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DENISE FRAGA
EM RIO PRETO
Dia 14, quarta-feira, às 21h, o 
teatro do Sesc Rio Preto rece-
be a atriz Denise Fraga, com 
o espetáculo “Eu de Você”.   
ENTRETENIMENTO Pág.9

PRÉDIO NO JARDIM MARAJÓ

Rio-pretense morre carbonizado 
e cinco ficam feridos em incêndio

Um rio-pretense morreu 
carbonizado e cinco pessoas 
foram socorridas para hos-
pitais e UPAs de Rio Preto, 
às 18h30 desta sexta-feira, 

9, depois que um incêndio 
atingiu vários apartamentos 
de um prédio no Jardim 
Marajó. A dona de casa, 
de 62 anos, mãe da vítima, 

disse à Polícia Militar que 
por volta das 16 horas dei-
xou comida pronta para o 
filho, que estava embriaga-
do, e depois de duas horas 

BALCÃO EMPREGO

Trabalho terá 
posto móvel na 
praça nesta 
terça e quinta
A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego da Prefeitura 
de Rio Preto levará o Balcão 
de Empregos Itinerante à 
região Central na próxima 
semana. De terça a quin-
ta-feira (13 a 15), o serviço 
móvel se instala na Praça 
Dom José Marcondes, das 
9h30 às 16h. Saiba quais 
serviços estarão disponíveis. 
CIDADES  Pág.5

EXECUTIVO

Vereadores 
analisam vetos 
do prefeito na 
terça-feira
POLÍTICA Pág.3

AMANHÃ

Ministra Rosa 
Weber assume 
presidência 
do STF
POLÍTICA  Pág.3

CÂMARA

Proibição de 
verba para 
eventos com
sexualização
POLÍTICA Pág.3

O evento é promovido pelo Lions Club de Rio Preto há 19 
anos e será no Rio Preto Shopping Center com entrada 
franca até dia 25 de setembro. CIDADES Pág.5

TURISMO VEM  TURBINADO
A atuação da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) 
ampliou o orçamento em mais de 74% em 2022. Os recursos estão sendo direciona-
dos para diversas iniciativas, que envolvem campanhas publicitárias, presença nas 
principais feiras internacionais e realização de roadshows.  ESPECIAL   Pág.10

EMBRATUR

Durante a ação de combate às cha-
mas, foram arrombadas as portas 
de 12 apartamentos para verificar 
se havia novos focos de incêndio.

FLORES DE HOLAMBRA

Arquivo PESSOAL

Divulgação

recebeu um chamado da 
portaria informando que o 
apartamento estava pegan-
do fogo. 
 CIDADES Pág.4

ELDORADO

Reinaugurada,
pista de 
atletismo 
recebe jogos
O primeiro evento após a 
reforma do Centro Espor-
tivo do Eldorado após a 
reforma é neste sábado (10) 
e domingo (11). São os Jogos 
Regionais do estado que está 
em sua a posta 64ª edição. 
As disputas começam às 8h. 
O local passou por reforma 
e, desde 2020, não recebia 
jogos oficiais.
 CIDADES Pág.5

CIDADES  Pág.9

TEATRO DIA 24

Comediante Whindersson 
Nunes volta a Rio Preto 
com novo show

Divulgação

Divulgação
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Santinho no chão
Se depender da boa vontade do eleitor de Rio Preto em 

guardar santinhos e materiais de campanha os candidatos 
ficarão decepcionados. Neste sábado, 10, o que mais se via era 
santinho espalhado pelo chão das ruas do calçadão da cidade. 
Além de sujar o local, o ato mostra que foi se a época em que 
santinho era levado a sério. Candidatos que faziam campanha 
até se esforçaram para serem aceitos. A maioria das pessoas 
até pegam o santinho, mas um olhar atento é possível notar 
que poucos metros depois muitos deles jogam no chão, sem o 
menor pudor. 

7 de setembro
A Coligação Brasil da Esperança, que tem Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) como candidato à Presidência, proto-
colou neste sábado (10), no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), uma ação na qual pede que o presidente Jair Bol-
sonaro, candidato do PL à reeleição, seja impedido de usar 
na campanha eleitoral imagens dos atos a que compareceu 
no 7 de Setembro. Em Brasília e no Rio de Janeiro, os 
festejos cívicos e militares foram misturados com ações 
de campanha do presidente, que é candidato à reeleição. 
O caso já é alvo de investigação no TSE.

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Magoado
O vereador e candidato a deputado federal João Paulo Rillo 

(Psol) ainda não engoliu a ação da Prefeitura que retirou na 
sexta-feira, 9, suas bandeiras de campanha de vários pontos de 
Rio Preto. Ele fez B.O. na polícia e vai acionar a Justiça Eleitoral 
contra o prefeito Edinho Araújo (MDB) a quem acusa de ter sido 
o autor do pedido para recolha do material. Ele nega. João diz 
que vai utilizar a Tribuna da Câmara na sessão de terça-feira, 
13, para falar do assunto.

Tornar-se “verde” é uma 
prioridade para muitas em-
presas hoje, não importa 
em que setor você esteja. Na 
manufatura, é uma questão 
especialmente relevante, 
pois questões de desperdício 
e eficiência fazem parte das 
operações diárias. Buscar 
estratégias proativas para 
reduzir o impacto ambiental 
não é apenas relevante do 
ponto de vista ambiental e 
social, é também um bom 
negócio.

A digitalização de do-
cumentos é uma escolha 
muitas vezes esquecida, mas 
poderosa, que pode garantir 
mudanças grandes e ‘verdes’. 
A automação elimina a carga 
administrativa e assume ta-
refas rotineiras. E integrar a 
sua gestão documental pode 
trazer benefícios adicionais.

Cada pequena
 ação conta

Apesar das ferramentas e 
tecnologias inovadoras que 
tornam a sustentabilidade vi-
ável, há muitas empresas que 
poderiam estar mais atentas 
à maneira como utilizam 
recursos. Cada pequena ação 
é um passo importante na di-
reção certa. Vejamos quatro 

ARTIGO

Como a digitalização ajuda 
empresas a se tornarem ‘verdes’

vantagens de um software 
de gerenciamento de docu-
mentos, que, sozinho, pode 
fazer uma grande mudança 
em seus negócios:

1 - Elimina papel

Este é óbvio, mas você 
pode não perceber a quão 
significativa é a mudan-
ça. De fato, as impressões 
de documentação podem 
ocupar depósitos inteiros. 
Isso é muito papel e muito 
desperdício. Ao fazer a tran-
sição para uma boa solução 
digital, as empresas podem 
melhorar significativamente 
seu impacto ambiental no 
que diz respeito ao papel.

2 - Aumenta 
a eficiência

Permanecer “verde” tam-
bém significa aumentar a 
eficiência interna. De acordo 
com o Gartner, processos 
baseados em papel e pla-
nilhas são cada vez mais 
vistos como insuficientes 
e fontes de risco, e muitas 
vezes encarados como ob-
soletos mesmo por aqueles 
que as utilizam. Processos 
ineficientes se traduzem em 
horas de trabalho desperdi-
çadas, que, por sua vez, se 
traduzem em gasto de ener-

gia e dinheiro. Trabalhar 
com software de gerencia-
mento de documentos sim-
plifica as operações internas 
para limitar o desperdício 
e reduzir a pegada de car-
bono operacional de uma 
empresa.

3 - Simplifica as revi-
sões e oferece suporte à 
colaboração

O que é um problema 
dobrado em desperdício de 
papel e eficiência? Revisões 
de documentos, bem como 
o processo colaborativo 
envolvido na geração dos 
documentos originais. Em 
empresas ainda menores, 
um documento pode pas-
sar por várias iterações. 
Na velha escola, a maneira 
analógica de fazer as coi-
sas pode gerar dezenas ou 
centenas de impressões 
em papel, agravando se-
riamente o desperdício. Ao 
digitalizar o processo, tanto 
a etapa colaborativa quanto 
quaisquer atualizações ou 
revisões subsequentes são 
mais rápidas, reduzindo o 
desperdício de mão de obra 
e, obviamente, de papel.

4 - Reduz as perdas 
de rendimento no chão 
de fábrica

O aumento da experiência 
por meio do gerenciamento 
eficaz de documentos não 
se limita à documentação. 
Quando o software de ge-
renciamento de documentos 
é implementado de forma 
eficaz e em conjunto com o 
software de gerenciamento 
de qualidade abrangente 
pode resultar em reduções 
consideráveis   nas perdas de 
rendimento em toda a área 
de produção. Os aprimora-
mentos de QC/QM (Quality 
Control) que resultam desse 
tipo de automação abrangen-
te significam menos falhas 
de equipamentos, menos 
inatividade, menos paradas 
planejadas e produção mais 
rápida com menos defeitos. 
Isso tudo significa menos 
desperdício e menos impacto 
no meio ambiente.

Há muitas maneiras pelas 
quais as empresas podem 
limitar sua pegada no meio 
ambiente, seja reduzindo o 
desperdício de papel, ado-
tando embalagens verdes, 
reciclando materiais, au-
tomatizando processos ou 
utilizando energia renovável 
– todas as ações são impor-
tantes. 

Por Marcelo Carreira, vi-
ce-presidente Go-To-Market 
América Latina da Access

O calçadão de Rio Preto 
foi o local escolhido por al-
guns candidatos para corpo 
a corpo em busca de votos 
na manhã deste sábado, 10. 
Desde as primeiras horas 
do dia grupo de apoiadores 
com bandeiras e materiais de 
campanha se posicionaram 
em pontos estratégicos das 
ruas do centro da cidade para 
iniciar a mobilização.

O vereador e candidato 
a deputado estadual Renato 
Pupo (PSDB) foi um deles. 
Percorreu com seus apoia-
dores as ruas do quadrilátero 
central, distribuiu santinhos 
e pediu votos. “A gente tem 
um nome muito bem ava-
liado, um trabalho muito 
bem aceito pela população. 
Objetivo agora é fazer chegar 
o nome àquelas pessoas que 
não conhecem meu trabalho, 
porque a constatação é de 
quem conhece aprova. Por 
isso estamos aqui em um 
local de grande movimen-
to”, afirmou Pupo ao Dhoje 
Interior.

Outro que fez o mesmo 
foi o candidato a deputado 
federal Abner Tofanelli (PDT). 
O jovem músico que disputa 

Candidatos fazem campanha no 
calçadão de Rio Preto neste sábado

ELEIÇÕES 2022

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

pela segunda vez um cargo 
eletivo, reuniu sua equipe de 
campanha e também entrou 
pessoalmente santinhos aos 
eleitores. “A campanha está 
crescendo e a receptivida-
de da população esta sendo 
muito bacana, principalmente 
porquem em 2018 Rio Preto 
não elegeu nenhum deputado 
federal. A gente perdeu muito 
protagonismo em Brasília, 
muitos recursos. Não pode-
mos perder agora”, diz Abner.

