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DEPRESSÃO E BABY BLUES 

Especialista alerta para riscos
da ‘gangorra emocional’

A maternidade carrega con-
sigo diversos desafios. Mui-
tas vezes, as mães passam 
por situações dolorosas que 
não são de domínio popu-

lar e, consequentemente, 
trazem inúmeras dúvidas, 
já que cada paciente relata 
experiências distintas. É o 
caso do ‘baby blues’ e da de-

pressão pós-parto. Roberta 
Grangel da Silva Fumero, 
psicóloga clínica materno e 
infantil, faz alertas impor-
tantes. SAÚDE       Pág.B1

TROMBOSE

Doença avança 
entre os mais 
jovens que 
tiveram Covid
Comum na terceira idade, a 
trombose se tornou uma pre-
ocupação após ter o número 
de casos aumentado entre 
os jovens que contraíram a 
Covid-19. Doença grave, a 
trombose atinge mais de 180 
mil indivíduos a cada ano no 
Brasil, segundo dados da So-
ciedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV). SAÚDE  Pág.5

É de Rio Preto a Mini Miss Brasil
A pequena Betina Costa Lofrano, atualmente com 7 anos, foi coroada no início deste ano como Miss 

São José do Rio Preto Kids 2022, agora é a primeira rio-pretense a carregar a faixa de Mini Miss Brasil 
Charm 2022. Em um evento, nível nacional, a linda e encantadora menina recebeu o título no concur-
so Miss Brasil Kids 2023, realizado no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, via online, onde teve 
todas as etapas de um concurso presencial, como: desfile em passarela, fotogenia e entrevista com ju-
rados.
             CIDADES  Pág.B3

OUTUBRO ROSA 

Mulheres contam 
histórias 
comoventes 
de superação

Ana Paula de Lima, 41, está 
em tratamento desde julho. 
Ela conta que, no ano passa-
do, em razão do sobrepeso 
não sentia nada, mas deci-
diu emagrecer e descobriu o 
câncer. SAÚDE  Pág.5

Psicóloga especialista em materni-
dade esclarece as condições que, 
embora parecidas, aparecem e du-
ram em condições distintas

Divulgação

Arquivo PESSOAL

Rio Preto pode ganhar programa para doenças incuráveis
Projeto de lei prevê a implantação pela Prefeitura de Rio Preto de um Programa Municipal de Cuidados Paliativos aos pa-

cientes com doenças incuráveis em fase avançada e progressiva. A proposta é do vereador Jean Charles (MDB) e prevê a mesma 
regulamentação no município com a Lei nº 17.292, de 13 de outubro de 2020, que instituiu a Política Estadual de Cuidados 
Paliativos em São Paulo.
  POLÍTICA Pág.3

CUIDADOS PALIATIVOS

POLÍCIA

Ladrão furta 
bicicleta de 
R$ 7 mil e foge 
algemado 

Um homem, de 36 anos, 
que havia sido preso em fla-
grante pelo furto de uma bi-
cicleta avaliada em R$ 7 mil, 
conseguiu fugir algemado pela 
linha férrea, nas proximidades 
do viaduto João Mesquita, na 
madrugada desta sexta-feira. A 
PM deteve um suspeito, de 28 
anos, pelo crime de receptação.
CIDADES Pág.4

BOLSONARISTAS

Adesivaço 
mobiliza 
apoiadores 
em avenida  

ELEIÇÕES   Pág.2

EM SÍTIO 

Agredido a 
pauladas é 
achado coberto 
de sangue 

Um sitiante, de 51 anos, 
chamou a Polícia Militar e o 
Resgate do Corpo de Bombei-
ros, na manhã desta sexta-fei-
ra, 14, ao chegar em sua pro-
priedade rural na Bela Vista e 
encontrar um homem, de 42 
anos, ensanguentado e com 
vários ferimentos no corpo.
 CIDADES  Pág.4

LATROCÍNIO 

Acusado da 
morte de 
motorista de 
app é preso 
Foi preso na tarde desta 
sexta-feira, 14, em Pirangi, 
o acusado do latrocínio 
(roubo seguido de morte) 
da motorista de aplicativo 
Hortência Lourenço Dias, 
de 38 anos. CIDADES  Pág.4

TEMPLO DA 
BOA VONTADE

Considerado uma das Sete Maravilhas 
de Brasília, está completando 33 anos 
— idade mística de Jesus.
ESPECIAL Págs.B3 e B4

Raphael Ferrari

Vivian R Ferreira



DHOJE ELEIÇÕES 2022
redacao@dhojeinterior.com.br

A2 | DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto, domingo, 16 de outubro de 2022ELEIÇÕES/OPINIÃO

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda - Redação, Administração, Publicidade e Oficina 
- Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500 -São José do Rio Preto - São Paulo 

Cidades da região e Distritode de 
abrangência do  DHOJE:

Região Metropolitana de 
Rio Preto

Telefone:
Recepção: (17) 3353-2447

E-mails: 
Redação: redacao@dhoje.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Publicidade legal:  diario.oficial@dhoje.com.br

Portal Dhoje Interior 
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

Faixa no pescoço
O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, mostrou confiança em sua vitória e afirmou 
que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, 
precisará cumprir os ritos de transição de governo no ano 
que vem. “Vai ter que ter humildade e, no dia 1º de janeiro, 
colocar a faixa no meu pescoço”, afirmou o petista no Recife. 
Ao longo da campanha, Bolsonaro tem, muitas vezes, se esqui-
vado quando é questionado se entregaria a faixa presidencial 
em caso de derrota. Lula voltou a dizer que Bolsonaro faz uso 
ostensivo da máquina pública pela reeleição, de forma nunca 
antes vista. Mas reiterou que, na sua avaliação, o movimento 
será em vão. “Ele pode gastar o que quiser, está dado, o destino 
do Bolsonaro está traçado”, declarou o ex-presidente.

Caixa preta
O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou, durante reunião 

com prefeitos mineiros a ausência de nomes apresentados pela 
campanha de Lula (PT) para uma possível gestão. “É uma cai-
xa preta”, disse Bolsonaro, que afirmou que seu adversário não 
esconde apenas as gestões da ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT) e do ex-governador de Minas Fernando Pimentel (PT), 
mas “esconde todo mundo”. “Ele não apresenta um nome 
sequer”, emendou. Em um discurso característico de aceno 
ao agronegócio, crítico ao Movimento dos Sem Terra, em 
defesa da família e da pauta de costumes, o presidente pediu 
aos prefeitos que “refresquem a memória de quem votou no 
PT” para “trazer o voto para o nosso lado e conseguir virar 
Minas Gerais”. Bolsonaro discursou ao lado do governador 
mineiro Romeu Zema (Novo), que foi escalado para coordenar 
a campanha de reeleição do presidente em Minas.
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Câmeras nas fardas
O candidato do Republicanos ao governo de São Pau-

lo, Tarcísio de Freitas, mudou o tom sobre a retirada das 
câmeras nos uniformes dos policiais militares do estado e 
afirmou na sexta-feira (14) que vai “chamar as forças de 
segurança para avaliar, do ponto de vista técnico, a efetivi-
dade ou não” do uso do equipamento. “É uma questão que 
eu considero que hoje que inibe o policial. Acho que ela tem 
atrapalhado a produtividade. Mas isso é uma percepção. 
Então, o que a gente vai fazer, caso a gente seja eleito? 
Chamar as forças de segurança, avaliar do ponto de vista 
técnico a efetividade ou não, e aperfeiçoamento da política 
pública”, declarou o candidato. O tom usado por Tarcísio é 
bem diferente do 1º turno, quando ele dizia com veemência 
que tiraria as câmeras dos uniformes da corporação.

Já viu uma foto que quase te 
fez sentir um cheiro? Ou um ví-
deo que deixou um gosto ruim na 
boca? A próxima é mais fácil. Já 
escutou uma música que te deu 
vontade de correr mais rápido? 

Presente a todo momento, 
acredito que essa miscelânea de 
sensações é mais marcante com 
a presença da música. Só ela é 
capaz de mudar nossa disposição 
de “levemente desanimado” para 
“completamente na fossa”, ou até 
mesmo nos fazer mudar de uma 
“sexta em casa vendo filme” para 
“noitada agressiva seguida por 
ressaca moral”. 

Lembro que quando li “A 
Torre Negra”, de Stephen King, 
eu estava escutando muito Bruce 
Springsteen e, até hoje, quando 
escuto “Dancing in the Dark”, 
quase consigo sentir a textura dos 
cabos de sândalo dos revólveres 
de Roland. 

Quando ouvi a “Gôndola Lú-
gubre” de Franz Liszt, ao mesmo 
tempo que lia o poema “Gôndola 
Lúgubre” de Thomas Transtro-
mer, consegui ver um significado 
totalmente novo, tanto para as 

Veremos mais um 7x1? Cal-
ma, não estou gorando o jogo 
do Brasil. Estou falando das 
campanhas publicitárias. No 
evento esportivo mais aguarda-
do do ano, a Copa do Mundo do 
Catar, que tem seu início no dia 
20 de novembro, já começamos 
a observar que muitas estrelas 
das marcas já nem são tanto 
os jogadores escalados, mas os 
criadores de conteúdo.  

A FIFA, federação organiza-
dora da Copa do Mundo, projeta 
uma audiência mundial de 5 
bilhões de pessoas que acompa-
nhará ao menos parte do evento, 
ou seja, 40% da população da 
Terra estará assistindo. E eu 
vou além: afirmo que essa audi-
ência não é exclusiva das mídias 
convencionais de comunicação, 
como rádio e TV. Boa parte desse 
número também será distribuído 
entre criadores de conteúdo que 
irão comentar e repercutir  os 
jogos. Segundo relatório recente 
da Nielsen, foi constatado que 
cerca de 80% dos fãs de futebol 
acompanham os jogos utilizando 
uma segunda tela, seja acom-

ARTIGOARTIGO

De que forma você 
enxerga uma música?

Na Copa do Mundo 2022, a disputa 
é entre jogador e influenciador?

Adriano RossiRafael Coca

OPINIÃO

O sábado, 15, em Rio Preto, 
foi marcado por ato de apoio 
às campanhas do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que tenta 
a reeleição à presidência da 
República, e de Tarcísio Freitas 
(Republicanos) que concorre no 
segundo turno ao governo de 
São Paulo. Grupo de apoiadores 
dos dois realizou pela manhã 
adesivaço na Região Norte da 
cidade. O local escolhido foi a 
avenida Mirassolândia, próxi-
mo ao número 1.800, no linhão, 
nas imediações da Igreja Nossa 
Senhora do Brasil.

A adesivagem nos veículos 
começou às 9 horas e se esten-
deu até por volta das 12 horas. 
O ato contou com o apoio de 
empresários que desde o início 
das eleições se manifestam a 
favor do atual presidente.

Um dos organizadores do 
evento, o empresário Denilson 
Marzocchi, afirma que o objeti-
vo é fazer com que Bolsonaro e 
Tarcísio aumentem ainda mais 
suas votações e vençam neste 
segundo turno.

“Grupo de apoio ao Tarcísio 
ganha força após os resultados 
do primeiro turno. Queremos 
reforçar nosso compromisso 
com o presidente Bolsonaro 
e com o Tarcísio. É hora de 
aumentar a votação”, afirma 
Marzocchi.

O comerciante José Araújo 
dos Santos afirma que a eleição 
de Bolsonaro vai servir para 
dar continuidade ao governo. 

Adesivaço pró-Tarcísio e Bolsonaro 
mobiliza apoiadores em avenida
Ato teve três horas de du-
ração e ocorreu na manhã 
deste sábado, na Região 
Norte de Rio Preto 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

o potencial de votos de Tarcísio 
que foi o mais bem votado em 
Rio Preto.

Nas urnas rio-pretenses, o 
candidato apoiado por Bolsona-

ro teve 129.687 votos, 54,25%, 
contra 53.288 votos 22,29%, 
de Fernando Haddad (PT) e 
50.429 votos 21,10% de Rodrigo 
Garcia (PSDB).

Veículos foram adesivados na avenida Mirassolândia por apoiadores de Tarcísio e Bolsonaro 

“Ele precisa de mais quatro 
anos. Estou aqui para mostrar 
meu apoio”, declarou ao Dhoje 
Interior.

Reforço
O partido Republicanos de 

Rio Preto anunciou que a sede 
do diretório, na Rua Campos 
Sales, 1.800, se tornou ponto 
de distribuição de material de 
campanha dos candidatos Tar-
císio e Bolsonaro.

Com a ida do ex-ministro da 
Infraestrutura ao segundo tur-
no para o governo do Estado seu 
partido, Republicanos, reforçou 
a divulgação. Bandeiras, ade-
sivos e santinhos estão sendo 
distribuídos para municípios da 
região como forma de aumentar Adesivagem teve início às 9h e foi encerrada por volta do meio-dia

Raphael Ferrari

Raphael Ferrari

linhas quanto para os acordes.   
A música já foi usada para 

aumentar a produtividade de 
trabalhadores em linhas de pro-
dução e apitos de guerra astecas 
produziam um horrível som que 
causava terror em seus inimigos. 
Existe uma magia quase palpável 
nas ondas sonoras, magia que 
muda nosso humor, nossa arte, 
em essência, muda nossas vidas. 

Em um vislumbre onírico, 
imaginei o que aconteceria se 
pessoas tivessem a capacidade de 
ver as linhas que conduzem essa 
mágica e manipular a energia de 
acordo com suas habilidades, 
inatas ou adquiridas, para mudar 
o efeito de batalhas. 

É esta a ideia principal do 
meu quarto livro, “Cavaleiros da 
Tempestade”. Um mundo onde 
os acordes podem mudar o des-
tino de uma nação. Apesar de ser 
obrigado a classificar o livro como 
alta fantasia, qualquer um poderá 
reconhecer que, a magia descrita 
no livro, é real. É o poder da mú-
sica que conduz toda a narrativa. 

*Adriano Rossi é médico 
endocrinologista e escritor, 
autor do lançamento “Cava-
leiros da Tempestade”. 

panhando as mídias sociais ou 
sintonizadas em algum aplicativo 
e é neste cenário que o marketing 
de influência cresce e gera enga-
jamento com os torcedores. 

O marketing esportivo é uma 
potência, movimentando 1% do 
PIB mundial. Em 2021, segundo 
um estudo da CBF em parceria 
com a consultoria EY, as marcas 
gastaram no Brasil mais de R$ 
52 bilhões em campanhas, ações, 
ativações, patrocínios, produtos, 
artigos esportivos e até em NFTs. 
A projeção em um ano de Copa 
do Mundo é que esses números 
aumentem significativamente. 

Desta forma, os novos canais 
passaram a ser multimídia e os 
tempos modernos revoluciona-
ram a forma de consumir. E essa 
transformação está passando 
pelo esporte, principalmente 
após a pandemia. Vimos com-
petições inteiras serem transmi-
tidas por um único influenciador, 
em plataformas anteriormente 
desconsideradas como meios de 
comunicação com essa finalida-
de. Essa migração para o digital 
deve ganhar ainda mais força 
em um ano de Copa do Mundo 
no Qatar. 

Conforme a minha provo-

cação no começo do texto, uma 
mudança que deve ser percebida 
neste ano é a dos garotos-pro-
paganda. No torneio feito na 
Rússia, em 2018, o técnico Tite 
e o atacante Neymar apareceram 
como os dois principais nomes 
em ações de marketing de di-
ferentes empresas. Neste ano, 
os astros devem concorrer com 
criadores de conteúdo, como 
Casimiro, Fred e Igor Cavalari.   

