO

2020255258 NADIR GALDIOLI GONÇALVES NADIR GALDIOLI GONÇALVES IMPROCEDENTE

20228770 ANA PAULA FERRACINI ANA PAULA FERRACINI EXTINTO

202234415 VALDEMAR MARIOTTO FILHO VALDEMAR MARIOTTO FILHO IMPROCEDENTE

2021344148 JACILDA TEREZINHA LISSONI 
LEONARDO

JACILDA TEREZINHA LISSONI 
LEONARDO IMPROCEDENTE

202287174 JOSE ROBERTO GONÇALVES JOSE ROBERTO GONÇALVES IMPROCEDENTE

2020297853 LUZIA APARECIDA DA SILVA LUZIA APARECIDA DA SILVA IMPROCEDENTE

2021321086 EUNICE SANTINA SALVADEGO 
CASAROLI

EUNICE SANTINA SALVADEGO 
CASAROLI IMPROCEDENTE

202252304 VERA LUCIA ANTUNES ANDIA VERA LUCIA ANTUNES ANDIA IMPROCEDENTE

202268720 EUNICE ALVES BARBOZA EUNICE ALVES BARBOZA IMPROCEDENTE

202161406 RENATA LUCIA FERNANDES SPINOLA RENATA LUCIA FERNANDES SPINOLA IMPROCEDENTE

2021335400 WANDER MARCELO LORENCIN TROPOS PARTICIPAÇÕES LTDA PARCIALMENTE PROCEDENTE

202234886 NEUSA APARECIDA THEODORO 
LARANJA

NEUSA APARECIDA THEODORO 
LARANJA PROCEDENTE

2021133104 CLAUDEVIR MATEUS VEIGAS CLAUDEVIR MATEUS VEIGAS IMPROCEDENTE

2022140192 EVA TEIXEIRA SANTOS LIMA EVA TEIXEIRA SANTOS LIMA 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2022189791 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E 
EDUCACIONAL MEIMEI ABEM

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E 
EDUCACIONAL MEIMEI ABEM

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2020254149 SUEMIS MARIA DE CASTRO ALVES ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE 
FARMACÊUTICOS PROCEDENTE

20226515 JORGE CARLOS CANDIAL JORGE CARLOS CANDIAL IMPROCEDENTE

2022128572 LARA BEATRIZ OLIVEIRA VELOSO LARA BEATRIZ OLIVEIRA VELOSO IMPROCEDENTE

202242298 PRISCILA REGINA TEIXEIRA PRISCILA REGINA TEIXEIRA INDEFERIDO

2019168842 MATEUS AMORIM DOS ANJOS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA 
DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 

ÚLTIMOS DIAS
INDEFERIDO

2019168843 MATEUS AMORIM DOS ANJOS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA 
DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 

ÚLTIMOS DIAS
INDEFERIDO

2019168846 MATEUS AMORIM DOS ANJOS
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D’A IGREJA 
DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS 

ÚLTIMOS DIAS
INDEFERIDO

2022209515 JULIANA RAFAELA DE ALMEIDA 
CAMARGO LOTEAMENTO EGYDIO ZANI SPE LTDA PROCEDENTE

São José do Rio Preto, 12 de agosto de 2022
PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI
COORDENADOR EXECUTIVO 
UNIDADE DE JULGAMENTO
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2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 

OFICIAL 
 
 

2ª  publicação 
 

Edital para notificação de CARLOS ALBERTO MARTINS, CPF.324.736.188-01, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.753. 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a CARLOS ALBERTO MARTINS, eventuais sucessores e a quem mais 
possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por TARRAF 
CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do imóvel 
matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, situada em 
parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
 

Tendo em vista que CARLOS ALBERTO MARTINS, figura como proprietário do 
imóvel matriculado sob nº 73.753, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, 
fica CARLOS ALBERTO MARTINS, eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da primeira publicação, ocorrida em_13 de agosto de 2.022. 

  

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no prazo 
mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, inciso II, §§ 4º e 
5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de CARLOS ALBERTO MARTINS e também para 
que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na forma 
da lei. 

 
 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 
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Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  
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2ª  publicação 
 

Edital para notificação de EDIVALDO CARLOS HERMELINO, CPF.374.263.578-64, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.614. 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a EDIVALDO CARLOS HERMELINO, eventuais sucessores e a quem 
mais possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por 
TARRAF CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do 
imóvel matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, 
situada em parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
 

Tendo em vista que EDIVALDO CARLOS HERMELINO, figura como proprietário do 
imóvel matriculado sob nº 73.614, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, 
fica EDIVALDO CARLOS HERMELINO, eventuais sucessores e/ou demais 
interessados, NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º 
Oficial de Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com 
atendimento das 9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação 
de área e, caso não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, 
neste Serviço Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de 
quinze dias, contados a partir da primeira publicação, ocorrida em_13 de agosto de 2.022. 