O vereador e candidato a 
deputado federal João Paulo 
Rillo (Psol) fez questão de en-
tregar seu material de campa-

nha. Os apoiadores balança-
vam bandeiras e o candidato 
se apresentava aos eleitores. 
“Receptividade maravilhosa 
porque tem uma ausência de 
representatividade política na 
cidade, tanto na esfera federal 
como estadual e tem o reco-
nhecimento do nosso trabalho 
na Câmara. As pessoas tem 
memória do trabalho como 
deputado, mas a pauta local, 
a discussão da vida real das 
pessoas, transporte, vagas em 
creches, a saúde, as pessoas 
reconhecem nas ruas nosso 
trabalho em defesa dos menos 
favorecidos”, diz.

A ex-vereadora e candi-
data a deputada federal Celi 
Regina (PT) também levou 
sua equipe ao Calçadão. Com 
bandeiras com o símbolo 
do PT e imagens do ex-pre-
sidente Lula, Celi também 
conversou com eleitores. “A 
campanha está muito boa, a 
população de Rio Preto está 
aceitando o Lula com nunca 
vi, apesar da polarização e 
de sermos uma cidade que 
infelizmente deu 78% de 
votos para o Bolsonaro. Te-
nho certeza que vamos ter 
uma surpresa nesta eleição”, 
afirma ela.

Raphael FERRARI

O vereador e candidato a deputado estadual 
Renato Pupo (PSDB) 

O candidato a deputado federal Abner Tofanelli (PDT). A ex-vereadora e candidata a deputada federal Celi 
Regina (PT) 

O vereador e candidato a deputado federal João Paulo Rillo (Psol) 
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Política Bolsonaro
O presidente Bolsonaro, sancionou lei 
que reduz, em aproximadamente 40%, 
a área da Floresta Nacional de Brasília

Candidata
A candidata do União Brasil à presidên-
cia, Soraya Thronicke assinou carta-
-compromisso contra trabalho escravo 

Proibição de verba para eventos com 
sexualização de crianças está na pauta

CÂMARA DE RIO PRETO

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa na sessão de terça-feira, 
13, projeto de lei do vereador 
Anderson Branco (PL) que 
proíbe a utilização de verba 
pública em eventos e serviços 
que promovam a sexualização 
de crianças e adolescentes em 
Rio Preto. A proposta entra na 
pauta de discussão quanto a 
legalidade. 

Branco diz no projeto que 
os serviços públicos e os even-
tos patrocinados pelo Poder 
Público, sejam para pessoas 
jurídicas ou físicas, devem 
respeitar as normas legais que 

A proposta entra na 
pauta de discussão 
quanto a legalidade, em 
outra sessão o mérito

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A proibição se aplica 
a qualquer material 
impresso, sonoro, 
digital, audiovisual 
ou imagem, ainda 
que didático, 
paradidático 
ou cartilha

Dois vetos aplicados pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
entram na pauta de votações. 
O primeiro, ao projeto de lei 
já aprovado que obriga o uso 
de mangueiras transparentes 
nas bombas dos postos de 
combustíveis de Rio Preto. A 
proposta é de autoria do vere-
ador Julio Donizete (PSD) e 
foi aprovada no mês passado. 

Segundo a proposta o obje-
tivo é evitar possíveis fraudes 
no momento do abastecimen-
to, já que segundo o autor 
existem várias “reclamações 
envolvendo postos de combus-
tível, quer por adulterações no 
combustível, quer por suposta 
quantidade divergente no va-
lor pago pelo consumidor”, diz 
o parlamentar 

Consta na proposta que 
consideram-se transparentes 
as mangueiras por meio das 
quais é possível ver a passa-
gem do combustível desde 
a bomba até o veículo auto-

SESSÃO

Vereadores analisam vetos a passe-livre 
e mangueira transparente em posto

motor. 
Estabelecimento que des-

cumprirem as regras ficam 
submetidos a advertência; 
seguida de multa que pode 
chegar a R$ 5 mil por infração 
e ainda suspensão das ativi-
dades em até 15 dias. Em caso 
de reincidência da infração, 
o valor da multa estabelecido 
será duplicado. 

Edinho justificou o veto 
afirmando que o assunto não 
pode ser regrado pelo muni-
cípio. 

O segundo veto é ao projeto 
de Renato Pupo (PSDB) e Ro-
bson Ricci (Republicanos) que 
concede gratuidade do passe 
livre aos atiradores do Tiro de 
Guerra de Rio Preto. 

Consta no projeto aprovado 
no Legislativo que o benefício 
da gratuidade apenas será 
concedido “desde que devida-
mente fardados e portando o 
cartão de identificação militar, 
emitido pelo Tiro de Guerra”. 

Ainda de acordo com o 
projeto todas as despesas para 
aplicação da lei correrão por 
conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplemen-
tadas se necessário, e por conta 
de Crédito Adicional Especial. 

Em Rio Preto existem 100 
atiradores, sendo que entre 
20 e 30 utilizam o transporte 
coletivo para se deslocarem até 
o quartel. 

Edinho afirmou que o pro-
jeto invade a competência 

do Executivo e cria impac-
to financeiro no orçamento 
municipal. “Além do vício de 
iniciativa supra apontado, há 
nítida violação uma vez que 
inexiste no Projeto de Lei em 
análise a devida estimativa do 
seu impacto orçamentário e 
financeiro. 

“A proposição legislativa 
que crie ou altere despesa 
obrigatória ou renúncia de re-
ceita deverá ser acompanhada 
da estimativa do seu impacto 
orçamentário e financeiro”, 
diz Edinho. 

Renato Pupo, um dos au-
tores, lembrou que o impacto 
financeiro seria muito pequeno 
já são poucos os atiradores que 
utilizam o transporte coletivo.

Sessão da Câmara nesta terça analisa vetos do prefeito Edinho Araujo

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

“proíbem a divulgação ou aces-
so de crianças e adolescentes a 
apresentações, presenciais ou 
remotas, de imagens, músicas 
ou textos pornográficos ou 
obscenos, assim como garantir 
proteção face a conteúdos im-
próprios ao desenvolvimento 
psicológico”, afirma. 

A proibição se aplica a qual-
quer material impresso, so-
noro, digital, audiovisual ou 
imagem, ainda que didático, 
paradidático ou cartilha, mi-
nistrado, entregue ou colocado 
ao acesso de crianças e adoles-
centes, bem como folders, out-
doors ou qualquer outra forma 

de divulgação em local público 
ou evento licitado, produção 
cinematográfica ou peça tea-
tral, autorizado ou patrocinado 
pelo Poder Público, inclusive 
mídias ou redes sociais. 

“Consideram-se pornográ-
ficos todos os tipos de mani-
festações que firam o pudor, 

materiais que contenham 
linguagem vulgar, imagem 
erótica, de relação sexual ou 
ato libidinoso, obscenidade, 
indecência, licenciosidade, 
exibição explícitas de órgãos 
ou atividade sexual que es-
timule a excitação sexual”, 
afirma o vereador. 

Qualquer pessoa física ou 
jurídica, inclusive pais e res-
ponsáveis, poderá comunicar 
à administração pública e ao 
Ministério Público os casos de 
violação da lei. 

Em caso de descumpri-
mento desta Lei, o infrator 
estará sujeito a multa mínima 
correspondente ao valor de 
R$ 6.929, podendo chegar ao 
máximo de R$ 69.290. 

Valorização
Anderson Branco justifica 

o projeto afirmando que a 
valorização da infância e da 
adolescência deve ser uma 
política pública, em especial 
ao combate à pedofilia e à 
sexualização precoce. 

“Preservar crianças e ado-
lescentes e evitar que conflitos 
indesejados sejam criados em 
momentos inoportunos para 
as famílias rio-pretenses. Não 
se trata de censura a qualquer 
tipo de arte ou publicação. O 
intuito é o de garantir que o 
erário não seja utilizado para 
criar conflitos no seio da fa-
mília”, diz.

Isenção de IR 
para atividade 
delegada pode 
ser aprovada

Os vereadores anali-
sam na mesma sessão o 
mérito do projeto de lei 
complementar que tenta 
reconhecer de forma jurí-
dica o pagamento da gra-
tificação como verba de 
caráter indenizatório aos 
policiais militares de Rio 
Preto que desempenham 
atividades ao município 
por meio de convênios.

O projeto é de autoria 
do vereador Celso Peixão 
(MDB). Peixão insere 
novo artigo a lei comple-
mentar de 26 de agosto 
de 2011, sancionada pelo 
ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB). A lei em 
questão criou a chamada 
“Gratificação por De-
sempenho de Atividade 
Delegada” (Gradad) a ser 
paga aos Policiais Milita-
res que exercem atividade 
municipal delegada do 
Estado de São Paulo por 
meio de convênio cele-
brado com a Prefeitura 
de Rio Preto.

A alteração preten-
dida é que sobre o valor 
pago aos policiais não 
incida no Imposto de 
Renda. “O novo item tem 
como objetivo reconhecer 
a natureza jurídica da 
gratificação como verba 
de caráter indenizatório, 
a fim de que não incida IR 
no valor recebido”.

SUPREMA

STF empossa ministra Rosa 
Weber como presidente
A ministra Rosa Weber 
assumirá na próxima se-
gunda-feira (12), às 17h, a 
Presidência do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). Ela é a terceira 
mulher a ocupar o mais 
alto posto do Poder Judi-
ciário brasileiro, depois 
das ministras Ellen Gracie 
(aposentada) e Cármen Lú-
cia. O ministro Luís Rober-
to Barroso será empossado 
como vice-presidente. 
Gaúcha de Porto Alegre 
(RS), a ministra Rosa We-
ber ingressou na magistra-
tura em 1976, como juíza 
do Trabalho substituta, e 
chega ao cargo de presiden-
te do STF e do CNJ após 
46 anos de magistratura. 
Ao ser eleita, a ministra 
afirmou que pretende de-
sempenhar a função com 
serenidade e apoio dos de-
mais ministros, sempre na 
defesa da integridade e da 
soberania da Constituição e 
do regime democrático. 

Carreira 
Rosa Weber graduou-se 
em Ciências Jurídicas e 

Sociais pela Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) em 1971. Foi 
juíza do trabalho de 1976 a 
1991 e integrou o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª 
Região (RS) de 1991 a 2006. 
Presidiu o TRT-4 no biênio 
de 2001 a 2003. De 2006 
a 2011, exerceu o cargo de 
ministra do Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST), 
até ser nomeada para o 
STF, sendo empossada em 
19/12/2011. Ela presidiu o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) de 2018 a 2020 e é 
autora de diversos artigos. 

Vice-presidente 
O ministro Luís Roberto 
Barroso, que assumirá a 
vice-presidência do STF, é 
natural de Vassouras (RJ). 
É doutor em Direito Pú-
blico pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) e professor titular 
de Direito Constitucional 
na mesma universidade. 
Foi também procurador do 
Estado do Rio de Janeiro. 
O ministro integra o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
desde 26/6/2013.

Ministra Rosa Weber será empossada presidente do STF

Um dos projetos de 
lei vetados que será 
analisado obriga o 
uso  de mangueiras 
transparentes 
nas bombas dos 
postos de 
combustíveis 
+de Rio Preto

Agência BRASIL

Divulgação SMCS

Câmara Municipal

Divulgação
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CIDADES Incêndio em SP
Um incêndio ocorrido na madrugada 
de sábado (10) em uma casa de repou-
so em São Paulo deixou seis mortos.