Podemos utilizar de exemplo 
o case recente de Casimiro, que 
será embaixador da Coca-Cola 
durante a competição mundial 
deste ano. A marca desenvolveu 
a estratégia de amplificação e en-
gajamento com influenciadores 
de diversos segmentos no Brasil e 
na América Latina. Os nomes es-
colhidos foram Fut Black, Luana 
Maluf, Machadinho, Ruivinha de 
Marte, Negrete, Natalia Guitler, 
Emile Brito, Gina Indelicada, 
Trairagem FC e Esse Dia Foi 
Louco.  

Mais adiante, entendo que, 
após 2 Copas com a participação 
crescente das redes sociais cada 
vez mais maduras e democratiza-
das, esta será, definitivamente, a 
Copa “dos vídeos”.  

Ficaremos na expectativa 

para que a nossa seleção consiga 
se consagrar campeã na Copa 
com o maior alcance e visibi-
lidade da história do futebol. 
Pois, ao falarmos em impacto do 
marketing de influência, o Brasil 
supera até da China e é o maior 
mercado do mundo no segmento. 
Não sou eu que estou falando, 
é a pesquisa Global Consumer 
Survey deste ano. Juntando com 
a potência mundial que é o fute-
bol que, segundo dados recentes 
da Nielsen, 10 das 13 regiões 
pesquisadas incluem o esporte 
dentre os três mais populares, 
não tem nem como negar que a 
modalidade atrai a atenção de 
um público gigantesco sedento 
para consumir conteúdos de 
qualidade voltados ao evento. Ou 
seja, quer queira, quer não, serão 
os influenciadores que entrarão 
em campo em 2022. O 7x1 só 
será realidade para as marcas que 
não apostarem no marketing de 
influência.   

*Rafael Coca é funda-
dor e CSO da Spark e sócio 
do Resenha Digital Clube. 
Formado em Marketing e 
Comunicação com especiali-
zação em Varejo, pela ESPM.
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Política Recorde
A Carteira de Trabalho Digital, lançada 
em 2019, superou a marca de 1 bilhão 
de acessos.

Flagrante é exceção
Desde ontem (15) e até 48h após o 
pleito, nenhum candidato que disputa 
o 2º turno poderá ser preso.

A Câmara Municipal de 
Rio Preto analisa em primeira 
discussão (legalidade) durante 
sessão de terça-feira, 18, pro-
jeto de lei complementar do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que prevê alteração da nomen-
clatura e atribuições relacio-
nadas à estrutura da Guarda 
Municipal de Rio Preto.

Consta na proposta que a 
função de Diretor da Guarda 
Municipal, cargo de livre no-
meação do prefeito, passará a 
ser chamada de Comandante 
da Guarda Municipal. O salário 
será mantido: R$ 7.867,28.

No novo texto o Comandan-
te terá entre outras atribuições 
exercer a direção, em plano 
estratégico da execução, do 
Plano de Ação Governamental, 
mediante a avaliação perma-
nente das diretrizes políticas 
direcionadas ao órgão e dirigir 
a Guarda Municipal “tecnica-
mente, operacionalmente e 
disciplinarmente”.

Ainda terá de “promover 
ajustes de direcionamento 
da execução das políticas pú-

GCM e Riopretoprev entram 
na pauta da sessão de terça

ALTERAÇÕES

blicas, planejar medidas e 
decidir sobre o momento e a 
forma de execução das ações 
de sua unidade, orientando e 
coordenando condutas para 
os organismos subordinados, 
e em especial; planejar, co-
ordenar e fiscalizar todos os 
serviços que forem estiverem 
sob a égide de competência da 
Guarda Municipal”, diz trecho 
do projeto.

Para ocupar o cargo será exi-
gido como requisito formação 
profissional preferencialmente 
adequada, com graduação em 
nível superior compatível com 
o exercício do referido cargo de 
provimento em comissão.

Edinho também deseja a 
alteração da nomenclatura 
para o cargo de Assessor Ampla 
Assistência I que passará a ser 
chamado de Subcomandante 

da Guarda Municipal. O salá-
rio também será mantido: R$ 
5.931,57.

Para a função será exigido 
como requisito formação pro-
fissional preferencialmente 
adequada, com graduação em 
nível superior compatível com 
o exercício do referido cargo de 
provimento em comissão.

Riopretoprev
Também de Edinho, só que 

em segunda votação (mérito), 
entra na pauta de votação 
projeto de lei complementar 
que trata de mudanças na 
estrutura administrativa da 
Riopretoprev, o Regime de 
Previdência do município. A 
proposta, aprovada em primei-
ra discussão, traz normas sobre 
recadastramento de benefici-
ários, prova de vida, eleição 

Na Guarda Municipal, 
mudanças dizem
respeito à nomencla-
tura de cargos 

Cargos de chefia na GCM devem ter nomenclaturas mudadas 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Projeto de lei prevê a im-
plantação pela Prefeitura de 
Rio Preto de um Programa 
Municipal de Cuidados Pa-
liativos aos pacientes com 
doenças incuráveis em fase 
avançada e progressiva. A 
proposta é do vereador Jean 
Charles (MDB) e prevê a mes-
ma regulamentação no muni-
cípio com a Lei nº 17.292, de 
13 de outubro de 2020, que 
instituiu a Política Estadual 
de Cuidados Paliativos em 
São Paulo.

Consideram-se cuidados 
paliativos o conjunto de prá-
ticas que ofereçam uma assis-
tência humanizada ao pacien-
te com doença incurável em 

Projeto prevê programa de 
suporte a pacientes terminais

SEM CURA 

Pacientes com doen-
ças incuráveis em fase 
avançada e progressiva 
são alvo do projeto 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

fase avançada e progressiva, 
por meio do tratamento dos 
sintomas da doença, objeti-
vando minorar a dor, a fim 
de aliviar o sofrimento físico, 
psicológico, social e espiritual, 
bem como de prestar apoio 
aos seus familiares, inclusive 
no pós-luto.

“Os cuidados paliativos 
devem ser iniciados preco-
cemente, após diagnosticada 
doença sem possibilidade de 
cura, objetivando a qualidade 
de vida do paciente e de seus 
familiares”, afirma trecho do 
projeto.

O artigo 2º prevê que res-
peitada a vontade do paciente 
ou de seus representantes 
legais, o Programa Municipal 
de Cuidados Paliativos será 
norteado pelos seguintes prin-
cípios fundamentais: reafir-
mar a vida e o valor intrínseco 
de cada pessoa, e reconhecer 
a morte como processo natu-
ral; o respeito, a autonomia, 
a vontade, a individualidade, 
a dignidade da pessoa e a in-
violabilidade da vida humana.

A proposta de Jean tem 
como objetivo o aumento da 
qualidade de vida do paciente 

condição de saúde e vida aos 
pacientes e a seus familiares”.

“Frisamos que os cuidados 
paliativos são um tratamento 
multiprofissional, com uma 
abordagem de cuidados que 
visa à melhoria da qualidade 
de vida de pessoas com doen-
ças graves, dando dignidade e 
diminuição dos sofrimentos 
de pacientes terminais ou 
em estágio avançado de uma 
determinada enfermidade, 
focando também na família 
para a tomada de decisões”, 
afirma Jean na justificativa 
do projeto.

MINORAR 

DOR
Cuidados paliativos 
buscam aliviar sofri-
mentos físico, psico-
lógico, social e espiri-
tural

Proposta do vereador emedebista Jean Charles segue a mesma regulamentação que instituiu Política Estadual de Cuidados Paliativos 

e de sua família, a melhoria 
do bem-estar do enfermo e 
o apoio aos seus familiares. 
“Dar suporte clínico e te-
rapêutico que possibilite a 
qualidade de vida ativa do 
paciente, dentro do possível, 
até o momento de sua morte”.

O vereador diz que a 
Prefeitura poderá celebrar 
convênios ou parcerias com 
as instituições públicas ou 
privadas, “visando à máxima 
eficiência na prestação dos 
cuidados paliativos, com a 
adoção de ações voltadas para 
proporcionar uma melhor 

Taxa para 
religar água 
pode ir para 
faturas

O vereador Julio Do-
nizete (PDB) quer que 
o Serviço Municipal de 
Água e Esgoto de Rio 
Preto (Semae) informe 
aos contribuintes o valor 
cobrado para realizar o 
religamento da água após 
a solicitação de corte.

Projeto de lei protoco-
lado por ele nesta quin-
ta-feira, 11, determina 
que as faturas do Semae, 
quando houver contas em 
atraso, “deverão conter 
informações necessárias, 
de forma clara, sobre o 
valor da taxa de religa-
mento a ser paga quan-
do da solicitação após o 
corte”.

Julio diz que o ob-
jetivo é evitar com que 
os contribuintes sejam 
pegos de surpresa, além 
de dar maior publicidade 
por parte da autarquia 
sobre os valores cobrados 
neste tipo de serviço.

“O presente projeto 
visa a dar publicidade, 
aos munícipes, sobre o 
valor da taxa de paga-
mento para restabelecer 
o abastecimento de água 
quando houver o corte 
por falta de pagamento. 
As informações inseridas 
nas faturas do Semae 
trarão conhecimento de 
forma clara do valor que 
será cobrado pelo serviço 
de religamento da água, 
em observância aos Prin-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

e mandato dos membros do 
Conselho Municipal de Previ-
dência e cria quatro cargos de 
agente previdenciário.

De acordo com a justificati-
va da matéria, as alterações são 
necessárias para acompanhar 
as mudanças recomendadas 
aos regimes próprios de previ-
dência. Com isso, a Riopreto-
prev poderá, já no ano de 2023, 
buscar a certificação nível IV do 
Pró-Gestão de Regimes Pró-
prios de Previdência Social, o 
que colocaria a previdência da 
Prefeitura de Rio Preto entre 
quatro entidades do Brasil com 
tal qualificação.

Primeiros-socorros
Também na pauta, em se-

gunda votação, projeto de lei 
que tenta tornar obrigatória 
a capacitação em noções bá-
sicas de primeiros socorros 
de professores e funcionários 
de estabelecimentos públicos 
e privados da rede municipal 
de ensino, além dos estabele-
cimentos de recreação infantil.

O projeto é de autoria do 
vereador Anderson Branco 
(PL) e tenta regulamentar no 
âmbito municipal Lei Nacional 
nº 13.722, de 4 de outubro de 
2018, que já trata do assunto.

Pela proposta tanto profes-
sores como funcionários das 
instituições de ensino da cida-
de serão obrigados a receber 
noções básicas de primeiros 
socorros.

MARGEM MAIOR 

Edinho aumenta para
40% teto de empréstimo
consignado para servidores 

Depois de vetar projeto 
que permite aos servidores 
municipais contrair emprés-
timos consignados até 40% 
da remuneração mensal, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
publicou decreto no Diário Ofi-
cial do Município permitindo a 
porcentagem.

O projeto é de autoria do 
vereador Paulo Pauléra (PP) 
e acabou vetado pelo prefeito 
que alegou que a proposta “in-
vade a competência do Poder 
Executivo” e, portanto, não 
poderia partir de uma inicia-
tiva parlamentar.

No decreto publicado na 
terça-feira, 11, Edinho altera 
texto do artigo 7º do Decreto 

nº 18.543, de 3 de março de 
2020, afirmando que “a soma 
das consignações faculta-
tivas não poderá exceder a 
40% (quarenta por cento) da 
remuneração ou vencimen-
to do servidor(a) deduzidos 
todos os descontos, sendo 
que 5% (cinco por cento) será 
destinado exclusivamente 
para amortização de despesas 
contraídas por meio de cartão 
de crédito”.

A porcentagem tem como 
objetivo aumentar a margem 
de consignados, para servido-
res da ativa ou aposentados, 
para 40% como forma de que 
se evite buscar empréstimos 
com taxas mais abusivas, 
como o cartão de crédito e o 
cheque especial.

Raphael FERRARI

Divulgação SMCS
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Redes Sociais

Foi preso na tarde desta 
sexta-feira, 14, em Pirangi, o 
acusado do latrocínio (roubo 
seguido de morte) da moto-
rista de aplicativo Hortência 
Lourenço Dias, de 38 anos. 
O crime aconteceu na manhã 
da última quinta-feira, 13, em 
Olímpia.

O cadáver foi encontrado 
com um ferimento na cabeça 
em uma estrada rural do bair-
ro Campo Alegre.

Acusado de latrocínio em Olímpia é preso
EM PIRANGI

Hortência foi encontrada morta com ferimento na cabeça

Motorista 
flagra ladrão 
em carro e 
luta com ele

Um jovem, de 30 
anos, morador do Solo 
Sagrado, na Região Nor-
te de Rio Preto, surpre-
endeu um ladrão, de 47 
anos, tentando furtar o 
som de seu carro, por 
volta das 14h15 desta 
sexta-feira, 14, e entrou 
em luta corporal com ele. 
O suspeito foi preso em 
flagrante por policiais 
militares.

Segundo a PM, quan-
do a guarnição chegou 
encontrou os dois ho-
mens brigando e o acu-
sado bastante agressivo.

O autuado foi levado 
algemado até o Plantão, 
onde a prisão foi confir-
mada. Como não pagou 
a fiança arbitrada em 
R$ 3 mil o indiciado foi 
transferido à carceragem 
rio-pretense, onde ficou 
à disposição da Justiça.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Suspeito furta bicicleta avaliada em 
R$ 7 mil, é preso e foge algemado

Um homem, de 36 anos, que 
havia sido preso em flagrante 
pelo furto de uma bicicleta ava-
liada em R$ 7 mil, conseguiu fu-
gir algemado pela linha férrea, 
nas proximidades do viaduto 
João Mesquita, na madrugada 
desta sexta-feira. A PM deteve 
um suspeito, de 28 anos, pelo 
crime de receptação.

No Plantão rio-pretense, a 
PM informou que o foragido 
arrombou o portão da garagem 
de um prédio, no bairro Boa 
Vista, e fugiu com a bicicleta.

A guarnição intensificou o 
patrulhamento nas imediações 
e na área central onde acontece 

o comércio de produtos ilícitos 
entre moradores de rua na ten-
tativa de localizar o criminoso.

Pouco depois os policiais 
viram o acusado do furto em-
purrando uma bicicleta na linha 
férrea, no cruzamento com a rua 
General Glicério, acompanhado 
do suspeito de receptação.

Durante a abordagem, o 
homem mais jovem alegou que 
havia comprado a bicicleta por 
R$ 100 sem saber de sua ori-
gem. E o mais velho confirmou 
essa versão.

Após ser algemado, o re-
ceptador passou a apresentar 
comportamento alterado e re-
sistiu à prisão. Um pm sofreu 
escoriações no braço direito 
e na mão esquerda ao tentar 
algemar o investigado.

Aproveitando-se da con-

NA MADRUGADA

Da REPORTAGEM

Passageira 
tem bolsa 
roubada 
por ciclista 

Uma moradora do 
bairro Fraternidade, em 
Rio Preto, foi assaltada 
ao descer em um ponto 
de ônibus na Avenida 
Professora Clelia Ceribelli 
de Assis Ferreira. O cri-
minoso, que aparentava 
ser menor, fugiu em uma 
bicicleta.