  

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no prazo 
mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, inciso II, §§ 4º e 
5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de EDIVALDO CARLOS HERMELINO e 
também para que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, 
publicado na forma da lei. 

 
 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  
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Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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Edital para notificação de LUIS ROBERTO SILVEIRA, CPF.038.799.938-82, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.612. 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a LUIS ROBERTO SILVEIRA, eventuais sucessores e a quem mais possa 
interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por TARRAF 
CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do imóvel 
matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, situada em 
parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
 

Tendo em vista que LUIS ROBERTO SILVEIRA, figura como proprietário do imóvel 
matriculado sob nº 73.612, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica 
LUIS ROBERTO SILVEIRA, eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da primeira publicação, ocorrida em_13 de agosto de 2.022. 

  

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no prazo 
mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, inciso II, §§ 4º e 
5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de LUIS ROBERTO SILVEIRA e também para 
que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na forma 
da lei. 

 
 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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Edital para notificação de BARBARA GIRARDINI DA SILVA, CPF.375.539.468-50, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.770. 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a BARBARA GIRARDINI DA SILVA, eventuais sucessores e a quem 
mais possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por 
TARRAF CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do 
imóvel matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, 
situada em parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
 

Tendo em vista que BARBARA GIRARDINI DA SILVA, figura como proprietário do 
imóvel matriculado sob nº 73.759, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, 
fica BARBARA GIRARDINI DA SILVA, eventuais sucessores e/ou demais 
interessados, NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º 
Oficial de Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com 
atendimento das 9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação 
de área e, caso não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, 
neste Serviço Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de 
quinze dias, contados a partir da primeira publicação, ocorrida em_13 de agosto de 2.022. 

  

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no prazo 
mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, inciso II, §§ 4º e 
5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de BARBARA GIRARDINI DA SILVA e também 
para que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na 
forma da lei. 

 
 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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2ª  publicação 
 

Edital para notificação de ROGERIO GUARNIERI, CPF.254.099.148-30, proprietário 
imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.757. 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a ROGERIO GUARNIERI, eventuais sucessores e a quem mais possa 
interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por TARRAF 
CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do imóvel 
matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, situada em 
parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
 

Tendo em vista que ROGERIO GUARNIERI, figura como proprietário do imóvel 
matriculado sob nº 73.757, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, fica 
ROGERIO GUARNIERI, eventuais sucessores e/ou demais interessados, 
NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º Oficial de 
Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com atendimento das 
9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação de área e, caso 
não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, neste Serviço 
Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de quinze dias, 
contados a partir da primeira publicação, ocorrida em_13 de agosto de 2.022. 

  

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no prazo 
mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, inciso II, §§ 4º e 
5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de ROGERIO GUARNIERI e também para que, no 
futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na forma da lei. 

 
 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
Rua Silva Jardim, 2740 – Fone/Fax (17) 222-1477 - 222-1863.  

CEP 15010-060 – São José do Rio Preto – São Paulo 
Bel. Cristiano Viana Silveira Santos 
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Edital para notificação de ANDERSON FERREIRA DA SILVA, CPF.212.727.988-36, 
proprietário imóvel matriculado neste Serviço Registral, sob nº 73.759. 
 

CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS, Oficial do 2º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, no uso de suas atribuições e nos termos do § 2º, do inciso II, do art. 
213, da Lei nº 6.015/73, etc. 

FAZ SABER a ANDERSON FERREIRA DA SILVA, eventuais sucessores e a quem 
mais possa interessar que foi prenotado sob n° 345.900, o requerimento firmado por 
TARRAF CONSTRUTORA LIMITADA, para a retificação administrativa de área do 
imóvel matriculado sob nº 102.282, uma área de terras com 24.884,90 metros quadrados, 
situada em parte da Fazenda Rio Preto, no distrito de Engenheiro Schimidt, deste município. 
 

Tendo em vista que ANDERSON FERREIRA DA SILVA, figura como proprietário do 
imóvel matriculado sob nº 73.759, confrontante do bem a ser retificado. Por esse motivo, 
fica ANDERSON FERREIRA DA SILVA, eventuais sucessores e/ou demais 
interessados, NOTIFICADOS para que, em querendo, tomem conhecimento neste 2º 
Oficial de Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Jardim, n° 2.740, Centro (com 
atendimento das 9:00 às 16:00 horas, de segunda até sexta-feira), da pretendida retificação 
de área e, caso não concordarem com os referidos termos, apresentar por escrito, 
neste Serviço Registral, impugnação fundamentada, no prazo improrrogável de 
quinze dias, contados a partir da primeira publicação, ocorrida em_13 de agosto de 2.022. 

