
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - DOMINGO- 18 DE SETEMBRO DE 2022 - ANO XIX- Nº 5.664 - R$ 1.50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Desde ontem candidatos que 
concorrem às estas eleições só 
podem ser presos em casos de 
flagrante delito.  
ELEIÇÕES.Pág.2

CANDIDATO NÃO
PODE SER PRESO

20 MIL NA REGIÃO

Sem piso salarial, enfermeiros 
decidem amanhã sobre greve

Após o STF suspender o 
piso salarial, a assessoria 
de imprensa do Sindicato 
dos Empregados nos Es-
tabelecimentos de Saú-
de (Sinsaúde) anunciou 
neste sábado (17) em um 

grupo de WhatsApp que 
na segunda-feira (19), no 
período da tarde, vai emitir 
um comunicado sobre a 
realização ou não de uma 
greve da categoria.
POLÍTICA Pág.3

SAÚDE

Vereadores 
analisam veto a 
lista de médicos 
em UBSs
POLÍTICA  Pág.3

BAIRRO

Rio Preto recebe 
nova área verde 
no Jardim São 
Marcos 
CIDADES Pág.5

A Câmara Municipal de Rio Preto analisa na próxima 
terça-feira, 20, projeto de lei complementar  que cria 
163 novas vagas de agente administrativo com salário 
de R$ 2,4 mil. . POLÍTICA   Pág.3

Câmara vota criação de 
163 cargos na prefeitura

Divulgação

Divulgação

DIREITOS

Secretaria 
da Mulher  
começa 
semana PcD
Hoje a Secretaria da Mu-
lher, Pessoa com Defici-
ência e Igualdade Racial 
em parceria com a ARA 
(Associação de Reinte-
gração Assistencial) inicia 
a Semana da Pessoa com 
Deficiência, com progra-
mação de atividades va-
riadas.  CIDADES Pág.5

ITINERANTE

Balcão de 
Empregos 
estará em 
Schmitt
O Balcão de Empregos Iti-
nerante da Prefeitura de 
Rio Preto estará no CRAS 
Schmitt) nesta semana. O 
atendimento móvel será 
na segunda e na terça-
-feira (19 e 20), das 9h30 
às 16h, com retirada de 
senha até 15h. 
CIDADES Pág.5

Candidatos 
intensificam 
corpo a corpo 
na reta final

ELEIÇÕES

PÁGINA Pág.3

Divulgação Divulgação SMCS

Divulgação

MEIO AMBIENTE
Associação de 
Mananciais 
denuncia crime 
ambiental

A militante da Associação Amigos dos Manan-
ciais (AAMA), Maria José Gomes, registrou 
dois boletins de ocorrência por crime ambien-
tal nesta sexta-feira (16) às 22h25. O primeiro 
denuncia poluição com queda de esgoto na 
cabeceira do Córrego Piedadinha, na avenida 
Antônio Marcos de Oliveira, com a rua Egídio 
Casagrande, no Jardim Antunes. O segundo re-
gistro, informa a ocorrência de uma queimada 
na rua Luiz Carlos Prestes, no Jardim Gabriela, 
em árvores próximas a uma Área Preservação 
Permanente (APP). CIDADES  Pág.5
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Visita
O deputado estadual Campos Machado, do partido Avante, 

foi recebido neste sábado, 17, em Rio Preto, pela advogada e 
candidata a deputada estadual também pelo Avante Lucinéia 
dos Santos. Campos Machado cumpre uma série de agendas 
políticas na região de Rio Preto. Partiu dele o incentivo para que 
Lucineia disputasse as eleições neste ano. A advogada concorreu 
a presidência da OAB Rio Preto na disputa que elegeu Henry 
Atique como presidente. Ela afirma que pretende ser uma voz 
ativa na Assembleia em busca de políticas sociais para a região, 
além do fortalecimento do papel da mulher nas discussões 
importantes no Estado.

Passe livre
O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), 

anunciou neste sábado (17) a gratuidade da tarifa do transpor-
te público para idosos de 60 a 64 anos na faixa de pobreza e 
extrema pobreza. São estimados 155 mil idosos inscritos no 
CadÚnico beneficiados por essa medida, válida a partir de 
2023, para o uso do Metrô, de trens da CPTM e dos ônibus 
intermunicipais. “Depois de estudos, concluímos que hoje o 
Estado tem condições econômicas de retomar a gratuidade para 
os idosos carentes de 60 a 64 anos de idade. Colocaremos essa 
novidade na nossa plataforma de governo e a partir de 2023 
a gratuidade para idosos inscritos no CadÚnico passa a valer 
nas linhas da CPTM, do Metrô e do transporte intermunicipal”, 
afirmou Rodrigo.

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

Receba notícias 
no seu whatsapp

Acesse o portal 
DHojeinterior

Disputa desigual
 Com pouco mais de duas semanas para a votação do primei-

ro turno, a maioria dos partidos políticos ainda não atingiu os 
percentuais mínimos de transferência do Fundo Eleitoral para 
as candidaturas de mulheres e negros, conforme determina a 
legislação. Aqueles que se identificam como negros receberam 
até agora 36% dos recursos do fundo, bem abaixo da proporção 
de 50,4% dessas candidaturas. No caso das mulheres, a situa-
ção é um pouco melhor. Elas declaram ter recebido 30,8% dos 
recursos do Fundo Eleitoral, proporção próxima ao total de 
candidaturas femininas de 34%. Pelos dados compilados nessa 
primeira etapa da prestação de contas, cerca de R$ 3,8 bilhões 
do Fundo já foram destinados aos candidatos. As mulheres re-
ceberam R$ 1,2 bilhão, enquanto os candidatos negros, R$ 1,4 
bilhão. No total, o Fundo Eleitoral para 2022 é de R$ 4,9 bilhões.

Menos IPVA
Tarcísio de Freitas vai baixar a alíquota do IPVA em São 

Paulo, dar isenção a veículos com mais de 15 anos de fabrica-
ção e desconto parcial do imposto aos automóveis híbridos e 
elétricos. O candidato pelo Republicanos ao governo do estado 
apresentou as propostas durante um encontro com represen-
tantes de cooperativas de transporte. A alíquota do Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) subiu 
para 4% - é a mais cara do Brasil – e o objetivo de Tarcísio é 
reduzí-la para 3%. “Vamos baixar a alíquota do IPVA”, disse, 
equiparando São Paulo a outros estados. “Com a elevação da 
alíquota, os emplacamentos migraram para Minas Gerais e para 
o Paraná”, ressaltou.

Um dos mais significa-
tivos sentimentos que nós, 
seres humanos, podemos ex-
pressar é a gratidão. Sempre 
que me indagam sobre o iní-
cio de minha vida intelectual, 
cito a presença e o incentivo 
de meu saudoso pai, Bruno 
Simões de Paiva (1911-2000), 
como fatores principais para 
o gosto que adquiri pela leitu-
ra e pelo conhecimento.

São marcantes na minha 
memória os períodos em 
que ele, quando podia chegar 
mais cedo em casa, abria os 
livros de história, literatura 
etc. e os lia para Lícia Mar-
garida (1942-2010), minha 
irmã, e para mim. Além do 
seu emprego, ainda realizava 
vários outros serviços. Mas se 
esforçava para nos propor-
cionar esses momentos de 
estudo no lar.

Quão prazeroso era dialo-
gar com ele, homem de cultu-
ra e simplicidade invejáveis! 

ARTIGO

Seu Bruno e a Pedagogia do Afeto
Paiva Netto

Valores como respeito, solidariedade, 
postura ecumênica perante as diferenças, 
espiritualidade são retirados
inicialmente do exemplo dos pais

Com o deleite de um professor 
zeloso, não somente fazia a lei-
tura como também procurava, 
numa linguagem apropriada 
para as crianças, deixar o bom 
ensinamento. Um deles me 
ficou indelevelmente registra-
do na mente. Assim resumo 
algumas horas de bate-papo 
conosco: “José, as minorias 
atrevidas ou bem estrutura-
das é que geralmente agitam 
ou até mesmo comandam. 
Exemplo: um número menor 
de egípcios bem articulados e 
em seu próprio território do-
minou uma quantidade muito 
maior de hebreus, sem contar 
mulheres, crianças e animais, 
porque era como se fazia o 
censo de certas populações na 
Antiguidade. (...) Até que sur-
giu Moisés, o libertador deles”.

Essa é a maneira que me 
lembro das palavras de meu 
velho, pois ouvi essas conside-
rações quando tinha menos de 
10 anos de idade, à noite. Na-
quele tempo, década de 1940, 
às 22 horas, para uma criança, 
quase que correspondia à ma-
drugada nos dias de hoje.

Formação
Cultural

Meu pai possuía um pro-
cesso bem pessoal de educar. 
Os livros que me presenteava 

sempre acompanharam o 
meu crescimento. Explico: os 
volumes dispostos na estante 
lá de casa eram separados por 
assuntos correspondentes à 
minha idade e estatura. Desse 
modo, só alcançava o tomo 
pertinente aos temas apro-
priados para o meu desenvol-
vimento intelectual.

Ainda na minha meninice, 
a primeira notícia pela qual 
tive conhecimento da Bíblia 
Sagrada, em particular a Boa 
Nova de Jesus, veio por in-
termédio também de meu 
pai. Ele me falou sobre uma 
comovente história contada 
ao povo pelo Cristo de Deus: a 
Parábola do Bom Samaritano. 
E a leu para mim. A passagem 
encontra-se no Evangelho, se-
gundo Lucas, 10:25 a 37.

Valores que
herdamos

Ao longo desse tempo à 
frente das ações solidárias da 
Legião da Boa Vontade, tendo 
delineado a linha educacional 
da Instituição, ao estabelecer, 
entre outras diretrizes, a Pe-
dagogia do Afeto para o edu-
cando até os 10 anos, percebo 
o quanto fui influenciado pela 
educação que recebi de seu 
Bruno.