A vítima, de 43 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes, no final da manhã 
desta sexta-feira, 14, para 
registrar o roubo ocorrido 
às 22h30 da última terça-
-feira, 11.

Segundo ela, o margi-
nal era branco e magro, 
parecia ter 15 anos, e se 
aproximou dizendo “pas-
sa a bolsa, é um assalto”.

Em seguida, a empur-
rou e fugiu para rumo ig-
norado levando o acessó-
rio contendo documentos 
pessoais e dois cartões de 
crédito.

Da REPORTAGEM

fusão o seu cúmplice fugiu. 
No final da manhã, a algema 
foi localizada jogada em uma 
calçada por um segurança do 
Shopping Azul.

O autuado por receptação 

prestou depoimento e vai 
responder à acusação em liber-
dade. O paradeiro do fugitivo 
segue ignorado até o momen-
to. A bicicleta foi devolvida à 
vítima.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Durante investigações, po-
liciais civis identificaram o 
suspeito, que confessou que 
precisava de dinheiro e por 
isso planejou matar a mulher 
para roubar o seu carro.

Conforme a Polícia Civil, 
a vítima foi morta durante a 
corrida, que foi solicitada pelo 
WhatsApp.

Após ser localizado, o veí-
culo foi apreendido e o captu-
rado levado ao Plantão Policial 
olimpiense.

Hortência foi enterrada na 
manhã desta sexta-feira, no 
Cemitério de Olímpia.

O 2º DP de Rio Preto vai 
investigar o furto de um revól-
ver calibre 22, 220 cápsulas de 
calibre .40 e 140 de calibre 38, 
além de solda elétrica, lixadei-
ra e um filhote de cachorro da 
raça Schnauzer.

A vítima é um vigilante, de 
46 anos, que saiu para traba-
lhar às 18h30 da quinta-feira, 
13, e retornou para sua casa às 
7 horas desta sexta-feira, 14.

Na Central de Flagrantes, 

Bandidos furtam munições 
e filhote de cachorro 

ele contou aos policiais que 
câmeras de segurança de um 
vizinho gravaram quando os 
criminosos arrombaram o 
portão da residência da frente, 
entraram no terreno e estou-
raram um cadeado e vitrô da 
edícula onde mora.

Segundo o vigia, a arma 
furtada pertence à sua mãe e 
as munições de calibre 38 são 
usadas para treino com o re-
vólver usado em seu trabalho.

Moto é roubada em 
semáforo no Soraia

Uma jovem, de 29 anos, teve 
sua Honda Biz roubada, às 12 
horas desta sexta-feira, 14, ao 
parar no semáforo existente no 
cruzamento da rua João Bassitt 
com a avenida Lineu de Alcân-
tara Gil, no Jardim Soraia, em 
Rio Preto.

Na delegacia de plantão, 
ela disse que a ação foi muita 
rápida e não conseguiu anotar 
as características dos bandidos 

e da motocicleta ocupada por 
eles.

Segundo a vítima, assim que 
parou no sinal os marginais 
se aproximaram e o piloto lhe 
apontou uma pistola anuncian-
do o assalto.

Em seguida, o garupa des-
ceu e assumiu o controle da 
Biz, obrigando a rio-pretense a 
descer. Os criminosos fugiram 
para rumo desconhecido. O 7º 
DP vai investigar o crime.

Homem agride a mulher após chegar 
em casa bêbado e acaba na cadeia

Um jovem, de 30 anos, foi 
preso em flagrante por violên-
cia doméstica e lesão corporal, 
às 23h40 desta sexta-feira, 14, 
após agredir a esposa, de 29 
anos, na casa onde moram, 

no bairro São Deocleciano, na 
Região Leste de Rio Preto.

Para a PM, a mulher disse 
que foi com o marido em um 
barzinho e na volta para resi-
dência, como ele havia bebido 
demais, o colocou na cama.

Quando foi perguntar se 
estava bem percebeu que ele 
havia se trancado no quarto. O 
acusado teria aberto a porta e 

FLAGRANTE 

desferido um soco no rosto da 
esposa.

Já o acusado negou à guar-
nição que bateu na vítima. 
Segundo ele, a mulher queria 
brigar e o agrediu fisicamente 
quando entrou no quarto. Para 
se defender, a empurrou e ela 
caiu no chão, cortando a so-
brancelha.

De acordo com a dona de 

casa, essa não é a primeira vez 
que é agredida pelo marido, 
mas não havia registrado quei-
xa antes.

No Plantão, o delegado des-
cobriu que o indiciado já tinha 
antecedentes criminais e confir-
mou sua prisão. O autuado foi 
levado à carceragem rio-pre-
tense, onde aguarda decisão 
judicial.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Um sitiante, de 51 anos, 
chamou a Polícia Militar e o 
Resgate do Corpo de Bombei-
ros, na manhã desta sexta-fei-
ra, 14, ao chegar em sua pro-
priedade rural na Bela Vista e 
encontrar um homem, de 42 
anos, ensanguentado e com 
vários ferimentos no corpo.

Para a PM, a vítima disse 
que é usuária de crack e que 
na madrugada desconhecidos 
a agrediram com pedaços de 
pau na tentativa de matá-la. 
O atentado teria ocorrido na 

Sitiante acha homem 
ensanguentado 

estrada velha para Miras-
solândia.

Ao conseguir escapar dos 
agressores o homem entrou 
no meio do mato e chegou até 
o sítio, onde acabou dormindo.

Os socorristas levaram o 
paciente até a UPA Mirassol, 
onde ficou internado. Segundo 
a polícia, a vítima não corre 
risco de morte.

O crime segue sendo inves-
tigado pela equipe de homicí-
dios da Deic de Rio Preto. Até o 
fechamento desta matéria, não 
havia pistas sobre os autores 
e os motivos da tentativa de 
homicídio.

Da REPORTAGEM

PAULADAS

Um atleta rio-pretense, de 
42 anos, perdeu R$ 2,5 mil ao 
ser enganado por golpistas no 
chamado ‘estelionato sexual’. 
Ele esteve na delegacia de 
plantão, no final da tarde desta 
sexta-feira, 14, para registrar a 
denúncia.

Segundo a vítima, durante 
viagem no dia 9 deste mês rece-
beu mensagem pelo Messenger 
do Facebook de uma jovem, 
com quem passou a conversar 
e trocar fotos íntimas.

Na segunda-feira, 10, um 

Atleta perde R$ 2,5 mil 
em golpe dos ‘nudes’ 

bandido que alegou ser de-
legado de polícia começou a 
chantagear o jogador para que 
pagasse o “tratamento psicoló-
gico para a adolescente de 14 
anos” ou “tocaria o inquérito, 
pois se tratava de crime”.

Com medo de um escân-
dalo que prejudicasse seu 
casamento, a vítima aceitou o 
“acordo judicial” e fez o PIX.

Como a extorsão conti-
nuou, o atleta se recusou a 
fazer novos pagamentos e mais 
tarde descobriu que havia sido 
enganado por marginais. O 3º 
DP de Rio Preto vai investigar 
o caso.

Da REPORTAGEM

FALSA MENOR 

Homem é enganado 
ao tentar alugar casa

entrou em contato com a 
suposta proprietária e passou a 
negociar a locação pelo What-
sApp. Ao fazer pagamento de 
uma suposta caução, ele caiu 
num golpe de estelionato.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a criminosa enviou ima-
gens do imóvel pelo aplicativo 
e exigiu R$ 700 para fazer a 

reserva para a vítima, alegando 
que havia outras pessoas inte-
ressadas.

Depois de receber o valor 
pelo PIX, a golpista marcou 
um encontro no final da tarde 
da quinta-feira, 13, na casa que 
seria locada, para assinatura do 
contrato e entrega das chaves.

A vítima só percebeu a frau-
de quando a mulher não apa-
receu e bloqueou seu contato 
no Facebook e no WhatsApp. 
O 6º DP ficou encarregado das 
investigações do caso.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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O câncer de mama, apesar de 
toda informação disponível, 
continua a preocupar. Mui-
to prevalente entre as mu-
lheres, suas chances de cura 
estão diretamente ligadas ao 
diagnóstico precoce. O mês 
de outubro sempre chega 
com a mensagem de que elas 
precisam atualizar os exames 
anualmente.
Ana Paula de Lima, 41 anos, 
secretária, está em tratamen-
to desde julho deste ano. Ela 
conta que, no ano passado, 
em razão do sobrepeso não 
sentia nada, mas decidiu 
emagrecer e, hoje, com 38 
quilos a menos, foi o começo 
de uma descoberta que mu-
daria toda sua vida.
“Eu pesava 111 quilos, e não 
sentia nada. Aí em janeiro 
de 2021 resolvi emagrecer. 
Em novembro, teve a carreta 
da mamografia aqui no meu 
bairro, fiz e não deu nada, 
até eu levar para o médico 
já era fevereiro deste ano, 
aí pediu um ultrassom. Foi 
constatado um grau 3 de um 
câncer hormonal comum. Ele 
me encaminhou para a mas-
tologista e no exame físico 
viu que estava maior do que 
mostrava o primeiro exame”, 
recorda.
Segundo Ana Paula, de um 
mês para o outro, o câncer 
progrediu bastante, indo 
para o grau 5. Desde então, 
passa com o oncologista e 
faz sessões de quimioterapia. 

Outubro Rosa traz histórias que 
valem a pena ser conhecidas

SAÚDE

Mulher conta sua
experiência com leveza 
mesmo enfrentando
o tratamento do
câncer de mama

Ela ainda relata que, entre o 
primeiro exame e o resultado 
do carcinoma, foram quatro 
meses.
“Todo meu tratamento é pelo 
SUS e estou sendo muito 
bem atendida, achei que foi 
bem rápido entre eu pegar o 
resultado e começar a fazer 
as quimioterapias. Desde os 
médicos até as enfermeiras, 
o hospital, os exames, eu já 
fiz todos; cintilografia óssea 
para saber se tinha metásta-
se, ressonância magnética, 
tomografia, tudo custeado 
pelo SUS”, afirma.
Para ela, o maior desafio é 
tentar agir com naturalidade, 
sem receber a notícia como 
uma sentença de morte. “Não 
é o fim do mundo. Pesquisei 
que muitas mulheres recu-

sam o tratamento por medo 
dos sintomas. Eu tenho cân-
cer, mas não sou ele. Que 
continuem agindo normal-
mente, fazendo exercícios, se 
alimentando direito, não dei-
xando se abater porque passa 
rápido e tudo na vida é um 
aprendizado”, reflete.
A secretária ainda fala que 
foi bem orientada sobre o 
protocolo que cada pacien-
te necessita. “Eu ia começar 
com as 4 vermelhas, que são 
as mais agressivas e depois 
as 12 brancas, mas aí o meu 
médico achou melhor eu fa-
zer as 12 brancas que eu faço 
toda semana e depois essas 4 
vermelhas com intervalo de 
21 dias. Não estou sentindo 
os sintomas que as pesso-
as falam, cansaço, náusea, 

DIABETES  Estudo reali-
zado por um grupo de pesqui-
sadores da Escola de Medicina 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR), 
publicado na revista científica 
Diabetology & Metabolic Syn-
droME, indicou uma piora do 
déficit cognitivo (dificuldade 
de aprendizado) de pacien-
tes com diabetes do tipo 2.   
Segundo a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), mais de 
16 milhões de brasileiros adul-
tos têm diabetes tipo 2, que é a 

diabetes mellitus (doença que 
se caracteriza pelo aumento dos 
níveis de glicose no sangue). 
A Sociedade Brasileira de Dia-
betes (SBD) informou que cerca 
de 90% dos pacientes apresen-
tam o tipo 2 (DM2) da doença, 
quando o organismo não conse-
gue usar adequadamente a insu-
lina que produz ou não produz 
o hormônio de forma suficiente 
para controlar a taxa de glicemia. 
Da enfermidade decorrem com-
plicações em potencial, incluindo 
o declínio cognitivo.

A secretária Ana Paula só conseguiu perceber os nódulos da mama após emagrecer 38 quilos

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

ALERTA

Doença típica de idosos, trombose afeta 
pacientes jovens que contraíram a Covid

Comum na terceira idade, 
a trombose se tornou uma 
preocupação após ter o núme-
ro de casos aumentado entre 
os jovens que contraíram a 
Covid-19. Doença grave, a 
trombose atinge mais de 180 
mil indivíduos a cada ano no 
Brasil, segundo dados da So-
ciedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV).

“A trombose arterial, em 
que há predomínio de plaque-
tas que geralmente se insta-
lam sobre uma placa de cálcio 
ou gordura, é prevalente em 
idosos, porém, verificamos 
que durante e pós a pandemia 
atinge mais jovens”, afirma o 
cirurgião vascular Augusto da 
Silva, do Austa Hospital.

O médico alerta para que 
os jovens e as pessoas acima 
dos 60 anos fiquem atentos 
aos sintomas da trombose. 
Ele ressalta que é importante 
a realização de exames, como 
a angioressonância, angioto-
mografia e edodopler, para se 
obter a extensão do problema 
e definir o tratamento.

“Quanto mais cedo a trom-
bose for diagnosticada e tra-
tada, menores os impactos e 
malefícios à pessoa”, ressalta 
o cirurgião.

Os especialistas acreditam 

que a pandemia aumentou o 
número de casos. As pessoas 
permaneceram mais tempo 
em casa. “Habitualmente, 
ficar muito tempo sentado 
ou parado é condição que 
contribui para aumentar o 
risco de trombose. Esta foi a 
realidade de muita gente du-
rante a pandemia”, salienta 
Augusto da Silva.

O QUE É
A trombose é a formação 

de coágulos dentro dos vasos 
sanguíneos, onde o sangue no 
estado líquido se transforma 
numa “massa” de células e em 

outros elementos que podem 
obstruir parcialmente ou na 
totalidade os vasos. Com isso, 
há a obstrução do sistema 
circulatório por um coágulo 
que prejudica e reduz o fluxo 
sanguíneo pelas artérias e 
pelas veias do corpo humano.

Ela pode ser classificada 
em dois tipos principais: 
trombose arterial e trombose 
venosa profunda. A trombose 
arterial prejudica o fluxo de 
sangue para as extremidades 
do corpo, predispondo a um 
quadro clínico de isquemia e 
má circulação. Por outro lado, 
a trombose venosa profunda 

dificulta o retorno do sangue 
em direção ao coração, com 
possível desenvolvimento de 
embolia pulmonar.

Os sintomas mais co-
muns são dores nas pernas, 
acompanhadas de inchaço na 
panturrilha e nos pés. Além 
destes sintomas, a pessoa 
que desenvolveu um quadro 
clínico compatível com trom-
bose venosa profunda ainda 
pode ter o endurecimento da 
musculatura da panturrilha, 
dificuldade para caminhar, 
alteração de coloração nos 
pés e arroxeamento das ex-
tremidades.

Nos casos avançados, a 
trombose evolui para a em-
bolia pulmonar, podendo 
causar dores no peito, falta de 
ar súbita, sensação de angús-
tia, taquicardia (batimentos 
cardíacos acelerados) e ta-
quipneia (ritmo respiratório 
exagerado), com risco até de 
morte.

TRATAMENTO
O tratamento pode ser clí-

nico, através de medicamen-
tos anticoagulantes, ou cirúr-
gico, dependendo da extensão 
da trombose. O tratamento 
cirúrgico é minimamente 
invasivo, com procedimento 
endovascular. Este deve ser 
feito em hospital com estrutu-
ra e equipamentos modernos 
em hemodinâmica e equipe 
especializada.