Independência
A mostra no Senado percorre os
caminhos da Independência e retrata 
a evolução dos direitos sociais

Um rio-pretense, de 60 
anos, foi preso em flagrante 
às 23h30 desta sexta-feira, 9, 
após ameaçar a mulher, de 24 
anos, e proibir a sua entrada 
na residência do casal, na Bela 
Vista. Ele também foi indi-
ciado por desacatar policiais 
militares. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava tra-
balhando, por volta das 20 
horas, quando o acusado foi 
até o local e a jurou de morte, 
dizendo que não era para vol-
tar para casa. 

FOI PRESO

Idoso ameaça mulher 
e descata policiais

OCORRÊNCIAS

Agressor tem pernas amarradas 
e é algemado ao resistir à prisão

A jovem conseguiu que um 
funcionário emprestasse o 
controle do portão da marce-
naria, que fica nos fundos do 
terreno, para que pudesse ter 
acesso à residência. 

Ela acionou uma guarni-
ção da Polícia Militar que a 
acompanhou até o imóvel. Ao 
ver os pms, o idoso, que estava 
bastante exaltado, tentou ex-
pulsá-los e passou a xingá-los. 

Na delegacia, a prisão foi 
confirmada. A fiança de R$ 
1,2 mil não foi paga e ele ficou 
detido.

Uma briga de casal, na noite 
desta sexta-feira, 9, terminou 
com o homem, de 31 anos, 
algemado e com as pernas 
amarradas pelo próprio cinto, 
após ofender policiais milita-
res e resistir à prisão. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima, de 41 anos, 
acionou a guarnição depois 
que o amásio, que estava alte-
rado, começar a quebrar obje-
tos na residência, no Jardim 
Nazareth, em Rio Preto. 
O suspeito teria ameaçado a 
companheira e dito que a jo-
garia para fora da residência 
assim que a viatura fosse em-
bora. 
No Plantão, acompanhado do 
advogado, o agressor negou 
as acusações e alegou que foi 
vítima de violência física por 
parte dos policiais. 
O delegado confirmou a pri-
são em flagrante por ame-
aça, resistência e violência 
doméstica e arbitrou fiança 
de R$ 1,2 mil, que foi paga. 
O autuado, que tem antece-
dentes criminais, vai respon-
der a processo em liberdade. 

Roubo
Policiais militares de Rio Pre-
to prenderam em flagrante, no 
final da tarde desta sexta-fei-
ra, 9, um homem, de 30 anos, 
acusado de roubar dez barras 
de chocolate de um serv festas 
na avenida Alberto Andaló, e 
de ameaçar o funcionário, de 
18 anos, com uma faca. 
A vítima contou que estava 
no andar térreo do prédio e 
o patrão, de 33 anos, na par-
te superior, quando percebeu 

que o acusado havia pego os 
doces e tentava fugir. 
O jovem foi atrás do suspeito, 
que lhe apontou a arma bran-
ca. A faca caiu no chão e o cri-
minoso desferiu um soco no 
rapaz. O comerciante apare-
ceu para ajudar o funcionário 
e o bandido fugiu. 
Em patrulhamento, os pms 
viram o indiciado nos trilhos 
do trem. O assaltante jogou a 
faca e os chocolates, os quais 
acabaram apreendidos.

Idoso foi preso levado para o Plantão Policial

Polícia teve que amarrar o acusado; caso registrado no Plantão

Um rio-pretense morreu 
carbonizado e cinco pessoas 
foram socorridas para hospi-
tais e UPAs de Rio Preto, às 
18h30 desta sexta-feira, 9, de-
pois que um incêndio atingiu 
vários apartamentos de um 
prédio no Jardim Marajó. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, vizinhos sentiram chei-
ro de queimado onde morava 

Rio-pretense morre carbonizado 
e cinco ficam feridos em incêndio

EM PRÉDIO

Hewersson Farias Rocha, de 41 
anos, e acionaram o Corpo de 
Bombeiros. 

A dona de casa, de 62 anos, 
mãe da vítima, disse à Polícia 
Militar que por volta das 16 ho-
ras deixou comida pronta para 
o filho, que estava embriagado, 
e depois de duas horas recebeu 

um chamado da portaria in-
formando que o apartamento 
estava pegando fogo. 

Várias viaturas do Corpo de 
Bombeiros foram mobilizadas. 
Rocha foi encontrado morto. 

Durante a ação de combate 
às chamas, foram arrombadas 
as portas de 12 apartamentos 

para verificar se havia novos 
focos de incêndio dentro dos 
imóveis. 

O estado de saúde dos cinco 
feridos não havia sido divul-
gado até o fechamento desta 
matéria. As causas do incêndio 
seguem sendo investigadas 
pela Polícia Civil.

Vizinhos sentiram cheiro 
de queimado onde mo-
rava a vítima de 41 anos 
e acionaram o Corpo de 
Bombeiros.

Rio-pretense morre carbonizado e cinco pessoas são socorridas em incêndio em prédio

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Roubada com faca
Um desconhecido, armado 

com faca, roubou a bolsa de 
uma jovem, de 26 anos, às 
23h30 de quinta-feira, 8. 

Registro
O crime foi registrado pela 

vítima, na tarde de ontem, 9, 
na Central de Flagrantes de 
Rio Preto. 

Caminhava

Para os policiais, a pedestre 
disse que caminhava por uma 
rua do bairro Jaguaré quando 
o marginal apareceu e a amea-
çou com a arma branca. 

Com medo, ela entregou 
a bolsa, que continha celular, 
blusa de frio e R$ 14. 

O bandido fugiu para rumo 
ignorado. 

O 3º DP ficou encarregado 
de investigar o roubo. 

PEDESTRE

Caso será investigado pela Polícia Civil

Motorista de 
aplicativo é 
feito refém 
por 2 horas

Um motorista de apli-
cativo, de 25 anos, teve o 
celular roubado e foi feito 
refém por aproximada-
mente 2 horas após ser 
rendido por um crimi-
noso que segurava uma 
arma de fogo e tinha um 
revólver na cintura. 

A vítima procurou a 
Central de Flagrantes, 
no final da tarde desta 
sexta-feira, 9, e disse que 
foi chamada para uma 
corrida por uma moça. 

Quando chegou no 
Solo Sagradoa jovem en-
trou no carro e o marginal 
veio correndo em direção 
ao veículo. 

Ao ver o homem, a 
passageira desapareceu. 
O bandido ameaçou o 
motorista, pegou R$ 50 
de sua carteira e orde-
nou que fosse até a zona 
do meretrício para com-
prar pinos de cocaína. 
Depois de adquirir e con-
sumir o entorpecente o 
assaltante mandou a ví-
tima circular pelo bairro. 

Da REDAÇÃO

Durante a ação de 
combate às chamas, 
foram arromba-
das as portas de 12 
apartamentos para 
verificar novos fo-
cos de incêndio.

Acidente e CNH falsa
Um acidente entre um 

Hyundai HB20 e uma Honda 
CG 125 Titan, por volta das 
18h45 desta sexta-feira, 9, na 
rodovia Délcio Custódio da Sil-
va,  deixou o piloto ferido. Ele 
também foi indiciado por uso 
de documento falso. De acordo 
com o boletim de ocorrência, o 
acusado não teria respeitado 
a distância mínima de segu-
rança e colidido na traseira do 

automóvel, cuja motorista, de 
31 anos, teria sinalizado con-
versão à esquerda, reduzindo 
velocidade. 

O motociclista foi levado 
para a UPA Jaguaré e enquan-
to os policiais militares rodo-
viários registravam a colisão 
desconfiaram da autenticidade 
da CNH. Ao consultarem o sis-
tema descobriram que o piloto 
não é habilitado. 

RODOVIA

SE DEU MAL

Celular furtado em casa de 
prostituição entrega jovem

Um jovem, de 26 anos, 
foi preso em flagrante por 
policiais militares, na tarde 
desta sexta-feira, 9, após 
furtar um celular de uma 
casa de prostituição, no Jar-
dim Paraíso, em Rio Preto, 
onde estava pernoitando. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima, de 
19 anos, estava procurando 
o aparelho quando a guarni-
ção chegou no endereço com 
o acusado. 

O suspeito foi abordado 
pela Polícia Militar quando 
caminhava na rua Valdomi-
ro Lopes da Silva e demons-
trou nervosismo ao ver via-

tura. Como não conseguiu 
desbloquear o telefone, os 
pms desconfiaram de que 
havia algo errado. 

Interrogado, ele negou 
a prática de crime e revelou 
onde estava dormindo. Ao 
ver o aparelho, a sua pro-
prietária o reconheceu e o 
rapaz acabou confessando 
que é dependente químico 
e num momento de absti-
nência praticou o furto para 
trocar o celular por drogas. 

Na delegacia de plan-
tão, a prisão foi convertida 
em preventiva e o autuado 
levado para a carceragem 
rio-pretense. 

Um jovem, de 26 anos, foi preso em flagrante por policiais militares
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TRABALHO

Posto Móvel estará atendendo 
na praça nesta terça e quinta

A Secretaria do Trabalho e 
do Emprego da Prefeitura de 
Rio Preto levará o Balcão de 
Empregos Itinerante à região 
Central na próxima semana. 
De terça a quinta-feira (13 a 
15), o serviço móvel se instala 
na Praça Dom José Marcon-
des, das 9h30 às 16h. 

Além do atendimento pa-
drão, com cadastro e impres-
são de currículos e direciona-
mento às centenas de vagas do 
Balcão de Empregos, será rea-
lizado processo seletivo para 
contratação imediata numa 
usina da região. A empresa 
disponibilizará transporte di-
ário, gratuito, de Rio Preto até 
o local de trabalho. Os interes-
sados deverão comparecer com 
documentos pessoais, como 

RG, CPF, algum comprovante 
de residência e, se possível, 
carteira de trabalho. O atendi-
mento é gratuito, com retirada 
de senha até 15h. O Balcão de 
Empregos Itinerante está em 
operação desde março deste 
ano e tem o objetivo de levar 

O primeiro evento após a 
reforma do Centro Esportivo 
do Eldorado após a reforma é 
neste sábado (10) e domingo 
(11). São os Jogos Regionais 
do estado que está em sua a 
posta 64ª edição. As disputas 
começam às 8h. O local passou 
por reforma e, desde 2020, 
não recebia jogos oficiais. 