A tenra idade é argila espe-

rando ser moldada pelo cinzel 
do comprometimento com as 
futuras gerações, talhando o 
caráter e a personalidade de 
uma liderança nova, firmada 
nos preceitos universalistas  
do Cristo Ecumênico. Sim, 
do Divino Estadista! Aquele 
que está acima de contendas 
religiosas, pois Seus ensi-
namentos, como Educador 
Celeste, permeiam as mais 
diversas culturas e tradições 
que, pelos milênios, nortea-
ram a evolução do ser humano 
na face da Terra.

Esse meu testemunho é 
prova cabal do imprescindível 
estímulo que os pais ou res-
ponsáveis devem, por amor, 
ofertar aos filhos. Valores 
como respeito, solidariedade, 
postura ecumênica perante 
as diferenças, espiritualidade 
são retirados inicialmente do 
exemplo dos pais e têm sua ex-
tensão na habilidade dos edu-
cadores em desenvolver, além 
dos potenciais do intelecto, as 
virtudes de seus alunos.

Dedico, à reflexão de to-
dos, esta passagem contida 
no Antigo Testamento da Bí-
blia Sagrada, em Provérbios, 
22:6: “Ensina a criança no 
caminho em que deve andar; 
e, mesmo quando envelhe-
cer, não se desviará dele”.

Grato, seu Bruno!

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

Pesquisa do Vardo
O candidato a deputado estadual, ex-prefeito Valdomiro 

Lopes (PSB) está empolgado. Neste sábado, 17, durante visita 
a uma academia na região sul de Rio Preto apresentou uma 
pesquisa encomendada em que aparece em primeiro lugar na 
intenção de votos para estadual. Abaixo dele surgem nomes 
como a Coronal Helena e Itamar Borges. Segundo ele, a pesqui-
sa é um panorama do momento atual e leva em consideração 
apenas os votos de Rio Preto. Ele acredita que a partir de agora, 
com a proximidade da eleição o eleitor vai ficar mais atento. Val-
domiro diz que a pesquisa apontou que a maioria dos eleitores 
sequer sabe o número dos candidatos. Para federal, a pesquisa 
do Vardo aponta que o vereador João Paulo Rillo (Psol) apare-
ce em primeiro. Até o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo 
Bolsonaro (PL) que concorre a reeleição aparece bem pontuado.

A partir deste sábado (17), 
nenhum candidato a cargos 
eletivos nas eleições deste ano 
poderá ser detido ou preso, a 
menos que seja em flagrante 
delito. A regra está prevista no 
Código Eleitoral e no calendá-
rio eleitoral de 2022 aprovado 
pelo do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). A medida vale 
até 48 horas após o encerra-
mento do pleito, marcado para 
2 de outubro.

Por meio dessas regras, a 
Justiça Eleitoral busca evitar 
que abusos sejam cometidos 
no período, em especial, perse-
guições políticas que resultem 
no afastamento de candidatos 
de suas campanhas, ou mesmo 
a provocação de repercussões 
negativas contra adversários 
políticos.

De acordo com o Art. 236 
do Código Eleitoral, mem-
bros das mesas receptoras 
e fiscais de partido também 
não poderão ser detidos ou 
presos durante o exercício de 
suas funções, “salvo o caso de 
flagrante delito”.

Ainda segundo a legislação, 
nenhuma autoridade poderá, 
desde 15 dias antes e até 48 
horas após o encerramento 
da eleição, “prender ou deter 
qualquer eleitor, salvo em 
flagrante delito ou em virtude 
de sentença criminal condena-

Nenhum candidato pode ser preso 
sem flagrante até o dia da eleição

LEI ELEITORAL

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

tória por crime inafiançável, 
ou, ainda, por desrespeito a 
salvo-conduto”.

Caso ocorra “qualquer 

prisão”, o detido deverá ser 
imediatamente conduzido à 
presença do juiz competente. 
Caso o juiz verifique a ilega-

lidade da detenção, caberá a 
ele relaxar a prisão e respon-
sabilizar eventuais coautores 
da prisão.

Guilherme BATISTA



A Câmara Municipal de 
Rio Preto analisa na próxima 
terça-feira, 20, projeto de lei 
complementar do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
cria 163 novas vagas de agente 
administrativo com salário 
de R$ 2,4 mil. As vagas serão 
preenchidas por meio de con-
curso público. 

A pedido do prefeito a 
proposta será analisada em 
urgência, quando legalidade e 
mérito são analisados em uma 
mesma sessão. Pelo projeto 
“ficam criados na estrutura 
administrativa do Município, 
para os fins a que se destinam, 
163 (cento e sessenta e três) 
cargos públicos de Agente 
Administrativo a serem preen-
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Política Abrigo
Refugiados afegãos que estavam acam-
pados no Aeroporde Guarulhosforam 
levados para alojamentos da prefeitura 

Bolsonaro viaja
O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
assumirá por quatro dias a Presidência 
da República

Candidatos de Rio Preto 
nestas eleições aproveitaram o 
sábado, 17, para fazer o tradi-
cional corpo a corpo em busca 
de votos. Em várias regiões 
da cidade e, em especial, no 
calçadão, atos de campanha 
foram realizados. 

O ex-prefeito e candidato 
a deputado estadual Valdo-
miro Lopes (PSB) visitou pela 
manhã uma academia na re-
gião sul da cidade. Ao lado de 
apoiadores Valdomiro con-
versou com os frequentadores 
e apresentou suas propostas 
caso eleito. Ao Dhoje Interior 
ele falou da expectativa nesta 
reta final de campanha. 

“Expectativa é muito po-
sitiva, eu tenho uma vida de 
serviços prestados como mé-
dico, como professor e na 
área pública, nos mandatos 
públicos que exerci. Agora é 
hora de colher estes frutos e eu 
tenho que agradecer muitos as 
pessoas. Pela forma carinhosa 
que me recebem. Estou muito 
confiante”, disse. 

Ao longo das avenidas Al-
berto Andaló e Bady Bas-
sitt dezenas de bandeiras de 
candidatos. Cabos eleitorais 
também entregaram os tra-
dicionais santinhos. Nas ruas 
do calçadão um número ainda 
maior de apoiadores. Vários 
candidatos fizeram questão 
de estar presente cumprimen-
tando e pedindo votos aos 
eleitores. O grupo que apoia 

CANDIDATOS: SOLA DE SAPATO ATRÁS DO VOTO
RUA DE RIO PRETO

o governador e candidato 
a reeleição Rodrigo Garcia 
(PSDB) se fez presente em 
maior número. Com bandeiras 
eles percorreram toda a região 
central da cidade. O candidato 
a deputado estadual, verea-
dor e delegado Renato Pupo 
(PSDB) participou ao lado do 
vice-prefeito Orlando Bolçone 
(União Brasil) da caminhada. 

“Estamos muito otimistas, 
a expectativa aumentando 
cada vez mais, dia a dia, tanto 
em relação ao Rodrigo Garcia 
para governador como na mi-
nha campanha para deputado 
estadual. Estou ao lado do 

professor Orlando Bolçone, 
um grande apoiador, incenti-
vador da minha candidatura, 
isso ajuda muito pelo prestigio 
que ele tem. Em relação ao Ro-
drigo a gente e um crescimento 
cada vez maior não só em Rio 
Preto mas em todo o Estado”, 
afirmou. 

Bolçone
Bolçone que nestas eleições 

não disputa cargo algum refor-
çou o crescimento de Rodrigo 
Garcia nas intenções de voto 
para o Estado. Ele já aparece 
empatado tecnicamente com 
o candidato apoiado pelo pre-

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Câmara vota criação de 
163 cargos na prefeitura

SERVIDORES

A pedido do prefeito a 
proposta será analisa-
da em urgência, quando 
legalidade e mérito

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O impacto financeiro somente para este ano com as novas funções pretendidas chega a R$ 2 milhões

sidente Jair Bolsonaro (PL), 
Tarcísio de Freitas. 

“Com respeito aos adversá-
rios, mas o Rodrigo é o melhor 
e mais preparado, é compro-
metido com a região. Exerceu 
todos os cargos nas secretarias 
de Estado. Ele é comprometido 
com o social, conhece São Pau-
lo como a palma da mão, co-
nhece Rio Preto. É a sua vida, 
seu coração. Rodrigo com sen-
sibilidade e já está no segundo 
turno se continuarmos firmes 
nos nosso trabalho, e depois no 
segundo turno, vamos voltar a 
discutir. Tem o melhor plano 
de governo”, afirmou. 

chidos por concurso público de 
provas ou de provas e títulos, 
regidos pelo regime estatutá-
rio, conforme segue estabe-
lecido na tabela adiante, em 
que constam nomenclatura do 
cargo, quantidade, carga horá-
ria e requisitos para ingresso”. 

O impacto financeiro so-
mente para este ano com as 
novas funções pretendidas 
chega a R$ 2 milhões, in-
cluindo todos os benefícios 

previstos no cargo. A exigência 
é que os convocados tenham 
ensino médio completo. “Es-
clarecemos que para chegar à 
quantidade proposta, fizemos 
levantamento do número de 
servidores desligados da Pre-
feitura (falecimento, aposen-
tadoria, pedido de exoneração, 
demissão), por Secretaria, 
desde a última criação de 
cargos para o concurso, ou 
seja, após a publicação da Lei 

Complementar nº 593, de 15 
de maio de 2019”, diz Edinho 
na justificativa. “Informamos 
ainda que há concurso público 
válido para preenchimento do 
cargo de Agente Administrati-
vo e que, se aprovada a criação 
dos cargos, devem ser convo-
cados da lista de classificados”, 
diz Edinho ao explicar que as 
novas vagas criadas serão pre-
enchidas pelas pessoas já clas-
sificadas em processo seletivo.

O impacto financeiro 
somente para este 
ano com as novas 
funções pretendi-
das chega a R$ 2 
milhões, incluindo 
todos os benefícios 
previstos no cargo

Vereadores analisam veto do prefeito Edinho Araujo

TRANSPARÊNCIA

Vereadores analisam veto 
de lista de médicos em UBS

Os vereadores analisam 
ainda veto de Edinho a 
projeto do vereador Rob-
son Ricci (Republicanos) 
que obriga os postos de 
saúde e unidades de pronto 
atendimento do SUS, por 
intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde, da 
disponibilização ao público, 
de modo facilmente legível 
e em local visível, a relação 
de nomes, especialidade e 
horários de atendimento de 
todos os seus profissionais 
de saúde e respectivas espe-
cialidades em cada unidade. 
Ricci afirma na proposta 
que “a comunicação visual 
obrigatoriamente deverá ser 
feita em quadro de avisos, 
descrito de forma visível e 
de fácil visualização” e que 
“o comunicado deverá ser 
colocado na sala de espera 
da recepção principal, da 
Unidade de Saúde”. 