Cirurgião vascular Augusto da Silva, ao lado de tomógrafo no Austa 
Medicina Diagnóstica; tomografia auxilia no diagnóstico da trombose

Estética vascular: novos 
conceitos para o tratamento 
de microvarizes e vasinhos

A estética vascular evo-
luiu e hoje oferecemos aos 
nossos pacientes diversas 
opções minimamente inva-
sivas para o tratamento das 
varizes e dos “vasinhos”. 
Quem busca qualidade de 
vida, bem-estar e beleza, 
deve preocupar-se com a 
aparência e a estética das 
suas pernas.

 Com tanta tecnolo-
gia a disposição do paciente, 
não há mais justificativa 
para postergar o tratamento 
estético das varizes e dos 
“vasinhos”. Reclamações 
frequentes entre as mulhe-
res, como por exemplo, “não 
consigo usar saia” e “tenho 
vergonha das minhas per-
nas”, são inaceitáveis.

Qual é o conceito de 
microcirurgia estética 
de varizes?

A cirurgia de varizes fe-
lizmente apresentou um 
refinamento técnico impor-
tante e hoje denomina-se 
microcirurgia estética. Ela 
caracteriza-se por microin-
cisões, que permitem a reti-
rada das veias insuficientes 
sem a necessidade de pontos 
cirúrgicos e nem cicatrizes 
pós operatórias. 

 
A escleroterapia in-

traoperatória é eficaz?
Durante a microcirurgia 

estética de varizes, podemos 
realizar a escleroterapia dos 
“vasinhos”. A associação da 
microcirurgia estética com a 
escleroterapia intraoperató-
ria potencializa o resultado 
estético pós operatório.

Aproveitamos que o 
paciente está anestesiado, 
portanto sem sentir dores, 
e efetuamos o tratamento 
esclerosante dos “vasinhos”, 
o que permite uma melhora 
significativa da aparência 
estética das pernas, dimi-
nuindo o número de sessões 
que deveriam ser realizadas 
posteriormente no consultó-
rio médico.

Quais procedimentos 
estéticos para as varizes 
podem ser realizados no 
consultório? 

No consultório do ci-
rurgião vascular, realiza-se 
diariamente o tratamento 
estético das varizes com es-
cleroterapia resfriada, escle-
roterapia com polidocanol, 
microcirurgia com anestesia 
local e laser transdérmico.

Qual é a vantagem 
da escleroterapia res-
friada?

A escleroterapia resfria-
da, também denominada 
crioescleroterapia, reduz a 
sensação dolorosa durante 
a administração do escle-
rosante. Além disso, seu 
efeito esclerosante é maior, 
aumentando a eficácia do 

tratamento e reduzindo o 
número de sessões necessá-
rias para alcançar o objetivo 
estético desejado.

Quando indica-se a escle-
roterapia com polidocanol? 

A escleroterapia com po-
lidocanol pode ser realizada 
desde o quadro leve até o 
mais avançado de varizes. 

A principal indicação da 
escleroterapia com polidoca-
nol recai sobre os pacientes 
portadores de úlcera venosa, 
que apresentam elevadas ta-
xas de cicatrização da ferida 
e melhora da qualidade de 
vida após o tratamento.

A escleroterapia com po-
lidocanol também repre-
senta uma boa opção para 
os pacientes que desejam 
evitar a internação hospita-
lar e o tratamento cirúrgico 
das varizes dos membros 
inferiores.

Qual é a melhor for-
ma de utilizar o laser 
Transdérmico no trata-
mento dos “vasinhos”?

Atualmente,  o Laser 
Transdérmico deve ser uti-
lizado em associação com 
a escleroterapia resfriada. 
Esta técnica, denominada 
CLACS, vem demonstrando 
resultados satisfatórios no 
tratamentos dos “vasinhos”. 

A associação do efeito 
térmico proveniente do laser 
transdérmico com o efeito 
químico derivado da escle-
roterapia resfriada permite 
a rápida exclusão dos “va-
sinhos”.

É importante a ava-
liação médica antes do 
tratamento estético vas-
cular?

A avaliação médica é obri-
gatória antes do tratamento 
estético das varizes e dos 
“vasinhos”. Com as opções 
terapêuticas disponíveis, é 
de suma importância a indi-
vidualização do tratamento 
estético vascular, a fim de 
oferecer o melhor tratamento 
para o quadro clínico apre-
sentado pelo paciente.

O cuidado com a saúde 
vascular deve ser uma prio-
ridade. Doenças com aspecto 
estético também podem evo-
luir com complicações. Man-
tenha seu acompanhamento 
médico e na dúvida acesse o 
site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

nada. Apenas o cabelo caiu, 
mas preencho 100% do meu 
tempo para não pensar na do-
ença”, sugere.
Ana Paula faz questão de in-
dicar que as mulheres cuidem 
de sua saúde com maestria. 
Ela fala que no passado não 
tinha os mesmos hábitos de 
hoje e orienta todos a sua vol-
ta a mudar o estilo de vida.
“Hoje eu não bebo mais, me 
alimento corretamente, vou 
à academia todos os dias; e 
posso falar que foi a melhor 
escolha que fiz na vida. Tenho 
muito mais disposição para 
fazer as minhas coisas, para 
viver de verdade. Faço tudo 
certinho o que os médicos 
mandam. Graças a Deus é só 
uma fase que logo vai passar”, 
conclui.

Arquivo PESSOAL

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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Rua General Glicério

A única original, o 
resto é imitação

2874 Centro

O Melting Burguer está com uma novidade. 
Agora a lanchonete tem o rodízio de mini 
hambúrgueres. 

LOUNGE LA’BRIZZA |  Na noite do último sábado, o empresário Sué-
lio Ribeiro recebeu seletos convidados no Lounge La’Brizza Cosmetics 
para assistirem aos shows das duplas Chitãozinho & Xororó e Zezé Di 
Camargo & Luciano, que empolgaram o público presente no Recinto 
de Exposições, em Rio Preto, no mega evento “80 de História – A Fes-
ta”. Foi uma apresentação histórica e a La’Brizza Cosmetics, indústria 
de produtos capilares, que está sempre presente nos melhores e prin-
cipais eventos, claro que não ficou de fora. A marca de beleza foi uma 
das patrocinadoras do show que reuniu milhares de fãs. Veja alguns 
clicks feitos pelo fotógrafo Arnaldo Mussi

O empresário, diretor da La’Brizza Cosmetics Suélio Ribeiro e sua mulher Claudia Cremonesi ao lado 
da dupla Chitãozinho e Xororó, antes dos sertanejos iniciarem o mega show (foto: Arnaldo Mussi)
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Baby blues
É um fenômeno que pode
acometer a maioria das
mulheres no pós-parto.

Depressão 
Vários fatores podem
desencadear a doença no
pós-parto, segundo especialistas. 

A maternidade carrega 
consigo diversos desafios. 
Muitas vezes, as mães pas-
sam por situações dolorosas 
que não são de domínio po-
pular e, consequentemente, 
trazem inúmeras dúvidas, 
já que cada paciente relata 
experiências distintas. É 
o caso do 'baby blues' e da 
depressão pós-parto.

Segundo Roberta Gran-
gel da Silva Fumero, psi-
cóloga clínica materno e 
infantil, o baby blues é um 
fenômeno que pode acome-
ter a maioria das mulheres 
no pós-parto, surgindo em 
torno do terceiro dia após 
o parto.

“Caracteriza-se pela ins-
tabilidade emocional, ou 
seja, há uma alteração de 
humor com facilidade, por 
exemplo, de manhã, a mu-
lher pode sentir tristeza, no 
meio do dia alegria, à tarde, 
pode sentir raiva. Trata-se, 
assim, de uma gangorra 
de sentimentos, poden-
do apresentar ansiedade, 
emotividade exacerbada, 
preocupação excessiva com 
a lactação e com a saúde do 
bebê. Pode surgir também 
dificuldade em se concen-
trar e facilidade em chorar”, 
explica.

No entanto, a profissio-
nal diz que esse quadro não 
chega a ser um distúrbio, 
sendo uma condição com 
dias e até cerca de duas se-
manas de duração.

“Geralmente, não requer 
medicações. Pode ser cui-
dado com apoio emocional 
e compreensão familiar e 
do companheiro. É impor-
tante dizer também que o 
baby blues não costuma 
evoluir para uma depressão 
pós-parto, pois as causas 
de ambos são diferentes”, 
ressalta.

A especialista acrescenta 

‘Baby blues’ e depressão 
criam ‘gangorra emocional’

PÓS-PARTO 

que a depressão pós-parto 
não é um fenômeno quími-
co, embora de fato a mulher 
viva uma grande mudança 
hormonal e esta influencia 
no seu humor e na depres-
são pós-parto, mas não é a 
causa maior do quadro.

Roberta ainda explana 
que os fatores de risco para 
a depressão pós-parto são: 
histórico de depressão ou 
problemas psiquiátricos 
anteriores, gestante solteira 
ou adolescente, idealização 
e romantização da materni-
dade, problemas conjugais e 
familiares, problemas sócio- 
econômicos, pouco suporte 
social ou familiar, violência 
obstétrica, decepção com a 
maternidade, com a ama-
mentação e com o tipo de 
parto.

“O tratamento da de-
pressão pós-parto consis-
te em acompanhamento 
médico e medicamentos e 
psicoterapêutico com apoio 
de um psicólogo”, orienta.

Ainda segundo ela, tal 
condição pode iniciar até 
mesmo um mês antes do 
parto. “Estudos do Manual 
de Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais 
complementam que, a de-
pressão pós-parto pode 
ser chamada de depressão 
periparto, porém, este ter-
mo não é muito difundido 
ainda aqui no Brasil, por 
isso continuamos usando o 
termo depressão pós- parto. 
O quadro é um episódio de 
depressão maior que ocorre 
dentro das quatro semanas 
após o nascimento do bebê”, 
pontua.

Falta de interesse nas 
atividades do cotidiano e 
nos cuidados com o bebê 
e humor deprimido são al-
guns aspectos que necessi-
tam atenção. “É importante 
dizer que para fechar um 
diagnóstico de depressão 
pós-parto é necessária ava-
liação de um especialis-
ta, sendo que a gestante 

Psicóloga especialista em maternidade esclarece 
as condições que, embora parecidas, aparecem e 
duram em condições distintas

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

ou puérpera deve ter pelo 
menos quatro sintomas: 
alteração de apetite ou de 
sono, atividade psicomotora 
intensa, ou letargia, sen-
timento de culpa, tristeza 
excessiva ou, em casos mais 
graves, ideação suicida e 
retraimento social. Podem 
surgir também sentimen-
tos ambivalentes para com 
a maternidade, sobretudo 
se a mulher viveu ou vive 
uma grande idealização da 

maternidade”, instrui.
A depressão pós-parto é 

mais comum do que se ima-
gina, uma a cada quatro mu-
lheres pode desenvolver a 
patologia. “Percebemos que 
no contexto da pandemia os 
números de depressão pós-
-parto aumentaram”, alerta.

Para a especialista, é 
fundamental lembrar que a 
depressão pós-parto pode 
trazer consequências para 
a mulher e para a tríade: 

mãe-bebê-pai. São elas: di-
ficuldade de vinculação com 
o bebê, problemas conjugais 
e atraso no desenvolvimen-
to do bebê e da capacidade 
deste de vinculação. Porém, 
é importante dizer que, se a 
depressão pós-parto se bem 
tratada, seus efeitos podem 
não permanecer a médio e 
longo prazo.

Emiliane Zambone en-
frentou o baby blues com 
o apoio da irmã e da mãe. 

“Sentia desespero, medo 
de não saber cuidar, pânico 
na hora da amamentação, 
tinha medo de ele afogar. 
Eu chorava muito, e nem 
conseguia dar banho nele. 
Virava noites e noites acor-
dada vigiando ele, o medo 
de algo acontecer com ele 
e eu não ver era intenso”, 
declara.

Diante da gravidade de 
tal situação, Roberta ain-
da alerta que estratégias 
preventivas ou protetivas à 
depressão pós-parto são de 
suma importância, dentre 
elas, o pré-natal psicoló-
gico.

“Este consiste em uma 
prática psicoeducativa e 
preventiva que busca ras-
trear e acompanhar fatores 
emocionais da gestante, 
trabalhando com ela alguns 
temas, como por exemplo: 
parto e medo do parto, 
construção da maternidade 
e da parentalidade e rede 
de apoio, além do tema 
supracitado. O pré-natal 
psicológico é uma prática 
que pode ser feita indivi-
dual ou em grupo, on-line 
ou presencial, poderoso 
para prevenir a depressão 
pós-parto e para auxiliar a 
gestante e puérpera a lidar 
com as transformações ad-
vindas da maternidade e da 
chegada do recém-nascido”, 
conclui.

A psicóloga perinatal Roberta 
Grangel da Silva Fumero

EM RIO PRETO 

Mulheres celebram a vida em evento do Outubro Rosa

Com o tema “Campanha 
pela Vida”, o Centro de Atendi-
mento Especializado na Saúde 
da Mulher – Caesm, órgão da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
promoveu na manhã deste 
sábado, 15, a abertura oficial 
da Campanha Outubro Rosa.

O evento, aberto ao público, 
contou com apresentação da 
banda da Polícia Militar, apre-
sentação de dança do ventre do 
Espaço Tenda, desfile do grupo 
Laços de Vida, palestra e café 
da manhã. O serviço também 
ofereceu auricoloterapia, ofer-
ta de mamografia (a partir de 
avaliação da enfermagem) e 
maquiagem com a equipe do 
Instituto Embelleze.

A assessora especial da 
Saúde, Paula Sodré, represen-
tando o prefeito Edinho Araújo 
e o secretário municipal de 

Saúde, Aldenis Borim abriu o 
evento e destacou a importân-
cia dos exames de prevenção e 
o diagnóstico precoce. “Estou 
emocionada de estar aqui e 
estarmos novamente com essa 
Campanha do Outubro Rosa 

tão ativa e importante após os 
tempos de pandemia que pas-
samos. A prevenção é muito 
importante para descobrir a 
doença no início e tratá-la com 
sucesso”, disse Paula.

O presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, Fernando 
Araújo, também presente no 
evento, se disse honrado em 
participar. “O conhecimento 
e a informação são a base de 
tudo e na saúde não é dife-
rente. Esta é uma importante 
oportunidade de ter informa-
ção e criar a cultura do cuidado 
à saúde”, frisou.

A gerente do Caesm, Fábio-
la Valério também falou sobre 
o aumento de diagnósticos de 
casos de câncer de mama em 
Rio Preto, o que comprova a 
importância do diagnóstico 
precoce. “Estamos observando 
um aumento de casos em tor-
no de 30%. Tivemos 83 casos 
diagnosticados este ano. Por 
conta de dois anos de pande-
mia muitas mulheres deixaram 
de fazer os exames preventivos 
e esses casos estão aparecendo 
agora”, explicou.

No Brasil, 66 mil novos ca-
sos de câncer de mama são des-

Da REPORTAGEM

Palestras buscaram conscientizar as mulheres sobre a prevenção 
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cobertos por ano. A cada 100 
mil mulheres, 47 terão diag-
nóstico de câncer de mama.