O secretário Fábio Mar-
condes (PL) disse que “após a 
reforma do Centro Esportivo, 
Rio Preto ganha uma pista 

NO ELDORADO

Pista de atletismo é reinaugurada  
de Primeiro Mundo. A obra 
ainda contemplou melhorias 
nas arquibancadas, vestiários, 
academias e ajustes de acessi-
bilidade.” Esta etapa terá atle-
tas das cidades de Araçatuba, 
Pereira Barretos, Jales, Votu-
poranga, Fernandópolis, An-
dradina, Catanduva, Mirassol, 
Ouroeste, Tanabi, Birigui, Ilha 
Solteira, São José do Rio Preto, 
e as outras que pertencem à 6ª 
Região do Estado. A obra, que 
recebeu recursos federais, teve 

investimentos de R$ 7,6 mi-
lhões. A pista passou por recu-
peração, revitalização, recebeu 
novo revestimento, iluminação 
especial e receberá o nome do 
professor Aristides Junqueira 
Neto, o Tide, ex-integrante da 
Comissão Técnica da Seleção 
Brasileira de Atletismo. 

“Iremos homenagear um 
atleta que por muitos anos 
utilizou a pista do Eldora-
do para treinar os principais 
atletas da modalidade, como 

por exemplo o Duda, que re-
presentou Rio Preto em vários 
campeonatos mundiais e Jogos 
Olímpicos”, relembrou o pre-
feito Edinho Araújo. 

O Complexo Esportivo In-
tegrado do Eldorado atende 
800 pessoas. Realiza desde a 
iniciação esportiva até o pú-
blico da terceira idade. Tem 
as modalidades de atletismo, 
basquete, dança, ginástica, 
hidroginástica, judô, karatê e 
natação.

os serviços da Secretaria do 
Trabalho e do Emprego às dez 
regiões da cidade, facilitando o 
acesso daqueles que enfrentam 
dificuldade de locomoção ao 
acesso ao sistema online (www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos). 

Mais de 136 mil estudan-
tes e ex-estudantes aderiram 
à renegociação das dívidas 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) em nove 
meses de parcelamento es-
pecial, divulgou hoje (9) a 
Caixa Econômica Federal. 
Até agora, foram concedidos 
R$ 3,7 bilhões em descontos. 

Descontos
Instituída pela Medida 

Provisória (MP) 1.090, edi-
tada em 30 de dezembro do 
ano passado, a renegociação 
especial permite o parcela-
mento ou a liquidação do 
saldo devedor do Fies com 
descontos que podem che-
gar a 99%. A renegociação 
poderá ser pedida até 31 de 
dezembro deste ano e segui-
rá as regras da Resolução 
51/2022, publicada em julho 
e que permite o parcelamen-
to dos débitos com descontos 
de 12% a 99%, dependendo 
do tempo de atraso.

Fies renegocia

Divulgação

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

Lavínia Vlasak participa de 18 programas da televisão. Ela fez par-
te do elenco da novela Rei do Gado. Vale lembrar que em Rio 
Preto tem uma princesinha que se chama Lavínia Paschoalão.

HOMENAGEM - Os meus sentimento a família de Faiçal Cais. A 
sociedade ficou muito entristecida com esse falecimento de Fai-
çal. Uma perda irreparável na sociedade. Meus mais profundos 
sentimentos à família e aos amigos.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA - A coluna gostaria de parabeni-
zar Colemar, diretor social do Automóvel Clube, por mais um ano 
de vida. Feliz aniversário.

SETEMBRO AMARELO - O mês de setembro é marcado pelas 
campanhas de prevenção ao suicídio. Desde 2014, a campanha, 
idealizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, é realizada 
anualmente a fim de ajudar aquelas pessoas que não estão bem. 
O lema deste ano é “A vida é a melhor escolha”. De acordo com 
a OMS, são registrados no Brasil 14 mil casos de suicídio por ano, 
o que mostra a importância das ações. Apesar de setembro, es-
pecialistas afirmam que o cuidado com as pessoas precisam ser 
o ano todo. Se não estiver psicologicamente bem, procure ajuda!

VIRGEM 23/08 e 22/09 - Sua revolução será no campo da fé, dos 
princípios e da expansão. O momento é de romper com crenças 
limitantes que impedem a expansão. Mas deve buscar isso den-
tro de si mesmo primeiro. Se permita reavaliar no que acredita e 
como. Este semestre será útil para refazer seus planos, pensar em 
alternativas que lhe permitam mais liberdade no futuro.

NOTÍCIA TRISTE - A cantora Simony está passando por momentos 
difíceis. No mês passado, ela foi diagnosticada com um câncer no 
intestino. Em suas redes sociais, a artista dividiu com os fãs a tris-
te notícia e disse que vai iniciar um processo de terapia. Simony 
ainda comentou que tenta transformar tudo em um aprendizado.

COMEMORAÇÃO - No último dia 08 de setembro, comemoramos 
o dia de Nossa Senhora do Brasil. Na semana que passou come-
moramos também 200 anos da Independência do Brasil.

DÉFICIT DE ATENÇÃO - De acordo com especialistas, o nome 
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é bom. Fal-
ta um pouco de esclarecimento sobre o assunto.  Na verdade, a 
pessoa com TDAH tem dificuldade para controlar a atenção, por 
isso sofre com falta de motivação, com falta de finalização e com 
falta de execução.

FIM DA RESSACA - Já ouviu falar da pílula Myrkl? Se você gosta de 
bebida alcóolica, vai se interessar por ela. O medicamento foi lança-
do recentemente no Reino Unido e esgotou em menos de 24 horas. 
O sucesso se deve ao fato de o remédio combater aquela famosa 
ressaca do dia seguinte de uma bebedeira. Se a pílula entregar o 
que promete, adeus a alguns sintomas da ressaca.

ROCK IN RIO - Os famosos aproveitaram o Rock in Rio deste ano. 
Sabrina Sato enfrentou chuva para prestigiar o show de Gilberto 
Gil. A apresentadora ainda aproveitou para assistir as apresenta-
ções de Iza e Justin Bieber.

SAÚDE - Municípios ficam longe de meta de controle de diabetes 
e hipertensão. A iniciativa do governo federal passou a vincular 
parte dos repasses à melhoria dos indicadores. Por não terem 
atingido as metas do programa, os municípios deixaram de rece-
ber R$ 85,2 milhões no primeiro quadrimestre deste ano.

FRASE DA SEMANA - A ousadia dos maus é devido à omissão dos bons.

LEMBRANÇA - Roberto Leal faleceu cego, por conta de problemas 
na visão. Antes de falecer, ele gravou um CD em homenagem aos 
Mamonas Assassinas, por ter divulgado muito o nome de Portu-
gal, inclusive quando ele chegou no Brasil, foi surpreendido com 
o filho cantando uma música do grupo. Ele chegou a encontrar 
Dino é se declarou fã dos disco do grupo musical.

O renomado médico Obstetra, da diretoria do Rio Preto Automóvel 
Clube, Dr. Pedro Venturelli com a cirurgiã dentistas Mariluce.

Após três anos, a tradicio-
nal Feira de Flores e Plantas 
de Holambra retoma em Rio 
Preto. O evento é promovido 
pelo Lions Club de Rio Preto 
há 19 anos e será no Rio Preto 
Shopping Center com entrada 
franca até dia 25 de setembro. 

Para celebrar a primavera, 
setembro é um momento opor-
tuno para realizar a exposição; 
respeitada por ser a maior e 
mais tradicional exposição de 
flores e plantas ornamentais da 
região. Com arranjos e cente-
nas de opções para paisagismo, 
o evento terá preços de atacado 
para fazer a alegria dos que 
adoram esse tipo de adorno. 

Fazendo referência às colô-
nias holandesas, Holambra é 
uma cidade do interior de São 
Paulo, próximo à Campinas, 

Feira de Holambra retorna com 
entrada franca em shopping

ATÉ DIA 25

O presidente da enti-
dade, Paulo César da 
Silva, convida a popu-
lação simpatizante

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

muito famosa por ser o maior 
centro produtor de plantas e 
flores ornamentais do Brasil, 
recebendo milhares de visitan-
tes todos os anos. A Feira de 
Holambra é a maior de toda a 
América Latina. 

O presidente da entidade, 
Paulo César da Silva, convida 
a população simpatizante para 
prestigiar o evento. “Estamos 
trazendo um pouco de Holam-
bra para Rio Preto. E, além de 
prestigiar um lindo evento, as 
pessoas ainda irão colaborar 
com o nosso projeto de cria-
ção de uma cozinha industrial 
para o Instituto dos Cegos”, 
convida.

Feira de Flores e Plantas de Holambra retoma em Rio Preto.

Fotos_Divulgação

O evento é pro-
movido pelo Lions 
Club de Rio Preto 
há 19 anos e tem 
entrada franca

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1007381-31.2021.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª 
Vara Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) NAYARA CRISTINA BRUNARI, inscrita no CPF 37533647890, com endereço à Anisia Rodrigues, 1260, Sao 
Francisco, CEP 15086-230, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de Casa das Vacinas R P Ltda, alegando em síntese: A Exequente é credora da Executada da quantia de R$ 1.139,71 (um 
mil cento e trinta e nove reais e setenta e um centavos), que atualizada conforme tabela do Tribunal de Justiça (doc. anexo), 
perfaz a quantia de R$ 1.874,17 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), representadas pela(s) 
inclusa(s) duplicata(s), vencida(s) e protestada(s). Ocorre que a Executada não honrou com o pagamento do débito espelhado 
na(s) referida(s) duplicata(s) de nº(s) 544.849-1/3, 544.849-2/3 e 544.849-3/3, oriundas da(s) nota(s) fiscal(is) de nº(s) 544.849, 
tratando-se, pois, de dívida vencida e não paga. A Exeqüente empregou todos os meios hábeis no intuito de receber o seu 
crédito amigavelmente, porém, sem resultados, eis que a Executada por diversas vezes se valeu das mais diversas desculpas 
para protelar o pagamento da(s) duplicata(s) em anexo. Portanto, a Exequente não resta outra alternativa, senão propor a 
presente ação, na tentativa de reaver o seu crédito, uma vez que se trata de dívida certa, liquida e exigível. Dá-se à presente 
causa o valor de R$ 1.874,17 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos). Encontrando-se o (a) réu (ré) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento do débito e no prazo de 15 (quinze) dias para oferta de embargos a execução, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo embargada a ação, o (a) réu (ré) será 
considerado (a) revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 01 de setembro de 2022. K-09e10/09



ANIVERSÁRIO DO CDC: 32 ANOS DE DIREITOS DO 
CONSUMIDOR GARANTIDOS NA LEI

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

O Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) está 
completando 32 anos. Em 11 
de setembro de 1990 ele foi 
promulgado e entrou em vigor 
seis meses depois: em 11 de 
março de 1991. A lei federal 
nº 8.078/90, contribuiu para o 
avanço da cidadania e segue como 
uma das mais importantes para 
a garantia de direitos no Brasil. 
Mas as transformações pelas 
quais o mercado de consumo 
vem passando ao longo dos anos 
impõem cada vez mais desafios 
para que o Código se mantenha 
atual e eficiente no seu propósito 
de proteger os consumidores. 
Mas apesar de ser conhecido de 
forma geral pela população, o 
CDC tem algumas proteções que 
não são tão conhecidas, mas que 
todos deveriam saber. Por isso 
selecionamos alguns destaques do 
Código, que desde os anos 1990 
defende todos os consumidores 
brasileiros:

Direito de proteção da vida, 
saúde e segurança
O Código de Defesa do 
Consumidor garante, em 
seu artigo 6, o direito de proteção 
da vida, saúde e segurança contra 
os riscos provocados por práticas 
no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos 
ou nocivos. Neste sentido, 
os fornecedores devem ser 
transparentes quanto a possíveis 
riscos que determinados produtos 
ou serviços podem oferecer à saúde 
ou segurança, devendo orientar 
adequadamente sobre a maneira 
segura de utilizar os produtos e 
serviços. Desde 2017 o Código 
prevê no artigo 8 também que os 
fornecedores devem higienizar 
os equipamentos e utensílios 
utilizados no fornecimento de 
produtos ou serviços à disposição 
do consumidor, e informar, de 
maneira ostensiva, sobre eventuais 
riscos de contaminação.