Segundo o parlamentar, 
o aviso deverá ser atualiza-
do a cada troca de turno, 
ou escala profissionais de 
cada unidade de saúde de 
Rio Preto. Na justificativa, 
Ricci lembra que o objetivo 
é de facilitar o acesso aos 
usuários. “Facilitando des-
se modo também o acesso 
aos serviços de saúde para 
aqueles que não conseguem 
obtê-la por meios tecnológi-
cos. Evita-se, dessa forma, 
que conflitos sejam gerados 
caso algum munícipe per-
maneça muito tempo na fila 
para ser informado que tal 
especialidade não é atendi-
da em tal unidade”, destaca. 

Edinho alegou vício de 
iniciativa o projeto apre-
sentado. Caso os vereadores 
derrubem o veto, o prefeito 
poderá acionar o Tribunal 
de Justiça para tentar inva-
lidar a lei.

O candidato a deputado 
federal, vereador João Paulo 
Rillo (Psol) também fez corpo 
a corpo no calçadão. Ao lado 
do pai, o ex-vereador Marco 
Rillo, ele voltou a lembrar da 
importância do voto.

“Expectativa aumenta por-
que as pessoas vão começando 
a conversar sobre política e 
eleição, fazendo opção por 
candidaturas então vai cres-
cendo a manifestação de apoio 
e voto. E agora é a hora que 
você tem um espaço para você 
falar qual é o Brasil que você 
defende, para Rio Preto para a 
região. Temos propostas, des-

de quando pensamos a criação 
da Região Metropolitana até a 
nossa luta cotidiana por trans-
porte público, por saúde. É 
preciso virar uma página triste 
da história do Brasil”, afirmou.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) também esteve no cal-
çadão para apoiar a candidatu-
ra de Rodrigo Garcia. O filho, 
Edinho Filho (MDB), cumpriu 
agenda em Jales. Secretários 
do governo como Jair Moretti, 
o superintendente do Semae, 
Nicanor Batista Júnior e o 
secretário de Esportes Fábio 
Marcondes também estavam 
presentes.

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Em São Paulo
Órgãos públicos firmaram termo de 
compromisso para coibir a violência 
política e a disseminação de fake news

Vacina
A Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) aprovou vacina da Pfizer 
para crianças de 6 meses a 4 anos

NO ALTO ALEGRE

Casal de José Bonifácio é 
abordado e homem acaba preso
Durante patrulhamento de 
rotina no Jardim Alto Alegre, 
em Rio Preto, por volta das 
15h45 desta sexta-feira, 16, 
um VW Golf estacionado na 
contramão de direção cha-
mou a atenção de uma guar-
nição da Polícia Militar que 
decidiu abordar o casal em 
situação suspeita. 

O acusado
O homem, de 30 anos, foi pre-
so em flagrante por tráfico. A 
mulher, de 33 anos e grávida 
de 12 semanas, será investiga-
da pelo 3º DP. 
Na delegacia, os pms disse-
ram que suspeitaram dos ocu-
pantes do carro que ao verem 

a viatura tentaram fechar os 
vidros rapidamente. 
O condutor teria tentado dar 
partida rapidamente, apagan-
do e acendendo os faróis. 

Canil
Com ajuda do canil e apoio de 
outra equipe, foi encontrada 
uma gaveta embaixo do banco 
da passageira onde havia cin-
co porções de maconha, sen-
do três maiores em formato 
de tijolo. 

Declaração
Para a PM, o casal, que mora 
em José Bonifácio, teria dito 
que estava no local para en-
tregar as drogas e que recebe-

ria R$ 1 mil pelo delivery. Já 
na delegacia, o homem negou 
a traficância e alegou ser usu-
ário e disse que sua compa-
nheira desconhecia os entor-
pecentes no automóvel. 
A gestante, que mantém união 
estável há nove anos com o 
suspeito, com quem já tem 
uma filha, alegou que veio 
para Rio Preto para acompa-
nhar o amásio e fazer com-
pras na cidade e que estavam 
parados no local da aborda-
gem após ela sentir dores na 
barriga. 
Após ter a prisão confirmada, 
o indiciado foi levado à car-
ceragem rio-pretense, onde 
aguardará decisão da Justiça.

Uma motorista, de 31 anos, 
foi socorrida em estado grave 
pela Unidade de Resgate do 
Corpo de Bombeiros para o 
Hospital de Base de Rio Pre-
to, após se envolver em um 
capotamento na avenida Bel-
vedere, às margens da BR-153, 
às 22h50 desta sexta-feira, 16. 
Ela transitava com um Re-

Motorista capota em avenida e é 
levada em estado grave ao HB

TRÂNSITO

condutor de um veículo 
que transitava à frente 
disse que viu pelo re-
trovisor quando o carro 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Idoso tem AVC 
ao volante 
e bate em 
motoneta

A Polícia Militar e o 
Samu foram acionados, às 
19 horas desta sexta-feira, 
16, para um acidente com 
duas vítimas na avenida 
Lino José de Seixas, às 
margens da Represa Mu-
nicipal de Rio Preto.

Segundo populares, 
o motorista do VW Gol 
transitava pela via, no 
sentido centro/bairro, 
quando invadiu a pista 
contrária e bateu em uma 
Honda Biz.

O condutor, de 65 
anos, estava dentro do 
carro, com sintomas de 
ter sofrido um acidente 
vascular cerebral (AVC), 
quando foi atendido pelos 
socorristas. Ele foi levado 
para o Hospital de Base. 

Já o piloto foi enca-
minhado para o HB com 
suspeita de fratura numa 
das pernas.

Polícia Civil vai investigar o caso

Um rapaz, de 22 anos, e sua 
namorada, de 25, foram presos 
em flagrante por tráfico de 
drogas, no bairro Caic, em Rio 
Preto, às 2h20 deste sábado, 
17. Segundo a Polícia Militar, 
o casal estava dentro de um 
Hyundai I30 e o motorista ten-
tou fugir em alta velocidade, 
sendo perseguido e abordado. 

Para a guarnição, o suspeito 
teria confessado que entrega-
ria dois tijolos de maconha nas 
imediações da Fundação Casa 
e que ficaria com R$ 1 mil dos 

PELA PM

Namorados são presos com 
dois tijolos de maconha

R$ 3 mil que seriam pagos pelo 
comprador. 

Já a acusada alegou que o 
namorado passou em sua casa 
e a convidou para “dar uma 
volta”. 

Ela negou a versão dos pms 
de que desceu do automóvel 
segurando a sacola com a 
droga. 

Levado até o Plantão o casal 
teve a prisão confirmada e foi 
transferido para a carceragem 
rio-pretense, onde aguardará 
audiência de custódia.

Namorados são presos pela PM com dois tijolos de maconha

Detento da Saidinha é preso
Um presidiário, de 28 anos, 

que havia sido solto na ‘saidi-
nha’, voltou para a cadeia na 
tarde desta sexta-feira, 16, após 
tentar furtar o celular e a cartei-
ra de uma pedestre, de 27 anos, 
no bairro Ana Célia, na Região 
Norte de Rio Preto. A vítima 
empurrava o carrinho de bebê, 
com a filha de sete meses dentro, 

Perdeu 
R$ 5 mil 
em golpe
do boleto

Morador no Residen-
cial Luz da Esperança, um 
rio-pretense, de 40 anos, 
procurou a delegacia de 
plantão, na tarde desta 
sexta-feira, 16, para regis-
trar boletim de esteliona-
to. Segundo ele, ao tentar 
pagar a documentação de 
um veículo teve R$ 5 mil 
transferidos para a conta 
de uma desconhecida. 

Para os policiais, a ví-
tima contou que às 10h45 
do mesmo dia entrou no 
site do poupatempo para 
fazer a transferência de 
um VW Fox. 

Em seguida, acessou 
o aplicativo do seu banco 
para efetuar o pagamento 
de R$ 246 e apareceu uma 
‘janela’ que o direcionou 
para a página onde su-
postamente seria quitada 
a guia. 

Caiu na real
Pouco depois, ele des-

cobriu que havia sido ví-
tima de um golpe após 
ter o celular invadido por 
hacker. O 3º DP vai inves-
tigar o crime.

quando o acusado a abordou. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, a pedestre pediu socorro 
e populares vieram em seu au-
xílio. O suspeito foi detido até a 
chegada da Polícia Militar. 

Na delegacia, a prisão em fla-
grante por tentativa de furto foi 
confirmada e o indiciado levado 
para a carceragem local.

O 1º DP de Rio Preto vai in-
vestigar mais um caso do ‘gol-
pe do intermediário’. Dessa 
vez, a vítima, de 46 anos, fi-
cou com um prejuízo de R$ 
48,3 mil ao tentar comprar 
um Mercedez-Benz 710, cujo 
anúncio nas redes sociais foi 
clonado por um bandido. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o verdadeiro dono, de 
44 anos, postou a oferta no 
site OLX no montante de R$ 
145 mil. 
O marginal pôs o mesmo ca-
minhão à venda por R$ 50 
mil e alegou para o compra-
dor que estava com dívidas 
pessoais para justificar o pre-

ço abaixo do valor praticado 
no mercado.
As partes se encontraram pes-
soalmente para que o veículo 
fosse vistoriado e não mencio-
naram o valor da negociação, 
após serem orientadas pelo 
criminoso. 

Ambos
Tanto o comprador quanto o 
vendedor foram monitorados 
todo o tempo pelo estelio-
natário. Quando o dinheiro, 
transferido pela vítima via 
PIX para conta indicada pelo 
golpista, não caiu na conta do 
proprietário do caminhão é 
que a fraude foi descoberta.