  

Ficam presumidas as anuências, na hipótese da não apresentação de impugnação no prazo 
mencionado, findo o qual, este Oficial averbará a retificação requerida (art. 213, inciso II, §§ 4º e 
5º, da Lei n° 6.015/73). 

E, para que chegue ao conhecimento de ANDERSON FERREIRA DA SILVA e também 
para que, no futuro ninguém possa alegar ignorância, é expedido este edital, publicado na 
forma da lei. 

 
 

 
Bel. CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS 

Oficial Registrador 

Editais

VOTUPORANGA

Atrações do Fliv hoje A edição de 2022 do Festi-
val Literário de Votuporanga 
– Fliv vai contar com grandes 
nomes da música como as melo-
dias suaves de Tiê (Circuito SP).  
O Palco das Artes, à margem da 
represa no Parque da Cultura, 
foi montado para receber essas 
grandes apresentações. A pro-
gramação completa já está no 
site www.flivotuporanga.com.br. 

No domingo, tem o espetá-
culo de música infantil Trupe 
Trupé, às 18h, para toda a família 
e muitas outras atividades musi-
cais com percussão de maracatu, 
fitdance, sertanejo, música ele-
trônica, hip hop. 

O Fliv vai contar ainda com 
diversas atrações musicais de 
variados estilos, entre eles o Co-
ral Canto Livre que apresenta o 
espetáculo “Casa Cheia”; o Coral 
de Violas do Centro de Folclore; 
a Banda Musical Zequinha de 
Abreu; a Banda Facmol, uma 
orquestra de sopros e percus-
são, que apresenta músicas do 
cancioneiro sertanejo e caipira 
tradicional e moderno, música 
pop e rock.  

Para quem curte pop rock a 
dica é o show de Amadeu Álamo, 
da banda Beatsong, com clássi-
cos internacionais dos anos 80 
e 90, da dupla Luckas e Thiago 

e Rafael Anoni. Tem também 
a poesia de Vinícius de Moraes 
na interpretação de Anisinho 
Martins e o show “Música de 
Bolso” do cantor e compositor 
André Gandolfo”. 

Claudia
Já a cantora Claudia Castelo 

Branco apresenta o show “For-
ropiano” com clássicos da mú-
sica regional nordestina tocados 
no piano. O samba contagiante 
do grupo Samba do Zé fará um 
resgate das tradições afro-brasi-
leiras com músicas que tocavam 
após as rodas de capoeira. O Fliv 
terá ainda o show dançante de 
Fernando Barbosa e Emerson 
Show. 

Já as cantoras Zu Laiê, Elis 
Ribeiro e Jaqueline Cardoso 
celebram o legado da cantora 
Clara Nunes, com interpreta-
ções envolventes, festejando a 
memória musical brasileira, 
sobre a presença da mulher na 
música e sobre as contradições 
e riquezas do nosso país a par-
tir da consagrada discografia 
de Clara Nunes, passando por 
todas as suas matizes e fases 
musicais. 

Livro
O Fliv também será palco 

do lançamento do livro e CD 
duplo da artista Kátya Teixeira. 
(Colaborou Luiz Felipe Possani) Em Votuporanga, Fliv traz diversos shows e atrações literárias neste domingo

Da REPORTAGEM
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POSSANI
LUIZ FELIPE

SHOW
Noticiado aqui em primeira mão, o show de Ana Cas-
tela que será em Rio Preto dia 12 de novembro, ainda 
está sem local confirmado. Ao que tudo indica será 
no Villa Império Eventos, e tem chancela de Jeter 
Carlos e Edilberto Fiorentino, o Casquinha. Provavel-
mente os convites estarão disponíveis em setembro.

FUNK
O funkeiro MC Pedrinho e os DJs Guuga, GBR, Cha-
peleiro, Kiko Franco e Vinne agitam o evento univer-
sitário Interfacu edição Verão, no Hotel Michelan-
gelo, dia 3 de dezembro, um sábado.

AFFAIR
Virou burburinho nas redes esta semana a rio-pre-
tense Brenda Pavanelli, que está sendo cogitada 
como a nova affair do jogador Neymar.

 DANÇARINO
O cantor, ator e dançarino Dinho Alvez se apresenta 
em Rio Preto, no “Baile da Jojo”, que será dia 10 de 
setembro, na Mixed Club.