Como saber se um preço é 
abusivo?
Muitas vezes, o reajuste do 
preço de produtos e serviços é 
feito de forma unilateral – sem 
conhecimento do consumidor. 
Portanto, pode ser considerado 
abusivo. Os fornecedores têm 
liberalidade para estipular valores, 
de forma que estes abranjam 
todos os custos que tiveram. 
Contudo, o artigo 39 do CDC 
assegura que mesmo em um 
regime de liberdade de preços, não 
haja abusos excessivos. Assim, 
os valores cobrados devem ser 
justos, retratar a real necessidade 
do mercado e respeitar a boa-fé 
entre as partes. Por isso, a empresa 
que aumentar o preço de produtos 
injustamente se aproveitando de 
situações de calamidade ou para 
auferir vantagem em momentos 
de grave crise social deve ser 
denunciada e penalizada pelas 
autoridades competentes como 
os Procons ou o Cade (órgão 
responsável pelas regras de 
concorrência).   
Já o artigo 51 do CDC proíbe 
prestadores de serviços de 
alterar unilateralmente as 
cláusulas do contrato, pois estaria 
desrespeitando o princípio do 
equilíbrio na relação de consumo. 
Qualquer modificação deve 
ser discutida previamente – ou 
seja, o consumidor deve ter 

ciência da alteração e do motivo 
que a ocasionou. Cláusulas 
que autorizem a mudança 
unilateral pelos fornecedores são 
consideradas nulas pelo CDC.

Proteção contratual
As relações de consumo 
colocam de forma antagônica 
o consumidor e o fornecedor, 
sendo o consumidor o mais 
vulnerável em razão de sua 
falta de conhecimento técnico 
sobre o serviço ou produto, e 
sua desvantagem econômica 
perante grandes empresas. 
Portanto, é necessário que se 
busque um equilíbrio dessas 
forças. O CDC foi criado para 
servir como  ferramenta legal de 
equilíbrio dessas relações, pois é 
por meio dele que a parte mais 
frágil e vulnerável, o consumidor, 
encontra seus direitos no 
momento de discutir e assinar 
contratos, e na hora de reclamar 
após sua celebração. 
Por isso, pelo artigo 46, o 
consumidor tem direito de exigir 
que lhes sejam apresentadas 
previamente todas as cláusulas e 
condições do contrato, que por 
sua vez devem ser redigidas de 
forma compreensível e serão 
sempre interpretadas da forma 
mais favorável ao consumidor 
(artigo 47). Mesmo depois de 
ter lido e assinado o contrato, as 
pessoas consumidoras poderão 
exigir a modificação das cláusulas 
contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais, 
ou mesmo sua revisão em 
decorrência de fatos posteriores 
que as tornem excessivamente 
prejudiciais, conforme permite 
o artigo 6. Nestes casos, por 
mais que estejam em contrato, as 
cláusulas podem ser modificadas 
por um juiz, ou até mesmo 
anuladas quando se mostrarem 
abusivas, com base no artigo 51.

Prometeu, tem que cumprir
É comum ouvir falar sobre 
descumprimento de oferta. Mas, 
afinal, quando ela ocorre? Essa 
prática se dá quando o fornecedor 
não cumpre o que foi prometido 
ao consumidor – não entrega 
no prazo, as características do 
produto ou do serviço não 
correspondem ao que foi dito 
etc (ex: pediu verde, entregaram 
azul). O CDC protege o cliente 
contra essa prática em seu artigo 
30, definindo que a empresa deve 
se comprometer com o que foi 
ofertado. Contudo, muita gente 
fica em dúvida quando a promessa 
não está descrita no contrato ou 
quando o documento prevê algo 
diferente do que foi dito na hora da 
venda. Mas não é só o que está no 
contrato que vale: qualquer oferta 
feita pelo fornecedor, seja por 
meio de anúncios publicitários ou 
de forma verbal pelo vendedor/ 
corretor, deve ser cumprida. E 
os artigos 34 e 48 do Código 
explica que os fornecedores estão 
vinculados a cumprir o que seus 
representantes ofereceram em 
qualquer tipo de documento, por 
mais informal que seja. 

Direito de Arrependimento
O CDC, com o intuito de proteger 
o consumidor contra as compras 
por impulso e as vendas agressivas, 
antigamente realizadas porta a 
porta e, mais modernamente, pelo 
telefone ou internet, garante 
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um direito de arrependimento nas 
compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial. Assim, 
o consumidor terá o prazo de sete 
dias para desistir do contrato a 
contar do ato de sua assinatura 
ou do recebimento do produto ou 
serviço. É que prevê o seu artigo 
49.
No exercício do direito de 
arrependimento, o fornecedor 
não poderá exigir o motivo da 
devolução, tampouco poderá 
cobrar taxas nem reter qualquer 
valor eventualmente pago pelo 
consumidor. Da mesma forma, 
a empresa não poderá fazer com 
que a pessoa tenha o ônus de levar 
o produto para a devolução pelos 
Correios ou tenha qualquer custo 
com o frete. Além disso, a loja 
também não poderá exigir que o 
produto esteja lacrado, já que para 
o consumidor exercer o direito 
de arrependimento é necessário 
o manuseio do produto, a fim 
de verificar o que exatamente 
adquiriu. Pelo fato de muitas 
empresas dificultarem o exercício 
desse direito, o consumidor 
deve sempre anotar todas as 
tentativas de comunicação com o 
fornecedor, anotando os dias e os 
horários das ligações, assim como 
os números dos protocolos de 
atendimento.

Atraso na entrega
Comprar pela internet tem suas 
vantagens, mas também envolve 
riscos. Um deles é o atraso na 
entrega do produto. Se apesar de 
todos os cuidados o produto não 
for entregue no prazo estipulado, 
é recomendável que o consumidor 
entre em contato com a loja o 
quanto antes para comunicar o 
problema e cobrar providências. 
O atraso na entrega caracteriza 
descumprimento de oferta, de 
acordo com o artigo 35 do CDC.
Nesse caso, o consumidor pode 
exigir uma das três alternativas 
seguintes: o cumprimento 
forçado da entrega; outro produto 
equivalente; ou desistir da 
compra e restituir integralmente 

o dinheiro já pago, incluindo o 
frete, e também eventuais perdas e 
danos decorrentes da demora.

Conheça os prazos para 
reclamação
Todo produto comercializado no 
Brasil tem garantia assegurada 
pelo artigo 26 do CDC, a chamada 
garantia legal. O direito de 
reclamar pelos vícios aparentes ou 
de fácil constatação, que podem 
ser percebidos de imediato pelas 
pessoas, valem por:
30 dias, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de 
produtos não duráveis;
90 dias, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de 
produtos duráveis.
Vale ressaltar que nesses casos 
de vícios de fácil percepção a 

contagem do prazo começa 
a partir da entrega efetiva do 
produto ou do término da 
execução dos serviços. Mas 
quando se tratar de vício oculto, 
o prazo inicia-se no momento em 
que ficar evidenciado o defeito, 
inclusive depois de encerrada a 
garantia contratual. Além disso, o 
prazo fica “congelado” quando:
A pessoa consumidora reclamar 
formalmente ao fornecedor de 
produtos e serviços, e enquanto 
não houver resposta negativa por 
parte deste, que por sua vez deve 
responder de forma inequívoca 
(aconselha-se a comunicação por 
carta, e-mail, pelos canais oficiais 
de atendimento ao consumidor 
que possibilitem a obtenção de 
protocolo de atendimento);
O Ministério Público houver 
instaurado inquérito civil, até seu 
encerramento.
Importante dizer que quando 
falamos de vício oculto, o prazo 
inicia-se no momento em que 
ficar evidenciado o defeito.

Troca de produtos
A troca de produtos é prática 
muito comum, principalmente 
de presentes que não serviram 
ou que não agradaram ao 
consumidor. Porém, pelo CDC, 
se o produto estiver em perfeitas 
condições, não há obrigatoriedade 
de troca. No entanto, se o lojista 
garantir a troca na hora da compra 
- o que é comum acontecer, - ele 
deve manter e cumprir com a sua 
palavra. 

Mas o consumidor deve ficar 
atento: como a troca nesses 
casos é uma decisão facultativa, 
o vendedor pode limitar a troca 
a determinados produtos a um 
período específico. Se o produto 
vier com algum defeito, as regras 
são diferentes. A empresa é 
obrigada a reparar o defeito do 
produto.
Entretanto, mesmo com defeito, 
o fornecedor não precisa trocar 
o produto imediatamente - a não 
ser que seja um artigo considerado 
essencial. Fora dessa circunstância, 
deve obedecer o prazo de reparar 
o defeito, substituindo as peças 
viciadas, em até 30 dias a contar 
da reclamação. Caso esse prazo 
não seja obedecido, de acordo 
com a determinação expressa do 
parágrafo 1º do artigo 18 do CDC, 
o consumidor tem o direito de 
escolher entre:
substituição do produto por outro 
da mesma espécie, em perfeitas 
condições de uso;
restituição imediata da quantia 
paga, monetariamente atualizada, 
sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos;
abatimento proporcional do 
preço.
Portanto, para evitar dores de 
cabeça no momento da compra, 
principalmente de presentes, 
questione sempre se o vendedor se 
aquele estabelecimento comercial 
efetua a troca de produtos sem 
defeito, bem como se há algum 
prazo determinado pela loja para 
a sua realização. 

