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EM RIO PRETO

Catedral recebe relíquia com 
cinzas de beato Donizetti
A Relíquia do Padre Donizetti é o novo ponto de peregrinação dos católicos da região noroeste paulista. CIDADES Pág.5

Ela vai permanecer na Catedral de Rio Preto e está aberta à visitação ao Noroeste Paulista

ELEIÇÕES

Itamar lança candidatura 
com presença de Garcia

Candidato à reeleição o de-
putado estadual Itamar Bor-
ges (MDB) reuniu cerca de 
1,5 mil pessoas em evento na 
sexta-feira, 19, para o lan-
çamento de sua campanha 
na região. Prefeitos de 100 

cidades, além de vereadores 
e lideranças políticas presti-
giaram o evento que ainda 
contou com a presença do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB). 
POLÍTICA  Pág.3

RIO PRETO

SHOPPING

Câmara 
pode proibir 
banheiro 
unissex

R$ 3 MI

Prefeito 
anuncia 6ª 
obra do 
Pacote Finisa

Depois de ter sido aprovado 
em primeira votação quanto 
a legalidade o projeto de lei 
que proíbe a instalação e a 
adequação de banheiros e 
vestiários, públicos ou pri-
vados, para uso comum por 
parte de todos os gêneros, 
os chamados “banheiros 
unissex”, retorna à pauta 
na sessão da próxima ter-
ça-feira, 23, na Câmara de 
Rio Preto.
POLÍTICA  Pág.3

C o m  v a l o r  d e  R $ 
3.390.848,78, foi assinada 
no final da manhã desta 
sexta-feira, dia 19, pelo 
prefeito Edinho Araújo, 
obras de pavimentação e 
drenagem no bairro Jardim 
Marajó, entre a avenida Do-
mingos Falavina e a Margi-
nal Rio Preto. Essa é a sexta 
obra do Pacote Finisa com 
empréstimos autorizados 
de até R$ 300 milhões. 
POLÍTICA Pág.3

Economix 
oferece 
descontos 
de até 75%
O Praça Shopping, princi-
pal reduto de compras da 
região central de Rio Preto, 
realiza até 27 de agosto a 2ª 
edição do Economix 2022, 
tradicional liquidação que 
acontece duas vezes por 
ano. A campanha promo-
cional tem preços mais 
atrativos. A gama de mer-
cadorias engloba roupas, 
calçados, acessórios, per-
fumaria, alimentação, entre 
outros. CIDADES  Pág.5

SAUDE

Mutirão da 
Limpeza tem 
nova etapa 
esta semana
A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio das Secretarias de 
Saúde e Serviços Gerais, ini-
cia na próxima segunda-fei-
ra, 22/8, a segunda etapa 
do Mutirão da Limpeza e da 
Saúde. A ação será realizada 
nas áreas de abrangência do 
Parque Industrial (22 e 23 
de agosto) e Jaguaré (24 a 
26 de agosto). Na primeira 
etapa foram recolhidos 24 
toneladas de materiais.. 
CIDADES Pág.5

VIOLÊNCIA

Jovem leva 
tesourada 
após crise de 
ciúmes da ex

VEÍCULO

POLÍCIA

ARMAS E DROGAS

Entorpecentes e armas 
foram encontrados por 
policiais rodoviários, 
nesta sexta-feira, 19, no 
fundo falso de uma ca-
minhonete, apreendida 
quatro dias antes durante 
fiscalização de rotina da 
corporação no quilôme-
tro 565 da Rodovia Fe-
liciano Sales Cunha, no 

município de Auriflama. 
Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), às 19 
horas do último dia 15, 
uma guarnição deu sinal 
de parada para o moto-
rista de uma Fiat Toro. 
O condutor fugiu e aban-
donou o veículo na área 
urbana de Guzolândia. 
CIDADES  Pág.4

MIRASSOL JOGA
O Mirassol entra 
em campo neste 
domingo (21), às 
19h, para enfren-
tar o Apareciden-
se fora de casa na 
abertura da segun-
da fase da Série C 
do Campeonato 
Brasileiro. O Leão 
terminou como 
líder geral na pri-
meira fase.
 ESPORTES Pág.7

ANANDA LANÇA
1º SINGLE 
Ananda Volpi Borghi dá start 
em sua carreira solo com “Tem-
poral”, single que chega às pla-
taformas de streaming no dia 5 
de setembro. CULTURA Pág.7

Idoso acusa 
advogado 
de ficar 
com dinheiro

CIDADES  Pág.4 CIDADES  Pág.4

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Divulgação

Divulgação/PMR

Guilherme BATISTA

Leila P
enteado
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Festa de arromba 
Se tem um político que sabe organizar uma 

festa de arromba seu nome é Itamar Borges. 
Depois de reunir centenas de pessoas em buffet 
badalado de Rio Preto para o lançamento do 
livro que narra sua trajetória a frente da Se-
cretaria Estadual da Agricultura, o candidato 
a reeleição a Assembleia Legislativa reuniu 
cerca de 1,5 mil pessoas em evento concorrido 
na sexta-feira, 19, para o lançamento oficial 
de sua campanha. Com dois telões de Led 
e estrutura de dar inveja até mesmo para o 
cantor Gustavo Lima, Itamar recebeu afagos 
e distribuiu literalmente beijos e abraços aos 
presentes, claro, tudo em busca do tão sonhado 
voto nestas eleições.

Festa de arromba 2
Estrategista, Itamar se colocou na porta de entrada do salão 

de festas e a cada pessoa que ia chegando não se furtava em 
abraçar, beijar e tirar fotos. Nos bastidores, o comentário é que 
a campanha de Itamar para estadual, não perde em estrutura 
e dinheiro, para campanha a governador do Estado, dado a 
riqueza de detalhes e os valores envolvidos. Só pra se ter uma 
ideia, na frente do buffet onde Itamar fez seu oba-oba, cerca de 
200 pessoas foram contratadas para ficar agitando bandeiras 
com o rosto e o número do candidato, o tal homem do bigode 
grosso. O homem do Agro.
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Festa de arromba 3
Comentário geral, entre um salgadinho e outro durante a 

festa é que a jogada eleitoral de Itamar é já pensando em 2024. 
Não é segredo de ninguém que ele quer seguir os passos do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) que também nasceu em Santa 
Fé do Sul e fez carreira vitoriosa por essas bandas. O objetivo 
de Itamar é ser o mais votado nestas eleições e daqui a dois 
anos, com o apoio inclusive de Edinho, se lançar a prefeitura 
de Rio Preto. Se o projeto dará certo só o tempo dirá, mas 
que o roteiro segue sendo traçado a risco – com muita festa 
de arromba – ninguém pode negar.

Agulhamento a seco ou
Dry Needling é uma técnica da 

fisioterapia  eficaz no tratamento 
de inflamações e eliminação

de dor imediata
O dry needling ou agu-

lhamento seco tem sido a 
solução para quem quer ali-
viar suas dores musculares. 
A técnica também é indicada 
para pessoas que buscam re-
cuperar movimentos.Apesar 
de ser feita com as mesmas 
agulhas da acupuntura, as 
técnicas são diferentes. No 
procedimento oriental o ob-
jeto é colocado sobre termi-
nações nervosas referentes 
ao problema que está sendo 
tratado e, no dry needling 
as agulhas são colocadas di-
retamente no local da dor. 
Muito eficiente para tratar dor 
miofascial que tem se popu-
larizado entre profissionais 
de saúde e pacientes. Este 
método terapêutico é simples, 
rápido, seguro e eficaz no con-
trole de lesões dolosas e infla-
mações musculoesqueléticas. 
Com agulhamento a seco 
( Dry Needling) é possí-
vel aliviar a dor na primei-
ra sessão de fisioterapia . 
Esta técnica foi desenvol-
vida em 1940, nos Estados 
Unidos, através do estudos 
da Dra. Janet Travell, onde 
ela utilizava agulhas hipo-
dérmicas no tratamento de 
trigger points, apesar de usar 
agulhas iguais não existe 
analogia com a Acupuntura.  
O Dry Needling envolve a 
inserção de uma agulha para 
estimular o processo de ci-
catrização de tecidos mo-
les (“Trigger points” mus-
culares, fáscias, tendões e 
ligamentos, etc), resultando 
em alívio da dor e restaura-
ção da fisiologia saudável. 
Os efeitos mecânicos ocorrem 
porque remove os sinais de 
dor dos pontos de gatilho, 
melhora os níveis de acetilco-
lina nas placas motoras, o que 
melhora a cicatrização geral 
do tecido, a dor e a função. 
No caso de pacientes com aler-
gia a algum medicamento, a 
técnica de Dry Needling pode 
ser eficaz, já que a pessoa não 
ficaria exposta a nenhuma 
medicação. Quanto ao pro-
cedimento em si, leva poucos 
minutos, sendo que várias 
partes do corpo podem ser 
tratadas ao mesmo tempo. 
Beneficios do Dry Needling:  

1.REDUZ e restaura as defi-
ciências da estrutura e função 
do corpo, levando a uma me-
lhor atividade e participação. 

2. REDUZ a dor Diversos 
estudos demonstraram me-
lhorias imediatas ou a curto 
prazo na dor ou incapacidade, 
tendo como alvo pontos-ga-
tilho com agulhamento seco. 

3 .  M e l h o r a  o  M o v i -
mento Pesquisas mostram 
que pacientes submetidos 
a terapia com agulhamen-

to seco, em conjunto com 
terapia baseada em mo-
vimento, experimentam 
movimentos mais fluidos. 

4. Acelera o processo 
de recuperação Pacientes 
submetidos a terapia com 
agulhamento seco sofrem 
menos dor rapidamente; 
na verdade, a maioria dos 
pacientes sente os benefícios 
imediatamente após o pri-
meiro tratamento. De acordo 
com relatórios publicados 
pelo Journal of Orthopaedic 
& Sports Physical Thera-
py, a função do paciente 
é restaurada muito mais 
rapidamente quando o agu-
lhamento seco é incorporado 
como parte do processo total. 

5. DE ACORDO com es-
tudos, o Dry needling foi 
eficiente na eliminação dos 
pontos-gatilho, identificados 
em várias patologias doloro-
sas, incluindo:

 
• Síndrome Dolorosa Mio-
fascial

 
• Dores de cabeça tipo tensão

 
• Enxaquecas

 
• Dores da articulação tem-
poro mandibular

 
• Dores musculares 

Qual a diferença entre 
Acupuntura é dry nee-
dling?

 
O agulhamento a seco é indi-
cado para dores musculares, 
e a acupuntura para tratar 
doenças sistêmicas. No caso 
do agulhamento a seco, a 
agulha é colocada em um 
local muito próximo à dor, 
enquanto na acupuntura  
pode ser colocada  uma agu-
lha no pé para tratar uma dor 
de cabeça.

 
*Dra Silvia Batista , mestre 
, fisioterapeuta , prof de 
educação física , empre-
saria da saúde ,  .Gestora 
do projeto Escola da vida 
natural e automasagem 3D 
Nano .Contato : Silviafisio-
terapia@icloud.com

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

O relógio marca 22h. Dia 
13 de agosto, quarta-feira, 
inverno, lua cheia em capri-
córnio. Faltam, exatamente, 
sete dias para o meu aniver-
sário; completarei 38 anos, 
portanto, 20 anos que atingi 
a maioridade civil. 

Para muitas pessoas, ape-
nas uma idade qualquer, para 
mim, um paradoxo: o pesade-
lo da impunidade de um abu-
so sexual vivenciado na infân-
cia, ante a comemoração [do 
sonho] de reconexão com a 
minha alma neste novo ciclo. 
Este dia é crucial, pois no dia 
em que completamos 38 anos 
este tipo de crime prescreve. 
Certamente este período [de 
20 anos] é insuficiente para 
que tenhamos coragem de 
denunciar o agressor, pois 
geralmente é um familiar 
muito próximo; muitas vezes 
você não se sente acolhida 
nem por sua própria mãe, 
que não consegue processar 

O fatídico 20 de agosto de 2022
Mel Mortensen

Ah, o tempo! Quando se vê, já  é dia, noi-
te. Quando se vê, já é nova, crescente, 
cheia e pronta para deixar de ser min-
guante. 

tal infortúnio. Paralelamente 
a isto, a inevitável dor e cons-
trangimento no decorrer do 
moroso processo judicial e a 
exposição [principalmente no 
seio familiar] é algo inimagi-
nável e devastador.  