Internada após 
explosão em 
fogareiro 
improvisado

Uma rio-pretense, de 
29 anos, foi internada com 
queimaduras na Santa 
Casa, na noite desta sex-
ta-feira, 16, após sofrer 
um acidente doméstico no 
bairro Cidade Nova. 

Na Central de Flagran-
tes, a mãe contou que, na 
manhã do mesmo dia, a 
filha cozinhava em um 
fogareiro improvisado 
quando ocorreu uma ex-
plosão. 

De acordo com a fami-
liar, de 54 anos, havia um 
galão de plástico aberto 
contendo álcool alojado 
perto do fogareiro. 

Vizinha
A vítima recebeu os 

primeiros socorros de 
uma vizinha e foi leva-
da por um cunhado com 
queimaduras no rosto e na 
parte superior do corpo, 
no lado direito, até a UPA 
Tangará. 

Posteriormente,  a 
paciente foi transferida 
ao hospital. O estado de 
saúde da jovem não foi 
atualizado até o momento. 

No Plantão, o caso foi 
registrado como autolesão 
e será investigado pelo 
5º DP.

nault Clio pela via, no sen-
tido rodovia/Minas Ge-
rais, quando por motivos 
desconhecidos perdeu o 
controle do automóvel. 
Para a Polícia Militar, o 
condutor de um veículo que 
transitava à frente disse que 
viu pelo retrovisor quando 
o carro da vítima se apro-
ximou em alta velocidade e 
capotou.

No momento do aciden-
te, segundo o boletim de 
ocorrência, o trânsito estava 
bastante movimentado no 
local. Até o fechamento da 
matéria, o estado de saúde 
da motorista não foi atua-
lizado. O capotamento será 
investigado pelo 3º DP.

ESTELIONATO

Negócio de caminhão anunciado em 
rede social dá prejuízo de R$ 48,3 mil

Vítima foi socorrida e levada ao Hospital de Base
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A militante da Associação 
Amigos dos Mananciais 
(AAMA), Maria José Gomes, 
registrou dois boletins de 
ocorrência por crime ambien-
tal nesta sexta-feira (16) às 
22h25. 

Primeira
O primeiro denuncia poluição 
com queda de esgoto na cabe-
ceira do Córrego Piedadinha, 
na avenida Antônio Marcos 
de Oliveira, com a rua Egídio 
Casagrande, no Jardim Antu-
nes. 

Segunda
O segundo registro informa a 
ocorrência de uma queimada 
na rua Luiz Carlos Prestes, no 
Jardim Gabriela, em árvores 
próximas a uma Área Preser-
vação Permanente (APP). 
Maria José entregou ao Plan-
tão Policial, fotos e um vídeo 
com o registro dos dois pro-
váveis. Segundo a Polícia Am-
biental, a corporação aguarda 
o material para realizar uma 
perícia. 

Ontem
Ela disse neste sábado, (17) 
que a Associação recebeu 
duas denúncias anônimas 
com o material que compro-
varia os crimes. Anexou aos 
BOs para que seja periciado 
pelo Instituto de Criminalís-
tica (IC). 
A ecologista adiantou que a 
partir de agora os crimes am-
bientais na cidade não terão 

trégua. Sugeriu que ninguém 
se posiciona e que é necessá-
ria uma tomada de posição. 
A Polícia Ambiental informou 
que, no caso de um incêndio, 
a legislação responsabiliza o 
proprietário da área e, caso 
não tenha sido o responsável, 
tem que indicar o autor. 
No caso do Córrego Piedadi-
nha, a poluição fica em um 
bolsão de mata no centro da 
avenida Antônio Marcos de 
Oliveira, em área pública. As 
imagens são de um morador 
revoltado com o despejo des-
goto e descaso. 

Prefeitura
O plantão da assessoria da 
Prefeitura foi contata e comu-
nicou que o município ainda 
não foi informado sobre o 
problema. 
Além do exame no Instituto 
de Criminalística, Maria José 
anunciou que nesta segunda-
-feira (19) vai na Cetesb levar 
o material que recebeu do 
morador com as imagens na 
nascente do Córrego Piedadi-
nha e pedir providência. 

Esgoto
Segundo a Prefeitura,  100% 
do esgoto produzido em Rio 
Preto é tratado na Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE). 

Associação dos Mananciais 
denuncia crimes ambientais

MEIO AMBIENTE

Ela registrou dois bole-
tins no Plantão Policial 
e anexou pen-drive com 
vídeo e fotos dos possí-
veis crimes

 Associação dos Mananciais denúncia crimes ambientais

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

MEIO AMBIENTE 2

Área verde no Jardim São Marcos
Rio Preto ganha neste ano, 

mais uma área verde, o Par-
que Denise Farina, no bairro 
Jardim São Marcos, ao lado 
do Córrego dos Macacos e sua 
mata ciliar. 

No entanto, reconhecendo 
o potencial ambiental da área, 
a associação local de mora-
dores, denominada Associa-
ção Comunidade São Marcos 
(ACOSAMA), requereu junto à 
Prefeitura, a limpeza e retira-
da dos entulhos.  Todas essas 
ações ambientais levaram a 
comunidade a enxergar o po-
tencial da área e, consequente-
mente, utilizá-la no dia a dia.

Tais melhorias fortalece-
ram, do ponto de vista ambien-
tal, o potencial hídrico da área, 
pois a topografia, as árvores 
remanescentes e as árvores 
nativas plantadas nas margens 
dos mananciais, resultaram 
em uma maior proteção dos di-
versos olhos d’água existentes 
no local. Com isso, o lago vem 
se mostrando cada vez mais 
estável quanto ao seu volume 
de água, proporcionando um 
belo espelho d’água, muito 
utilizado pela população para 
a prática de pesca, e pela fau-
na local para sobrevivência. 
A fauna caracterizada pelos 
peixes, pássaros, pequenos 
mamíferos, entre tantos ou-
tros, se recompôs, integrou-se 
à área e, em conjunto com 

Secretaria da 
Mulher lança 
Semana 
PcD hoje

Neste domingo, dia 
18, a Secretaria da Mu-
lher, Pessoa com Defici-
ência e Igualdade Racial 
em parceria com a ARA 
(Associação de Reinte-
gração Assistencial) ini-
cia a Semana da Pessoa 
com Deficiência, com 
programação de ativida-
des variadas, culminando 
com uma ação de extrema 
importância para a inde-
pendência público: o bal-
cão da empregabilidade 
que vai atender no bairro 
Anchieta. 

“O principal objetivo 
é conscientizar a socie-
dade rio-pretense sobre 
a importância da aces-
sibilidade e de práticas 
inclusivas. Nosso intuito 
é trabalhar sobre o pro-
tagonismo e empodera-
mento da Pessoa com 
Deficiência. Só assim, 
quebram-se os paradig-
mas e podemos fazer a 
diferença para o combate 
da discriminação e do 
preconceito, tornando-se 
uma sociedade mais justa 
e igualitária,” declarou a 
secretária da pasta Maria 
Cristina de Godói Au-
gusto. 

As atividades da se-
mana são voltadas para 
esporte, lazer, acessibili-
dade e empregabilidade 
para PcD. “Encerraremos 
a semana com a 2° edi-
ção no nosso Balcão da 

Empregabilidade para 
Pessoas com Deficiência, 
no qual teremos seis em-
presas parceiras nacio-
nais e multinacionais que 
atuam em nossa cidade 
e na região. O objetivo 
é promover a colocação 
e recolocação das PcD 
no mundo do trabalho,” 
completa a secretária.

Divulgação
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O Balcão de Empregos Iti-
nerante da Prefeitura de Rio 
Preto estará no CRAS Schmitt 
(rua Voluntários da Pátria, 
460) na próxima semana. O 
atendimento móvel será na 
segunda e na terça-feira (19 
e 20), das 9h30 às 16h, com 
retirada de senha até 15h. 

Além do serviço padrão, 
com cadastro e impressão de 
currículos e direcionamento às 
centenas de vagas do Balcão de 
Empregos, especificamente na 
segunda-feira representantes 
de duas empresas estarão no 
local para realizar processo 
seletivo para contratações 
imediatas. 

ESTA SEMANA

Balcão Itinerante vai a Schmitt com vagas de empregos
Na segunda-feira, 19, de 

manhã o CIEE – Centro Inte-
gração Empresa-Escola tam-
bém estará no CRAS Schmitt, 
recebendo inscrições nos pro-
gramas de Aprendizagem e 
Estágio. 

idade
Aqueles que desejam entrar 

no programa de aprendizagem, 
precisam ter entre 14 e 24 anos 
incompletos e cursar o ensino 
fundamental, o médio ou já ter 
concluído os estudos. Já para 
estágio é necessário ter vínculo 
com uma instituição de ensino 
e idade mínima de 16 anos. 

Para todos os atendimen-

tos, os interessados deverão 
comparecer com documentos 
pessoais, como RG, CPF, al-
gum comprovante de residên-
cia e, se possível, carteira de 
trabalho. 

Oficinas 
O Balcão Itinerante segue 

oferecendo oficinas para rápi-
da geração de renda. As capaci-
tações são pré-escolhidas pelos 
usuários dos CRAS por onde 
passa o atendimento móvel. 

No CRAS Schmitt serão re-
alizadas duas oficinas: uma de 
design de sobrancelhas, das 9h 
às 13h, e outra de produção de 
Bolo no Pote, das 14h às 16h.

A militante da Asso-
ciação Amigos dos 
Mananciais (AAMA), 
Maria José Gomes, 
registrou dois bole-
tins de ocorrência 
por crime ambien-
talna sexta

pescadores e moradores do 
bairro que utilizam o espaço 
diariamente, vem criando uma 
nova paisagem e “escrevendo” 
uma nova história local.