A médica mastologista, 
Dra. Thaissa Daud Faria falou 
com os presentes e ressaltou 
que após os cânceres de pele, 
o de mama é o que gera mais 
mortes entre mulheres. “Os 
tratamentos avançaram mas 
essa doença ainda tem uma 
prevalência muito grande. 
Quando descoberto em estágio 
inicial, as chances de cura são 
acima de 90%. Na rede pública 
temos todo o suporte desde o 
acolhimento nas unidades de 
saúde até o encaminhamento 
para tratamento em casos 
positivos”, informou Thaissa.

A assessora da Secretaria 
de Saúde, Diene Longhi tam-
bém palestrou dando seu de-
poimento pessoal com o diag-
nóstico da doença este ano. 
Ela ainda está em tratamento 
e tem obtido resultados positi-
vos no combate à doença. “Sou 
profissional da área de Saúde 
há muitos anos e a gente acha 

que nunca vai acontecer com 
a gente. Ficamos dois anos 
durante a pandemia trancados 
sem fazer exames e este ano 
após uma colega de trabalho 
descobrir um nódulo, eu fui 
fazer exame e descobri um 
nódulo de 0,6 centímetros no 
seio que deu positivo para cân-
cer. Posteriormente, descobri 
que tinha metástase no fígado 
e me desesperei. Com muito 
apoio e acolhimento ganhei 
força, segui meu tratamento 
e os tumores desaparecem. O 
diagnóstico é difícil mas nós 
precisamos lutar para chegar 
à cura. Metade é o tratamento 
e metade é nossa cabeça, o 
pensamento positiva”, disse 
Diene emocionando a todos.

Outubro Rosa
A Campanha Outubro Rosa 

teve início em Nova York em 
1990. Desde então, o movi-
mento cresceu e é apoiado e re-
alizado mundialmente com o 
objetivo de conscientizar sobre 
a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de mama. 
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CARNE MOÍDA PASSA A TER 
NOVAS REGRAS A PARTIR 

DE NOVEMBRO

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

A nova norma entra 
em vigor a partir de 
1º de novembro para 
estabelecimentos e 
indústrias produtoras.

O Ministério da Agricultura 
publicou, no último dia  3 de 
outubro, a Portaria nº 664, 
que aprova uma série de novas 
exigências para a produção e 
venda de carne moída no Brasil. 
A portaria entra em vigor em 1º de 
novembro para estabelecimentos 
e indústrias produtores de carne 
moída que sejam registrados 
junto aos órgãos de inspeção de 
produtos de origem animal. Eles 
terão prazo de um ano para se 
adequarem às condições previstas 
na portaria.
Em outubro do ano passado, 
as mudanças propostas foram 
colocadas em consulta pública 
pelo Ministério. O órgão afirma 
que o novo regulamen-to visa 
assegurar a segurança dos 
produtos, bem como transpa-
rência aos consumidores.
Regras:
A carne moída deverá ser embalada 
imediatamente após a moagem, 

Em seu art. 4º, o CDC enumera 
alguns princípios que devem ser 
atendidos na política nacional das 
relações de consumo:
Princípio do reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor: 
O consumidor é a parte mais 
fraca da relação de consumo 
merecendo especial proteção do 
Estado.
Princípio do intervencionismo do 
Estado: Para garantir a proteção 
do consumidor, não só com a 
previsão de normas jurídicas, mas 
com um conjunto de medidas que 
visam o equilíbrio das relações 
de consumo, coibindo abusos, a 
concorrência desleal e quaisquer 
outras práticas que possam 
prejudicar o consumidor.
Princípio da harmonização de 
interesses: Princípio que visa a 
garantir a compatibilidade entre o 
desenvolvimento econômico e o 
atendimento das necessidades dos 
consumidores, com respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança.
Princípio da boa-fé e da equidade: 
Para garantir o equilíbrio entre 
consumidores e fornecedores, 
buscando a máxima igualdade 
em todas as relações, com 
ações pautadas na veracidade e 
transparência.
Princípio da transparência: 
Garantido pela educação para o 
consumo e, especialmente, pela 
informação clara e irrestrita ao 
consumidor e ao fornecedor 
sobre seus direitos e obrigações.

DIREITOS BÁSICOS 
DO CONSUMIDOR

Direito à proteção da vida, saúde e 
segurança contra o fornecimento 
de produtos ou serviços nocivos 
ou perigosos.
Direito à educação para o 
consumo, visando garantir a 
liberdade de escolha e igualdade 
nas contratações.
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NOVAS REGRAS DE ROTULAGEM 
NUTRICIONAL JÁ ESTÃO VALENDO; ENTENDA

PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR

Entre as principais 
mudanças está a adoção 
da rotulagem nutricional 
frontal, além de alterações 
na tabela de informação e 
nas alegações nutricionais

As novas regras para rotulagem 
de alimentos no país entram em 
vigor no último  domingo (9). 
Além de mudanças na tabela 
de informação e nas alegações 
nutricionais, a novidade será a 
adoção da rotulagem nutricional 
frontal.
Novos produtos lançados a partir 
de 9 de outubro já devem estar 
com os rótulos adequados às 
novas regras. As mudanças na 
rotulagem foram estabelecidas 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a Anvisa, as normas têm 
como objetivo melhorar a clareza 
e legibilidade dos rótulos dos 
alimentos e auxiliar o consumidor 
a fazer escolhas alimentares mais 
conscientes.
Tabela de informação nutricional
A Tabela de Informação 
Nutricional passará por mudanças 
significativas, que incluem a 
utilização de apenas letras pretas 
e fundo branco, com o objetivo 
de evitar o uso de contrastes que 
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devendo cada pacote do produto 
ter peso máximo de 1 quilo; 
Não é permitida a obtenção 
de carne moída a partir de 
moagem de carnes oriundas da 
raspagem de ossos ou obtidas de 
quaisquer outros processos de 
separação mecânica dos ossos; 
A carne obtida das massas 
musculares esqueléticas é 
ingrediente obrigatório na 
fabricação de carne moída; 
A porcentagem máxima de gor-
dura do produto deverá ser 
informada no painel principal, 
próximo à denominação de venda;
A matéria-prima para fabrica-ção 
do produto deve ser exclusiva-

mente carne, submetida a proce-
ssamento prévio de resfriamento 
ou congelamento;
É proibida a utilização de carne 
industrial para a fabricação de 
carne moída e a obtenção de carne 
moída a partir de moagem de miú-
dos;
A carne moída resfriada deverá ser 
mantida entre 0°C e 4°C e a carne 
moída congelada à temperatura 
máxima de -12°C;
O produto não poderá sair do 
equipamento de moagem com 
temperatura superior a 7°C e deve 
ser submetido imediatamente ao 
resfriamento ou ao congelamento 
rápido.

atrapalhem na legibilidade das 
informações.
As informações disponibilizadas 
na tabela também passarão 
por alterações. De acordo com 
as novas regras, passará a ser 
obrigatória a declaração de 
açúcares totais e adicionados, 
do valor energético e de nutrientes 
por 100 g ou 100 ml, para ajudar 
na comparação de produtos, bem 
como o número de porções por 
embalagem.
Além disso, segundo a Anvisa, 
a tabela deverá estar localizada, 
em geral, próxima à lista de 
ingredientes e em superfície 
contínua, não sendo aceita 
divisão. Ela não poderá ser 
apresentada em áreas encobertas, 
locais deformados ou regiões de 
difícil visualização.
A exceção só se aplica aos 
produtos em embalagens 
pequenas (área de rotulagem 
inferior a 100 cm²), em que a 
tabela poderá ser apresentada 
em áreas encobertas, desde que 
acessíveis.
Rotulagem nutricional frontal
Considerada pela Anvisa a maior 
inovação das novas regras, 
a rotulagem nutricional frontal é 
um símbolo informativo que deve 
constar no painel da frente da 
embalagem. A ideia é esclarecer 
o consumidor, de forma clara e 
simples, sobre o alto conteúdo 
de nutrientes que têm relevância 
para a saúde.
Para isso, foi desenvolvido 
um design de lupa para 
identificar o alto teor de três 
nutrientes: açúcares adicionados, 
gorduras saturadas e sódio. O 
símbolo deverá ser aplicado na 
parte frontal da embalagem, na 
parte superior, por ser uma área 
facilmente capturada pelo olhar.
De acordo com a Anvisa, a 
veiculação do símbolo de lupa 
com indicação de um ou mais 
nutrientes é obrigatória, conforme 
o caso, quando os alimentos 

apresentarem as seguintes 
quantidades de nutrientes:
Alegações nutricionais
As alegações nutricionais 
permanecem como informações 
voluntárias, de acordo com as 
novas regras. A Anvisa propõe 
alterações nos critérios de 
uso com o objetivo de evitar 
contradições com a rotulagem 
nutricional frontal.
Confira as orientações:
Alegações não podem estar na 
parte superior do painel principal 
caso o alimento tenha rotulagem 
nutricional frontal
Alimentos com rotulagem frontal 
de sódio não podem ter alegações 
para sódio ou sal
Alimentos com rotulagem frontal 
de gordura saturada não podem 
ter alegações para gorduras totais, 
saturadas, trans e colesterol
Alimentos com rotulagem frontal 
de açúcar adicionado não podem 
ter alegações para açúcares e 
açúcares adicionados
Prazos para adequação
De acordo com a Anvisa, para os 
produtos que já se encontram no 
mercado até a data, os prazos para 
adequação são:
até 09 de outubro de 2023 (12 
meses da data de vigência da 
norma) para os alimentos em 
geral
até 09 de outubro de 2024 
(24 meses da data de vigência 
da norma) para os alimentos 
fabricados por agricultor familiar 
ou empreendedor familiar rural, 
empreendimento econômico 
solidário, microempreendedor 
individual, agroindústria de 
pequeno porte, agroindústria 
artesanal e alimentos produzidos 
de forma artesanal
até 09 de outubro de 2025 (36 
meses da data de vigência da 
norma) para as bebidas não 
alcoólicas em embalagens 
retornáveis, observando o 
processo gradual de substituição 
dos rótulos

Direito à informação adequada e 
clara sobre produtos e serviços, 
inclusive quanto aos riscos que 
eles possam apresentar.
Direito à proteção contra a 
publicidade enganosa e abusiva 
e quaisquer outras praticas e 
métodos coercitivos ou desleais.
Direito a modificação das cláusulas 
contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais 
ou revisão, em razão de fatos 
supervenientes, que as tornem 
excessivamente onerosas.
Direito à prevenção e reparação 
de danos patrimoniais, morais, 
coletivos e difusos.
Direito ao acesso aos órgãos 
judiciários e administrativos para 
prevenção ou reparação de danos, 
assegurada a proteção jurídica, 
administrativa e técnica aos 
necessitados.
Direito a facilitação da defesa de 
direitos, com a possibilidade de 
inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil. Requisitos 
para a inversão: a) verossimilhança 
das alegações ou hipossuficiência 
do consumidor; b) a critério do 
juiz, segundo as regras ordinárias 
de experiência.
Direito à adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos 
em geral.
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Fátima Cruz em comemoração do Dia das Crianças

CANADÁ - O renomado médico obstetra e Rotariano Pedro Ventu-
reli, também pertencente à diretoria do Automóvel Clube, esteve 
no Canadá. Já que o assunto é o Canadá, vale lembrar que o Paul 
Anka, que fez muito sucesso nos anos 60, com música a Diana, ain-
da está vivo. Paul fez a música baiana aos 16 anos para a babá dele. 
A música tem uma versão brasileira.

FERIADO QUE PASSOU - Dia 12 de outubro foi o dia de Nossa Se-
nhora Aparecida. As comemorações foram as mais admiradas e 
bonitas nas igrejas de  São José do Rio Preto, com missas e home-
nagens. A data também celebrou o Dia das Crianças. Para a alegria 
dos baixinhos, o Automóvel Clube distribuiu algodão-doce, pipoca 
e sorvete. As crianças ficaram muito felizes. Em meio a tantos brin-
quedos, até os adultos despertaram a criança interior. Parabéns à 
diretoria Jesus Martim e Moisés Camargo.

CIDADE DAS CRIANÇAS - O famoso tobogã da Cidade das Crianças 
de Rio Preto foi reinaugurado. A reabertura do brinquedo fez parte 
da programação voltada para a celebração do Dia das Crianças. O 
escorregador tem 25 metros de comprimento por 2,15 de largura. 
Com certeza, está fazendo a alegria da criançada.

NOVA CASA - Após ser dispensada do SBT por conta do fim do 
contrato, Rachel Sheherazade é convidada a integrar a equipe do 
Metrópoles. A jornalista assinou contrato e vai apresentar um pro-
grama de entrevista e debates nas plataformas digitais do portal de 
notícias. Rachel é uma das jornalistas mais bonitas do Brasil.

EM BUSCA DE IBOPE - Com o objetivo de aumentar a audiência 
nas tardes do SBT,  a programação da emissora pode passar por 
mudanças. No momento, o canal de Silvio Santos vem brigando 
com a Band pela terceira colocação.

FAMOSOS - Bruno de Luca compartilhou em suas redes sociais o 
nascimento da pequena Aurora. Lucas Lima, marido de Sandy, fez 
questão de enviar uma mensagem para o amigo.

Moisés Camargo, vice-presidente do novo Rio Preto Automóvel 
Clube, é um profundo conhecedor de festas. Muito conhecido 
na imprensa como marido da Tuca Muanis, sobrinha do saudo-
so César Muanis

Jesus Martim Neto, presidente do novo Rio Preto Automóvel Clube
A pequena Betina Costa 

Lofrano, atualmente com 7 
anos, foi coroada no início 
deste ano como Miss São 
José do Rio Preto Kids 2022, 
agora é a primeira rio-preten-
se a carregar a faixa de Mini 
Miss Brasil Charm 2022. 
Em um evento, nível nacio-
nal, a linda e encantadora 
menina recebeu o título no 
concurso Miss Brasil Kids 
2023, realizado no dia 12 de 
outubro, no Dia das Crianças, 
via online, onde teve todas 
as etapas de um concurso 
presencial, como: desfile em 
passarela, fotogenia e entre-
vista com jurados.

Ela estava entre as 25 can-
didatas, sendo selecionada 
dentre as 14 finalistas. Betina 
Lofrano ficou entre o Top 7 
recebendo o título de Mini 
Miss Brasil Charm 2022. Com 
este título ela tem a opor-

Rio-pretense de 7 anos é 
coroada Mini Miss Brasil 

CONCURSO DE BELEZA

Título cobiçado foi
conquistado no
Diadas Crianças em 
disputa com outras
24 candidatas

tunidade de concorrer ao 
próximo concurso, de Mini 
Charm International 2024. 
“Betina participa de todas as 
decisões sobre o concurso e 
até sobre onde ela deseja 
viver esse sonho. O título de 
Mini Miss Brasil reconhece 
o desempenho e a dedicação 
que ela teve durante o pre-
paro. O maior cuidado que 

temos com ela é preservar 
a infância acima de tudo. 
Ela tem uma vida normal 
de brincadeiras e estudos 
mesclada com as responsa-
bilidades que o título traz”, 
comenta Priscila Costa, mãe 
da Betina.

O Concurso Miss Brasil 
Kids é um concurso que pro-
move a beleza e a cultura do 

público baby, kids e pré-teen 
feminino em âmbito nacio-
nal e internacional com a 
opção de enviar a vencedora 
brasileira para concursos 
internacionais selecionados 
pela Diretoria Nacional e 
realizados anualmente em 
países diferentes.