Ao longo do tempo, e neste 
dia, o silêncio grita! A rosa em 
vez de florescer, despedaça; 
faz imune o “lobo mau”, que, 
seguramente, ainda vislumbra, 
secretamente, o seu prazer em 
outras infâncias, com astúcia, 
mimos, sorrisos e doces, sendo 
assim, protagonista de histó-
rias assustadoras.  

Complexo! Este tipo de 
violência atua na alma e, a 
consequência permeia o plano 
emocional, mental, físico e 
espiritual, nos impede de viver 

conforme a nossa essência e 
infringe a nossa integridade, 
seja na infância, adolescência 
ou vida adulta, em diversos 
âmbitos: social, profissional, 
sexualidade, relacionamento, 
desconforto físico e psicoló-
gico.

É como se uma força maior 
impedisse a livre expressão de 
ser quem eu sou. É a vergonha, 
o medo, a repressão, a culpa, a 
raiva. É aceitar condições ina-
ceitáveis. É calar-se para não 
ser julgada, criticada e exposta. 
Silenciar para não destruir a 
família e a “moralidade”. É 
sobre perder o brilho dos olhos 
e perder-se de si mesma em 
uma incessante busca por ser 
quem se é. Por 38 anos estive 
tão distante de mim, mas, com 

ARTIGO

o autoconhecimento, a maturi-
dade, e sobretudo com o meu 
silêncio admissível, acredito 
que estou no fim deste infin-
dável ciclo. 

Ah, o tempo! Quando se 
vê, já  é dia, noite. Quando se 
vê, já é nova, crescente, cheia 
e pronta para deixar de ser 
minguante. Quando se vê, já  
é hoje, aloha! dia em que me 
despeço do medo,  tristeza e 
dor para ser livre, leve e solta... 
É uma escolha, diária, de si 
mesmo, é transmutar todos os 
sentimentos negativos em pura 
luz, alegria, paz e amor. Sou 
leonina, toda poesia e muito 
dinâmica, mas a minha melhor 
versão ainda está por vir, pois 
ainda estou no processo de re-
conexão com aquela garotinha 
de sete anos, que sonhava ser 
atriz. De hoje em diante, per-
mito me conectar com toda a 
minha autenticidade, doçura, 
delicadeza, espontaneidade, 
intuição, coragem e principal-
mente com os meus sonhos 
para brilhar no palco da vida 
e finalmente ser a atriz que eu 
nasci para ser. 
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Política Bolsonaro no TSE
O PDT apresentou impugnação ao 
registro de candidatura do presidente 
Bolsonaro e do vice, Walter Brago

Globo reverte ação
TJP reformou sentença e negou pedido 
de indenização por danos morais con-
tra a Globo e o médico Drauzio Varella

Depois de ter sido aprovado 
em primeira votação o projeto 
de lei que proíbe a instalação 
e a adequação de banheiros 
e vestiários, públicos ou pri-
vados, para uso comum por 
parte de todos os gêneros, os 
chamados “banheiros unis-
sex”, retorna à pauta na sessão 
da próxima terça-feira, 23, na 
Câmara Municipal. 

Vereadores podem proibir 
banheiro unissex em Rio Preto

VOTAÇÃO NA TERÇA

O projeto de autoria do 
vereador Anderson Branco 
(PL) estabelece que fica proi-
bido o uso comum de homens 
e mulheres em vestiários de 
shoppings, bares, restaurantes 
e similares, supermercados e 
hipermercados, hotéis, escolas 
municipais e particulares, se-
cretarias, agências, autarquias, 
fundações, institutos e demais 
repartições públicas munici-
pais de Rio Preto. A proposta 
de Branco determina ainda 
que a lei, caso aprovada, “não 
se aplica a estabelecimentos 
públicos ou privados onde 
exista um único banheiro, des-
de que garantidas as condições 
de privacidade a quem dele se 
utilizar”. 

Foram 9 votos favoráveis e 
4 contrários ao projeto. Foram 
favoráveis: Jorge Menezes, Ju-
lio Donizete, Karina Caroline, 
Robson Ricci, Rossini Diniz, 
Anderson Branco, Bruno Ma-
rinho, Celso Peixão e Claudia 
de Giuli. Votaram contra: Jean 
Charles, João Paulo Rillo, Odé-
lio Chaves e Renato Pupo. 

Caso seja aprovado nova-
mente o projeto vai à sanção 
ou veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB)

Caso seja aprovado no-
vamente o projeto vai 
à sanção ou veto do 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB)

Candidato à reeleição o de-
putado estadual Itamar Borges 
(MDB) reuniu cerca de 1,5 mil 
pessoas em evento na sexta-
-feira, 19, para o lançamento 
de sua campanha na região 
de Rio Preto. Prefeitos de 100 
cidades, além de vereadores e 
lideranças políticas prestigia-
ram o evento que ainda contou 
com a presença do governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB), 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e do candidato ao Se-
nado Edson Aparecido (MDB). 
 

Itamar fez discurso pedindo 
o apoio dos presentes e afir-
mou que o grupo liderado por 
Rodrigo Garcia – que busca a 
reeleição como governador -  é 
o melhor para continuar com 
os avanços no Estado. “Hoje 
reunimos aqui o grupo que vai 
continuar levando desenvol-
vimento para o nosso Estado. 
Um time que já mostrou como 
fazer e que pode fazer muito 
mais. Espero que todos nós 
juntos possamos fazer a dife-
rença”, disse. 

Itamar que foi secretário 
estadual da Agricultura tem 
investido na região de Rio 
Preto em buca da reeleição. 
Durante o evento ele destacou 
as parcerias realizadas ao lon-
go da sua gestão na pasta da 
Agricultura. “Fizemos muito 

EM RIO PRETO

Itamar lança candidatura com a presença 
do governador Rodrigo Garcia e aliados

pelo agro da região. Agradeço 
aos prefeitos e lideranças pelas 
parcerias. Tudo fruto de um 
trabalho conjunto entre Estado 
e municípios”, disse. 

O evento contou ainda com 
a presença de vereadores de 
Rio Preto que apoiam Itamar. 
O governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) e o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) também elogia-
ram a atuação de Itamar, tanto 
na Assembleia como na pasta 
da Agricultura. 

A vinda de Garcia a Rio 
Preto ocorre exatamente há 
uma semana. Além dele, vie-
ram o candidato a vice, Geni-
nho Zuliani (União Brasil), o 
candidato ao Senado, Edson 
Aparecido (MDB), o deputado 
federal e candidato à reeleição 
Fausto Pinato (PP). 

Ao todo também estiveram 

no evento 300 vereadores e 
representantes de 100 pre-
feituras no Estado. “Vamos 
continuar trabalhando e che-
gar no segundo turno e vencer 
as eleições,” afirmou Rodrigo 
aos jornalistas logo ao chegar 
no evento. 

“A gente precisa da ajuda 
de cada um de vocês para que 
a gente chegue no segundo tur-
no. Conversem com as pessoas, 
apresentem nossas propostas. 
Vou precisar muito dos nossos 
amigos”, disse Rodrigo. 

O tucano ainda lembrou 
que a campanha é curta e que 
precisa do empenho e esforço 
de todos para sair vitorioso. A 
estratégia do grupo que cui-
da da campanha de Rodrigo 
é a propaganda eleitoral na 
televisão, para torna-lo mais 
conhecido no Estado. 

JARDIM MARAJÓ

C o m  v a l o r  d e  R $ 
3.390.848,78, foi assinada no 
final da manhã desta sexta-fei-
ra, dia 19, pelo prefeito Edinho 
Araújo, obras de pavimentação 
e drenagem no bairro Jardim 
Marajó, entre a avenida Do-
mingos Falavina e a Marginal 
Rio Preto. Essa é a sexta obra 

O governador voltou a criti-
car a polarização. “Precisamos 
proteger São Paulo disso que 
a gente está assistindo no res-
tante do Brasil. Aqui ninguém 
quer briga. Queremos paz. 
Aqui ninguém quer guerra. 
Queremos tranquilidade para 
seguir a nossa vida”, afirmou. 
“Não vamos para a direta e não 
vamos para a esquerda. Vamos 
para frente”, disse se referindo 
a disputa entre Jair Bolsonaro 
(PL) e Lula (PT) e que tem 
sido pano de fundo para sua 
campanha, se colocando como 
terceira via. 

Pesquisa Datafolha divul-
gada na quinta mostra que 
Fernando Haddad (PT) tem 
38%, Tarcísio de Freitas (Re-
publicanos), 16%, e Rodrigo, 
11%. A pesquisa ouviu 1.812 
pessoas.

do Pacote Finisa, que consta 
no projeto de Lei do Poder 
Executivo que autorizou a 
Prefeitura a contratar emprés-
timo de até R$ 300 milhões. 
“São obras que irão melhorar 
ainda mais a infraestrutura 
da cidade, ´contribuindo com 
a nossa mobilidade urbana. O 
local irá receber quase 8 mil 
metros quadrados de tubu-
lação”, destacou o prefeito. 
O secretário de Obras Israel 
Cestari detalhou o projeto, que 
contempla ainda 817,5 metros 
de tubulação. “Uma obra de 
extrema importância, com 
guias e sarjetas (1.785 metros), 
uma extensão de trecho de 
570 metros e mais 37 bocas 
de lobo que serão instaladas”. 
A empresa vencedora da licita-
ção é a Comarca Construtora 
Ltda, que terá o prazo de 6 me-
ses para a conclusão dos traba-
lhos, já começando na próxima 
semana. O valor total investido 
na obra é de R$ 3.390.848,78. 
Participaram do ato os secre-
tários Mário Soler (Comunica-
ção) e Jair Moretti (Governo), 
engenheiros da Secretaria de 
Obras, representantes da em-
presa vencedora da licitação 
e os vereadores Jean Charles, 
Jorge Menezes e Paulo Pau-
léra.

Prefeito anuncia sexta 
obra do Pacote Finisa

O governador do 
Estado e candidato 
à reeleição Rodrigo 
Garcia (PSDB) parti-
cipou e prestigiou a 
candidatur de Ita-
mar à releição Itamar Borges com Rodrigo garcia durante lançamento de sua candidatura em Rio Preto

Prefeito anuncia sexta obra do Pacote Finisa

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI 

Da REPORTAGEM

           Uma obra 
de extrema im-
portância, com 
guias e sarjetas 
(1.785 metros), 
uma extensão 
de trecho de 570 
metros e mais 
37 bocas de lobo 
que serão insta-
ladas

Israel Cestari, 
Secretário de Obras

“

“

VOTOS

9
VEREADORES  vo-
taram favoráveis 
ao projeto quanto à 
legalidade na semana 
passada

PARA NÃO FECHAR

Câmara analisa serviço 
essencial para academias

Outro destaque da ses-
são da próxima terça-feira 
é o projeto de Bruno Moura 
(PSDB) que torna as aca-
demias de Rio Preto como 
atividade essencial no mu-
nícipio. A proposta institui 
a prática de atividade física, 
orientadas por profissionais 
de Educação Física como 
essenciais para a saúde da 
população. 

Em tese, Bruno quer 
evitar que as academias 
possam voltar a sofrer com 
as restrições impostas du-
rante a pandemia, em que 
precisaram permanecer fe-
chadas durante as medidas 
anunciadas pelo governo 
estadual e Prefeitura para 
combater a propagação da 
Covid-19. 

Na proposta Moura afir-
ma que “as atividades físicas 
são consideradas essenciais, 
devido à sua indiscutível 
capacidade de prevenir do-
enças físicas e mentais. As 
academias de musculação, 
ginástica, natação, hidrogi-
nástica, artes marciais e de-
mais modalidades esporti-
vas, constituem prestadores 
de serviço na área da saúde, 
sendo, portanto, essenciais 
mesmo em período de ca-

lamidade pública”, afirma. 
Sobre a propagação da 

Covid nestes ambientes, 
o vereador determina que 
as academias e estabeleci-
mentos congêneres deverão 
conter o número de pessoas 
em seu interior, com tempo 
suficiente para higienização 
do ambiente, adotar medi-
das de contenção sanitária, 
observar e obedecer a todas 
as determinações dos ór-
gãos de saúde dos entes da 
Federação, especialmente 
do Ministério da Saúde. 