Biologo
O biólogo Robson Reis 

Silva, da Planta e Consulto-
ria Ambiental, acompanhou 
toda esta transformação local 

e, desde então, vem contri-
buindo juntamente com a 
ACOSAMA, para o monito-
ramento ambiental. “Temos 
muito orgulho de contribuir 
com a iniciativa da associação 
do bairro (ACOSAMA), pois 
levam em consideração uma 
ideia positiva que o concei-
to de sustentabilidade traz: 
pensar globalmente e agir 

localmente. O “pontapé” inicial 
dado pela ACOSAMA contribui 
para uma necessidade de áreas 
verdes que as cidades têm e, 
também, o parque propor-
cionará diversas benfeitorias 
para os munícipes do ponto 
de vista ambiental, cultural, 
educacional e esportivo com os 
novos projetos previstos para 
essa área”, segundo Robson. 

Rio Preto recebe nova área verde no Jardim São Marcos

Atividades ter-
minam com 
balcão de em-
pregos, uma 
conquista deste 
público

Balcão Itinerante estará nesta semana em Schmitt
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EVENTO DA SEMANA - Fátima Cruz foi convidada e esteve em 
coquetel promovido na loja Karla Ti, do Riopreto Shopping. A 
loja fica no corredor de uma das mais famosas lojas de choco-
late, a Kopenhagen. Ricardo Scandiuzzi é frequentador assíduo 
do Automóvel Clube. Comenta-se nos meios sociais que ele 
tem dois filhos médicos.

GRÉCIA E CHILE - Ângela Gottardi, depois de uma temporada 
na Grécia, agora curte trinta dias de férias ao lado da filha no 
Chile. Ela é pessoa de grandes amizades. As duas são cheio de 
charme, de muito bom gosto. Gente bonita da sociedade.

DESTAQUE DA SEMANA - As gêmeas Gabriela e Rafaela. No 
passado, elas foram modelo mirim no Automóvel Clube.

BAILE DE SETEMBRO - Dia 24 de setembro, com a chegada da 
primavera, será realizado no Automóvel Clube o tradicional bai-
le do Havaí. Moisés Camargo, um dos diretores do clube, será o 
responsável pela organização do evento.

PARA REFLETIR - Jim Carrey uma vez disse... “Imagine-se lutan-
do contra viver nas ruas e vem alguém com uma câmera na sua 
cara para lhe dar uma refeição e você tem que comer. Imagine 
essa sensação. Por favor, pare com isso. Se você for ajudar al-
guém, faça isso com bondade e não com seu ego”.

Sérgio SAMPAIO

 
A assessoria de imprensa do 
Sindicato dos Empregados nos 
Estabelecimentos de Saúde 
(Sinsaúde) anunciou neste 
sábado (17) em um grupo 
de WhatsApp que na segun-
da-feira (19), no período da 
tarde, vai emitir um comu-
nicado sobre a realização ou 
não de uma greve da categoria. 
 
A decisão vai ser tomada em 
conjunto com a Federação 
Estadual que congrega os 
sindicatos no estado, após 
reuniões. A provável greve da 
categoria foi antecipada pelo 
presidente do Sinsaúde, Rei-
naldo Dalur Souza, na terça-
-feira (13) ao ocupar a Tribuna 
Livre da Câmara para defen-
der o piso dos enfermeiros. 
 
A assessoria de imprensa res-
pondeu ao comunicado de um 
grupo de enfermeiros que está 
chamando uma manifestação 

Sinsaúde anuncia na segunda 
se haverá greve da categoria

na frente do auto posto do 
final da avenida Bady Bassitt. 
Segundo a mensagem de áu-
dio postada, o Sindicato está 
analisando a Lei e decidindo 
qual o caminho do movimento 
à luz da legislação. “Por isso 
nós não vamos participar desse 
ato de hoje (sábado)”, afirma. 
 
A enfermeira Nayara Moraes 
informou que neste sábado es-
tava prevista apenas uma live às 
17h, sem a participação do Sin-
saúde. O assessor confirmou 
que o Sindicato não está par-
ticipando das ações paralelas. 

 
No grupo, a postagem an-
terior diz que “vamos fazer 
uma concentração dia 24 lá 
no posto no final da Andaló 
as 17h. Lá a gente começa a se 
reunir. Quem estiver de folga 
já vai, quem estiver saindo 
do plantão, passa o plantão e 
vai”. Ela continua informan-
do que “às 19h nós todos de 
branco, com máscara, e cada 
um com a sua vela, fazemos 
uma caminhada pela Andaló, 
passamos em frente ao Co-
ren (Conselho Regional da 
Enfermagem) e terminamos 

em frente à Prefeitura. Lá 
a gente se manifesta, ok?.” 
 
Nayra disse ainda que “nós 
estamos querendo organizar. 
A previsão que os Enfermeiros 
estão querendo é dia 21 e 24, 
porém ainda nada confirma-
do”. Segundo Dalur, a base 
do Sinsaúde de Rio Preto, que 
também é responsável pela 
microrregião de Votuporanga, 
tem em torno de 20 mil profis-
sionais (enfermeiros, técnicos, 
auxiliares e parteiras). O maior 
empregador de Rio Preto tem 
3 mil profissionais das 4 áreas.

A definição vai aconte-
cer após reuniões com 
a Federação Estadual 
que reúne os Sindica-
tos no estado

A provável greve da categoria foi antecipada pelo presidente do Sinsaúde, Reinaldo Dalur Souza, 
na terça-feira (13) ao ocupar a Tribuna Livre da Câmara para defender o piso dos enfermeiros
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BALANÇO

As avenidas Benedito Ro-
drigues Lisboa, José Munia, 
Anísio Haddad e Juscelino Ku-
bitscheck serão parcialmente 
interditadas na manhã deste 
domingo, 18, entre 5h e 10h, 
para a realização de uma corri-
da de rua. A restrição no fluxo 

Regiões do Vivendas e Moysés Miguel 
Haddad terão interdições no domingo

de veículos vai afetar também 
uma das vias marginais da 
rodovia Transbrasiliana (BR-
153), entre as avenidas José 
Munia e Juscelino Kubitsche-
ck. Por isso, o acesso à avenida 
Anísio Haddad a partir da BR-
153 estará fechado durante o 

período.
As linhas de largada e de 

chegada serão posicionadas na 
Avenida Benedito Rodrigues 
Lisboa, ao lado da Praça José 
Gerosa (Praça do Vivendas).

O evento envolve diversas 

categorias e provas com per-
cursos de 5 e 10 quilômetros. 
Por isso, há diferentes horá-
rios de largada previstos para 
ocorrer entre 7h e 7h15. O 
prazo máximo para a conclu-
são da prova é de uma hora e 
quarenta minutos, a partir do 
momento da largada.

SERVIÇO – INTERDIÇÃO

Dia 18/9 – das 5h às 10h

Pontos afetados: avenidas 
Benedito Rodrigues Lisboa, 
José Munia, Anísio Haddad 
e Juscelino Kubitscheck, via 
marginal da rodovia Transbra-
siliana (BR-153)

Texto: Daniel Martins/Se-
cretaria de Comunicação

Rua Nelson 
Vitalino será 
interditada na 
segunda,19

Via do bairro Brejo Ale-
gre interliga estrada João 
Parise ao bairro Vila To-
ninho

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Trânsito, Transportes 
e Segurança, informa que 
um trecho da rua Nelson 
Vitalino, no bairro Brejo 
Alegre, será interditado 
para obras a partir desta 
segunda-feira (19/9), pelo 
prazo de 97 dias.

A interdição total da via 
será realizada em etapas, de 
acordo com o andamento 
do serviço, dividido em 
três fases. Na primeira, o 
fluxo de veículos será inter-
rompido na quadra entre a 
estrada João Parise — que 
liga o Parque da Represa 
ao distrito de Engenheiro 
Schmitt — e a rua Sebas-
tião Bernardino de Souza. 
A previsão é que esta etapa 
seja concluída em 45 dias.

Texto: Daniel Martins/
Secretaria de Comunicação



VOCÊ SABE O QUE É VÍCIO 
OCULTO?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

LUIZ FLÁVIO - COMO DEVERÁ SER APLICADA A PENA DE MULTA?
SOS – Nos termos do art. 77 Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa será fixada em dias-multa, 
e deve corresponder ”ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privada da liberdade cominada ao 
crime”. Percebe-se que destoa em absoluto da regra do CP (art. 49), que preceitua que a pena de multa “será, 
no mínimo, de 10(dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”.
Exemplificando a regra do CDC: torna-se a pena cominada para o crime do art. 74, que é de um a seis meses. 
A pena de multa vai variar de trinta dias-multa a cento e oitenta dias-multa. Como o CDC não regra o cálculo 
do dia-multa, utilizam-se as regras do art. 49. §§ 1º e 2º, do CP. O próprio art. 77 do CDC ainda diz que se 
deve respeitar, para a individualização da pena de multa, o art. 60, § 1º, do CP.

LUIZ FLÁVIO - COMO SERÁ A PUBLICIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO CASO 
DOS CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO?
SOS – Nos termos do art. 78, inciso II, a sentença condenatória será publicada “em órgãos de comunicação 
de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado”. 
Note-se que é uma pena que condiz perfeitamente com os crimes do CDC, pois se esses protegem os direitos 
básicos da coletividade dos consumidores, nada mais coerente do que fazer com que um número grande de 
consumidores tem acesso a notícia da condenação.

RENATO - OS CRIMES TIPIFICADOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ADMITEM 
PARTICIPAÇÃO? EXPLIQUE.
SOS – Sim. O legislador trouxe regra expressa e específica a tal respeito, disposto no art. 75: 
“Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses 
combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa 
jurídica que promover, permite ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou 
manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas”.
Frise-se que se trata de norma inútil, que somente repete a inteligência do art. 29 do CP, acrescentando, 
artificialmente, pessoas que seriam consideradas participes, se apurado o do, nos crimes contra a relação de 
consumo”.

RENATO - EXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES PARA TAIS CRIMES?
SOS – Sim. Estão no art. 76 e levam em consideração a própria condição de hipossuficiência do consumidor, 
com a especificação de situações em que é imperioso se punir mais gravemente o agente infrator:
I- serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade;
II- ocasionarem grave dano individual ou coletivo;
III- dissimular-se a natureza ilícita do procedimento;
IV- quando cometidos:
por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima;
em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de pessoas 
portadoras de deficiência mental interditadas ou não;
V- serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos, ou quaisquer outros produtos ou 
serviços essenciais.