(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani)

A APAE de Mirassol inau-
gura nesta quarta-feira, dia 
19 de outubro, sua primeira 
loja beneficente, a “Margarida 
Amarela”. 

O espaço será aberto a toda 
comunidade da região e terá 
preços populares e acessíveis 
a todos.

No local serão vendidas pe-
ças novas e seminovas; roupas, 
calçados e acessórios – femini-
no, masculino e infantil; mó-
veis e utensílios domésticos; 
e artesanatos desenvolvidos 
pelos usuários.

“Este é mais um projeto 
de captação de recursos e 
sustentabilidade financeira 

MARGARIDA AMARELA

APAE de Mirassol vai inaugurar 1ª loja física
que desenvolvemos com o ob-
jetivo de manter o serviço ativo 
e com qualidade. Os recursos 
públicos não são suficientes e 
temos sob a nossa responsabi-
lidade mais de 250 famílias e 
um prédio de mais de 4.200m² 
de construção, que demanda 
manutenção contínua”, ressal-
ta Dulce Amendola, presidente 
voluntária da APAE.

Segundo ela, “enxergamos 
na loja uma excelente oportu-
nidade, inclusive por ser uma 
alternativa de economia circu-
lar que irá beneficiar centenas 
de pessoas.

”A loja está localizada em 
um prédio próprio, ao lado do 

salão de eventos da instituição, 
na av. José Emigdio de Faria, 
1880, bairro Moreira. 

O horário de funcionamen-
to será de segunda a sexta das 
9h às 17h30 e aos sábados, das 

9h às 12h.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

O próximo passo da encantadora Betina Lofrano é disputar o título mundial na categoria Kids

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

GENÉTICA BOVINA

Programa da ABCZ democratiza o acesso 

Iniciativa que democratiza 
o acesso às tecnologias de 
melhoramento genético aos 
pequenos criadores de bovinos 
das raças zebuínas, o programa 
Pró-Genética, concebido pela 
ABCZ (Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu), co-
meça a render seus primeiros 
frutos no Estado.

Desde que o primeiro con-
vênio foi assinado com a Pre-
feitura de Rio Preto, cinco 
cidades já aderiram ao progra-
ma, além de ações em mais de 
10 feiras agropecuárias. 

Trata-se de uma iniciativa 
apoiada pelos governos fede-
ral, estaduais e municipais, 

além de órgãos de pesquisa, 
de extensão rural, de defesa 
sanitária animal e de capaci-
tação e formação de mão de 
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obra rural.
Segundo o presidente da 

ABCZ Rivaldo Machado Bor-
ges Júnior, o Pró-Genética está 

presente hoje em 24 Estados, 
beneficiando aproximadamen-
te 5 mil pecuaristas por ano. 

“Considero esse um pro-
grama social, pois dá acesso 
ao que há de mais moderno 
em melhoramento genético aos 
pequenos criadores, evitando o 
êxodo rural”, comenta.

Além da parceria e dos 
apoios com órgãos públicos 
e ligados à pecuária, Borges 
Júnior destaca o papel de 
feiras como a EXPO Rio Preto 
na aproximação dos pequenos 
criadores ao Pró-Genética. 

“A feira é o lugar ideal justa-
mente porque atrai o pequeno 
criador. Quando damos acesso 
ao melhoramento genético, 
toda a pecuária de corte e de 
leite do Brasil ganha.”

Da REPORTAGEM

Programa de melhoramento genético tem apoio da prefeitura 

Concurso Miss Brasil 
Kids promove a beleza 
e a cultura do público 
baby, kids e pré-teen 
feminino 

 Fabrício Spatti

Divulgação
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Para falar sobre essa definição 
conferida ao Templo da Boa 
Vontade (TBV), nada melhor 
do que apresentar a palavra 
de seu fundador e presidente 
da Legião da Boa Vontade 
(LBV), o jornalista, escritor 
e compositor José de Paiva 
Netto: “Em 21 de outubro de 
1989, inaugurei em Brasília/
DF, Brasil, o Templo da Boa 
Vontade, o Templo do Ecu-
menismo Divino. Naquele dia, 
ao ser entrevistado por uma 
emissora de televisão, afirmei 

“O Templo da Boa Vontade é o agasalho para o sentimento”
ESPIRITUALIDADE

Uma programação de muita elevação espiritual 
celebra os 33 anos do monumento, considerado 
uma das Sete Maravilhas de Brasília

que o TBV é um lugar onde 
todas as pessoas, que tiverem 
necessidade de um agasalho 
para o sentimento, poderão 
chegar e ser bem recebidas”. E, 
desde então, o Templo da Paz, 
como também é conhecido o 
monumento, cumpre seu papel 
recebendo pessoas do mundo 
inteiro, que se sentem acolhidas 
e se encantam com sua beleza e 
com sua ambiência de Paz e de 
tranquilidade.
A propósito, o Templo da Boa 
Vontade, considerado uma das 

Sete Maravilhas de Brasília, 
está completando 33 anos — 
idade mística em que Jesus, 
em Sua Primeira Vinda Visível 
ao planeta Terra, nos entregou 
o ápice glorioso de Sua missão 
naquele tempo. Por isso, hoje 
convidamos a todos a viven-
ciar essas lições de Paz que nos 
foram concedidas pelo Cristo, 
o Libertador Divino, por meio 
das ações promovidas pela 
Pirâmide das Almas Benditas, 
a Pirâmide dos Espíritos Lu-
minosos.

MOSTRA CULTURAL E ARTÍSTICA 360º 
TOUR VIRTUAL 

Já está no ar a Mostra Cul-
tural e Artística 360º, que 
foi inspirada em importante 
tese do escritor Paiva Netto, 
intitulada “O Rebanho Ecu-
mênico de Jesus” e que propõe 
uma experiência imersiva 
digital e inesquecível. A ini-
ciativa é um convite à busca 
do conhecimento profético 
de Esperança e de Justiça, à 
luz do Novo Mandamento do 

Cristo — “Amai-vos como Eu 
vos amei. Somente assim po-
dereis ser reconhecidos como 
meus discípulos” (Evangelho, 
segundo João, 13:34 e 35).

A exposição teve a participação 
de jovens de todas as idades 
que, a partir da Arte com 
Espiritualidade Ecumênica, 
utilizaram seus talentos e ha-
bilidades nas mais diversas 

modalidades das artes visuais, 
como desenho, pintura, escul-
tura, gravura, colagem, foto-
grafia, ilustração, arte gráfica 
e poesia. 

A Mostra Cultural e Artística 
celebra os 50 anos da Procla-
mação do Apocalipse do Cristo, 
feita em 1º de outubro de 1972, 
por Alziro Zarur (1914-1979), 
fundador da LBV, e também 

ressalta a continuidade de 
Paiva Netto a esse espírito de 
vanguarda e de estudo acerca 
do Último Livro da Bíblia Sa-
grada, com amplo destaque 
para a popular e famosa série 
O Apocalipse de Jesus para os 
Simples de Coração, que foi 
ao ar pela primeira vez entre 
outubro de 1990 e fevereiro de 
1992, desdobrando-se poste-
riormente em diversas publica-

ções, artigos e obras literárias. 
Por isso, além do formato 
digital imersivo da mostra, o 
internauta poderá fazer um 
Tour Virtual 360° interativo 
com áudio, repleto de curio-
sidades e de muita história 
destes 33 anos de fundação do 
TBV, e ainda poderá interagir 
nos diversos painéis colabora-
tivos para conhecer as obras 
a respeito do Apocalipse de 

Jesus, adquirir produtos do 
monumento e ainda fazer o seu 
registro e comentários no Livro 
de Visitas, e tudo isso sem sair 
da exposição. Todo o conteúdo 
também tem tradução para 
a Língua Brasileira de Sinais 
(Libras), proporcionando uma 
peregrinação virtual completa.
Faça um tour pela mostra: 
https://mostra.academiajesus.
com.br/

PEREGRINAÇÃO 

ESPETÁCULO MÚSICA LEGIONÁRIA 
Também no dia 21, às 20 

horas, o Espetáculo Música 
Legionária — Jesus, o Li-
bertador Divino propõe um 
ciclo de retorno, ou seja, de 
peregrinação ao Templo da 
Boa Vontade e uma jornada 
Cultural e Espiritual por to-
dos os ambientes do monu-
mento em uma experiência 
jamais vista. Nesta edição, o 
Espetáculo tem como inspi-
ração central duas belíssimas 
obras musicais de autoria do 
compositor Paiva Netto: 
Negrada — Jesus, o Grande 
Libertador! e A visão do livro 
selado com sete selos e a do 
Cordeiro de Deus, esta últi-
ma uma composição inédita 
que pretende surpreender a 
todos. Antes do Espetáculo, 
às 19 horas, será transmitido 
o Boa Vontade Kids, uma 
programação dedicada aos 
“Os Soldadinhos de Deus, da 
LBV”, como carinhosamente 
são chamadas as crianças na 
Legião da Boa Vontade.

SESSÃO SOLENE

O momento mais aguar-
dado, sem dúvida, é a Sessão 
Solene, às 22 horas, com a 
transmissão da mensagem 
fraterna e ecumênica do 

fundador do Templo da Boa 
Vontade, que na ocasião pre-
senteará a todos com mais 
um título literário: Jesus, o 
Libertador Divino (edição 

revista e ampliada). A obra, 
que se origina de artigos 
publicados por Paiva Netto 
na imprensa brasileira e in-
ternacional desde a década 
de 1980 e do ensaio literário 
sob o mesmo título lançado 
em 2007, ganha agora uma 
versão repleta de conteú-
dos inéditos que convidam 
a todos à reflexão sobre o 
sentido da Liberdade a partir 
do Conhecimento Divino de 
Jesus. 

A Referência Luminosa, 
que ao longo dos milênios 
vem provocando verdadeiras 
revoluções socioespirituais, 
é profundamente estudada 
pelo autor com a finalidade 
de inspirar a todos para al-
cançar a tão almejada Paz: 
“Quando a criatura humil-
demente aceitar o convite 
do Criador à Paz, descobrirá 
que possui em si mesma toda 
a grandeza do Pai Celeste”. 

Reserve seu exemplar 
pelo WhatsApp: (11)  
99603-1330 e acompa-
nhe também todas as 
novidades nos canais 
oficiais do autor pelo Ins-
tagram e pelo Facebook 
(@paivanetto.escritor).

CELEBRAÇÃO EM FAMÍLIA 
Ao longo deste mês de outubro, uma série de eventos virtuais está programada para 

celebrar o aniversário do TBV. Destaque para os principais eventos, que terão transmissão 
ao vivo pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação (rádio, TV, Internet e aplicativo 
Boa Vontade Play). 

A programação contempla momentos de oração, cerimônias e estudos ecumênicos, 
homenagens às famílias, músicas elevadas e muita devoção para que cada pessoa se sinta 
na ambiência do Templo da Boa Vontade e possa fazer virtualmente a sua peregrinação 
e a sua tradicional caminhada ao monumento, bem como receber as boas energias do 
Templo da Paz. 

Chame sua família, seus amigos e vizinhos e reúnam-se para acompanhar, participar 
e interagir em cada evento. 

Informe-se: www.boavontade.com
Boa Vontade TV: www.boavontade.com/tv
YouTube: @BoaVontadeTV
WhatsApp: (11) 99801-1242 | Ligue: 0300 10 07 940 

FÓRUM MUNDIAL ESPÍRITO E CIÊNCIA, DA LBV
Nos dias 19 e 20 de outubro, das 19h30 às 21h30, o Fórum Mundial Espírito e Ciência, 

da LBV, receberá, em seu canal no YouTube, representantes da Religião e da Ciência, os 
quais trarão importantes contribuições acerca do tema “Ciência e Fé por uma Cultura de 
Paz”. Entre eles: Bernard Lightman, professor de Humanidades e Estudos de Ciência e 
Tecnologia na Universidade de York, em Toronto, Canadá; a profa. dra. Fatima Machado, 
docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), colíder e diretora científica do In-
terPsi — Laboratório de Estudos Psicossociais “Crença, Subjetividade, Cultura e Saúde”; 
João Carlos de Carvalho, ministro-pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo; dr. Harold Koenig, professor de Psiquiatria e professor Associado de Medicina 
no Centro Médico da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, EUA, e um dos mais 
renomados pesquisadores na relação entre Espiritualidade e Saúde; Mãe Ângela Maria 
Ferreira, representante do Terreiro de Gantois, ou Ilê Iaomim Axé Iamassê; e o prof. dr. 
Humberto Schubert Coelho, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de 
Juiz de Fora/MG e coordenador da área de História e Filosofia do Núcleo de Pesquisa em 
Espiritualidade e Saúde (Nupes). 

Inscreva-se gratuitamente: https://www.forumespiritoeciencia.org/

ATO ECUMÊNICO
No dia 21/10, às 14 horas, o tradicional Ato 

Ecumênico celebra o aniversário do TBV e o 
Dia do Ecumenismo e apresentará o confor-
tador recado de representantes de tradições 
religiosas e de diversos campos do saber hu-
mano, sob a inspiração do tema “Unidos em 
torno do Amor, da Paz e da Fraternidade por 
um mundo melhor”.

CONHEÇA O
 TEMPLO DA BOA VONTADE!