FIRST
Seu Moço anima a primeira edição da Costelada WA 
que será realizada dia 20 de agosto, um sábado, a 
partir do meio dia.

HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS| Pai. Uma palavra que tem vários significa-
dos, mas se resume em uma só. Pai é força, é segurança, é respeito, é carinho, 
é aprendizado, é super-herói, é mais que um amigo. Pai é amor! Fundamen-
tal na vida e educação de seus filhos, o pai emoldura e ensina a ter caráter, co-
ragem e força. Um ser indispensável. Por isso temos sempre que nos lembrar 
de transmitir o quanto somos gratos e o quanto os amamos, sem medo, sem 
timidez. Um carinho, um abraço, um sorriso as vezes já é o suficiente. Temos 
que aproveitar cada minuto com este homem, que temos o prazer de chamar de 
Pai.  Ser pai nem sempre é fácil, pois até as melhores coisas da vida às vezes são 
complicadas. Mas há pais que fazem tudo parecer fácil e simples por serem tão 
perfeitos, e o melhor entre os melhores. Sempre amigo, sempre ao nosso lado. 
Esta homenagem é para todos os pais, para agradecer por tudo e dizer que os 
amos. Feliz Dia dos Pais!

01 – Renato Milani com seus filhos Dom Milani e Liz Milani
 
02 – Edinho Filho com seus filhos, Maria Victória, Edinho Neto e Angelina (Foto: Sérgio Isso)
 
03 – Valter Leal Jr. e seu filho André Leal
 
04 – Clayton Miranda e seus filho Dannyel Miranda e Benício Brachini Miranda

05 – Caia Piton com os filhos Indra, Valentina, Bernardo, e a mulher Iscilla Aidar Piton

06 – Victor Bastos Navarro da Cruz Neto com os filhos Alexandre Funes Navarro da Cruz e 
Gabriela Pegorer Navarro da Cruz, com sua mulher Ana Elisa Pegorer Navarro da Cruz (foto: 
Eloisa Mattos)
 
07 –Marcos Lacerda, com sua mulher Meiri Lacerda, e seus filhos Pedro, Marcela, Arthur Lacer-
da e sua nora Danielle

08 –Geninho Zuliani com sua mulher Ana Claudia Casseb Finato Zuliani, com seus filhos Ana-
bella Casseb Finato Zuliani, Eugênio José Zuliani Filho e Beatriz Mendes Zuliani

#Hashtag

CAVALGADA
A tradicional cavalgada de Nova Gra-
nada, realizado pela Comitiva Paixão 
Caipira, que sai do Recinto Clube dos 
40 e percorre até o Parque do Peão 
Os independentes, será nesta quin-
ta-feira cedo, dia 18. Serão 120 ca-
valeiros, onde juntos, irão percorrer 
quatro dias até Barretos. Na véspera 
da cavalgada terá uma queima do 
alho, com porco no rolete, carneiro no 
buraco, costela de chão, arroz carre-
teiro, entre outros pratos típicos, com 
show dupla Eber e Cristiano.

AUTÓGRAFO
O príncipe Luiz Philippe Maria José 
Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de 
Orléans e Bragança esteve em Rio 
Preto onde ministrou palestra na 
quinta-feira, dia 11, no Ipê Center 
Hotel para um seleto grupo de con-
vidados, seguido de autógrafos no 
seu mais novo livro “Império de Ver-
dades - A História da Fundação do 
Brasil Contada por um Membro da 
Família Imperial Brasileira”. Na sex-
ta, o príncipe visitou o HB e partici-
pou de palestra na Unirp. 

TEATRO
A atriz Helena Ranaldi estará em Rio Preto, 
na próxima sexta e sábado, dias 19 e 20, no 
espetáculo ‘Cordel do Amor Sem Fim’, no 
Sesi Rio Preto. 

Fica a Dica
Hoje, no Dia dos Pais a minha dica é para você 
aproveitar este momento e curtir o máximo pos-
sível seu paizão. Este domingo é de vocês. Feliz 
Dia dos Pais!

Rua General Glicério

A única original, o 
resto é imitação

2874 Centro

01 – Guilherme de Faria Lobato e Cristiano Miguel curtiram no último final de 
semana a festa da Lili, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, ao som de reno-
mados DJs nacionais e internacionais (foto: Selfie)

02 – Camila Gonzales em evento badalado no Riopreto Shopping (foto: Ricardo 
Boni)
 
03 – Marcell Sant’Anna e sua mãe Miriam Teresa Sant’Anna em noite no Club San-
ta (foto: Possani)
 
04 – As Dras. Ana Cristina Rennó Matos e Fernanda Fontão brindando em evento 
country de Rio Preto (foto: Possani)
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