Reclame Aqui
LUIZ FLÁVIO MAGALHÃES JÚNIOR - Estudante

 Entenda o que é 
e como agir ao descobrir 
que um produto possui 
defeito de fabricação, 
mesmo que o período de 
garantia contratual já tenha 
encerrado

 Grande parte do número 
de reclamações relacionadas a 
produtos - especialmente aqueles 
considerados duráveis - tanto nos 
órgãos de defesa do consumidor, 
quanto no Poder Judiciário, são 
atribuídas a situações envolvendo 
vícios. Mas, afinal, a que este 
termo se refere?
 De acordo com o 
CDC (Código de Defesa do 
Consumidor), quando o produto 
não atinge o fim a que se destina, 
se encontra com vícios - mais 
conhecidos como defeitos 
e avarias decorrentes de sua 
fabricação, e não do mal uso ou 
desgaste natural. 
 Estes defeitos podem 
ser: aparentes, ou seja, aqueles que 
o consumidor consegue identificar 
assim que inicia a utilização do 
produto ou ocultos, que só se 
manifestam após certo tempo de 
uso, sendo difícil sua constatação 
pelo consumidor.
 No caso dos vícios 
aparentes, os fabricantes costumam 
informar com mais clareza as 
condições de troca ou assistência 
dos produtos. Entretanto, quando 
se trata de vício oculto, fabricantes, 
vendedores e comerciantes 
tendem a dizer que as providências 

em relação ao defeito só poderão 
ser tomadas durante o período de 
vigência da garantia.
 Mas que garantia 
seria essa? Aquela concedida 
pelo Fornecedor, ou aquela 
prevista no Código de Defesa do 
Consumidor?
 Quanto tratamos de 
defeitos de fabricação, a própria 
lei dá um prazo para que o 
consumidor efetue sua reclamação 
junto ao fornecedor e exija a 
reparação do produto defeituoso. 
A este prazo, damos o nome 
de garantia legal e será ela que 
irá ajudar o consumidor na hora 
de reclamar dos vícios (defeitos), 
principalmente os ocultos.
 Segundo o artigo 26 
do CDC, quando estamos diante 
de um defeito aparente, o prazo 
para reclamação é de 30 dias para 
produtos não duráveis (alimentos, 
produtos de higiene, dentre outros) 
e 90 dias para os produtos duráveis 
(móveis, eletrodomésticos, 
automóveis, etc), contados a partir 
da data da entrega efetiva do 
produto ao consumidor. 
 Já no caso dos vícios 
ocultos, os prazos para reclamação 
serão os mesmo que os acima 
assinalados, porém, a grande 
diferença se dará no momento 
em que estes prazos começam 
a contar.  Diferentemente dos 
defeitos aparentes, nos vícios 
ocultos a própria Lei estipula que 
os prazos são contados a partir 
do momento em que o defeito é 
detectado pelo consumidor.
 O CDC se preocupou 

em fazer essa diferença, pois 
não se espera que um produto 
relativamente novo ou ainda 
mesmo que já usado por um 
certo tempo apresente defeitos. 
E para isso, deve o consumidor 
levar em consideração o tempo 
médio de vida útil do produto. Por 
exemplo, não se espera que um 
produto como um computador 
ou um celular funcione somente 
por um ano (geralmente o prazo 
de garantia dado pelo fornecedor) 
e logo após venha a apresentar 
defeitos.
 Além disso, de acordo 
com o artigo 18 do CDC, no caso 
de o produto apresentar defeito, o 
consumidor pode reclamar tanto 
ao fabricante quanto à loja onde 
comprou a mercadoria, o que for 
mais conveniente ao consumidor, 
tendo em vista a responsabilidade 
solidária entre eles. 
 Desta forma, caso 
o problema apresentado pelo 
produto seja caracterizado como 
vício oculto, o consumidor 
pode e deve reclamar, exigindo 
ao fornecedor que sane o vício 
sem qualquer custo adicional ao 
consumidor.
 É preciso estar atento ao 
prazo para efetuar a reclamação. 
Caso o consumidor não o faça 
dentro do prazo, perderá o 
direito. Vale lembrar, também, 
que o fornecedor responde 
pelos vícios ocultos decorrentes 
da própria fabricação, mas não 
se responsabiliza pelo desgaste 
natural provocado pela utilização 
contínua do produto. 
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4613/2022
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: ARROYO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOSE IRINEU ROSARIO
CORR: JOSE IRINEU ROSARIO
CAD Nº: 240904000
MULTA. Nº: 56669
END: R. JOSÉ SCABORA, QD 10, LOTE 22, BAIRRO: JD. ARROYO 
NOME: AUGUSTO PAPA JUNIOR
COMP: 
CORR: AUGUSTO PAPA JUNIOR
CAD Nº: 200288000
MULTA. Nº: 56659
END: R. LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, QD 115, LOTE CP/ - E P/, BAIRRO: 
BOA VISTA 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: JOSE BERNARDO DOS SANTOS NETO
CORR: JOSE BERNARDO DOS SANTOS NETO
CAD Nº: 430182000
MULTA. Nº: 56649
END: R. ADELCI MALHEIROS DA SILVA (DEL), QD 9, LOTE 1, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA 
NOME: MARIO ALVES DE MIRA ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARIO ALVES DE MIRA ESPOLIO
CAD Nº: 210912129
MULTA. Nº: 56663
END: R. ETELVINO LEANDRO DA SILVA, QD 10, LOTE 13, BAIRRO: JD. 
MARAJÓ 
NOME: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA 
COMP: 
CORR: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
CAD Nº: 317415004
MULTA. Nº: 56002
END: R. ORLANDINO BOSSA, QD 07 P CH2, LOTE GL 03/04 E C, BAIRRO: 
EST. SÃO JOÃO 
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4614/2022
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: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 422909004
MULTA. Nº: 56671
END: R. DR. JOÃO TAJARA DA SILVA, QD E-01, LOTE, BAIRRO: JD. SÃO 
MARCO
NOME: RAINER FARIA DA CUNHA
COMP: 
CORR: RAINER FARIA DA CUNHA
CAD Nº: 200104058
MULTA. Nº: 56673
END: R. DR. DEOCLECIANO FUNES, QD 02 B, LOTE 12, BAIRRO: JD. 
TARRAF II
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                                                  

EDITAL n°4615/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA ao proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO dentro do 
prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente:
NOME: CLEUSA MARQUES PUPIN
COMP: 
CORR: CLEUSA MARQUES PUPIN
CAD Nº: 102121000
MULTA. Nº: 56654
END: R. MARECHAL DEODORO, 3325, QD, LOTE, BAIRRO: CENTRO 
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4616/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE REMOÇÃO DE RAMPAS/DEGRAUS DA SARJETA, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, 
nos termos da legislação vigente: 
NOME: ABLA RAHD CASELLI ESPOLIO
COMP: 
CORR: ABLA RAHD CASELLI ESPOLIO
CAD Nº: 105191000
MULTA. Nº: 56655
END: AV. ARTHUR NONATO, QD 36, LOTE A – B, BAIRRO: VILA REDENTORA 
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4617/2022
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: AILTON GOMES DE MELO
COMP: 
CORR: AILTON GOMES DE MELO
CAD Nº: 203443000
MULTA. Nº: 56661
END: R. MAJOR JOÃO BAPTISTA FRANÇA, 797, QD 226, LOTE F/P, 
BAIRRO: BOA VISTA 
NOME: NAIARA DE JESUS LIMA BRAGA
COMP: 

CORR: NAIARA DE JESUS LIMA BRAGA
CAD Nº: 253323000
MULTA. Nº: 56662
END: R. MARCELO ALESSANDRO CAVALLINI, 357, QD 60, LOTE 24, 
BAIRRO: PARQUE NOVA ESPERANÇA 
NOME: LAIMA PARTICIPACOES LTDA
COMP: 
CORR: LAIMA PARTICIPACOES LTDA
CAD Nº: 301137000
MULTA. Nº: 56646
END: R. BERNARDINO DE CAMPOS, 2360, QD, LOTE BAIRRO: VILA 
MACENO 
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4618/2022
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 (altura de 30cm) - MULTA DE 1 UFM POR METRO LINEAR, no 
prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: NEIDE MASCHIO BARBOZA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº:101493000
NOT. Nº: 218695
END: R. BENJAMIN CONSTANT, 3551, QD 74, LOTE, BAIRRO: CENTRO
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4619/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o proprietário do 
imóvel constante do presente edital e abaixo relacionado: Para Construção 
de mureta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 9692/06 E LC 650/21 sob pena 
de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS EMPREENDIMENTOS E INCO
COMP: ELISA RINCON VIEIRA
CORR: ELISA RINCON VIEIRA
CAD Nº: 272145000
NOT. Nº: 218538
END: R. MARIA RODRIGUES CANDEO, QD 04, LOTE 17, BAIRRO: RES. 
MARIO DE MATTOS
NOME: ADRIELE DE SOUZA PAULO AMANCIO
COMP: 
CORR: ADRIELE DE SOUZA PAULO AMANCIO
CAD Nº: 272144000
NOT. Nº: 218534
END: R. MARIA RODRIGUES CANDEO, QD 04, LOTE 16, BAIRRO: RES. 
MARIO DE MATTOS
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4620/2022
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: AMERICA ANTONIA DE SOUZA
COMP: 
CORR: AMERICA ANTONIA DE SOUZA
CAD Nº: 204394000
NOT. Nº: 218585
END: R. OSWALDO CRUZ, 117, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA
NOME: ANA CAROLINA FERREIRA PRESTES
COMP: 
CORR: ANA GABRIELA FERREIRA PRESTES
CAD Nº: 266007000
NOT. Nº: 218484
END: R. RICARDO SIQUEIRA ABREU, QD 06, LOTE 09, BAIRRO: RES. JD. 
VISTA BELA
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4621/2022
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: V E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMP: 
CORR: V E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CAD Nº: 104665000
NOT. Nº: 218681
END: AV. BADY BASSITT, QD S/N, LOTE GERAL 32P/, BAIRRO: VILA 
IMPERIAL
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4622/2022
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: AUGUSTO LUI ESPOLIO
COMP: 
CORR: AUGUSTO LUI
CAD Nº: 202125000
NOT. Nº: 218573
END: R. JOSÉ S. DO AMARAL SALES, 2237, QD 5, LOTE G, BAIRRO: RET. 
JAIME SPÍNOLA CASTRO
NOME:  JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201428000
NOT. Nº: 218694
END: R. RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE C P/, BAIRRO: BOA 
VISTA
NOME: AMERICA ANTONIA DE SOUZA