Para Bruno as academias 
atendem os protocolos sani-
tários (máscara, higieniza-
ção após uso, tapes de lim-
peza e secagem, álcool em 
gel em pontos estratégicos)O projeto de autoria do vereador Anderson Branco (PL)

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto 

Gabriela Biló/Folhapress
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CIDADES Rei em Ribeirão
Shows do cantor acontecem nos dias 6 
e 7 de setembro, no Taiwan Centro de 
Eventos; realização é da Virazóm

Festa de Barretos
O tricampeão mundial de montarias 
em touros, Adriano Moraes, foi confir-
mado como Embaixador do Rodeio

Um reeducando do Centro 
de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto furtou per-
tences pessoais de colegas de 
cela e acabou sendo agredido 
por eles. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado no Plantão, 
agentes penitenciários es-
tavam fazendo a contagem 
dos detentos, por volta das 7 
horas desta sexta-feira, 19, e 
perceberam que faltava um 

NA CELA DO CPP

Reeducando furta e é 
agredido por colegas

ESTELINATO

Idoso acusa advogado de ficar 
com dinheiro da venda de picape

sentenciado.
Os funcionários públicos 

foram até o Alojamento H, 
onde a vítima, de 49 anos, se 
recusou a sair, alegando que 
estava machucada. 

Para os agentes, o preso 
disse que é usuário de crack 
e para manter o vício furtou 
outros companheiros de cela, 
tendo apanhado deles. 

O caso foi registrado como 
lesão corporal e seguiu para 
investigação no 3º Distrito 
Policial.

Um aposentado, de 66 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na noite 
desta sexta-feira, 19, para re-
gistrar boletim de ocorrência 
de estelionato contra um ad-
vogado, de 54 anos. 
Ele acusou o seu defensor de 
ficar com dinheiro da venda 
de uma VW Nova Saveiro CS. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, as partes se conhece-
ram quando a vítima buscava 
auxílio jurídico para um pro-
cesso de despejo de um imó-
vel ocupado há 20 anos. 

O golpe
O suspeito teria cobrado R$ 
20 mil para pegar a causa e o 
idoso teria dito que não tinha 
condições financeiras de pa-
gar o valor, pois receberia R$ 
1,2 mil de aposentadoria. 
Conforme o registro policial, o 
advogado teria proposto que a 
vítima vendesse a picape para 
bancar seus honorários. 
Como o aposentado não con-
seguiu comprador, alguns 
dias depois, o investigado 
teria feito uma nova propos-

ta, que transferisse o veículo 
para seu nome e quando desse 

certo a venda lhe devolveria a 
diferença. 
No dia 1º de julho, a vítima 
foi até o cartório e transferiu 
a Saveiro para o defensor. 
Passados 40 dias, o cliente 
ligou para o autuado, que pe-
diu paciência e mais tempo. 
Ao conversar com um despa-
chante, o idoso descobriu que 
a picape já tinha sido vendida 
e decidiu procurar a polícia. 
O 3º DP ficou encarregado 
das investigações do caso. 

Reeducando furta objetos e é agredido por colegas de cela

Idoso acusa advogado de ficar com dinheiro da venda de picape

Arnaldo Antunes

Entorpecentes e armas fo-
ram encontrados por policiais 
rodoviários, nesta sexta-feira, 
19, no fundo falso de uma ca-
minhonete, apreendida quatro 
dias antes durante fiscalização 
de rotina da corporação no 
quilômetro 565 da Rodovia 
Feliciano Sales Cunha, no mu-
nicípio de Auriflama. 

Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), às 19 horas 
do último dia 15, uma guarni-
ção deu sinal de parada para 
o motorista de uma Fiat Toro. 
O condutor fugiu e abandonou 
o veículo na área urbana de 
Guzolândia. 

Na mesma noite, a cami-
nhonete foi levada para a 
delegacia e ficou apreendida 
no pátio. Ontem, após contato 
com o delegado, uma equipe da 
PMR foi até o local e durante 

Polícia apreende drogas e armas 
em fundo falso de caminhonete

NA REGIÃO

vistoria localizou o fundo falso 
no painel que escondia seis ta-
bletes de cocaína, duas armas 
de fogo calibre 9 milímetro 
com três carregadores, uma 
munição intacta do mesmo 
calibre e três porções de crack. 
Conforme o boletim de ocor-
rência, consta comunicação 
de venda da Toro, não sendo 

possível localizar o condutor 
até o momento. 

Acidente
Um motociclista, de 27 

anos, ficou gravemente ferido, 
na tarde desta sexta-feira, 19, 
após sofrer um acidente no 
cruzamento da avenida Bady 
Bassitt com a rua Independên-

cia, em Rio Preto. 
Testemunhas contaram à 

Polícia Militar que o jovem 
trafegava com sua Honda 
CB300 pela Bady e quando se 
aproximava da Independência 
um veículo não identificado fez 
uma mudança de faixa e ‘fe-
chou’ a motocicleta, obrigando 
o piloto a desviar.

Fiscalização de rotina da 
corporação no quilôme-
tro 565 da Rodovia Fe-
liciano Sales Cunha, no 
município de Auriflama.

Rodoviários apreendem drogas e armas em fundo falso de caminhonete

Jovem leva 
tesourada da 
ex após crise 
de ciúmes

Com ciúmes,  uma 
rio-pretense atacou o 
ex-companheiro, de 28 
anos, com uma tesoura, 
às 10h40 desta sexta-fei-
ra, 19. 

A vítima foi por meios 
próprios procurar aten-
dimento médico na UPA 
Norte. 

Amiga
Segundo o boletim de 

ocorrência, o jovem con-
versava na frente da casa, 
na Vila União, com uma 
amiga quando a acusada 
apareceu e não gostou do 
que viu. 

A  suspei ta  part iu 
para cima do rapaz, que 
acabou sendo golpeado 
no braço direito. Após o 
atentado, a mulher fugiu. 

Ela fugiu
Policiais militares fi-

zeram tentativas para 
localizar a indiciada, mas 
não obtiveram sucesso. 
O 6º DP vai investigar o 
caso como lesão corporal.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Bateu na mulher na frente da polícia
Uma guarnição da PM de 

Rio Preto foi acionada duas 
vezes para um mesmo endere-
ço, no João Paulo II, por causa 
de violência doméstica, na 
noite desta sexta-feira, 19. No 
segundo chamado, o agressor, 
de 24 anos, acabou preso em 
flagrante. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, primeiro a vítima, 
de 35 anos, disse que queria 

que o companheiro saísse de 
casa, pegasse suas coisas e 
fosse morar com o pai. Falou 
ainda que tinha chamado a 
viatura para que escoltasse o 
acusado. 

Após darem o chamado 
por encerrado os policiais 
voltaram ao patrulhamento. 
Aproximadamente dez mi-
nutos depois, foram avisados 
pelo Copom para retornarem, 

FOI PRESO

Mais um pai 
cai no golpe 
do WhatsApp 
clonado

Um morador do Cris-
to Rei, em Rio Preto, foi 
enganado por um este-
lionatário, que se passou 
por sua filha, e teve um 
prejuízo de R$ 1.770,00. 

No Plantão, o rio-pre-
tense, de 58 anos, disse 
que por volta das 16h40 
desta sexta-feira, 19, re-
cebeu mensagem de um 
número desconhecido, 
mas com a foto de perfil 
da familiar no WhatsApp, 
solicitando ajuda finan-
ceira para pagar uma 
conta urgente. 

O marginal alegou que 
o telefone tinha quebrado 
e por isso estava usando 
outro aparelho e que de-
volveria o dinheiro no dia 
seguinte. 

Acreditando que fala-
va com a filha, a vítima 
fez três transferências, 
via PIX, para conta in-
dicada pelo criminoso.
Só descobriu que havia 
caído num golpe quando 
foi bloqueado.

Da REDAÇÃO

da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Motociclista 
sem CNH 
atropela 
morador de rua

Um morador de rua, 
cuja identidade é desco-
nhecida, e um motoci-
clista, de 26 anos, ficaram 
feridos na madrugada 
deste sábado, 20, em um 
acidente de trânsito ocor-
rido na avenida Domingos 
Falavina, no Jardim Ma-
rajó, em Rio Preto.

Para a Polícia Militar, 
o piloto disse que transi-
tava no sentido bairro/
Centro quando o pedestre 
saiu do canteiro central e 
atravessou a via correndo. 

Segundo o jovem, ele 
não conseguiu frear a 
tempo, atropelando o ho-
mem e caindo da moto. 

Viaturas do Samu e 
Resgate do Corpo de Bom-
beiros foram acionadas e 
as vítimas levadas para a 
Santa Casa. 

Sem CNH
Em pesquisa, a PM 

descobriu que o condutor 
da motocicleta não é habi-
litado. O veículo foi guin-
chado pela corporação.

Da REDAÇÃO

Eles se conheceram 
quando a vítima 
buscava auxílio ju-
rídico para um pro-
cesso de despejo de 
um imóvel

Golpistas suja nome
Uma rio-pretense, de 27 

anos, teve o nome negativado 
depois que golpistas compra-
ram com seus dados pessoais 
uma televisão de 43 polegadas 
em uma rede de departamen-
tos da cidade. O valor da dívida 
deixada pelos marginais para 
a vítima é de R$ 3.399,96. Na 
Central de Flagrantes, no final 
da tarde desta sexta-feira, 19, 
a jovem disse que descobriu 

a fraude quando foi até sua 
agência bancária solicitar um 
empréstimo e teve o pedido re-
cusado por causa da restrição 
de crédito. 

Investigação
Segundo o boletim de ocor-

rência, na loja informaram 
para a cliente que a compra foi 
feita em 30 de abril deste ano. 
O 1º DP vai investigar o caso.

RIO-PRETENSE

encontrando a mulher com 
sangue escorrendo pelo braço 
que já estava engessado por 
causa de uma fratura. 

A dona de casa contou que 
o suspeito pulou o muro do 
imóvel e veio para cima dela, 
agredindo-a no braço machu-
cado, xingando e jurando-a de 
morte. Assim que conseguiu se 
desvencilhar do amásio, ela se 
trancou no quarto dos filhos. 

O autuado foi achado no 
quarto do casal e levado para 
a delegacia, onde teve a prisão 
por lesão corporal, ameaça e 
injúria confirmada. 

Se queixando de dores, a 
mulher foi socorrida até a UPA 
Jaguaré, onde recebeu atendi-
mento médico. 

O agressor está na car-
ceragem local, aguardan-
do audiência de custódia. 

Divulgação/PMR

Divulgação

Arquivo Dhoje
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A Relíquia do Padre Donizet-
ti é o novo ponto de peregri-
nação dos católicos da região 
noroeste paulista, na Cate-
dral de São José, Centro de 
Rio Preto. Ela foi entroniza-
da permanentemente dia 14 
de agosto em missa realizada 
pelo bispo diocesano Dom Vi-
lar. O padre Donizetti foi bea-
tificado pelo Vaticano após o 
reconhecimento de um mila-
gre em 2019. 
A relíquia de primeiro grau é 
o resultado que transformou 
em cinzas os restos mortais 
do futuro santo brasileiro. 
O procedimento é feito com 
autorização do Vaticano, emi-
tida pelo grupo que cuida do 
processo de canonização, 
que é um documento de au-
tenticidade. A igreja brasilei-
ra acompanha o processo e 
aguarda sua canonização. Ele 
é venerado pelos católicos de 
todo o país e mais intensa-
mente na região onde viveu. 
Donizetti Tavares de Lima foi 
perseguido em Várzea Grande 
devido à sua atuação, ao lutar 
pelos trabalhadores, empres-
tando seu conhecimento jurí-
dico. De lá, foi para Tambaú. 
Ele é conhecido pelo dom da 
bilocação (ele podia estar em 
dois lugares ao mesmo tem-
po). O milagre reconhecido 
pelo Vaticano é a cura do me-
nino Bruno Henrique Arruda 
de Oliveira, hoje com 61 anos. 
Ele tinha os pés tortos. Após 
a intersecção, no dia seguinte, 
Bruno já andava. Ele esteve 
presente e deu depoimento na 
missa que comemorou a che-
gada da relíquia, dia 14. 
Outra passagem muito forte 
na história do beato foi du-
rante uma procissão em Tam-
baú, na chegada da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. 
Durante a procissão chovia 
muito. Ele intercedeu à Nossa 
Senhora e, por onde a procis-
são passava, não chovia e os 
fiéis não se molhavam. Ele 
dizia que todos os milagres se 
davam após pedido de inter-
cessão à Nossa Senhora Apa-
recida, de quem foi devoto. 
A Padroeira do Brasil acom-
panhou o Beato por toda a 
vida religiosa. A matriz de 
Santo Antônio foi consumida 
pelas chamas em um incêndio 
em 1929. 
Controlada a situação, o pa-
dre atravessou a igreja des-
truída e resgatou a imagem 
da santa intacta no meio dos 
escombros. 