Endereço: Quadra 915 Sul, Brasília/DF
Informações pelo WhatsApp: (61) 

3114-1070
Redes sociais: @templodaboavontade-

tbv no Instagram e no Facebook
Informações: Portal Boa Vontade 
(www.boavontade.com)
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4699/2022
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 terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA E 
PASSEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 UFM POR METRO 
LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: LUIS FERNANDO INACIO
CORR: LUIS FERNANDO INACIO
CAD Nº: 431190000
MULTA. Nº: 56757
END: R. ERNESTO BATISTA, QD 20, LOTE 21, BAIRRO: RES. SETSUL 
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CORR: JOAO LOPES DE ALMEIDA
CAD Nº: 430741000
MULTA. Nº: 56755
END: AV. PROFº CARLOS NUNES DE MATTOS, QD 03, LOTE 21, BAIRRO: 
RES. SETSUL 
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4700/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA os proprietários 
dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo relacionados, que foram 
AUTUADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO dentro do 
prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente:
NOME: CARLOS ALBERTO SAUR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400155000
MULTA. Nº: 56773
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 168, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400794000
MULTA. Nº: 56772
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 237, QD 06, LOTE F-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: JOAO CARLOS CASSEB
COMP: 
CORR: JOAO CARLOS CASSEB
CAD Nº: 309461001
MULTA. Nº: 56770
END: R. FERNANDO MERTITTIER PIERRI,1060, QD SN, LOTE SN, 
BAIRRO: JD. PRIMAVERA
NOME: R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA
COMP: 
CORR: R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA
CAD Nº: 405666000
MULTA. Nº: 56181
END: R. CAPITÃO JOSÉ MARIA, 877, QD 27, LOTE 04, BAIRRO: VILA 
SINIBALDI 
NOME: SIEGFRIED BOOS JUNIOR
COMP: 
CORR: SIEGFRIED BOOS JUNIOR
CAD Nº: 245522000
MULTA. Nº: 56221
END: R. GILBERTO PARMA, QD 10, LOTE 13, BAIRRO: RES. CAETANO 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
COMP: LAURA ARAUJO DA SILVA
CORR: LAURA ARAUJO DA SILVA
CAD Nº: 265947000
MULTA. Nº: 56783
END: R. MARIA FELICIA DE JESUS, QD 03, LOTE 03, BAIRRO: RES. JD. 
VISTA BELA
NOME: JOAO PAULO GABRIEL
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 202711000 
MULTA. Nº: 56796
END: R. CAPITÃO JOSÉ VERDI, QD 198, LOTE H-P/, BAIRRO: BOA VISTA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400153000
MULTA. Nº: 56802
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 158, QD 06, LOTE E-P/, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4701/2022
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: COLORADO RIO PRETO PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR S/A ESCRITÓRIO DE SJRIO PRETO
CAD Nº: 409685001
MULTA. Nº: 56486
END: R. DR. GILBERTO LOPES DA SILVA, QD UNICA, LOTE 03-04-05-06, 
BAIRRO: JD. REDENTOR
NOME: DANILO AMARO FERRAZ
COMP: 
CORR: DANILO AMARO FERRAZ
CAD Nº: 105229011
MULTA. Nº: 55404
END: R. JOSÉ MARIA ROLLEMBERG SAMPAIO, QD 04, LOTE 03, BAIRRO: 
JD. DO NORTE 
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas                     

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4702/2022
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: SIEGFRIED BOOS JUNIOR
COMP: 
CORR: SIEGFRIED BOOS JUNIOR
CAD Nº: 245522000
MULTA. Nº: 56222
END: R. GILBERTO PARMA, QD 10, LOTE 13, BAIRRO: RES. CAETANO 
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4703/2022
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 ENTULHO DEPOSITADO EM LOTE VAGO, 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente: 
NOME: EVARISTO TIRELLI ESPÓLIO
COMP: 
CORR: EVARISTO TIRELLI ESPÓLIO
CAD Nº: 900062000
MULTA. Nº: 56758
END: R. ALBERTO ANDALÓ, 217, QD, LOTE, BAIRRO: DIST. ENGENHEIRO 
SCHMITT 
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4704/2022
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 MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NO 
PASSEIO PÚBLICO, dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os 
valores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente. 
NOME: R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA
COMP: 
CORR: R & R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RIO PRETO LTDA
CAD Nº: 405666000
MULTA. Nº: 56182
END: R. CAPITÃO JOSÉ MARIA, 877, QD 27, LOTE 04, BAIRRO: VILA 
SINIBALDI 
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

EDITAL n°4705/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do 
imóvel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
pela FALTA DE SUBSTITUIR ÁRVORE SUPRIMIDA (COM AUTORIZAÇÃO) 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valores aos cofres 
públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: ANDREY JOSE MAMED JORDAO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 402187000
MULTA. Nº: 56782
END: AV. POTIRENDABA, 1580, QD 15, LOTE B, BAIRRO: VILA SÃO 
JOAQUIM
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4706/2022
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: AMERICA ANTONIA DE SOUZA
COMP: 
CORR: AMERICA ANTONIA DE SOUZA
CAD Nº: 204394000  
MULTA. Nº: 56787
END: R. OSWALDO CRUZ, 117, QD, LOTE, BAIRRO: VILA BOA 
ESPERANÇA 
NOME: ROZARIA ISABEL DE JESUS ESPOLIO
COMP: 
CORR: ROZARIA ISABEL DE JESUS ESPOLIO
CAD Nº: 214432000
MULTA. Nº: 56778
END: AV. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 2651, QD 33, LOTE 11, BAIRRO: 
ELDORADO (1ª PARTE)
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPULARES 
EMCOP LTDA
COMP: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS
CORR: SEBASTIAO CORREIA DOS SANTOS
CAD Nº: 317538000
MULTA. Nº: 56769
END: RUA PAULO CAMPOS DE ARAUJO, 200, QD 03, LOTE 19, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
NOME: EMILIA MARIA JOSE DOS SANTOS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 303679002
MULTA. Nº: 56768
END: RUA ZUMBI DOS PALMARES, 338, QD 13, LOTE 01, BAIRRO: JD. 
SÃO VICENTE
NOME: 3B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº:208681000 
MULTA. Nº: 56767
END: RUA MARECHAL DEODORO, 2588, QD 91, LOTE D-/P, BAIRRO: 
BOA VISTA
NOME: AMERICA FUTEBOL CLUBE
COMP: 
CORR: AMERICA FUTEBOL CLUBE
CAD Nº: 301993000
MULTA. Nº: 56761
END: R. SÃO PAULO, QD SN, LOTE SN, BAIRRO: JD. SÃO PAULO
NOME: ALEXANDRE TAGLIARI CESTARI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 208363000
MULTA. Nº: 56762
END: R. JORGE TIBIRIÇA, 1819, QD 202, LOTE BP/, BAIRRO: BOA VISTA

NOME: COLORADO RIO PRETO PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR S/A ESCRITÓRIO DE SJRIO PRETO
CAD Nº: 409685001
MULTA. Nº: 56485
END: R. DR. GILBERTO LOPES DA SILVA, QD UNICA, LOTE 03-04-05-06, 
BAIRRO: JD. REDENTOR 
NOME: JORGE JUNIO ITOYAMA
COMP: MARTA WAKAYAMA ITOYAMA
CORR: MARTA WAKAYAMA ITOYAMA
CAD Nº: 309163000
MULTA. Nº: 56766
END: R. NOEMIA BUENO DO VALLE, QD 29, LOTE 01, BAIRRO: JD. 
PRIMAVERA
NOME: AUGUSTO LUI ESPOLIO
COMP: 
CORR: AUGUSTO LUI
CAD Nº: 202125000
MULTA. Nº: 56798
END: R. JOSÉ S. DO AMARAL SALES, 2237, QD 5, LOTE G, BAIRRO: 
RET. JAIME SPÍNOLA CASTRO
NOME: EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: EDILIZIA PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD Nº: 207635000
MULTA. Nº: 56800
END: R. PRUDENTE DE MORAIS, QD 55, LOTE 09 E 10, BAIRRO: PQ. 
INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                                 
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4707/2022
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: WALTER JULIO CORTEZ MORALES
COMP: 
CORR: WALTER JULIO CORTEZ MORALES
CAD Nº: 401875000
MULTA Nº: 56789
END: R. SIQUEIRA CAMPOS, 3884, QD 17, LOTE A, BAIRRO: VILA SANTA 
CRUZ
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4708/2022
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: YOSHIAKI OKAYAMA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: YOSHIAKI OKAYAMA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 403737051
NOT. Nº: 218963
END: AV. PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 04, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: EDUARDO PEREIRA CHAVES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 102750000
NOT. Nº: 219163
END: R. ANTONIO DE GODOY, QD 13, LOTE 16 17/P, BAIRRO: VILA 
REDENTORA 
NOME: FABRICIO CESAR TREVISAN
COMP: 
CORR: FABRICIO CESAR TREVISAN
CAD Nº: 420438000
NOT. Nº: 218998
END: R. HELVÉCIO AFONSO DE MELO, 382, QD 61-T, LOTE 05, BAIRRO: 
VILA TONINHO
NOME: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCACAO E CULTURA
COMP: 
CORR: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCACAO E CULTURA
CAD Nº: 403737018
NOT. Nº: 219008
END: AV. ALFREDO FOLCHINI, 1192, QD 23 – 10 E, LOTE 1-2-3 E 77-78-
55P/, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: SANDRA CRISTINA DERDEL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: SANDRA CRISTINA DERDEL, ESPOLIO DE
CAD Nº: 431996000
NOT. Nº: 219063
END: AV. ALFREDO FOLCHINI, 1192, QD 23 – 10 E, LOTE 1-2-3 E 77-78-
55P/, BAIRRO: VILA TONINHO
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4709/2022
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: SETCORP163 URBANIZADORA LTDA
COMP: NERI WAGNER DO NASCIMENTO
CORR: NERI WAGNER DO NASCIMENTO
CAD Nº: 345015000
NOT. Nº: 219120
END: R. ERMINIO DO VALE, QD 01, LOTE 01, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: JOELZA DOS SANTOS ANJOS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 337487000
NOT. Nº: 218983
END: R. ALSIMAR JOAQUIM RODRIGUES, 460, QD 19, LOTE 15, BAIRRO: 
LOT. RES. DA AMIZADE
NOME: CASEMIRO LASQUEVITE FILHO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: CASEMIRO LASQUEVITE FILHO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 408964000
NOT. Nº: 219036
END: R. CINTIA, 456, QD 23, LOTE 05/P, BAIRRO: JD. SORAIA
NOME: FERNANDO SINHORINI
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COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 209983000
NOT. Nº: 219113
END: R. DO SEMINÁRIO, 2376, QD 03, LOTE Y, BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA DA PAZ
NOME: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: GILMAR MESSIAS
CORR: GILMAR MESSIAS
CAD Nº: 321220000
NOT. Nº: 218974
END: R. DOM JOSÉ DE AQUINO PEREIRA, QD 04, LOTE 01, BAIRRO: RES. SANTA ANA
NOME: FABRICIO CESAR TREVISAN
COMP: 
CORR: FABRICIO CESAR TREVISAN
CAD Nº: 420438000
NOT. Nº: 218998
END: R. HELVÉCIO AFONSO DE MELO, 382, QD 61-T, LOTE 05, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCACAO E CULTURA
COMP: 
CORR: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCACAO E CULTURA
CAD Nº: 403737018
NOT. Nº: 219008
END: AV. ALFREDO FOLCHINI, 1192, QD 23 – 10 E, LOTE 1-2-3 E 77-78-55P/, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: SANDRA CRISTINA DERDEL, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: SANDRA CRISTINA DERDEL, ESPOLIO DE
CAD Nº: 431996000
NOT. Nº: 219063
END: AV. ALFREDO FOLCHINI, 1192, QD 23 – 10 E, LOTE 1-2-3 E 77-78-55P/, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: EDUARDO PEREIRA CHAVES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 102750000
NOT. Nº: 219163
END: R. ANTONIO DE GODOY, QD 13, LOTE 16 17/P, BAIRRO: VILA REDENTORA
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4710/2022
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: YOSHIAKI OKAYAMA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: YOSHIAKI OKAYAMA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 403737051
NOT. Nº: 218963
END: AV. PERCY GANDINI, QD 20, LOTE 04, BAIRRO: VILA TONINHO
NOME: JOSE GOMES DE MENDONCA
COMP: 
CORR: JOSE GOMES DE MENDONCA
CAD Nº:201801000
NOT. Nº: 219143
END: R. FRITZ JACOBS, 2808, QD 03, LOTE E, BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
CORR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
CAD Nº:223257000
NOT. Nº: 219150
END: R. MANOEL DA COSTA BRANCO, 200, QD 22, LOTE 17, BAIRRO: SOLO SAGRADO
NOME: REGINA DA SILVEIRA GERVAZIO
COMP: 
CORR: REGINA DA SILVEIRA GERVAZIO
CAD Nº: 327584000
NOT. Nº: 219098
END: R. NAIDI BERTONI DIJUNI, QD 01, LOTE 06, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO LTDA
COMP: JOSE WILSON ZACARIN CAMARGO
CORR: JOSE WILSON ZACARIN CAMARGO
CAD Nº: 327766000
NOT. Nº: 219103
END: R. GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 08, LOTE 17, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: LUVIZARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 327811000
NOT. Nº:219105
END: R. DR. NELSON BARBOSA, 153, QD 13, LOTE 08P/, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
COMP: 
CORR: EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
CAD Nº: 300005000
NOT. Nº:219157
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD, LOTE, BAIRRO: LOT. CAPARROZ
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4711/2022
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: REGINA DA SILVEIRA GERVAZIO
COMP: 
CORR: REGINA DA SILVEIRA GERVAZIO
CAD Nº: 327584000
NOT. Nº: 219098
END: R. NAIDI BERTONI DIJUNI, QD 01, LOTE 06, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: ICM INCORPORADORA CARDOSO MACHADO LTDA
COMP: JOSE WILSON ZACARIN CAMARGO
CORR: JOSE WILSON ZACARIN CAMARGO
CAD Nº: 327766000
NOT. Nº: 219103
END: R. GUIOMAR APARECIDA BRUGNOLI DA SILVA, QD 08, LOTE 17, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: LUVIZARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 327811000
NOT. Nº:219105
END: R. DR. NELSON BARBOSA, 153, QD 13, LOTE 08P/, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
COMP: 
CORR: EUGENIO OLIVEIRA DE QUEIROZ
CAD Nº: 300005000
NOT. Nº:219157
END: AV. PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETTO, QD, LOTE, BAIRRO: LOT. CAPARROZ
NOME: ROSILENE PACHECO
COMP: 
CORR: ROSILENE PACHECO
CAD Nº: 327782000
NOT. Nº: 219099
END: R DR. NELSON BARBOSA, QD 08, LOTE 19, BAIRRO: RESIDENCIAL MACHADO I
NOME: DURVAL GIRALDI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 304663000
NOT. Nº: 219122
END: R. PEDRO BORGHESAM, 821, QD 85, LOTE 12, BAIRRO: JD. NAZARÉ
NOME: CASEMIRO LASQUEVITE FILHO, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: CASEMIRO LASQUEVITE FILHO, ESPOLIO DE
CAD Nº: 408964000
NOT. Nº: 219036
END: R. CINTIA, 456, QD 23, LOTE 05/P, BAIRRO: JD. SORAIA
NOME: FERNANDO SINHORINI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 209983000
NOT. Nº: 219113
END: R. DO SEMINÁRIO, 2376, QD 03, LOTE Y, BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA DA PAZ
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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EDITAL n°4713/2022
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: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
COMP: NOELI PERPETUA DE ALMEIDA
CORR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CAD Nº: 244892000
NOT. Nº: 219009
END: R. ROSA BATISTA DE SOUZA, 2107, QD 40, LOTE  07, BAIRRO: RES. CAETANO
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4714/2022
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 24/10/2022
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: VALERIANO TINTI ESPOLIO
COMP: 
CORR: MILTON CORREIA
CAD: 3-08827-000
TAXA REF: 56287
END: RUA ANTONIO FUSCALDO, 97, QD 05, LOTE 02, BAIRRO: JD. FUSCALDO
PROP: MIGUEL FUSCALDO
COMP: 
CORR: MIGUEL FUSCALDO
CAD: 3-08967-000
TAXA REF: 56561
END: RUA  ERNANDO NORA, 85, QD 12, LOTE 04, BAIRRO: JD. FUSCALDO
PROP: ANTONIO MARTINS ESPOLIO
COMP: 
CORR: ANTONIO MARTINS ESPOLIO
CAD: 3-08966-000
TAXA REF: 56562
END: RUA  ERNANDO NORA, 65, QD 12, LOTE 03, BAIRRO: JD. FUSCALDO
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4715/2022
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: RAJATA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
COMP: 
CORR: 
CAD: 1-05302-000
TAXA REF: 53269
END: RUA JAIR MARTINS MIL HOMENS, 337, QD P, LOTE 01/02, BAIRRO: JD. DO CENTRO
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4716/2022
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 26/10/2022.
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: LEBARA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: LUIZ CARLOS DE LIMA
CORR: LUIZ CARLOS DE LIMA
CAD: 3-21478-000
TAXA REF: 56642
END: R. JOSÉ CASTILHO, QD. 05, LOTE 12, RES SANTA ANA
PROP: JULIO CESAR RODRIGUES
COMP: 
CORR: VALDEMIR EDUARDO GARCIA
CAD: 4-31208-000
TAXA REF: 54867
END: R. ERNESTO BATISTA, QD. 21, LOTE 02, RES SETSUL
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 28/2022 – 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 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4712/2022