COMP: 
CORR: AMERICA ANTONIA DE SOUZA
CAD Nº: 204394000
NOT. Nº: 218585
END: R. OSWALDO CRUZ, 117, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA ESPERANÇA
NOME: ANA CAROLINA FERREIRA PRESTES
COMP: 
CORR: ANA GABRIELA FERREIRA PRESTES
CAD Nº: 266007000
NOT. Nº: 218484
END: R. RICARDO SIQUEIRA ABREU, QD 06, LOTE 09, BAIRRO: RES. JD. 
VISTA BELA
NOME: SEBASTIAO CARDOSO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: SEBASTIAO CARDOSO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 211765000
NOT. Nº: 218637
END: R. BENEDITO JOSÉ ISMAEL, 2565, QD 9, LOTE 02, BAIRRO: VILA 
SÃO JORGE
OBS. SOLICITAR AUTORIZAÇÃO PARA PODA DAS ÁRVORES NA 
SECRET. MEIO AMBIENTE PROVIDENCIAR A PODA QUE ESTÁ COM 
RISCO DE QUEDA
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4623/2022
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: IVONETE DE JESUS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: PAULO COLA ESPOLIO
CAD Nº: 320114000
NOT. Nº: 218553
END: R.  ANTONIO FURLAN, QD 01, LOTE 10, BAIRRO: JD. JANDIRA
NOME: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
COMP: 
CORR: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
CAD Nº: 317415004
NOT. Nº: 218612
END: R. ORLANDINO BOSSA, QD 07 P CH2, LOTE GL 03/04 E C, BAIRRO: 
EST. SÃO JOÃO
NOME: JOÃO CARLOS DI GENIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 552004085
NOT. Nº: 218636
END: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, QD, 
LOTE P20, BAIRRO: FAZ. PIEDADE
NOME:SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: KELY REGINA VALENTIM
CORR: KELY REGINA VALENTIM
CAD Nº: 257997000
NOT. Nº: 218474
END: R. GISLAINE APARECIDA ALMELA, QD 18, LOTE 13, BAIRRO: LOT. 
SETPARQUE AVENIDA 2
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: NAIR FERREIRA DE CAMPOS
CORR: NAIR FERREIRA DE CAMPOS
CAD Nº: 258844000
NOT. Nº: 218601
END: R. JOSÉ BENEDITO DA SILVA, QD 13, LOTE 16, BAIRRO: LOT. RES. 
ARY ATTAB
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: EDUARDO ANEAS
CORR: EDUARDO ANEAS
CAD Nº: 345240000
NOT. Nº: 218189
END: R. APARECIDA SANT’ANA DO AMARAL, QD 08, LOTE 24, BAIRRO: 
SETVALLEY
NOME: V E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMP: 
CORR: V E L CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CAD Nº: 104665000
NOT. Nº: 218681
END: AV. BADY BASSITT, QD S/N, LOTE GERAL 32P/, BAIRRO: VILA 
IMPERIAL
NOME: ANTONIO JOSE PAVIM, ESPOLIO DE
COMP: EDIVALDO DONIZETE MORELATO
CORR: EDIVALDO DONIZETE MORELATO
CAD Nº: 214714000
NOT. Nº: 218598
END: AV.  AMAZONAS, QD 131, LOTE  18, BAIRRO: ELDORADO II PARTE
NOME: JOAO PAULO GABRIEL
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202711000 
NOT. Nº: 218666
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, QD 198, LOTE H-P/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4624/2022
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: IVONETE DE JESUS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: PAULO COLA ESPOLIO
CAD Nº: 320114000
NOT. Nº: 218553
END: R.  ANTONIO FURLAN, QD 01, LOTE 10, BAIRRO: JD. JANDIRA
NOME: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
COMP: 
CORR: SJR VITTA RESIDENCIAL 18 SPE LTDA
CAD Nº: 317415004
NOT. Nº: 218612
END: R. ORLANDINO BOSSA, QD 07 P CH2, LOTE GL 03/04 E C, BAIRRO: 
EST. SÃO JOÃO
NOME:JOÃO CARLOS DI GENIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 552004085
NOT. Nº: 218636
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END: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, QD, LOTE P20, BAIRRO: FAZ. PIEDADE
NOME: AUGUSTO LUI ESPOLIO
COMP: 
CORR: AUGUSTO LUI
CAD Nº: 202125000
NOT. Nº: 218573
END: R. JOSÉ S. DO AMARAL SALES, 2237, QD 5, LOTE G, BAIRRO: RET. JAIME SPÍNOLA CASTRO
NOME:  JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201428000
NOT. Nº: 218694
END: R. RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE C P/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4625/2022
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: EDUARDO ANEAS
CORR: EDUARDO ANEAS
CAD Nº: 345240000
NOT. Nº: 218189
END: R. APARECIDA SANT’ANA DO AMARAL, QD 08, LOTE 24, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4626/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do presente edital 
e abaixo relacionados: Para REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da LEI Nº5489/94; ART. 8° ABNT; LEI 9692/06; LC 650/21
sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME:  JESUS DE OLIVEIRA ALMEIDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201428000
NOT. Nº: 218694
END: R. RAUL DE CARVALHO, 754, QD 167, LOTE C P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME:  ADONIAS PEREIRA CHAVES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304643000
NOT. Nº: 218570
END: R. PEDRO BORGHESAM, 297, QD 101, LOTE 08 -P/, BAIRRO: JD. NAZARÉ
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4627/2022 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: ANTONIO JOSE PAVIM, ESPOLIO DE
COMP: EDIVALDO DONIZETE MORELATO
CORR: EDIVALDO DONIZETE MORELATO
CAD Nº: 214714000
NOT. Nº: 218598
END: AV.  AMAZONAS, QD 131, LOTE  18, BAIRRO: ELDORADO (2ª PARTE)
NOME: JOSE EDUARDO AZEVEDO SRABONIAN
COMP: 
CORR: JOSE EDUARDO AZEVEDO SRABONIAN
CAD Nº: 249812000
NOT. Nº: 218478
END: R. JOSÉ BARBOSA, QD 20, LOTE 05, BAIRRO: LOT. RES. PALESTRA
OBS. CONTRATAR CAÇAMBA PARA DEPOSITAR ENTULHOS
NOME: RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS EMPREENDIMENTOS E INCO
COMP: DARIO SMARRA DA SILVA
CORR: DARIO SMARRA DA SILVA
CAD Nº: 272197000
NOT. Nº: 218525
END: R. NEUZA DA SILVA AURELIANO, QD 05, LOTE 34, BAIRRO: RESIDENCIAL MARIO DE MATTOS
OBS. RETIRAR IMEDIATAMENTE ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO AO LADO DA OBRA NA RUA 
NEUZA DA SILVA AURELIANO – RES. MÁRIO DE MATTOS
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4628/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do presente Edital e 
abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE LIXOS E DETRITOS NO LOTE VAGO, no prazo de 15 dias a contar desta 
publicação, nos termos da Lei Complementar nº 650/21 sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: JOAO PAULO GABRIEL
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202711000 
NOT. Nº: 218666
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, QD 198, LOTE H-P/, BAIRRO: BOA VISTA
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4629/2022
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: VALTER CESAR DOS SANTOS
COMP: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS
CORR: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS
CAD Nº: 210876322
NOT. Nº: 218427
END: R. ARY FREITAS MUGNAINI, 155, QD R, LOTE 11/P, BAIRRO: JD. RES. VALE DO SOL
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4630/2022
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: ALESSANDRA LUCANIA FERNANDES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 308744000
NOT. Nº: 218680
END: R. FRUTUOSO JOSÉ FIGUEIREDO, 214, QD 07, LOTE 11, BAIRRO: JD. FUSCALDO
NOME: MARIA DE LOURDES YAMAMURA NANYA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202492000
NOT. Nº:218679
END: TV. HARIF MERHE, 68, QD 191, LOTE 2P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: JOSE FERNANDES, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: JOSE FERNANDES
CAD Nº: 400564000
NOT. Nº:218674
END: R. REGENTE DE FEIJÓ, 1123, QD 10, LOTE 17, BAIRRO: VILA ELVIRA
NOME: TADEU MORSELLI GUERRA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 402303000
NOT. Nº:218673
END: R. SILVA JARDIM, 3818, QD 30, LOTE D, BAIRRO: VILA SANTA CRUZ  
São José do Rio Preto, 16 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°4631/2022
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: JOSE ODILON DE MELLO ESPÓLIO
COMP: 
CORR: JOSE ODILON DE MELLO ESPÓLIO
CAD: 1-00007-000
TAXA REF: 55307
END: AV. DR.  ALBERTO ANDALÓ, 2814, QD 04, LOTE, BAIRRO: CENTRO
PROP: EDMAR GOMES DE MELO
COMP: 
CORR: EDMAR GOMES DE MELO
CAD: 2-08251-000
TAXA REF: 54882
END: RUA JORGE TIBIRIÇA, 1646, QD 235, LOTE HFP, BAIRRO: BOA VISTA
PROP: MARINA TORRE FRANGIE ESPOLIO
COMP: 
CORR: MARINA TORRES FRANGIE ESPOLIO
CAD: 2-02658-002
TAXA REF: 52438
END: RUA CAPITÃO JOSÉ VERDI, 307, QD 190, LOTE 06, BAIRRO: BOA VISTA
PROP: WANDA CANILE MARTINS ESPÓLIO DE
COMP: 
CORR: WANDA CANILE MARTINS ESPÓLIO DE
CAD: 4-06359-000
TAXA REF: 55920
END: RUA OMAR CINTRA DAMIÃO, 129, QD 08, LOTE 05, BAIRRO: VILA DINIZ
PROP: MC MALL PROPERTIES S A
COMP: 
CORR: JOSE NABUCO BASTOS ANDRADE
CAD: 4-10239-016
TAXA REF: 53922
END: AV. JOSÉ MUNIA, QD S/N, LOTE QUINHÃO 02P/, BAIRRO: SEDE
PROP: ELIZABETH FRANCESCHI DE BIANCHI, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ELIZABETH FRANCESCHI DE BIANCHI, ESPOLIO DE 
CAD: 4-03902-000
TAXA REF: 53622
END: RUA SÃO CARLOS, 16, QD 04, LOTE 03, BAIRRO: VILA FIOREZE
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4632/2022
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: SANSERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MARCAS LTDA
COMP: 
CORR: SANSERVICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MARCAS LTDA
CAD: 1-03835-001
TAXA REF: 56258
END: R. CASEMIRO DE ABREU, QD, LOTE  8-P/8 A-P, VILA REDENTORA
PROP: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO CDHU
COMP: 
CORR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO CDHU
CAD: 2-42404-000
TAXA REF: 55975
END: R. ALAURA MARCUZO CAETANO, QD, LOTE, CONJ. HAB. DUAS VENDAS G
PROP: DUAS VENDAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
COMP: VANDERLEI LUIZ TOMAZ
CORR: VANDERLEI LUIZ TOMAZ
CAD: 2-54563-000
TAXA REF: 55952
END: R. SONIA MARIA SALES BISPO, QD 10, LOTE 18, CONJ. HAB. DUAS VENDAS 
São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 24/2022 – 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