Visitação 
A relíquia está na nave da 
igreja, à esquerda de quem 
entra, segundo informa o 
padre Deusdet, da Catedral. 
Ela pode ser visitada todos os 
dias. Ao lado da relíquia, foi 
colocada a imagem de Nossa 
Senhora Aparecida. Às segun-
das-feiras, dada às atividades 
internas da Catedral, é neces-
sário marcar a visita por tele-
fone. Um funcionário acom-
panha o fiel. 
De agora em diante, em todas 
as primeiras missas domini-
cais na Catedral de Rio Preto 
serão rezadas orações à Nossa 
Senhora Aparecida em home-
nagem ao beato. 

Serviço
Telefone para agendar a visita 
às segundas-feiras (17)3234-
4879

Catedral recebe relíquia com 
cinzas do beato Donizetti

RELIGIÃO

Ela vai permanecer na 
Catedral de São José, em 
Rio Preto, e está aberta 
à visitação ao Noroeste 
Paulista

Catedral de São José recebe relíquia com cinzas do beato Donizetti

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arnaldo Antunes

PRAÇA SHOPPING

Economix tem descontos de até 75%
O Praça Shopping, principal 

reduto de compras da região 
central de Rio Preto, realiza 
até 27 de agosto a 2ª edição do 
Economix 2022, tradicional 
liquidação que acontece duas 
vezes por ano. A campanha 
promocional tem preços mais 
atrativos. A gama de mercado-
rias engloba roupas, calçados, 
acessórios, perfumaria, ali-
mentação, entre outros. 

Os descontos variam de 
20% a 75% nas lojas parti-
cipantes, com opções de pa-
gamentos variados. Ao todo 
são esperadas cerca de 50 mil 
pessoas no decorrer da semana 
em que a ação acontece. 

Durante o Economix o sho-

pping segue horário de funcio-
namento normal: de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 19h, e no 
sábado, das 9h às 18h.

HOJE

Avenidas da região Norte interditadas
A rua Evaristo Ferreira 

Cabral e as avenidas Antônio 
Antunes Junior (avenida do 
Linhão) e Alfredo Antônio de 
Oliveira serão parcialmente 
interditadas na manhã deste 
domingo, 21, para a realização 

Veterinária 
fala de ações 
de combate à 
Leishmaniose

A leishmaniose é uma 
doença séria que acome-
te cães e humanos. Sua 
transmissão ocorre pela 
picada do mosquito-pa-
lha. Segundo a veteriná-
ria Marcela Lima, os cães 
infectados podem apre-
sentar descamação, perda 
de pelos, crescimento 
exagerado das unhas, 
inchaço do abdômen, 
feridas na pele, focinho, 
orelha, articulações e 
cauda. Tais condições de-
moram a cicatrizar além 
de problemas oculares 
entre outros. 

A profissional enfatiza 
que para evitar a conta-
minação é importante 
uso de repelentes próprio 
pra pets em forma de 
Spray, coleiras ou pipe-
tas. “Existe também uma 
vacina que oferece 96% 
de proteção para os cães 
e ela não pode atrasar, se 
não o bichinho precisara 
começar todo o protocolo 
novamente”, alerta. 

Lima ainda menciona 
que a doença se caracte-
rizava mais comumente 
em áreas rurais, porém, 
os casos da doença vis-
ceral vêm aumentando 
em áreas urbanas, sendo 
as crianças e os idosos os 
mais suscetíveis o grupo 
de risco. 

Ainda de acordo com 
a profissional, eliminar 
focos de mosquito, assim 
como fazemos pra elimi-
nar o mosquito da Den-
gue, evitar água parada, 
lixo, frutas e fezes expos-
tas, além da dedetização 
quando recomendada 
pelo órgão de saúde são 
outras medidas funda-
mentais para combater a 
leishmaniose. “Colocação 
de telas protetoras, nas 
janelas e portas para os 
mosquitos não entrar na 
sua casa, uso de mosque-
teiros, velas e óleos à base 
de citronela também são 
ótimos aliados”, sugere. 

A especialista destaca 
que o melhor caminho 
para minimizar as chan-
ces de contaminação é 
a prevenção. “A vacina 
pra cães oferece cerca de 
96% de proteção; mas só 
podem receber mediante 
o resultado negativo para 
a leishmaniose”, afirma. 

O marceneiro Ricardo 
Santos Generato conta 
que perdeu duas cachor-
ras em virtude da con-
taminação pelo mosqui-
to-palha. As cachorras 
foram adotadas por meio 
de um centro vinculado à 
prefeitura. 

Perda
Para Generato, o fa-

tor causal foi a sujeira 
advinda da casa ao lado, 
além de conter, no local, 
muitas árvores frutíferas, 
folhas, fezes de outros 
animais. “Percebemos 
que, certa vez, os cachor-
ros que saíam pra rua, 
mataram um macaco. 
Acredito que toda a su-
jeira da residência ao 
lado atraiu o parasita”, 
analisa.

Arquivo Pessoal

Da RPORTAGEM

Daniela MANZANI

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio das Secretarias 
de Saúde e Serviços Gerais, 
inicia na próxima segunda-
-feira, 22/8, a segunda etapa 
do Mutirão da Limpeza e da 
Saúde. A ação será realizada 
nas áreas de abrangência do 
Parque Industrial (22 e 23 de 
agosto) e Jaguaré (24 a 26 de 
agosto). 

Na primeira etapa, que 
foi realizada entre os dias 25 
e 29 de julho nas áreas de 
abrangência da Vila Elvira, 
Estoril e São Francisco, foram 
coletadas 26,4 toneladas de 
materiais inservíveis e levadas 
para o descarte correto pela 
Secretaria de Serviços Gerais. 

Os bairros contemplados 
nesta etapa são nos dias 22 
e 23 de agosto na região do 
Parque Industrial, nos bairros 
Vila Boa Esperança, Vila Fala-

SAÚDE

Mutirão da Limpeza começa amanhã

vina, Vila Curti, Vila Moreira, 
Boa Vista, Parque Industrial, 
Jardim Canaã, Vila Diva e 
Aeroporto. 

No dias 24 a 26 de agosto 
(Jaguaré) serão Castelinho, 
Parque Residencial Castelinho, 
Jardim Castelinho III, Vila Cle-
mentina , Jardim das Acácias, 

Vila Elmaz, Parque das Flores 
I, Residencial Garcia I, Resi-
dencial Garcia II, Jardim Giu-
liani, Parque Jaguaré, Jardim 
João Paulo II, Jardim Julia-
na, Jardim Nazareth, Jardim 
Seyon, Jardim Urupês, Jardim 
Bosque, Bosque da Felicidade 
e Jardim do Bosque II. 

Moradores dos bairros 
elencados devem deixar o 
material inservível na cal-
çada, já que os funcionários 
não entram na residência. O 
horário de recolhimento será 
das 8h às 15h30. Devem ser 
descartados materiais que 
servem para proliferar ani-
mais vetores e nocivos, como 
o mosquito Aedes aegypti e 
o escorpião Tityus serrula-
tus (escorpião amarelo), tais 
como: Móveis velhos, Pneus, 
Garrafas, Eletrodomésticos e 
outros 

Não serão recolhidos ani-
mais mortos, lixo comum, 
entulhos e galhos. 

Em caso de dúvidas ou in-
formações, o munícipe pode li-
gar na Ouvidoria da Secretaria 
de Saúde, no 0800 770 58 70. 
O serviço funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 17h.

Estacionamento
 Os consumidores podem 

estacionar no estacionamento 
próprio localizado no pavi-

mento superior da Catedral. 
Ao consumir o mínimo de 
R$ 20,00 no mall o cliente 
retira o ticket que dá direito 
às 2h gratuitas, para isso é 
necessário fazer o cadastro 
apresentando a nota fiscal 
na Central do Cliente (Piso 
General). 

“Essa é mais uma grande 
oportunidade para os consu-
midores aproveitarem produ-
tos com descontos realmente 
expressivos. O rio-pretense 
abraçou o Economix desde 
sua primeira edição e é isso 
que esperamos mais uma vez; 
ver os corredores movimenta-
dos.”, comenta Marcos Fer-
nandes, superintendente do 
Praça Shopping. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

de uma corrida de rua. 

Cidade Norte
Por conta disso, o uso des-

sas vias será compartilhado 
ao redor do Shopping Cidade 
Norte, das 5h às 10h. Nesse 

período, os atletas utilizarão 
a faixa mais à esquerda e os 
veículos a da direita. As vias já 
estão sinalizadas com faixas 
que alertam a respeito da in-
terdição. Segue anexo, o mapa 
com o trajeto da corrida.

Economix oferece descontos de até 75%

Mutirão da Limpeza e Saúde começa amanhã

Guilherme Batista

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação Secretaria de trânsito



ACIDENTES DE CONSUMO: O QUE 
SÃO E O QUE FAZER?

FALÊNCIA DO FABRICANTE: SAIBA O QUE FAZER 
QUANDO O PRODUTO APRESENTA PROBLEMA

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

17-99279-4724PEÇA PELO DELIVERY
04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!  

Conheça seus direitos e saiba como 
agir em acidentes de consumo com 
produtos que explodem ou causam 
qualquer risco à sua segurança. 
Eletrodomésticos, utensílios 
domésticos, produtos infantis 
e embalagens são os que mais 
têm ocorrência em acidentes de 
consumo
Um acidente de consumo é 
configurado quando se constata 
um defeito no produto ou serviço 
que, além de torná-los inadequados 
para seu uso, também causa dano 
ao consumidor ou represente 
riscos à sua saúde ou segurança. 
Por exemplo: quando um 
consumidor acaba de tirar um 
carro da concessionária e, em 
seguida, os freios do veículo não 
funcionam. Em razão da falta 
de freios, o consumidor bate em 
um poste e machuca sua coluna. 
Aqui, fica claro que o acidente 
de consumo se configura, pois 
ultrapassa o patrimônio (o veículo) 
e atenta diretamente contra sua 
vida e segurança.
Este é um caso típico de acidente 
de consumo. Na maioria das 
vezes, o acidente acontece por 
defeitos dos produtos, mas essa 
lesão pode ser causada também 
pela falta de informação adequada 
ou até mesmo incorreta sobre a 
utilização e riscos dos produtos. 
O artigo 12 do Código de 
Defesa do Consumidor 
defende que qualquer defeito 
ou problema do produto são 
de total responsabilidade dos 
fornecedores e fabricantes.  Com 
isso, todos os danos materiais e 
morais causados ao consumidor 
devem ser ressarcidos pelo 
fornecedor dos produtos de 
forma geral. Vale lembrar que o 

Ao enfrentar uma situação como 
essa, você deve se atentar ao prazo 
de garantia. Assim sendo, se o 
produto estiver dentro do prazo 
de garantia, é necessário procurar 
a loja onde comprou, para 
exigir seus direitos. Isso porque, 
segundo o artigo 18 do Código 
de Defesa do Consumidor, a 
loja é solidariamente responsável 
pela reparação dos prejuízos do 
consumidor.
Tal garantia pode ser de dois 
tipos:

Divulgação
Divulgação

• Garantia contratual: aquela 
que é dada pelo fornecedor e 
geralmente é de nove meses ou 
um ano.
• Garantia legal: prevista no 
CDC, é de 90 dias em casos de 
problemas com bens duráveis, 
como uma geladeira, smartphone, 
entre outros. O prazo da garantia 
legal começa a ser contabilizado 
assim que o consumidor recebe o 
produto.
Desta forma, o ideal é 
primeiramente ir à assistência 
técnica e verificar se esta ainda atua 
como autorizada. Se a assistência 

não estiver disponível ou não 
realizar o reparo, deve-se procurar 
a loja onde a compra foi efetuada. 
Nesse caso, leve a nota fiscal e 
as ordens de serviço e escolha se 
prefere a troca do produto ou a 
restituição dos valores pagos.
Lembre-se que o fornecedor tem 
30 dias para efetuar o conserto 
antes que você opte pela troca 
ou restituição. Além disso, o 
problema também pode acontecer 
com produtos que não estão mais 
na garantia. Nesse caso, você terá 
o direito ao reparo, porém, deverá 
pagar pelo serviço. 