Divulgação
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4596/2022
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: HORIVAL MARQUES DE FREITAS
COMP: 
CORR: HORIVAL MARQUES DE FREITAS
CAD Nº: 422952000
MULTA. Nº: 56629
END: R. DR. JOÃO TAJARA DA SILVA, 808, QD 04, LOTE 15, BAIRRO: JD. 
SÃO MARCO 
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: LUIZ CARLOS DE LIMA 
CORR: LUIZ CARLOS DE LIMA
CAD Nº: 321478000
MULTA. Nº: 56642
END: R. JOSÉ CASTILHO, QD 05, LOTE 12, BAIRRO: RES. SANTA ANA 
NOME: IMOBILIARIA DIMENSAO LTDA EPP
COMP:
CORR: IMOBILIARIA DIMENSAO S/C LTDA
CAD Nº: 553042007
MULTA. Nº: 56634
END: R. R, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. FELICIDADE 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA 
COMP: OSVALDO BISPO DOS SANTOS
CORR: OSVALDO BISPO DOS SANTOS
CAD Nº: 430237000
MULTA Nº: 56650
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 10, LOTE 27, BAIRRO: RES. 
SANTA REGINA 
NOME: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA 
COMP: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CORR: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CAD Nº: 312275000
MULTA Nº: 56638
END: AV. GENERAL ERNESTO GEISEL, QD F, LOTE 31, BAIRRO: PQ. SÃO 
MIGUEL
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4597/2022
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 
DO PASSEIO (CAPINAGEM E/OU VARREDURA) dentro do prazo 
estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: EDNA MARIA STAFUZZA
COMP:
CORR: EDNA MARIA STAFUZZA
CAD Nº: 105549022
MULTA Nº: 56628
END: R. CHAFIC SAAB, QD 03, LOTE 12, BAIRRO: JD. RES. FRANCISCO 
FERNANDES 
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4598/2022
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 NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas 
a contar desta publicação, nos termos da LC nº 650/21 sob pena de multa na 
forma da legislação vigente.
NOME: STEFANY CRISTINE DE ARAUJO PEREIRA
COMP: 
CORR: STEFANY CRISTINE DE ARAUJO PEREIRA
CAD Nº: 214060000
NOT. Nº: 218546
END: R. TRÊS FRONTEIRAS, QD 90, LOTE 08, BAIRRO: ELDORADO 
(1ªPARTE)
NOME: ANA CAROLINA FERREIRA PRESTES
COMP: 
CORR: ANA GABRIELA FERREIRA PRESTES
CAD Nº: 266007000
NOT. Nº: 218483
END: R. RICARDO SIQUEIRA ABREU, QD 06, LOTE 09, BAIRRO: RES. JD. 
VISTA BELA
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4599/2022
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: CARLOS DE MARQUI
COMP: SONIA REGINA CALDEIRA FERREIRA
CORR: SONIA REGINA CALDEIRA FERREIRA
CAD Nº: 238445000
NOT. Nº: 218482
END: R. ELVIRA CELESTINO CÂNDIDO, QD 04, LOTE 123, BAIRRO: PQ. 
DAS AROEIRAS
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4600/2022
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: ALFREDO PEREIRA CARVALHO
CORR: ALFREDO PEREIRA CARVALHO
CAD Nº: 345758000
NOT. Nº: 218595
END: AV. JULIO ALDO ARVATI, QD 25, LOTE 11, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: LEANDRO BARBOSA DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210892001
NOT. Nº: 218444
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END: AV. DOMINGOS FALAVINA, 515, QD 18, LOTE 11-P/, BAIRRO: JD. 
MUGNAINI
NOME: ANTONIO PEDRO CONCEICAO
COMP: 
CORR: ANTONIO PEDRO CONCEICAO
CAD Nº: 800047000
NOT. Nº: 218426
END: R. CAPITÃO DELMIRO, QD, LOTE, BAIRRO: DIST. TALHADO
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4601/2022
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: CARLOS ALBERTO SAUR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400156000
NOT. Nº: 218575
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 176, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400795000
NOT. Nº: 218576
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 241, QD 06, LOTE F-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400794000
NOT. Nº: 218577
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 237, QD 06, LOTE F-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400155000
NOT. Nº: 218578
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 168, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400153000
NOT. Nº: 218579
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 158, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: LINDOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: LINDOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA
CAD Nº: 304681000
NOT. Nº: 218569
END: R. PEDRO BORGHESAM, QD 102, LOTE 10, BAIRRO: JD. NAZARÉ
NOME: RULIAN FELIX GALISTEU
COMP: 
CORR: RULIAN FELIX GALISTEU
CAD Nº: 312482000
NOT. Nº: 218445
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, QD C, LOTE 44, BAIRRO: PQ. SÃO 
MIGUEL
NOME: ANTONIO ANTUNES JUNIOR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO ANTUNES JUNIOR
CAD Nº: 204392000
NOT. Nº: 218556
END: R. FAZENDA VELHA, 150, QD S/N, LOTE S/N, BAIRRO: VILA BOA 
ESPERANÇA
NOME: EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 207635000
NOT. Nº: 218459
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, QD 55, LOTE 09 E 10, BAIRRO: PQ. 
INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4602/2022
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: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: ALFREDO PEREIRA CARVALHO
CORR: ALFREDO PEREIRA CARVALHO
CAD Nº: 345758000
NOT. Nº: 218595
END: AV. JULIO ALDO ARVATI, QD 25, LOTE 11, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: LEANDRO BARBOSA DA SILVA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 210892001
NOT. Nº: 218444
END: AV. DOMINGOS FALAVINA, 515, QD 18, LOTE 11-P/, BAIRRO: JD. 
MUGNAINI
NOME: CARLOS ALBERTO SAUR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400156000
NOT. Nº: 218575
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 176, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400795000
NOT. Nº: 218576
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 241, QD 06, LOTE F-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400794000

NOT. Nº: 218577
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 237, QD 06, LOTE F-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400155000
NOT. Nº: 218578
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 168, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400153000
NOT. Nº: 218579
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 158, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: ALOISIO FRANCISCHETTI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201510000
NOT. Nº: 218461
END: R. RAUL DE CARVALHO, 2802, QD 13, LOTE 03, BAIRRO: SANTOS 
DUMONT
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: CHEIRLA CIVIDANES GENARCKI BRANDT
CORR: CHEIRLA CIVIDANES GENARCKI BRANDT
CAD Nº: 430239000
NOT. Nº: 218554
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 10, LOTE 29, BAIRRO: RES. 
SANTA REGINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: WLADIMIR HENRIQUE SILVESTRE
CORR: WLADIMIR HENRIQUE SILVESTRE
CAD Nº: 430238000
NOT. Nº: 218555
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 10, LOTE 29, BAIRRO: RES. 
SANTA REGINA
NOME: MANOEL ALVES FERRASOL
COMP: 
CORR: MANOEL ALVES FERRASOL
CAD Nº: 604642000
NOT. Nº: 218548
END: R. DAS ACÁCIAS, QD C, LOTE 28, BAIRRO: PARK AZUL
NOME: GUILHERME HENRIQUE PERES
COMP: 
CORR: TAMIRIS PERES
CAD Nº: 272187000
NOT. Nº: 218541
END: R. NEUZA DA SILVA AURELIANO, QD 5, LOTE 24, BAIRRO: RES. 
MARIO DE MATTOS
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: ADEVANIR ALVES URENHA ESPOLIO DE
CORR: ADEVANIR ALVES URENHA ESPOLIO DE
CAD Nº: 248458000
NOT. Nº: 218507
END: R. WALTER CARLOS ARAÚJO, QD 10, LOTE 28, BAIRRO: JARDIM 
BIANCO
NOME: ROGERIO BENEDITO DA SILVA
COMP: 
CORR: LIDIVINA BIANCO DA SILVA
CAD Nº: 248615000
NOT. Nº: 218501
END: R. VALDOMIRO DE OLIVEIRA, QD 08, LOTE 04, BAIRRO: JARDIM 
BIANCO
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: CRISTIANE DESCIO
CORR: CRISTIANE DESCIO
CAD Nº: 248332000
NOT. Nº: 218493
END: AV. CARLOS FERNANDES, QD 02, LOTE 08, BAIRRO: JARDIM 
BIANCO
NOME: JOSE ARNALDO BIANCO
COMP: CARLOS FERREIRA PESSOA
CORR: CARLOS FERREIRA PESSOA
CAD Nº: 248364000
NOT. Nº: 218489
END: R. JAYME LUIS DA SILVA, QD 01, LOTE 15, BAIRRO: JARDIM BIANCO
NOME: SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA
COMP: RICARDO ALBERTINI GRESPAN
CORR: RICARDO ALBERTINI GRESPAN
CAD Nº: 259756000
NOT. Nº: 218471
END: AV MARIA AUXILIADORA FELIPE, QD 01, LOTE 15, BAIRRO: JARDIM 
BIANCO
NOME: CARLOS DE MARQUI
COMP: SONIA REGINA CALDEIRA FERREIRA
CORR: SONIA REGINA CALDEIRA FERREIRA
CAD Nº: 238445000
NOT. Nº: 218482
END: R. ELVIRA CELESTINO CÂNDIDO, QD 04, LOTE 123, BAIRRO: PQ. 
DAS AROEIRAS
NOME: STEFANY CRISTINE DE ARAUJO PEREIRA
COMP: 
CORR: STEFANY CRISTINE DE ARAUJO PEREIRA
CAD Nº: 214060000
NOT. Nº: 218546
END: R. TRÊS FRONTEIRAS, QD 90, LOTE 08, BAIRRO: ELDORADO 
(1ªPARTE)
NOME: ANTONIO PEDRO CONCEICAO
COMP: 
CORR: ANTONIO PEDRO CONCEICAO
CAD Nº: 800047000
NOT. Nº: 218426
END: R. CAPITÃO DELMIRO, QD, LOTE, BAIRRO: DIST. TALHADO
NOME: RULIAN FELIX GALISTEU
COMP: 
CORR: RULIAN FELIX GALISTEU
CAD Nº: 312482000
NOT. Nº: 218445
END: AV. OLINDA LORIA KHAUAN, QD C, LOTE 44, BAIRRO: PQ. SÃO 
MIGUEL
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES EMCOP 
LTDA
COMP: ANISIO FERREIRA
CORR: ANISIO FERREIRA
CAD Nº: 210912205
NOT. Nº: 218465
END: R. JOSÉ MASTRICHI, 245, QD A, LOTE 07, BAIRRO: JD. MARAJÓ I
NOME: CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA
COMP: EDUARDO RUFINO DA ROCHA
CORR: EDUARDO RUFINO DA ROCHA
CAD Nº: 256001000
NOT. Nº: 218523
END: R. JOSÉ APARECIDO PINTO, QD 03, LOTE 25, BAIRRO: RES. J. 
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MACEDO
NOME: RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS EMPREENDIMENTOS E INCO
COMP: ELISA RINCON VIEIRA
CORR: ELISA RINCON VIEIRA
CAD Nº: 272145000
NOT. Nº: 218537
END: R. MARIO RODRIGUES CANDEO, QD 04, LOTE 17, BAIRRO: RES. MARIO DE MATTOS
NOME: LINDOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA
COMP: 
CORR: LINDOLFO RODRIGUES DE ALMEIDA
CAD Nº: 304681000
NOT. Nº: 218569
END: R. PEDRO BORGHESAM, QD 102, LOTE 10, BAIRRO: JD. NAZARÉ
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4603/2022
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: ANA CAROLINA FERREIRA PRESTES
COMP: 
CORR: ANA GABRIELA FERREIRA PRESTES
CAD Nº: 266007000
NOT. Nº: 218483
END: R. RICARDO SIQUEIRA ABREU, QD 06, LOTE 09, BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA
NOME: ANTONIO ANTUNES JUNIOR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO ANTUNES JUNIOR
CAD Nº: 204392000
NOT. Nº: 218556
END: R. FAZENDA VELHA, 150, QD S/N, LOTE S/N, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA
NOME: ABADIA APARECIDA DE MENEZES PALMEIRA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 252760000
NOT. Nº: 218468
END: R. MARCELO ALESSANDRO CAVALLINI, 106, QD 43, LOTE 08, BAIRRO: PQ. NOVA ESPERANÇA
NOME: ESDRAS CORDEIRO MARCHESINI
COMP: 
CORR: ESDRAS CORDEIRO MARCHESINI
CAD Nº: 432151000
NOT. Nº: 218452
END: R. MARIA DE LOURDES DE JOÃO, 598, QD 19, LOTE 30, BAIRRO:PQ. RES. DA FRATERNIDADE
NOME: EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 207635000
NOT. Nº: 218459
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, QD 55, LOTE 09 E 10, BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4604/2022
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: ALOISIO FRANCISCHETTI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201510000
NOT. Nº: 218461
END: R. RAUL DE CARVALHO, 2802, QD 13, LOTE 03, BAIRRO: SANTOS DUMONT
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4605/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente edital e 
abaixo relacionado: Para Construção de mureta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da LEI 9692/06 E LC 650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: GUILHERME HENRIQUE PERES
COMP: 
CORR: TAMIRIS PERES
CAD Nº: 272187000
NOT. Nº: 218540
END: R. NEUZA DA SILVA AURELIANO, QD 5, LOTE 24, BAIRRO: RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4606/2022
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: APARECIDA MOLINA OLIVEIRA
COMP: 
CORR:
CAD Nº: 209316000
MULTA Nº: 56664
END: R. SALDANHA MARINHO, 1923, QD E, LOTE 01P/, BAIRRO: VILA DIVA
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4607/2022
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: FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 435451000
MULTA. Nº: 56633
END: R. DR. LUIZ FERNANDO HAIKEL, 417, QD 7, LOTE 32, BAIRRO: RESIDENCIAL DA FRATERNIDADE 2
NOME: OTAVIO ASSAD NEGRELLI
COMP: 
CORR: OTAVIO ASSAD NEGRELLI
CAD Nº: 207659000
MULTA. Nº: 56660
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, 1854, QD 200, LOTE HP/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: SEBASTIÃO JOSE SOLIMENES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 307787000
MULTA. Nº: 56653
END: R. ITANHAÉM, 561, QD 11A, LOTE C, BAIRRO: VILA PROGRESSO
NOME: FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA
COMP: 
CORR: FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA
CAD Nº: 435451000
MULTA. Nº: 56633
END: R. DR. LUIZ FERNANDO HAIKEL, 417, QD 7, LOTE 32, BAIRRO: RES. DA FRATERNIDADE 2
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4608/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLICO dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: SILVANA NEVES NETTO
CORR: SILVANA NEVES NETTO
CAD Nº: 345096000
MULTA. Nº: 56513
END: R. NATAL DUMBRA, QD 04, LOTE 32, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4609/2022
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: IMOBILIARIA DIMENSAO LTDA EPP
COMP:
CORR: IMOBILIARIA DIMENSAO S/C LTDA
CAD Nº: 553042007
MULTA Nº: 56635
END: R. R, QD, LOTE, BAIRRO: FAZ. FELICIDADE 
NOME: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA
COMP: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CORR: ALINE APARECIDA DIOGO BORGES
CAD Nº: 312275000
MULTA Nº: 56639
END: AV. GENERAL ERNESTO GEISEL, QD F, LOTE 31, BAIRRO: PQ. SÃO MIGUEL
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4610/2022
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 30/09/2022
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: FERNANDO ANTONIO JORGE
COMP: 
CORR: 
CAD: 101466000
TAXA REF: 55300
END: R. BENJAMIN CONSTANT, 3586, QD 78, LOTE DATA AP/, BAIRRO: CENTRO
PROP: DIRCE BENETE BARCO
COMP: 
CORR: 
CAD: 104347000
TAXA REF: 55241
END: R. BENJAMIN CONSTANT, 4106, QD 46, LOTE 07, BAIRRO: VILA IMPERIAL
PROP: CLUBE SIRIO BRASILEIRO
COMP: 
CORR: CLUBE SIRIO BRASILEIRO
CAD: 100576000
TAXA REF: 54161
END: R. VOLUNTÁRIOS DE SÃO PAULO, 2935, QD 27, LOTE FP/, BAIRRO: CENTRO
PROP: AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 201319000
TAXA REF: 53968
END: AV. DOS ESTUDANTES, 2605, QD 05, LOTE A, BAIRRO: VILA AEROPORTO
PROP: JULIO MASSAO ITO FILHO
COMP: 
CORR:
CAD: 102320000
TAXA REF: 53079
END: R. SALDANHA MARINHO, 3344, QD 11, LOTE CP -DP, BAIRRO: CENTRO
PROP: AFIZ NASSIF, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: AFIZ NASSIF, ESPOLIO DE
CAD: 201741000
TAXA REF: 52662
END: R. FRITZ JACOB, 1028, QD 184, LOTE C- EP/ - FP, BAIRRO: BOA VISTA
PROP: MANOEL GOMES, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: IMOBILIARIA TEBAR S/S LTDA
CAD: 401787000
TAXA REF: 52897
END: AV. DA SAUDADE, 3624, QD 07, LOTE E, BAIRRO: VILA SANTA CRUZ
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4611/2022
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 23/09/2022.
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: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: ARQUIMEDES MAURICIO DO NASCIMENTO
CORR: ARQUIMEDES MAURICIO DO NASCIMENTO
CAD: 3-45192-000
TAXA REF: 56229
END: R. ALBERTINA GONÇALVES DO NASCIMENTO, QD 07, LOTE 11, SETVALLEY
PROP: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: JOSIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
CORR: JOSIELE DOS SANTOS OLIVEIRA
CAD: 3-45473-000
TAXA REF: 56227
END: R. NATAL DUMBRA, QD 15, LOTE 21, SETVALLEY
PROP: ANTONIO BOTINO JUNIOR, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ANTONIO BOTINO JUNIOR, ESPOLIO DE
CAD: 2-00786-000
TAXA REF: 56029
END: R. PRESCILIANO PINTO, 751, QD 119, LOTE P/B E P/D, BOA VISTA
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
 
Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4612/2022
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 30/09/2022.
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: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CAD: 4-36246-000
TAXA REF: 56243
END: R. SAULO DE OLIVEIRA, QD 33, LOTE 17, RES. DA FRATERNIDADE 2
PROP: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
COMP: 
CORR: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
CAD: 2-54564-000
TAXA REF: 55880
END: R. SÔNIA MARIA SALES BISPO, QD 10, LOTE 19, RECANTO DUAS VENDAS
PROP: SERGIO HENRIQUE FURTADO PIMENTA
COMP: 
CORR: SERGIO HENRIQUE FURTADO PIMENTA
CAD: 2-07105-000
TAXA REF: 55509
END: R. EXPEDICIONÁRIOS, 1673, QD 228, LOTE AP/ - CP/, BOA VISTA
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Inspetor Fiscal de Posturas
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 23/2022 – 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

2019224719 ARMANDO WATANABE 
JUNIOR

SCAMATTI E SELLER 
INVESTIMENTOS 02 S/A

PARCIALMENTE 
PROCEDENTE – 

SUBMETIDO A REEXAME 
NECESSÁRIO

2019224728 ARMANDO WATANABE 
JUNIOR

SCAMATTI E SELLER 
INVESTIMENTOS 02 S/A IMPROCEDENTE

2019224739 ARMANDO WATANABE 
JUNIOR

SCAMATTI E SELLER 
INVESTIMENTOS 02 S/A IMPROCEDENTE

2021208460 GABRIELI MARTINS 
FREGONEZ

ARGEU SJRP 187 
AGROPECUÁRIA LTDA EXTINTO

202159445 MARIA JOSE DE PAULA MARIA JOSE DE PAULA IMPROCEDENTE

202257630 MANOEL GOMES 
MONTEIRO MANOEL GOMES MONTEIRO PROCEDENTE

202216918 JOSÉ VERALDI JOSÉ VERALDI

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2019314585 HETE FELTRIN DE FREITAS ODEMAR DE FREITAS IMPROCEDENTE

202263887 LUIZ UMBELINO LUIZ UMBELINO

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2022139387 MARIA REGINA DE 
CARVALHO PINHEL

MARIA REGINA DE CARVALHO 
PINHEL EXTINTO

2021297705 LAURO TRISTAO DE LIMA LAURO TRISTAO DE LIMA PROCEDENTE

2022158121 SERGIO SEBASTIAO 
CANDIDO SERGIO SEBASTIAO CANDIDO NÃO CONHECIDO

2021347220 ROSALINA VIEIRA ROSALINA VIEIRA PROCEDENTE

202286238 SILVIA HELENA TOGNOLI SILVIA HELENA TOGNOLI

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

2022161225 GILBERTO TAVARES DE 
MELO GILBERTO TAVARES DE MELO EXTINTO

2022212530 JOSE HELENO DOS 
SANTOS JOSE HELENO DOS SANTOS

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

202284725 EDMAR BELAPARTE DA 
SILVA EDMAR BELAPARTE DA SILVA

30 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

202192158 DIEGO VINICIUS PINHEIRO DIEGO VINICIUS PINHEIRO IMPROCEDENTE

São José do Rio Preto, 9 de setembro de 2022

RAFAEL FABRÍCIO BRUMATO
AGENTE ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO

PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI
COORDENADOR EXECUTIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO

Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas de São José do Rio Preto
Edital de Convocação
Ficam convocadas as Entidades Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas sediadas nas cida-
des de Adolfo, Altair, Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D’Oeste, Auriflama, 
Bady Bassit, Bálsamo, Buritama, Cardoso, Catanduva, Catiguá, Cedral, Cosmorama, Dirce 
Reis, Dolcinópolis, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, 
Guapiaçu, Guaraci, Guarani D’Oeste, Guzolândia, Ibirá, Icem, Indiaporã, Irapuã, Itajobi, Jaci, 
Jales, José Bonifácio, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Mendonça, Meridiano, 
Mira Estrela, Mirassolândia, Monções, Monte Aprasivel, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoã, 
Nova Aliança, Nova Granada, Nova Luzitânia, Novo Horizonte, Olímpia, Onda Verde, Orindi-
úva, Palestina, Palmeira D’Oeste, Paranapuã, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pereira Barreto, 
Planalto, Poloni, Pontes Gestal, Populina, Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa 
Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D’Oeste, Santana da Ponte Pen-
sa, São Francisco, São João das Duas Pontes, São José do Rio Preto, Sebastianópolis do 
Sul, Sud Menuci, Tabapuã, Tanabi, Três Fronteiras, Turiúba, Turmalina, Uchoa, União Pau-
lista, Urânia, Urupês, Valentim Gentil e Votuporanga para Assembléia Geral Extraordinária a 
ser realizada no dia 20 de Setembro de 2022 (terça-feira), na própria sede do SINDICATO 
DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTRÓPICAS E RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO – SINBFIR, sito a Rua Orsini Dias de Aguiar, n. 186, Jardim Alvorada, CEP. 
15.020-070, próximo ao bairro Alto Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto, Estado 
de São Paulo, às 16:00 horas em primeira convocação e, em segunda convocação às 16:30, 
para tratar da seguinte Ordem do Dia – Exame, Discussão e Aprovação da Pauta de Rei-
vindicações da Categoria Profissional, representada pelos SINDICATO DOS TECNICOS E 
AUXILIARES EM RADIOLOGIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO E REGIAO/SINTAR, com 
data base em 01 de dezembro, e SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO/ SEESP, com data base em 01 de setembro. São José do Rio Preto, 11 de setembro 
de 2.022. Jaime Marques Rodrigues – Presidente.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. MATHEUS SIMEI RIBEIRO e BEATRIZ DE ANDRADE PEREIRA FAGUNDES, sendo ELE filho de JOÃO 
BATISTA PEREIRA RIBEIRO e de MARA PERPETUA SIMEI RIBEIRO e ELA filha de OSVALDO PEREIRA FAGUN-
DES JUNIOR e de VERA LUCIA DE ANDRADE PEREIRA FAGUNDES;
2. LUIZ PAULO TREVELATO e THAINÁ APARECIDA BARBOZA OLIVEIRA, sendo ELE filho de PEDRO 
LUIZ TREVELATO e de SÔNIA MARIA PEREIRA COUTINHO TREVELATO e ELA filha de NILCEU MARQUES DE 
OLIVEIRA e de SONIA APARECIDA BARBOZA;
3. ALBERTO DE ASSIS PAULINO e MARIA JOSÉ PEREIRA, sendo ELE filho de VALDOMIRO FRANCIS-
CO PAULINO e de HORACINA CANDIDA PAULINO e ELA filha de CRISPIM PEREIRA DE ALMEIDA e de ANTONIA 
TOMAS;
4. LUCAS ALEXANDRE LUCIO LOPES e JESSICA MASSONI AMBROSIO, sendo ELE filho de CARLOS 
ALEXANDRE LUCIO LOPES e de ANDREIA NEVES LOPES e ELA filha de MILTON ROBERTO AMBROSIO e de 
MARIA AMELIA MASSONI GONÇALVES AMBROSIO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 08/09/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas 
Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 
1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. GUSTAVO DE OLIVEIRA FREITAS e THAYNA MARCELA CUSTODIO DA SILVA, sendo ELE filho de 
CLAUDIA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA FREITAS e ELA filha de VLADIMIR ROBERTO DA SILVA e de DAIA-
NA ALVES CUSTODIO;
2. FABIO ROCHA ATAIDES e BRUNA NAIR PRATES DA SILVA, sendo ELE filho de JOSE FERREIRA 
ATAIDES e de LINDACI SILVA ROCHA e ELA filha de JAIR JOSÉ DA SILVA e de VANIA APARECIDA PRATES DA 
SILVA;
3. RUBENS VILAGELIM DOS SANTOS e GABRIELLA NUNES PEDREIRO, sendo ELE filho de ROBERTO 
CARLOS DOS SANTOS e de DENILSA VILAGELIM DOS SANTOS e ELA filha de JUVENAL PEDREIRO FILHO e 
de VANUSA NUNES DOS SANTOS PEDREIRO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/09/2022
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Comediante e Youtuber Whindersson 
Nunes volta a Rio Preto com novo show

O comediante Whinders-
son Nunes se apresenta em São 
José do Rio Preto no dia 24 de 
setembro, sábado, às 21 horas, 
em uma única sessão. Será no 
Centro Regional de Eventos 
que ele vem com seu novo 
show “Isso não é um culto”.

Na apresentação, Whin-
dersson convida para uma 
reflexão sobre as mudanças 
que vêm acontecendo no mun-
do, conta histórias divertidas, 

canta e aborda o universo 
religioso com sua visão única. 

O espetáculo, que está per-
correndo todo o Brasil e o 
exterior, é uma homenagem 
aos fãs que encontram nas 
apresentações do comediante 
forças para superar dificul-
dades. 

Segundo fontes confiáveis, 
a apresentação dele aqui em 
Rio Preto será a última da 
temporada. Ele, após, irá tirar 
um ano sabático. 

Os ingressos, que vão de 
R$ 60 a R$ 250, são vendidos 
divididos em quatro setores: 
Cadeira A, Cadeira B, Arqui-

bancada Inferior e Arquiban-
cada Superior. Todos estão à 
venda, online pelo site Ingres-
so Digital ou na loja Cute Case 
do Riopreto Shopping. 

Os portões abrem às 19h, e 
o show tem início às 21h. 

A realização do evento leva 
é da EV7 Produções.

Comediante Whindersson Nunes volta a Rio Preto com novo show
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Ele se apresenta 
no Centro Regio-
nal de Eventos, em 
uma única sessão 
às 21 horas

TEATRO

“Gato Galático Show” 
acontece neste domingo 
em Rio Preto 

O Teatro Paulo Moura traz 
para Rio Preto hoje o espetácu-
lo “Gato Galático Show”, com 
sessão às 15h. O show tem como 
protagonista Ronaldo Souza, 
conhecido como o Gato Galác-
tico, cujo canal no YouTube tem 
mais de 16 milhões de fãs. Ele é 
um artista múltiplo, que conse-
gue mesclar arte, dramaturgia, 
desafios espontâneos e muita 
música. Agora, pela primeira 
vez, o público que o acompa-
nha há 9 anos poderá assistir a 
um show ao vivo, com músicas 
inéditas e participações mais 
que especiais. O “Gato Galác-
tico Show” é uma experiência 
transmídia que aproxima os 
fãs de seu ídolo, por meio de 
lições valiosas sobre amizade, 
coragem e criatividade.

DivulgaçãoDa REPORTAGEM

EU DE VOCÊ

Atriz Denise Fraga se apresenta no Teatro Sesc 

Dia 14, às 21h, o teatro do 
Sesc Rio Preto recebe a atriz De-
nise Fraga, com o espetáculo 
“Eu de Você”, que parte de 

Da REPORTAGEM entrevistas e depoimentos para 
trazer histórias reais, mesclan-
do palco, plateia, fato e ficção. 
Os ingressos variam de R$ 9 
a R$ 30 e estão disponíveis 
à venda deDES quinta-feira, 

dia 8, somente de forma pre-
sencial nas bilheterias das 
unidades do Sesc. Os ingressos 
online, que tiveram sua venda 
iniciada dia 6, terça, já se esgo-
taram.Idealizado e criado pela 

atriz Denise Fraga, o produ-
tor José Maria e o diretor Luiz 
Villaça, “Eu de Você” mostra 
histórias reais, costuradas com 
pérolas da literatura, música, 
imagens e poesia.
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TURISMO

 Com orçamento 74% maior, Embratur 
quer atrair mais visitantes estrangeiros

TURISMO NO BRASIL

A atuação da Embratur 
(Agência Brasileira de Pro-
moção Internacional do Tu-
rismo) é voltada para pro-
moção dos destinos do Brasil 
no exterior para ampliar a 
vinda de turistas estrangeiros 
ao país. Neste ano, a insti-
tuição tem trabalhado siste-
maticamente para alavancar 
a atração desses visitantes. 
 
Para tanto, a Agência ampliou 
o orçamento em mais de 74% 
em 2022. Os recursos estão 
sendo direcionados para di-
versas iniciativas, que envol-
vem campanhas publicitárias, 
presença nas principais feiras 
internacionais, realização de 
roadshows em mercados prio-

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

São números que 
têm impacto direto 
na economia. Para se 
ter uma ideia, o gasto 
de turistas estrangei-
ros no Brasil quase 
dobrou nos primeiros 
cinco meses do ano

ritários, realização de press 
trips no Brasil com comunica-
dores de países estratégicos. 
O balanço do 1º semestre da 
Embratur está disponível neste 
link https://bit.ly/3B2Xmm1. 
 
Para o segundo semestre, a 
Embratur já confirmou a par-
ticipação em outras seis 
grandes feiras interna-
cionais: FIT América 
Latina, entre 1º e 
4 de outubro, em 
Buenos Aires, na 
Argentina; IMEX 
América, entre 11 
e 13 de outubro, 
em Las Vegas, nos 
Estados Unidos; 
New York Interna-
tional Travel Show 
(NYITS), entre 28 e 30 
de outubro, em Nova York, 
nos Estados Unidos; World 

Travel Market (WTM), entre 
7 e 9 de novembro, 

em Londres, 
no  Reino 

U n i d o ; 
F e i r a 

Inter-
nacio-
nal de 
T u -
rismo 
d o 

P a r a -
guai (FI-

T P A R ) , 
entre 11 e 

12 de novem-
bro, em Assunção, no Para-

guai; e IBTM World, entre 
29 de novembro e 1º de de-
zembro, em Barcelo-
na, na Espanha. 
 
A Agência tam-
bém realizará 
duas  novas 
c a m p a n h a s 
publicitárias, 
para os mer-
cados europeu 
e sul-america-
no, promoverá 
novo ciclo de ro-
adshows em mer-
cados prioritários, re-
alizará press trips no Brasil 

com comunicadores de países 
estratégicos, famtours, 

entre outras ações. 
 

Vale infor-
mar que o 

Brasil  já 
apresenta 
r e s u l t a -
d o s  i m-
portantes 
que com-

provam a 
r e t o m a d a 

do turismo 
internacional. 

Após a pandemia 
mundial de Covid-19, que 

Câmara Municipal afetou fortemente o setor do 
turismo, o país recebeu, so-
mente nos seis primeiros 
meses de ano 2022, 
1.222.536 estran-
geiros com visto 
de turista, núme-
ro maior do que 
todo o ano de 
2021 (596.745) 
e  c e r c a  d e 
660% a mais 
quando compa-
rado ao mesmo 
período de 2021. 
 
São números que têm 
impacto direto na eco-
nomia. Para se ter uma 
ideia, o gasto de turistas es-
trangeiros no Brasil quase 
dobrou nos primeiros cinco 
meses do ano. Dados do setor 
externo, divulgado pelo Ban-
co Central, apontam um 
crescimento de 91,9% 
em comparação com 
o mesmo período 
do ano passa-
do, alcançando 
US$ 2 bilhões 
entre janeiro e 
maio de 2022. 
 
Destaque tam-
bém para am-
pliação da ma-
lha aérea inter-
nacional brasilei-
ra. Em julho, foram 
registrados 3.751 voos, 
equivalente a 72,33% da 
capacidade de julho de 2019. 
De acordo com a Gerência 
de Inteligência Competitiva 
e Mercadológica do Turismo 
(GICMT) da Embratur, es-
tão previstos 89 novos voos 
e 44 frequências adicionais 
até fevereiro de 2023. 
 
Cabe destacar que a 
expectativa da Em-
bratur é de atrair, 
ainda neste ano, 
4 milhões de 
turistas estran-
geiros para o 
Brasil, confor-
me estimado 
pela GlobalDa-
ta, e recuperar, 
no primeiro se-
mestre de 2023, os 
números registrados 
em 2019, quando o país 
recebia mais de 6 milhões 
de visitantes internacionais.