2022250816
JULIANA RAFAELA 

DE ALMEIDA 
CAMARGO

LOTEAMENTO EGYDIO ZANI 
SPE LTDA PROCEDENTE

2022110871 OSMAR CATARUSSI OSMAR CATARUSSI 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

202271215 VALDEMAR VELLANI VALDEMAR VELLANI PROCEDENTE

2022125311 LETICIA FERRO 
BUOSI LETICIA FERRO BUOSI 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 

DOCUMENTOS SOLICITADOS

2020297403 CESARINO CORRÊA 
JUNIOR

ASSOCIAÇÃO AMIGOS NA 
CIDADE DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2020288252 ONIVALDO FERRARI 
JUNIOR

O M HOLDING E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2022256132 MAURO VATANABE MAURO VATANABE 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2020289528 HELON BECHARA 
ESGOTTI

NEUSA MARIA RATRERO 
GABRIEL

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

2021235039 LINDALCI TEIXEIRA 
NUNES DA SILVA

LINDALCI TEIXEIRA NUNES 
DA SILVA PROCEDENTE

2022254866 ADILSON LUIZ 
BOSSA ADILSON LUIZ BOSSA 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 

DOCUMENTOS SOLICITADOS

2022155606 MARIA DE FATIMA 
MARI COCENZO

MARIA DE FATIMA MARI 
COCENZO IMPROCEDENTE

2021295099 JOSE TARCIZO DA 
SILVA JOSE TARCIZO DA SILVA 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 

DOCUMENTOS SOLICITADOS

2022243630 JESSIKA MIQUELINO 
DE BRITO

JESSIKA MIQUELINO DE 
BRITO PROCEDENTE

2021250037 IVONETE NOGUEIRA 
GOMES JOSE DOMICIANO GOMES PROCEDENTE

2021165668 JAZIEL DOMINGOS 
DOS SANTOS

JAZIEL DOMINGOS DOS 
SANTOS

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR OS 
DOCUMENTOS SOLICITADOS

202290393 JOÃO RIBEIRO DE 
GODOY NETO

JOÃO RIBEIRO DE GODOY 
NETO IMPROCEDENTE

São José do Rio Preto, 16 de setembro de 2022

RAFAEL FABRÍCIO BRUMATO
AGENTE ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO

PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI
COORDENADOR EXECUTIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO
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POSSANI
LUIZ FELIPE

CANDIDATO
O candidato A deputado federal João Cury tem colocado a re-
gião de Rio Preto como prioridade em sua campanha. Verea-
dores e lideranças da nossa cidade e região estão engajados 
na sua campanha, pois João Cury é forte candidato a deputado 
federal pelo estado de São Paulo.

CHACRINHA
O cantor Gah Bernardes se prepara para gravar seu segundo 
trabalho audiovisual, dia 5 de outubro, no Rancho do Tropeiro. 
Intitulado “Gah na Chacrinha”, o projeto tem toda uma história e 
um grande significado por trás. A gravação será a partir das 19h.

COMÉDIA 
O comediante Whindersson Nunes volta a Rio Preto com seu 
novo show no Centro Regional de Eventos, no próximo sába-
do, dia 24, em uma única sessão às 21 horas. “Isso não é um 
culto” é o show de encerramento da sua turnê, já que após 
esta apresentação, ele irá tirar um ano sabático. Os ingressos 
estão à venda online, no site Ingresso Digital, ou na loja Cute 
Case do Riopreto Shopping.

CALÇADÃO
Luiz Carlos Motta, candidato a deputado federal está convi-
dando eleitores, admiradores e a população para um mega 
encontro no sábado, dia 24, a partir das 9 horas em fren-
te ao Praça Shopping, no calçadão de Rio Preto. A ação faz 
parte da sua campanha, que irá movimentar aquela região.

 OBA!
Os convites para o OBA Festival tiveram os valores reajusta-
dos. Para aproveitar o festival de música, considerado o maior 
Carnaval indoor do estado de São Paulo, os foliões podem op-
tar pelos convites Pista, Camarote e Camarote Premium Café 
de la Music. Todos são open bar e contam com diferenciais 
exclusivos. Com atrações já confirmadas como Thiaguinho, 
Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Alok, Banda Eva, Dennis DJ, Pe-
dro Sampaio, A Zorra e grupo Menos é Mais, o OBA Festival 
deve atrair mais de 100 mil pessoas. Ao todo, serão mais de 15 
atrações. Todas deverão ser anunciadas até o fim deste mês. 
Os ingressos estão à venda no site www.obafestival.com.br.

ESPETÁCULO
O ator Mateus Carrieri fará parte do elenco da peça “O Vendedor 
de Sonhos”, que será apresentada dia 8 de outubro, no Teatro 
Paulo Moura, em Rio Preto. Além de Carrieri, Luiz Amorim fina-
lista do prêmio Bibi Ferreira e Marcos Veríssimo estarão entre os 
atores que irão apresentar a peça, de Augusto Cury. Os ingressos 
estão à venda pelo site Mega Bilheteria, e varia conforme o local 
escolhido, custando de R$ 45 a R$ 100, mais as taxas do site.

#Hashtag

SHOW
Pela segunda vez na região de Rio Preto, a 
cantora Ana Castela traz a Agro Music para 
a Festa do Peão de Urupês. Será de 22 a 25 
de setembro, de quinta a domingo, que o 
rodeio irá movimentar a região metropoli-
tana. A primeira noite será dia 22, quinta-
-feira, com show da dupla Ícaro e Gilmar. 
Na sexta, dia 23, será a vez de Marcus e 
Belutti. No sábado Zé Ricardo e Thiago. E 
para finalizar com chave de ouro, a fenô-
meno Ana Castela, no domingo, dia 25. Os 
convites estão à venda no site JV Ingressos.

BAILE
O Automóvel Clube promove no dia 24, 
próximo sábado, a primeira edição do Bai-
le do Hawaí pós pandemia. O evento con-
ta com apresentação de Anizinho Show e 
Bozó & Amigos. Será no bar Aperitivo, com 
um Buffet Tropical e ilha de batidinhas. A 
reserva de mesa e compra de convites é na 
secretaria do clube, ou pelo WhatsApp (17) 
98155.0178.

A Cinépolis do Shopping Iguatemi Rio Preto iniciou 
a pré-venda dos ingressos para o filme “Avatar: O 
Caminho da Água”, que volta aos cinemas a partir 
da próxima quinta-feira, dia 22. Garanta o seu!

FICA  A DICA

STAND UP
O show de stand up comedy do humorista 
Diogo Portugal está agendado para o dia 
16 de outubro, no restaurante Coco Bambu 
do Shopping Iguatemi Rio Preto. O evento, 
intitulado “Não me cobre coerência”, ini-
cia a partir das 21 horas, e os convites que 
estão sendo vendidos pelo site Bilheteria 
Digital, ou nos pontos fixos: Coco Bambu 
Shopping Iguatemi Rio Preto ou na loja Nei 
Materiais de Construção, localizada na Av. 
Octacilio Alves de Almeida, 1297, estão no 
primeiro lote a R$ 120 e dá direito apenas 
ao espetáculo. Caso o pagante queira con-
sumir algo, é a parte. 

luizfelipepossani@hotmail.com

@possani.lf

A única original, o resto é imitação

30 de Setembro de 2022Infotickets: (17) 99772-1730
Local: Espaço Vitória

1 – Este colunista entre a dupla Zé Neto e 
Cristiano em recente show na região (foto: 
Genilson Farias)
 
2 –  Amanda Oliveira e Danilo Ferraz em 
noite de lançamento do livro dela “O Jeito 
Valquírias de fazer gestão” (foto: Ricardo 
Boni)
 
3 – André Siqueira e sua mulher Elô Si-
queira em noite country by La’Brizza (foto: 
Arnaldo Mussi)

4 – O goleiro Henrique Pagianotto e o joga-
dor lateral direito, Gustavo Xavier ladeiam 

Francisco Hidalgo em camarote do Rodeio 
de Ipiguá (foto: Possani)
 
5 - Jefferson Postigo e sua mulher Gise-
la Dias Becate em noite de rodeio (foto: 
Arnaldo Mussi)

6 - Ricardo Nozze, Marcus Lyra e Rodrigo 
Camargo em noite de Sampa (foto: Gui-
lherme Dessunti)

7 - O cantor Gah Bernardes e o empresário 
de eventos Fabio Arruda, em mais uma 
noite da Quintinha, realizada no Sampa 
(foto: Guilherme Dessunti)
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