O produto apresentou pro-
blema mas descobriu que o 
fabricante faliu? Saiba como 
solucionar o transtorno, exija 
seus direitos e não fique no 
prejuízo. 
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prazo para o consumidor reclamar 
a indenização por um acidente de 
consumo é de cinco anos.
1  -  O comerciante será identificado 
como responsável pelo acidente 
nas seguintes hipóteses:
2 - Quando o fabricante, 
construtor, produtor ou 
importador não puderem ser 
identificados;
3 - O produto for comercializado 
sem identificação clara de seu 
fabricante, produtor, construtor 
ou importador;
O comerciante não conservar 
adequadamente os produtos 
perecíveis.
A responsabilidade de um 
produtor ou comerciante em um 
acidente de consumo só pode 
ser exigida se comprovado que 
o dano sofrido pelo consumidor 
estão ligados diretamente ao 
produto ou serviço fornecido. O 
fabricante não será responsável 
quando provar que não colocou o 
produto no mercado, que o defeito 
alegado pelo consumidor inexiste 
ou quando a culpa é exclusiva do 
consumidor ou de terceiros.
Quando tanto o consumidor 
quanto o fornecedor forem os 
responsáveis pelo acidente de 
consumo, o consumidor ainda 
assim poderá ser indenizado, 
a depender da extensão de sua 
culpa.
O Código de Defesa do 
Consumidor  reforça ainda que 
fabricante e fornecedor também 
são responsáveis pela falta ou 
inadequação das informações 
dadas ao consumidor sobre a 
utilização e riscos dos produtos. 
Sendo assim, em caso de 
qualquer problema - além da 
reparação pelo produto - deve 

haver uma indenização ao 
consumidor pelos danos sofridos. 
  
O que fazer? 
Entre em contato com o 
fornecedor, guardando o número 
de protocolo de atendimento, 
e-mails enviados e todas as 
possíveis provas que comprovem 
o fato;
Você também pode registrar 
a sua denúncia no Sistema 
Inmetro de Monitoramento de 
Acidentes de Consumo (Sinmac), 
um banco de dados alimentado 
por consumidores que auxiliam 
o Instituto a aperfeiçoar a 
identificação de alguns produtos 
e serviços que oferecem mais 
risco à saúde e à segurança do 
consumidor;
Em casos mais extremos, em 
que o acidente causa ferimentos 
e queimaduras, por exemplo, a 
vítima deve sempre procurar um 
médico e levar o rótulo do produto 
ao hospital; se prestar primeiros 
socorros, siga as orientações do 
fabricante.
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O Mirassol entra em campo 
neste domingo (21), às 19h, 
para enfrentar o Apareciden-
se fora de casa na abertura 
da segunda fase da Série C 
do Campeonato Brasileiro. 
O Leão terminou como líder 
geral na primeira fase. 

O adversário é um velho 
conhecido dos mirassolenses. 
Na Série D de 2020, o Mirassol 
venceu os goianos  por 3 a 2 
com um homem a menos e ga-

Mirassol inicia segunda fase 
contra o Aparecidense

BRASILEIRÃO

O técnico Ricardo Cata-
lá destacou a evolução 
da equipe desde aquele 
primeiro jogo.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

rantiram o acesso. Na primeira 
fase neste ano, nova vitória do 
Mirassol fora de casa, dessa 
vez por 1 a 0. 

O técnico Ricardo Catalá 
destacou a evolução da equipe 
desde aquele primeiro jogo. 
“Hoje somos uma equipe mui-
to mais preparada, mais pron-
ta, com um repertório ofensivo 
grande. Naquela partida que 

foi 1 a 0 para nós, mas foi um 
jogo que poderia ter um placar 
diferente, então, acho que hoje 
nós estamos mais preparados 
e uma equipe mais confiável”, 
comentou. 

Desfalques
Para essa partida, o treina-

dor não poderá contar com o 
atacante Roberson, suspenso 

pelo cartão vermelho. O ata-
cante Everton Bala esta se re-
cuperando de lesão e é dúvida 
para partida. O Leão também 
fica de olho no outro duelo do 
grupo, também no domingo, 
entre Botafogo e Volta Re-
donda em Ribeirão Preto. Os 
dois primeiros colocados do 
grupo garantem o acesso para 
a Série B.

MÚSICA

Ananda lança single
Cinco anos se passaram 

desde que Ananda Volpi Bor-
ghi subiu ao palco pela primei-
ra vez para cantar com uma 
banda, interpretando covers de 
Paramore e outros nomes do 
pop rock. Nascia ali, no palco 
de um pub, a cantora Ananda, 
que marcou a cena da região de 
São José do Rio Preto com sua 
voz e sua performance. Res-
pirando novos ares em novos 
lugares, mais precisamente na 
cidade de Araraquara, ela dá 
start em sua carreira solo com 
“Temporal”, single que chega 
às plataformas de streaming 
no dia 5 de setembro com di-
reito a videoclipe. 

A data de lançamento de 
seu novo single não foi esco-
lhida à toa. Além de ser o dia 
de seu aniversário, quando 
completa 25 anos, foi também 
num 5 de setembro, quando 
completava 20, que Ananda 
encarou a plateia pela primeira 
vez. 

O single que Ananda lança 
no dia 5 de setembro é o pri-
meiro de uma série que dará 
vida ao seu segundo disco 
autoral, sucessor do álbum 
homônimo lançado em 2019, 
cuja produção foi viabilizada 
pelo Prêmio Nelson Seixas, fo-
mento da Secretaria de Cultura 

de São José do Rio Preto. “Já 
tenho várias composições na 
fila de produção, que seguirão 
a mesma estética impressa 
nesse novo single”, sinaliza. 

Composta pela própria 
cantora, “Temporal” apresenta 
uma nova Ananda, que, depois 
de explorar uma musicalidade 
mais pautada na tríade gui-
tarra-baixo-bateria, se abre 
para as possibilidades dos 
sintetizadores. 

Para ela, o single, que tem 
produção musical de Bryan 
Baietta, de Birigui, marca o 
encontro com sua verdadeira 
identidade artística. “É uma 
música que revela a minha 
linguagem, algo que eu sempre 
gostei de explorar, mas que 
nunca tinha tido a oportuni-
dade por não decidir sozinha 
quando estava no contexto de 
uma banda. Agora foi diferen-
te, comandei toda a produção 

e imprimi a minha verdadeira 
identidade nesse trabalho”, 
comenta Ananda. 

A letra de “Temporal” fala 
justamente de ruptura, de 
transição, de iniciar uma nova 
fase na vida . Para dar corpo ao 
registro de estúdio do single, 
ela escalou os músicos Rafa-
el Garcia (guitarra), Renan 
Augusto (bateria) e Fernando 
Banana (baixo).(Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

ATLETAS DE RIO PRETO

O Mirassol entra em campo neste domingo (21), às 19h, para enfrentar o Aparecidense

Em Votuporanga, Fliv traz diversos shows e atrações literárias neste domingo

Na Série D de 
2020, o Mirassol 
venceu os goia-
nos  por 3 a 2 com 
um homem a me-
nos e garantiu o 
acesso a outra 
categoria

Da REPORTAGEM

Neve e maratona são desafios
O  fim de semana será de 

muitas emoções e desafios 
para quatro rio-pretenses, da 
Briani Assessoria Esportiva. 
Guilherme Vinicius de Oliveira 
encara no domingo (21) a Mu-
ralha Up and Down Marathon, 
uma maratona com cara de 
ultra, que será realizada entre 
os distritos de Penedo, onde 
ocorrerá a largada, e Visconde 

de Mauá, local de chegada, na 
serra da Mantiqueira. Serão 
42.195km, 317 curvas, 1.324 
metros de altimetria e 2.425 
metros de elevação. “Meu foco 
é alcançar o meu objetivo, 
concluir a prova bem e motivar 
mais pessoas a incorporar a 
corrida no dia a dia para viver 
bem e melhor. Vai ser uma 
prova complicada por causa 

da baixa temperatura, já que 
será numa região serrana.  
Mas vamos lá para mais uma 
aventura”, afirmou Guilherme. 

Também neste domingo, 
Celso Henrique Ferreira da 
Silva, disputa a Copa A LIGA 
MTB, na cidade de São Simão, 
o maior evento de mountain 
bike da região de Ribeirão 
Preto.

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Guilherme Vinicius de Oliveira

Leila Penteado

FÁTIMA
CRUZ
fatimacruz@bol.com.br
(17) 99113 - 4901

Fátima Cruz foi convidada e esteve no Recanto Sol e Lua, onde en-
controu pessoas queridas. Na foto ao lado do livro, Fátima Cruz, a 
escritora de contos Leila Kerbawt, localizada no centro da foto, e Lia 
Lourenço. Fátima encontrou também com o Cirurgião Dentista Mar-
celo Almeida e a esposa Lyvia Ruiz. Na última foto, Fátima está ao 
lado de Helena Lourenço, dama da nossa melhor sociedade. Helena 
sempre recebe as pessoas com muito carinho e dedicação. O Recan-
to Sol e Lua Café Rural nasceu do sonho em ter um lugar com muita 
natureza e sustentabilidade. Começou com a plantação de pitaya,  
sem uso de fertilizantes químicos, nem agrotóxicos. Em seguida, a 
adequação do espaço, com coleta de água de chuva, jardim filtran-
te para o reaproveitamento de água cinza e jardim sensorial.  Tudo 
isso para compartilhar o sonho, além de poder oferecer uma comi-
da preparada com muito carinho. Estamos localizados no distrito de 
Engenheiro Schmitt em São José do Rio Preto, na Rua Arlindo Fran-
ceschi n200, Jardim Veneza. Funcionamos aos domingos com o Café 
Rural, das 8 às 12h. Nos demais dias da semana, adoramos receber 
crianças das escolas, com turismo pedagógico e eventos especiais, 
onde as pessoas possam desfrutar de todo esse prazer. Nosso conta-
to via WhatsApp é (17) 99708 3232. Instagram @recantosoleluaca-
ferural@gmail.com. Facebook recantosoleluacaferural.

ROCK CONCERT - O Automóvel Clube irá realizar no dia 25 de agos-
to, às 20h, o Pop Rock Concert. O evento terá a participação do 
maestro e diretor artístico Paulo Tarso, Banda The Chambers e Gru-
po Vocal Blackbelts. A venda dos ingressos está sendo na secretaria 
do clube. Para os associados, no valor de R$70,00 e não associados 
R$80,00. Diretoria: Jesus Martin e diretor social Colesmar.

Calçada percorrida por dom Pedro 1º na serra do Mar Será 
restaurada. Já que assunto é família real, vale lembrar que o 
profundo admirador da família de dom Pedro, o socialite e o ad-
vogado Jorge Bittar, apaixonado pela família real de dom Pedro, 
inaugurou uma emissora de rádio em José Bonifácio. A rádio é 
ouvida até em São José do Rio Preto.

ENCOMENDE MELHOR PÃO DE QUEIJO - A socialite Márcia Gi-
rardi tem sido comentário nos meios sociais por ser a rainha 
do pão de queijo. Ela tem uma receita maravilhosa, herdou de 
sua amiga uma representação do pão de queijo mais gostoso 
de São José do Rio Preto. Fale com ela no Messenger ou no 
Facebook. Fica a dica.

MEMÓRIA PÓSTUMA - A missa de sétimo dia de Jô Soares foi 
realizada no dia 12, na capela Nossa Senhora do Sion, em Higie-
nópolis, São Paulo. Quem organizou foi a Academia Paulista de 
Letras e por Fernanda Montenegro, atriz e amiga. A missa foi ce-
lebrada pelo padre Júlio Lancelotti e por Dom Antonio Figueire-
do. Maria Adelaide Amaral rezou o salmo 22. Estavam presentes 
Matinas Suzuki Jr, amigos e artistas, como o médico e escritor 
Drauzio Varella. O Jô era uma pessoa muito amada e, com cer-
teza, vai ser eternizado. Drauzio Varella revelou um fato curioso 
sobre os últimos momentos em vida de Jô, segundo ele, o amigo 
teria decidido passar seus últimos dias em casa e falecer assis-
tindo filmes, em especial, de seu gênero favorito: clássicos noir.

FRASE DO DIA - As coisas essenciais da vida a gente encontra a 
cada momento, portanto a vida não é um caso perdido.

BEBÊ JOHNSON - A empresa Johnson & Johnson anunciou que 
pretende suspender a produção de talco para bebês no ano que 
vem. A decisão foi tomada, pois a empresa enfrenta quase 40 
mil acusações legais de que o produto fez seus usuários adoe-
cerem de câncer. Antigamente, a Johnson realizava concurso 
para eleger o bebê mais bonito. Eliana Cruz e Silvania Sil foram 
premiadas quando crianças, elegidas os bebês mais bonitos.

CONTRATO DE MILHÕES - Fora do Encontro e nova apresenta-
dora do The Voice Brasil, Fátima Bernardes acaba de fechar um 
contrato milionário com a Boticário. A empresa de cosméticos 
convidou a apresentadora para protagonizar a nova campanha 
da marca no combate ao etarismo.

CLIQUE DE MILHÕES - A modelo Celina Locks compartilhou 
com os seus seguidores uma foto ao lado do marido Ronaldo, 
ex-jogador de futebol. A fotografia foi realizada no mar crista-
lino em Ibiza.

A ARTE DE SER PAI - Recente pesquisa informou que a adoção 
de crianças por pais gays dobram no país, mas se concentra 
mais em São Paulo e no Sul do país.

Os gastos com servidor público atingem o maior patamar em 
26 anos.
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POSSANI
LUIZ FELIPE

QUIÇÁ 
Um passarinho me contou que em novembro terá show do 
cantor Luan Santana nesta terra de São José.

SHOW
Outra novidade que estou sabendo, mas ainda está guar-
dada a sete chaves, é a apresentação do l GBR e da cantora 
Glória Groove. Será aqui em Rio Preto, em uma festa uni-
versitária, nos próximos meses. Aguardem, que conto mais!

SAAZ
Após dois anos, o Saaz volta à ativa, e traz novidades. Será 
itinerante, quinzenalmente, na boate Koxixo, do Automó-
vel Clube, as sextas-feiras. Inaugurou nesta sexta passada 
e foi sucesso total.

VISITA
O candidato a deputado federal João Cury, ex-secretário de 
educação, esteve em Rio Preto onde se reuniu com alguns 
dirigentes de ensino, diretores de escola e educadores. 
Cury tem como principal plataforma a defesa da educação 
e já foi secretário de estado da educação.

 CHOPP
O Rotary Club de São José do Rio Preto Palácio das Águas, 
realiza sua 18ª Edição da ChoppFest, 100% beneficente, no 
dia 29 de outubro, no Bartolomeu JK, das 13 às 19h. A Festa 
contará com diversas atrações musicais: Rayane e Rafae-
la, Hugo e Heitor, Banda The Chambers e DJ Felipe Aguiar.

CANCELADO
O show de Humberto Gessinguer que seria em Rio Preto, 
em setembro foi cancelado. Se tiver, será ano que vem.

HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS|  Pai. Uma palavra que tem vários significados, 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! Fundamentais na vida e educação de seus filhos, o pai emoldura e ensina a ter caráter, coragem 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 o suficiente. 
Temos que aproveitar cada minuto com este homem, que temos o prazer de chamar de Pai.  Ser pai nem sem-
pre 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, será feita neste mês todo de agosto. É para os pais, para agradecer por tudo e dizer que 
os amos. Feliz Dia dos Pais!

1 – Os Drs. Marcos Baraldo e seu filho Ma-
theus Baraldo 

2 – O vice-prefeito de Poritendaba, Luiz 
Sérgio Montanari Franzotti e sua pequena 
Nina Luz Ticianelli Franzotti
 
3 – Raphael Papile e seu filho Benicio Fan-
chetto Papile 

4 – Alexandre de Carvalho Junior e a linda 
Sofia Rossi de Carvalho
 
5 – Raphael Soares e seu filho Ricardo Tofo-
li Soares
 
6 – O Dr. Jorge Seba com seus filhos Jorge 
Neto e Henrique

#Hashtag

START
O lançamento da 18ª Edição da ChoppFest 
será no dia 1º de setembro, às 19h, no Plaza 
Avenida Shopping.  

Fica a Dica
Um ótimo lugar para curtir a dois, ou com os 
amigos, é o Dai Pizza & Bar, localizado no Duo 
JK. Com esse tempinho, um taça de vinho, na-
quele ambiente, cai super bem.  

Rua General Glicério

A única original, o 
resto é imitação

2874 Centro

ANIVERSÁRIOMaria Lúcia da Silva Araújo, mais co-
nhecida como Lucinha Araújo, mãe do 
cantor Cazuza, recebeu os plus intimes 
em sua casa, em Ipanema, no Rio de 
Janeiro, para sua festa de aniversário, 
recentemente, onde reuniu cerca de 
200 convidados. Entre os VIPs, como: 
Boni e sua esposa Lou de Oliveira, Otá-
vio Miller, o ministro Luís Roberto Bar-
roso, a estilista Karina Sterenberg, en-
tre outros, estava a tradicional família 
da sociedade de Olímpia, Iscila e Caia 
Piton, com seus filhos, Bernardo, Indra 
e Valentina. O show da noite foi da can-
tora Preta Gil e seu filho Francisco Gil. 
Iscila e Caia são amigos de Lucinha a 
mais de 20 anos, onde foram apresen-
tados por sua sobrinha Fabiana Araújo.  
Um exemplo de mulher, Lucinha Araú-
jo, carrega com garra e coragem a fi-
lantropia, além do seu trabalho como 
empresaria. Ela está à frente, como 
presidente da Sociedade Viva Cazuza, 
a por ela e seu marido, o saudoso pro-
dutor musical João Araújo. A organiza-
ção tem como foco principal a assis-
tência social e o cuidado de crianças e 
jovens soropositivos, com assistência 
à saúde, educação e lazer.

1
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Na concorrida e deslumbrante festa de aniversário 
de Lucinha Araújo, os olimpienses Valentina Piton 
e seus pais Iscilla e Caia Piton. (foto Arquivo)
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4519/2022
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: CARLOS ALBERTO CHINELATO
COMP: 
CORR: CARLOS ALBERTO CHINELATO
CAD Nº: 314483000
MULTA. Nº: 56494
END: AV. BENEDITO SUFREDINI - ESTRADA BOIADEIRA, QD B, LOTE 06, 
BAIRRO: JD. MARAMBAIA
NOME: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 
CORR: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAD Nº: 310420099
MULTA. Nº: 56577
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 01P/ - 02P/, BAIRRO: 
VILA CLEMENTINA 
NOME: CESAR ZANETONI
COMP: 
CORR: CESAR ZANETONI
CAD Nº: 307507130
MULTA. Nº: 56576
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 12, BAIRRO: VILA 
CLEMENTINA 
NOME: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
COMP: 
CORR: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
CAD Nº: 310420098
MULTA. Nº: 56575
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 01 P - 02P/, BAIRRO: 
VILA CLEMENTINA 
NOME: CLEUZA APARECIDA LEAL CORREA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: CLEUZA APARECIDA LEAL CORREA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 400791000
MULTA. Nº: 56565
END: R. CONSELHEIRO SARAIVA, 133, QD 07, LOTE F/P, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA 
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4520/2022
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 GERAL DO PASSEIO E 
FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL dentro do prazo estipulado por lei e deverão 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: ORLEY APARECIDO FREDDI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 209424000
MULTA. Nº: 56560
END: R. INDEPENDÊNCIA, 2478, QD, LOTE, BAIRRO: BOA VISTA 
NOME: DIMAS ANTONIO SARDINHA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 200513000
MULTA. Nº: 56568
END: R. LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 1687, QD 6, LOTE A P/, BAIRRO: 
BOA VISTA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4521/2022
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: MARIO NADOTTI ESPÓLIO
COMP: 
CORR: MARIO NADOTTI ESPÓLIO
CAD Nº: 207932000
MULTA. Nº: 56559
END: R. TIRADENTES,1289, QD 35, LOTE 18, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4522/2022
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: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
CAD Nº: 202658002
MULTA. Nº: 56570
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, 307, QD 190, LOTE 06, BAIRRO: BOA 
VISTA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4523/2022
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: JOSE LUIZ MARINI DE FREITAS
COMP: 
CORR: CATARINA MARIA MARINI DE FREITAS
CAD Nº: 102807000
MULTA Nº: 56522
END: R. ANTONIO DE GODOY, QD 02, LOTE 01, BAIRRO: VILA REDENTORA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4524/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA o proprietário 
do imóvel constante do presente edital e abaixo relacionado: Para 
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos termos da LEI 
9692/06 E LC 650/21, sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: RINALDO APARECIDO MONACO
COMP: SETPAR LOTEAMENTOS LTDA
CORR: SETPAR LOTEAMENTOS LTDA
CAD Nº: 215626000
NOT. Nº: 218076
END: R. ROSA GREGÓRIO GOMES, QD 32, LOTE 09, BAIRRO: JD. 
MARACANÃ
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4525/2022
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: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 422909004
NOT. Nº: 218200
END: R. DR. JOÃO TAJARA DA SILVA, QD E-01, LOTE, BAIRRO: JD. SÃO 
MARCO
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CORR: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CAD Nº: 430965000
NOT. Nº: 218152
END: R. JOSÉ FREDERICO RAMALHO, QD 12, LOTE 17, BAIRRO: RES. 
SETSUL
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4526/2022
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: TAMIRIS SILVA MARINO
COMP: 
CORR: JULIANO FERREIRA MORINO
CAD Nº: 327392000
NOT. Nº: 218159
END: R. ROMEU DE FREITAS, QD 07, LOTE 08, BAIRRO: RES. VILA 
FLORA
NOME: NICOLAU PAGAN, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NICOLAU PAGAN, ESPOLIO DE
CAD Nº: 300334000
NOT. Nº: 218080
END: R. MARCOLINO BARRETO, 570, QD 34, LOTE 04/P, BAIRRO: VILA 
ANCHIETA
NOME: ROSEMEIRE APARECIDA GIMENEZ PADOAN
COMP: 
CORR: ROSEMEIRE APARECIDA GIMENEZ PADOAN
CAD Nº: 305220001
NOT. Nº: 218089
END: R. COLÔMBIA, 25, QD 27, LOTE AP/, BAIRRO: JD. AMÉRICA
NOME: JOAO ROBERTO DORNELAS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: JOSE ANTONIO DORNELAS
CAD Nº: 316502000
NOT. Nº: 218156
END: R. ATALIBA CALDAS, 310, QD 67, LOTE 16, BAIRRO: CONJ. HAB. 
SÃO DEOCLECIANO
NOME: 3M DO BRASIL LTDA
COMP: 
CORR: 3M DO BRASIL LTDA
CAD Nº: 309564002
NOT. Nº: 218158
END: AV. GERASSINA TAVARES, 750, QD, LOTE, BAIRRO: JD. YOLANDA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4527/2022
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: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOSE JULIO LUCIO
CORR: JOSE JULIO LUCIO
CAD Nº: 259228000
NOT. Nº: 217748
END: R. CLAUDIO DE OLIVEIRA, QD 13, LOTE 31, BAIRRO: LOT. RES. 
MORADA DO SOL
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: VANESSA CRISTINA PIRES
CORR: VANESSA CRISTINA PIRES
CAD Nº: 345467000
NOT. Nº: 218109
END: AV. MARIA APPARECIDA FALLEIROS DE PAULA, QD 15, LOTE 15, 
BAIRRO: SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: CAMILA RIBEIRO ROSA MONTEIRO
CORR: CAMILA RIBEIRO ROSA MONTEIRO
CAD Nº: 345502000
NOT. Nº: 218177
END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 19, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUCAS FERNANDO TASINAFO
CORR: LUCAS FERNANDO TASINAFO
CAD Nº: 345431000
NOT. Nº: 218181
END: R. JULIANA SOUZA ANGELOTTI, QD 13, LOTE 23, BAIRRO: 

SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CORR: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CAD Nº: 345623000
NOT. Nº: 218042
END: R. PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 06, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: WALTER ROMANO CALIL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: VANDERLEI DE AMORIM
CAD Nº: 600343000
NOT. Nº: 218110
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 159, BAIRRO: CHÁC. REC. PQ. 
DO SABIÁ
NOME: TCL TECNOLOGIA E CONTRUÇÕES LTDA
COMP: FAUSTO HENRIQUE PEREIRA CESAR
CORR: FAUSTO HENRIQUE PEREIRA CESAR
CAD Nº: 340066000
NOT. Nº: 218129
END: R. WALDEMAR VICTORASSO, QD 16, LOTE 06, BAIRRO: LOT. VILLA 
CASSINI
NOME: WALTER ROMANO CALIL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: VANDERLEI DE AMORIM
CAD Nº: 600344000
NOT. Nº: 218111
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 160, BAIRRO: CHÁC. REC. PQ. 
DO SABIÁ
NOME: WALTER ROMANO CALIL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: VANDERLEI DE AMORIM
CAD Nº: 600345000
NOT. Nº: 218112
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 161, BAIRRO: CHÁC. REC. PQ. 
DO SABIÁ
NOME: ALEXANDRE COSTA DOS SANTOS
COMP: 
CORR: ANA CAROLINA MELLO FREITAS DOS SANTOS
CAD Nº: 249749000
NOT. Nº: 218229
END: AV. OCTACÍLIO ALVES DE ALMEIDA, QD 14, LOTE 12, BAIRRO: LOT. 
RES. PALESTRA
NOME: ALDA ANTUNES FARIAS
COMP: 
CORR: ALDA ANTUNES FARIAS
CAD Nº: 259774000
NOT. Nº: 218202
END: R.  APARECIDA SENHORINE CASTILHO, QD 32, LOTE 18, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 422909004
NOT. Nº: 218200
END: R. DR. JOÃO TAJARA DA SILVA, QD E-01, LOTE, BAIRRO: JD. SÃO 
MARCO
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CORR: JURACI DE OLIVEIRA SILVA BRITO
CAD Nº: 430965000
NOT. Nº: 218152
END: R. JOSÉ FREDERICO RAMALHO, QD 12, LOTE 17, BAIRRO: RES. 
SETSUL
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345322000
NOT. Nº: 218183
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 28, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345323000
NOT. Nº: 218184
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 29, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
COMP: CELSO ANTONIO QUEIROZ
CORR: CELSO ANTONIO QUEIROZ
CAD Nº: 233389000 
NOT. Nº: 218215
END: R. JOSÉ MAYOR, 172, QD 28, LOTE 33, BAIRRO: JD. SANTO 
ANTONIO I
NOME: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: JOSE CARLOS PADOVANI
CORR: JOSE CARLOS PADOVANI
CAD Nº: 345501000
NOT. Nº: 218176
END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 18, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 553165007
NOT. Nº: 218169
END: AV. DR. NELSON PIRES DE ALBUQUERQUE, QD, LOTE, BAIRRO: 
JD. LESTE
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 553165006
NOT. Nº: 218168
END: AV. DR. NELSON PIRES DE ALBUQUERQUE, QD, LOTE, BAIRRO: 
JD. LESTE
NOME: RINALDO APARECIDO MONACO
COMP: SETPAR LOTEAMENTOS LTDA
CORR: SETPAR LOTEAMENTOS LTDA
CAD Nº: 215626000
NOT. Nº: 218076
END: R. ROSA GREGÓRIO GOMES, QD 32, LOTE 09, BAIRRO: JD. 
MARACANÃ
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4528/2022
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: TAMIRIS SILVA MARINO
COMP: 
CORR: JULIANO FERREIRA MORINO
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CAD Nº: 327392000
NOT. Nº: 218159
END: R. ROMEU DE FREITAS, QD 07, LOTE 08, BAIRRO: RES. VILA FLORA
NOME: NICOLAU PAGAN, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: NICOLAU PAGAN, ESPOLIO DE
CAD Nº: 300334000
NOT. Nº: 218080
END: R. MARCOLINO BARRETO, 570, QD 34, LOTE 04/P, BAIRRO: VILA 
ANCHIETA
NOME: ROSEMEIRE APARECIDA GIMENEZ PADOAN
COMP: 
CORR: ROSEMEIRE APARECIDA GIMENEZ PADOAN
CAD Nº: 305220001
NOT. Nº: 218089
END: R. COLÔMBIA, 25, QD 27, LOTE AP/, BAIRRO: JD. AMÉRICA
NOME: JOAO ROBERTO DORNELAS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: JOSE ANTONIO DORNELAS
CAD Nº: 316502000
NOT. Nº: 218156
END: R. ATALIBA CALDAS, 310, QD 67, LOTE 16, BAIRRO: CONJ. HAB. 
SÃO DEOCLECIANO
NOME: 3M DO BRASIL LTDA
COMP: 
CORR: 3M DO BRASIL LTDA
CAD Nº: 309564002
NOT. Nº: 218158
END: AV. GERASSINA TAVARES, 750, QD, LOTE, BAIRRO: JD. YOLANDA
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 553165007
NOT. Nº: 218169
END: AV. DR. NELSON PIRES DE ALBUQUERQUE, QD, LOTE, BAIRRO: 
JD. LESTE
NOME: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETLESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CAD Nº: 553165006
NOT. Nº: 218168
END: AV. DR. NELSON PIRES DE ALBUQUERQUE, QD, LOTE, BAIRRO: 
JD. LESTE
NOME: RINALDO APARECIDO MONACO
COMP: SETPAR LOTEAMENTOS LTDA
CORR: SETPAR LOTEAMENTOS LTDA
CAD Nº: 215626000
NOT. Nº: 218076
END: R. ROSA GREGÓRIO GOMES, QD 32, LOTE 09, BAIRRO: JD. 
MARACANÃ
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4529/2022
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: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: VANESSA CRISTINA PIRES
CORR: VANESSA CRISTINA PIRES
CAD Nº: 345467000
NOT. Nº: 218109
END: AV. MARIA APPARECIDA FALLEIROS DE PAULA, QD 15, LOTE 15, 
BAIRRO: SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: CAMILA RIBEIRO ROSA MONTEIRO
CORR: CAMILA RIBEIRO ROSA MONTEIRO
CAD Nº: 345502000
NOT. Nº: 218177
END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 19, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: LUCAS FERNANDO TASINAFO
CORR: LUCAS FERNANDO TASINAFO
CAD Nº: 345431000
NOT. Nº: 218181
END: R. JULIANA SOUZA ANGELOTTI, QD 13, LOTE 23, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CORR: IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL GILEADE
CAD Nº: 345623000
NOT. Nº: 218042
END: R. PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 06, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: WALTER ROMANO CALIL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: VANDERLEI DE AMORIM
CAD Nº: 600343000
NOT. Nº: 218110
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 159, BAIRRO: CHÁC. REC. PQ. 
DO SABIÁ
NOME: TCL TECNOLOGIA E CONTRUÇÕES LTDA
COMP: FAUSTO HENRIQUE PEREIRA CESAR
CORR: FAUSTO HENRIQUE PEREIRA CESAR
CAD Nº: 340066000
NOT. Nº: 218129
END: R. WALDEMAR VICTORASSO, QD 16, LOTE 06, BAIRRO: LOT. VILLA 
CASSINI
NOME: WALTER ROMANO CALIL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: VANDERLEI DE AMORIM
CAD Nº: 600344000
NOT. Nº: 218111
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 160, BAIRRO: CHÁC. REC. PQ. 
DO SABIÁ
NOME: WALTER ROMANO CALIL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: VANDERLEI DE AMORIM
CAD Nº: 600345000
NOT. Nº: 218112
END: EST. DO TANGARA, QD CHAC, LOTE 161, BAIRRO: CHÁC. REC. PQ. 
DO SABIÁ
NOME: ALDA ANTUNES FARIAS
COMP: 
CORR: ALDA ANTUNES FARIAS
CAD Nº: 259774000
NOT. Nº: 218202
END: R.  APARECIDA SENHORINE CASTILHO, QD 32, LOTE 18, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345322000
NOT. Nº: 218183
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 28, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: FABRICIO PEZZINI
CORR: FABRICIO PEZZINI
CAD Nº: 345323000
NOT. Nº: 218184
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 10, LOTE 29, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: FDM 102 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: JOSE CARLOS PADOVANI
CORR: JOSE CARLOS PADOVANI
CAD Nº: 345501000
NOT. Nº: 218176
END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 18, BAIRRO: 
SETVALLEY
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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EDITAL n°4530/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO 
DE ENTULHO DEPOSITADO EM LOTE VAGO, no prazo de 15 dias a contar 
desta publicação, nos termos da LC nº 650/21 sob pena de multa na forma 
da legislação vigente. 

NOME: CONGREGAÇÃO CRISTA DO BRASIL
COMP: 
CORR: CONGREGAÇÃO CRISTA DO BRASIL
CAD Nº: 553051000
NOT. Nº: 218160
END: AV. BENEDITO SUFREDINI – ESTRADA BOIADEIRA, QD, LOTE, 
BAIRRO: CHÁC. MAQUININHA
OBSERVAÇÃO: REMOÇÃO DO ENTULHO DE REFORMA DESCARTADO 
EM LOTE AO LADO DA IGREJA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO     
Inspetor Fiscal de Posturas      

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4531/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA o proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO 
DE MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO 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: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMP: 
CORR: CATRICALA E CIA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CAD Nº: 404715000
NOT. Nº: 217763
END: R. PROFESSOR FRANCISCO PURITA, 342, QD 33, LOTE 09, 
BAIRRO: VILA SINIBALDI
NOME: CLAUDEMIR FRANCISCO DE PAULA
COMP: 
CORR: CLAUDEMIR FRANCISCO DE PAULA
CAD Nº: 216597000
NOT. Nº: 217834
END: R. LUZIA THOMAZ, 291, QD 03, LOTE 19, BAIRRO: JD. GISETE
NOME: DANIEL DIAS NAVES
COMP: 
CORR: DANIEL DIAS NAVES
CAD Nº: 302094000
NOT. Nº: 218141
END: R. PÁSCUA VALE, 16, QD, LOTE, BAIRRO: VILA MACENO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO     
Inspetor Fiscal de Posturas      

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4532/2022
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: MARIA ZENAIDE MARQUES
COMP: 
CORR: MARIA ZENAIDE MARQUES
CAD Nº: 210876321
NOT. Nº: 218173
END: R. ARY FREITAS MUGNAINI, 145, QD R, LOTE 10, BAIRRO: JD. RES. 
VALE DO SOL
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4533/2022
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: WAGNER RAMIREZ HERNANDES
COMP: 
CORR: WAGNER RAMIREZ HERNANDES
CAD Nº: 321933000
NOT. Nº: 218155
END: R. MARIA LOYA CARVALHO, 190, QD A, LOTE A-07, BAIRRO: JD. 
FELICIDADE
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4534/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: PERCIVAL TASSI
COMP: 
CORR: PERCIVAL TASSI
CAD: 2-11100-000
TAXA REF: 56502
END: R.  ACCÁCIO PEREIRA, QD 01, LOTE 01/02/03, VILA MAYOR
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4535/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: ADRIANO DE SOUZA FLOR ZAMONARO
COMP: ALVARO CESAR CORREIA FILHO
CORR: ALVARO CESAR CORREIA FILHO
CAD: 2-62267-000
TAXA REF: 56305
END: R. VALDEVINA DE LIMA OLIVEIRA, QD 25, LOTE 31, RES. MAIS 
VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4536/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 04/07/2022.
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: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
COMP: 
CORR: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
CAD: 2-59198-000
TAXA REF: 55977
END: R. NORIVAL TEIXEIRA LOPES, QD 13, LOTE 01, RES. MORADA DO 
SOL
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4537/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: IVAN JOSE PERINA
COMP: 
CORR: 
CAD: 2-41168-000
TAXA REF: 56320
END: AV. ORLANDO CANUTO DA SILVA, QD 16, LOTE 22, JD. ARROYO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4538/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 19/08/2022.
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: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS
COMP: 
CORR: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS
CAD: 2-61803-000
TAXA REF: 56156
END: R. ANIZIO RODRIGUES, QD 07, LOTE 09, RES. MAIS VIVER SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4539/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 19/08/2022.
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: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS
COMP: 
CORR: API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDIMENTOS
CAD: 2-61905-000
TAXA REF: 55894
END: R.  JÚNIOR CÉSAR PEDRASSOLI, QD 10, LOTE 30, RES. MAIS 
VIVER SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4540/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: MILTON RODRIGUES SILVA
COMP: 
CORR: MILTON RODRIGUES SILVA
CAD: 2-61016-000
TAXA REF: 56302
END: AV. ADEMAR JORGE, QD 5, LOTE 12, LOT. JORGE RODRIGUES
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4541/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 12.167/03; 
e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE 
LIMPEZA DE TERRENO e, para fins dos artigos 130 e 142 do Código 
Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: DEVAIR LUIZ FANHANI
COMP: 
CORR: DEVAIR LUIZ FANHANI
CAD: 2-61832-000
TAXA REF: 56347
END: R. ANIZIO RODRIGUES, QD 08, LOTE 09, RES. MAIS VIVER SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
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São José do Rio Preto, domingo, 21 de agosto de 2022 PUBLICIDADE LEGAL
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4542/2022
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: MILTON FELIX MARTINS
COMP: 
CORR: MILTON FELIX MARTINS
CAD: 2-15480-000
TAXA REF: 54949
END: R. SUZANA BUISSA, 306, QD 17, LOTE 07, BAIRRO: JD. MARACANÃ
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°4543/2022
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: GERALDO PASCUTTI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: GERALDO PASCUTTI, ESPOLIO DE
CAD: 2-04543-000
TAXA REF: 54198
END: R. ROBERTO MUNIA, 236, QD 28, LOTE 10, BAIRRO: JD. CONCEIÇÃO
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4544/2022
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: HELDER JESUS ELIAS DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 2-08224-001
TAXA REF: 55253
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 1238, QD 32, LOTE 10P/, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4545/2022
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: JULIO RODRIGUES DOS SANTOS ESPOLIO
COMP: 
CORR: JULIO RODRIGUES DOS SANTOS ESPOLIO
CAD: 2-05032-000
TAXA REF: 56281
END: R. GENERAL OSÓRIO, 995, QD 27, LOTE 03P/, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4546/2022
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: CARLOS EDUARDO JULIANI
COMP: 
CORR: 
CAD: 2-03052-000
TAXA REF: 55753
END: R. CAMPO SALLES, 257, QD 205, LOTE 13, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4547/2022
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: MARIA GORETI GOMES LUIS
COMP: 
CORR: MARIA GORETI GOMES LUIS
CAD: 4-04628-000
TAXA REF: 54678
END: R. ESPANHA, 316, QD 29, LOTE 07, BAIRRO: VILA SINIBALDI
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4548/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, 
para fins dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ELZA DE FATIMA DIAS DE MORAES
CORR: ELZA DE FATIMA DIAS DE MORAES
CAD: 2-40764-000
TAXA REF: 56304
END: R. LUIZ FERNANDO XAVIER DUARTE, QD 41, LOTE 28, JD. ARROYO

 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4549/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, 
para fins dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 14/09/2022.
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: DORCELINA TEREZA DE SOUZA ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD: 4-00971-000
TAXA REF: 56267
END: R. DR. LUIZ AMÉRICO DE FREITAS, 274, QD 19, LOTE A/P, VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4550/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, 
para fins dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 06/09/2022.
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: BENEVIDES GOMES DE MELO
COMP: 
CORR: BENEVIDES GOMES DE MELO
CAD: 5-00105-000
TAXA REF: 55231
END: R. SÃO SEBASTIÃO, 86, QD, LOTE, GONZAGA DE CAMPOS
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4551/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, 
para fins dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 14/09/2022.
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: CLEUZA APARECIDA LEAL CORREA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: CLEUZA APARECIDA LEAL CORREA, ESPOLIO DE
CAD: 4-00791-000
TAXA REF: 55504
END: R. CONSELHEIRO SARAIVA, 133, QD 07, LOTE F/P, VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4552/2022
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 Complementar 650/21; Decreto 
12.167/03; e normas complementares que dispõe sobre a cobrança do SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO e, 
para fins dos artigos 130 e 142 do Código Tributário Nacional, NOTIFICA  os proprietários dos imóveis abaixo citados, 
cujas notificações foram entregues, 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 14/09/2022.
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: FRANCISCO PINTO MENDES
COMP: 
CORR:
CAD: 2-01708-000
TAXA REF: 55914
END: R. FRITZ JACOBS, 550, QD 179, LOTE  A/P, BOA VISTA
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 21/2022 – 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

2022148495 JULIO CESAR PEREIRA CARDOSO 
JUNIOR

JULIO CESAR PEREIRA 
CARDOSO JUNIOR

10 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2021271154 ABDIR RODRIGUES GALLO ABDIR RODRIGUES GALLO

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

202137363 MARIA ZENILDA DE AZEVEDO MARIA ZENILDA DE 
AZEVEDO PROCEDENTE

2021259410 JOSIAS DA SILVA FLORES JOSIAS DA SILVA FLORES IMPROCEDENTE

2020185142 VALMIR ALVES VALMIR ALVES IMPROCEDENTE

202141825 AMÉLIA LUCIO BORDINO AMÉLIA LUCIO BORDINO PROCEDENTE

2022155722 CÉLIA RODRIGUES SUTTO CÉLIA RODRIGUES SUTTO PROCEDENTE

202274648 NAIR DAN GALATTI NAIR DAN GALATTI IMPROCEDENTE

202281912 GLYCERIO VALENCIO BARBOSA GLYCERIO VALENCIO 
BARBOSA PROCEDENTE

202295298 JORGE REDIGOLO JORGE REDIGOLO IMPROCEDENTE

202258827 CLAUDIO ROBERTO PANIZZI CLAUDIO ROBERTO PANIZZI IMPROCEDENTE

2021342597 ANA FERREIRA CAMARGO ANA FERREIRA CAMARGO IMPROCEDENTE

202279098 ADENIR CAMILLO ADENIR CAMILLO IMPROCEDENTE 

202252987 MARCIA NAZARE DE LAZARI ARAUJO MARCIA NAZARE DE LAZARI 
ARAUJO PROCEDENTE

2022148737 FAICAL FAITARUNE FAICAL FAITARUNE

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

202215590 LUIZ CARLOS BERTOLDI LUIZ CARLOS BERTOLDI

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2021347220 ROSALINA VIEIRA ROSALINA VIEIRA

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2021144552 ADRIANO FERREIRA RODRIGUES ADRIANO FERREIRA 
RODRIGUES IMPROCEDENTE



B4| DHOJE INTERIOR
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202134344 MARILEI OLIVEIRA DA SILVA AOKI MARILEI OLIVEIRA DA SILVA 
AOKI PROCEDENTE

2021208466 MARIA LUCIA PAIVA CARDOSO MARIA LUCIA PAIVA 
CARDOSO IMPROCEDENTE

202220081 MARIA ROSA GARDIN MAZZI MARIA ROSA GARDIN MAZZI PROCEDENTE

2022167744 LEONARDO VASCONCELOS 
SALVADOR

LTJ ADMINISTRADORA DE 
BENS LTDA IMPROCEDENTE

2021290107 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA PROCA MARIA DO 
NASCIMENTO OLIVEIRA IMPROCEDENTE

202268716 DIRCE RAMOS DIRCE RAMOS PERDA DE OBJETO

2020171518 CLEIDE GONÇALVES CLEIDE GONÇALVES IMPROCEDENTE

202145027 ANGELO FONSECA DA SILVA ANGELO FONSECA DA SILVA IMPROCEDENTE

202266656 FABIO BRANDÃO

ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO 

CONDOMÍNIO SÃO MIGUEL 
ARCANJO

INDEFERIDO

202181171 ANDREY MARCEL GRECCO FERNANDO JABUR 
TOGNELLI IMPROCEDENTE

202257024 EUNICE VILELA ALVES ELIAS GARCIA ALVES PERDA DE OBJETO

202266689 EVA MARIA DOMICIANO DA SILVA EVA MARIA DOMICIANO DA 
SILVA IMPROCEDENTE

202254176 NELSON BENTO ALVARES NELSON BENTO ALVARES PROCEDENTE

2022176655 ANA ANGELICA CUSTODIO BORGES ELVIRA DE OLIVEIRA 
BORGES IMPROCEDENTE

2022148228 CREUZA CAMARGO ROCHA NORIVAL FERREIRA ROCHA IMPROCEDENTE

202255643 CONCEIÇÃO APARECIDA CORREIA 
ROMERO 

CONCEIÇÃO APARECIDA 
CORREIRA ROMERO IMPROCEDENTE

202264394 MARIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA MARIA REGINA DA SILVA 
OLIVEIRA IMPROCEDENTE

202214263 ARMANDO DOS SANTOS BARROSO 
DE BARROS COLEGIO CEO LTDA IMPROCEDENTE

2022206139 JOSE FERNANDES LOURENÇO JOSE FERNANDES 
LOURENÇO PROCEDENTE

2021285016 ALICE GOMES CORREA GARCIA ALICE GOMES CORREA 
GARCIA IMPROCEDENTE

202291464 JOAO ROBERTO OLIVEIRA JOAO ROBERTO OLIVEIRA IMPROCEDENTE

2022139510 ITAMAR JOSE DO NASCIMENTO 
FILHO

ITAMAR JOSE DO 
NASCIMENTO FILHO EXTINTO

2021313755 ALUIZIO DOS SANTOS CANUTO ALUIZIO DOS SANTOS 
CANUTO IMPROCEDENTE

202134542 ANTONIO CARLOS MISSIO ANTONIO CARLOS MISSIO PROCEDENTE

2021278009 MARCELO OMAR DE PAULA CELIA MARIA PAULO IMPROCEDENTE

202214864 ADEMIR XAVIER DOS SANTOS ADEMIR XAVIER DOS 
SANTOS PROCEDENTE

202286238 SILVIA HELENA TOGNOLI SILVIA HELENA TOGNOLI

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2021297705 LAURO TRISTAO DE LIMA LAURO TRISTAO DE LIMA

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

202239274 ELMAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA ENCERRADA

ELMAZ COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS LTDA 

ENCERRADA

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2022196772 JUREMA CRISTINA DA CUNHA 
MORAIS

JUREMA CRISTINA DA 
CUNHA MORAIS

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2022
PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI
COORDENADOR EXECUTIVO 
UNIDADE DE JULGAMENTO

Editais 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS SAA-IZ n° 01/2022 

Processo SAA nº 2022/09004 

Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 
por intermédio da Coordenadoria de Administração, licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, para A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE FERMENTAÇÃO RUMINAL E NUTRIÇÃO DE 
BOVINOS PARA O NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP. 

A Sessão Pública será realizada no dia 06/09/2022 às 10:00 horas, no Núcleo de Pesquisa e 
Desenvolvimento de São José do Rio Preto, Rodovia Washington Luis - Km 445, Caixa Postal 
1013, São José do Rio Preto/SP, CEP 15.025-970 

O Edital poderá ser consultado nos endereços eletrônicos https://www.imprensaoficial.com.br 
e http://www.iz.sp.gov.br, podendo também ser solicitado através do e-mail teixeira@sp.gov.br 

CANTINHODOBICHO

Você sabia que seu pet pode 
desenvolver diabetes? Sim. Por 
mais que pareça incomum, os 
peludos também podem ter a 
doença e é mais corriqueiro do 
que se imagina.

Segundo a médica veterinária 
Mayara Carter, o diagnóstico 
do diabetes é obtido principal-
mente pela aferição da glicose 
no sangue (açúcar no sangue) e 
glicose na urina. “Os sinais que 
percebemos em casa é o aumen-
to do apetite, da ingestão de 
água e de xixi, e mesmo comen-
do bastante o paciente começa a 
perder peso”, explica.

A profissional esclarece que a 
prevenção do diabetes é bem 
parecida com a conduta dos hu-
manos. “Manter uma rotina de 
exercícios, brincadeiras, evitar 
o sedentarismo e a  obesidade. 
Além disso, manter uma ali-
mentação regrada e acompa-

Pets podem ter diabetes; saiba os 
sintomas e o que fazer

ATENÇÃO

A especialista explana 
que o tratamento tem 
alguns pilares, sendo a 
alimentação uma parte 
essencial devendo ser 
quantificada e calculada.

nhada por um veterinário é in-
dispensável”, alerta.

Para Carter, atentar-se aos 
adultos e idosos é importantís-
simo principalmente os obesos, 
já que são mais propensos a 
manifestar tal enfermidade.
Carter explica que também 

existe o diabetes juvenil, sendo 
um pouco mais raro que o tipo 
I e ocorre mais comumente no 
pet de mais idade.

A especialista explana que o 
tratamento tem alguns pilares, 
sendo a alimentação uma par-
te essencial devendo ser quan-
tificada e calculada. “Seguir a 
rotina e os horários. A segunda 
parte importante é a insulina 
que são as injeções. Algumas 
vitaminas ajudam a melhorar o 
quadro também”, declara.

Outra questão são os exames de 
rotina. Hemograma, enzimas 
do rim, do fígado, colesterol, 
triglicérides e os mais impor-
tantes para o controle são aque-
les que medem a glicemia e o de 
urina. “O diabetes é uma doen-
ça que cada vez mais vemos na 
nossa rotina clínica. Precisamos 

falar mais sobre cuidados e pre-
venção. É comum nos deparar-
mos com pets obesos, e apesar 
de fofos, o sobrepeso contribui 
para uma piora na qualidade e 
na expectativa de vida. Ter um 
veterinário de confiança, man-
ter uma dieta equilibrada e fa-
zer checkups regulares é muito 
importante para que o nosso 
pet viva mais e melhor” finaliza.

Santina Manzani vivenciou um 
quadro dramático com sua ca-
chorrinha Mel. “Percebemos 
que ela estava comendo e uri-
nando demais. Decidimos en-
tão leva-la ao veterinário que 
após os exames diagnosticou a 
Mel com diabetes e começamos 
a implantar a dieta. Mas ela 
foi tendo outros problemas em 
função da idade avançada. Foi 
um sofrimento muito grande”, 
lamenta.

A médica veterinária Mayara Carter

Daniela MANZANI

Arquivo PESSOAL

Mel, diagnosticada com diabetes teve de inserir exercícios no dia-a-
-dia para diminuir peso

Arquivo PESSOAL