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: JOSE GOMES DE MENDONCA
COMP: 
CORR: JOSE GOMES DE MENDONCA
CAD Nº:201801000
NOT. Nº: 219143
END: R. FRITZ JACOBS, 2808, QD 03, LOTE E, BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
CORR: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
CAD Nº:223257000
NOT. Nº: 219150
END: R. MANOEL DA COSTA BRANCO, 200, QD 22, LOTE 17, BAIRRO: SOLO SAGRADO
NOME: SETCORP163 URBANIZADORA LTDA
COMP: NERI WAGNER DO NASCIMENTO
CORR: NERI WAGNER DO NASCIMENTO
CAD Nº: 345015000
NOT. Nº: 219120
END: R. ERMINIO DO VALE, QD 01, LOTE 01, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: JOELZA DOS SANTOS ANJOS
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 337487000
NOT. Nº: 218983
END: R. ALSIMAR JOAQUIM RODRIGUES, 460, QD 19, LOTE 15, BAIRRO: LOT. RES. DA AMIZADE
NOME: SETCORP163 URBANIZADORA LTDA
COMP: PAULO AUGUSTO SANT ANA
CORR: PAULO AUGUSTO SANT ANA
CAD Nº: 345762000
NOT. Nº: 218991
END: AV. JÚLIO ALDO ARVATI, QD 25, LOTE 15, BAIRRO: SETVALLEY
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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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

202282412 DELFINO FERREIRA DA SILVA 
SOUZA TEIXEIRA

DELFINO FERREIRA DA 
SILVA SOUZA TEIXEIRA NÃO CONHECIDO

202212760 MARIA JOSÉ JUVINO MARIA JOSÉ JUVINO NÃO CONHECIDO

2022110902 MARCIO RUBINHO GODOY DENISE MORAES 
LOPES NÃO CONHECIDO

2022172626 CARLOS ROBERTO DE 
QUEIROZ

CARLOS ROBERTO DE 
QUEIROZ

2022264829 ELAINE LUZIA PELICANO ELAINE LUZIA 
PELICANO

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR A 
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

2022209884 DULCINEIA DO PRADO DULCINEIA DO PRADO 30 DIAS PARA PROVIDENCIAR A 
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

202289015 MARIA ELENA MACIEL MARIA ELENA MACIEL IMPROCEDENTE

202274041 CRISTIANE DA ROCHA CRISTIANE DA ROCHA IMPROCEDENTE

2022231686 NEUSA DUMBRA 
QUINTILIANO

NEUSA DUMBRA 
QUINTILIANO PROCEDENTE

202271965 IRENE KNIPPELBERG 
CRESTANI

IRENE KNIPPELBERG 
CRESTANI

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202272408 ZENAIDE PESTANA ZENAIDE PESTANA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202268930 CARLOS ROBERTO GUERZI CARLOS ROBERTO 
GUERZI

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202277818 CIRLENE GOUVEIA 
CAVALEIRO

CIRLENE GOUVEIA 
CAVALEIRO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202276107 PEDRO JAKUNSKI PEDRO JAKUNSKI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202274035 VALDIRENE ROSIMAR 
PACIFICO COMUNHÃO

VALDIRENE ROSIMAR 
PACIFICO COMUNHÃO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022186533 ANA MARIA TEIXEIRA 
OLIVEIRA

ANA MARIA TEIXEIRA 
OLIVEIRA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202267993 FLAVIO TAVARES DA SILVA FLAVIO TAVARES DA 
SILVA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202280973 EMILIA RIBEIRO DE NOVAES 
MOTA

EMILIA RIBEIRO DE 
NOVAES MOTA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202282312 ROSALINA APARECIDA 
PEREIRA

ROSALINA APARECIDA 
PEREIRA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202270419 ROSEMEIRE PIMENTEL 
AJALA

ROSEMEIRE PIMENTEL 
AJALA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022105669 MARIA MADALENA PESTANA MARIA MADALENA 
PESTANA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202280987 EMILIA RIBEIRO DE NOVAES 
MOTA

EMILIA RIBEIRO DE 
NOVAES MOTA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202272134 JOSÉ PEREIRA JOSÉ PEREIRA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202271331 LUIS RICARDO LIBRALÃO LUIS RICARDO 
LIBRALÃO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022252781 VANESSA PAIXÃO PIRES VANESSA PAIXÃO PIRES IMPROCEDENTE

2022130773 GABRIELI MARTINS 
FREGONEZ

EMAIS 
TECNOPARQUE 113 

EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA

IMPROCEDENTE

2022117616 MARCELO SÉRGIO MARTINS MARCELO SÉRGIO 
MARTINS IMPROCEDENTE

2022173283 ARTEMIO APARECIDO BIZUTI ARTEMIO APARECIDO 
BIZUTI PROCEDENTE

202252069 CARLOS CESAR MURATORI CARLOS CESAR 
MURATORI IMPROCEDENTE

202280978 EMILIA RIBEIRO DE NOVAES 
MOTA

EMILIA RIBEIRO DE 
NOVAES MOTA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202280985 EMILIA RIBEIRO DE NOVAES 
MOTA

EMILIA RIBEIRO DE 
NOVAES MOTA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202276976 ANTÔNIO SARTORELLI ANTÔNIO SARTORELLI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202268936 CARLOS ROBERTO GUERZI CARLOS ROBERTO 
GUERZI

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202282317 MARIA DO CARMO PEREIRA 
ZANFORLIM

MARIA DO CARMO 
PEREIRA ZANFORLIM

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202277270 CLEONICE NOGUEIRA CLEONICE NOGUEIRA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202268736 PAULO ALVES PEREIRA PAULO ALVES PEREIRA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202280539 FRANCISCO PEDRO DOS 
SANTOS

FRANCISCO PEDRO 
DOS SANTOS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202270142 ANTONIO FIORAVANTE 
SOBRINHO

ANTONIO FIORAVANTE 
SOBRINHO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202277318 TATIANA REGINA LOPES 
CORRÊA SACRAMENTO

TATIANA REGINA LOPES 
CORRÊA SACRAMENTO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202267991 FLAVIO TAVARES DA SILVA FLAVIO TAVARES DA 
SILVA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202276832 SONIA MARIA ORLANDO 
FREITAS

SONIA MARIA ORLANDO 
FREITAS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202299945 MARIA DO SOCORRO DE 
SOUSA MATIAS

MARIA DO SOCORRO 
DE SOUSA MATIAS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022107296 SANDRA VALERIA CORREA 
FERNANDES

SANDRA VALERIA 
CORREA FERNANDES

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202291865 SEBASTIAO AMANCIO DOS 
SANTOS

SEBASTIAO AMANCIO 
DOS SANTOS

EXTINTO SEM RESOLUÇAO DE 
MÉRITO

202285698 DORCELINA MARIA RENZETI 
LOPES DOS SANTOS

DORCELINA MARIA 
RENZETI LOPES DOS 

SANTOS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202269310 ORLANDO DE PAULA E SILVA 
JUNIOR

ORLANDO DE PAULA E 
SILVA JUNIOR

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202276211 LUCIANA DE CARVALHO LUCIANA DE CARVALHO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202286753 LORRANA ROQUE FABIANO LORRANA ROQUE 
FABIANO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202280981 EMILIA RIBEIRO DE NOVAES 
MOTA

EMILIA RIBEIRO DE 
NOVAES MOTA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202274411 APARECIDA PAGANIN DE 
SOUZA

APARECIDA PAGANIN 
DE SOUZA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022105606 ISABEL CRISTINA LINO DI 
MARCO

ISABEL CRISTINA LINO 
DI MARCO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022168881 KEILIANE DE FATIMA LOPES 
VELANI

KEILIANE DE FATIMA 
LOPES VELANI

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202274012 JOICE MARA STORTI JOICE MARA STORI EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202296712 JOAO JOSE DOS SANTOS JOAO JOSE DOS 
SANTOS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022154521 ANTONIA APARECIDA DA 
SILVA SOARES

ANTONIA APARECIDA DA 
SILVA SOARES

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202277759 MILENA RIBEIRO SOARES 
SIMON

MILENA RIBEIRO 
SOARES SIMON

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202297160 LILIAN VILALVO CAPARROZ LILIAN VILALVO 
CAPARROZ

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

30 DIAS PARA PROVIDENCIAR 
A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

202299442 ANTONIO FRANCISCO DOS 
SANTOS

ANTONIO FRANCISCO 
DOS SANTOS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202267996 FLAVIO TAVARES DA SILVA FLAVIO TAVARES DA 
SILVA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202282320 MARCO ANTONIO DOURADO MARCO ANTONIO 
DOURADO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202299692 APARECIDA DE LIMA ALVES APARECIDA DE LIMA 
ALVES

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202295831 DEVANIL TOMAZ DOS 
SANTOS

DEVANIL TOMAZ DOS 
SANTOS

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202293931 CLAUDINO OLIVEIRA 
CARDOSO

CLAUDINO OLIVEIRA 
CARDOSO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202270048 ELISEU ALVES DE OLIVEIRA ELISEU ALVES DE 
OLIVEIRA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202271872 JOSE FERREIRA DE 
OLIVEIRA

JOSE FERREIRA DE 
OLIVEIRA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202272115 ORLANDIA PIRES DA SILVA ORLANDIA PIRES DA 
SILVA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202266155 LARISSA FAXINI BRANDAO LARISSA FAXINI 
BRANDAO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202272530 MARIA ENEDINA DE FREITAS 
ALVES

MARIA ENEDINA DE 
FREITAS ALVES

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202271947 ONIVALDO FUSCO ONIVALDO FUSCO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

2022105704 CLAUDETE REGINA DE 
OLIVEIRA

CLAUDETE REGINA DE 
OLIVEIRA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202277708 ANATALIA ROSA PEREIRA ANATALIA ROSA 
PEREIRA

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

202127536 CLARA REGINA RONCATI 
GUIRADO

CLARA REGINA 
RONCATI GUIRADO

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO

São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2022

RAFAEL FABRÍCIO BRUMATO
AGENTE ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO

KESLYE BATISTA ALVES HONDA
COORDENADORA EXECUTIVA - INTERINA

UNIDADE DE JULGAMENTO

Editais

LEILÃO DE IMÓVEL

LOCAL: Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº. 3011 – 6º Andar, conjunto nº 06, Edifício 
José Bechara Hage – Centro - São José do Rio Preto, SP.

1º. LEILÃO: 01/11/2022 às 14:00 horas 
2º. LEILÃO: 16/11/2022 às 14:00 horas

ANA LETÍCIA MALERBA BUISSA, Leiloeira Oficial, inscrita na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o nº. 860, site: www.valleleiloes.com.br –  (17) 9.8141-5077; 
faz saber, através do presente EDITAL, que devidamente autorizado(a) pela FISCOMAX 
CONTABILIDADE EIRELLI - ME, sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de 
São José do Rio Preto, SP, à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1.751, Parque Industrial, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.743.696/0001-62; promoverá a venda em PÚBLICO LEILÃO 
no dia 01 de novembro de 2022, às 14:00 horas, os direitos pertinentes aos Devedores 
Fiduciantes BRUNA MARTINS LOPES e seu marido RODINEY MONTEIRO JUNIOR, nos 
termos seguintes: a) Decreto sob nº. 21.981 de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão 
de Leiloeiro Oficial; b) Lei 9.514/97 art. 27 e parágrafos; c) Contrato Particular de Compra 
e Venda de Bem Imóvel, com Caráter de Escritura Pública e Pacto Adjeto de Constituição 
e Alienação da Propriedade Fiduciária em Garantia, firmado em 23 de fevereiro de 2017; 
registrado na Matrícula nº 24.049, do Ofício de Registro de Imóveis de Urupês, SP. IMÓVEL: 
Rural com área superficial de 2,9128 alqueires, ou seja, 7,048976 hectares de terras, situado 
na Fazenda Boa Vista do Cubatão, no Bairro Bacurizinho, neste município e comarca de 
Urupês, SP, com a denominação especial de Sítio Água Boa (área desmembrada), dentro 
dos seguintes metragens e confrontações: inicia no vértice 8ª, na divisa da propriedade de 
João Cara, junto à divisa do imóvel denominado Sítio Água Boa (área remanescente) matricula 
nº 24.048, com o seguinte rumo 53º26´49” SE em uma distância de 201,02 metros, até atingir 
a divisa com a propriedade de Marcilia Lucas no vértice 11A; deste segue confrontando com 
a propriedade de Marcilia Lucas, no rumo de 39º55´32’ SW em uma distância de 359,048 
metros, até atingir o vértice 10; deste segue confrontando com a propriedade de Margarida 
Gattaz Farah Fares, no seguinte rumo e distância: no rumo de 54º43´13’ NW em uma distância 
de 190,073 metros, até atingir a divisa com a propriedade de João de Cara no vértice9; deste 
segue confrontando com a propriedade de João de Cara, no seguinte rumo e distância: no 
rumo de 38º09´10” NE em uma distância de 362,799 metros, até atingir o vértice 8ª, na divisa 
do imóvel rural denominado Sítio Água Boa (área remanescente), matricula nº 24.048, ponto 
onde teve início, contendo pastagens e cercas de arame. Objeto da Matrícula nº 24.049, do 
Oficial de Registro de Imóveis Local; cadastrado no INCRA sob o código 611.158.003.344-
8, e na Secretaria da receita Federal do Brasil, sob o número (NIRF) 0.315.333-9, Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) SICAR sob o nº 35560080388581 e no SICAR – Federal sob o nº 
SP-3556008-E40F6B495DD54829B7A2CE73192F062C, OBSERVAÇÃO. Venda em caráter 
“AD-CORPUS” e no estado em que se encontra. IMÓVEL OCUPADO. Valor mínimo para o 
PRIMEIRO LEILÃO: R$ 272.388,00 (duzentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e oito 
reais), à vista. Caso não haja licitantes, fica desde já designado o dia 16 de novembro de 
2022, às 14:00 horas, no mesmo local para a realização do SEGUNDO LEILÃO, pelo maior 
lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos encargos 
legais, inclusive tributos; que totalizam o valor de R$ 229.000,00 (duzentos e vinte e nove 
mil reais), à vista. O arrematante pagará o preço total da arrematação, acrescido de 5% 
(cinco por cento) correspondente a comissão do leiloeiro, esclarecimentos: pessoalmente 
no endereço Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3011, 6º Andar, conjunto 06, Edifício 
José Bechara Hage, Centro, CEP: 15010-070, na cidade de São José do Rio Preto, SP, 
pelo fone (17) 98141-5077, e-mail: gabuissa@hotmail.com, ficam os devedores, bem como 
eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados 
para as intimações via AR, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, 
Provimento CGJ Nº 32/2018, artigo nº 428.12 e artigo nº 887, § 2º do código de processo civil, 
São José do Rio Preto, SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E 
SOCIOAMBIENTAL DR. ZERBINI DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SER REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 
2.022 ÀS 15HORAS.
Nº CNPJ: 31.134.031/0001-69
A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL DR. ZERBINI DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, com sede na 
Rua Dr. Mário Clápier Urbinati, 940, Jd. Moyses Miguel Haddad, São José do Rio Preto, SP, através de sua Direto-
ria, devidamente representada por sua Presidente: Úrsula Siqueira do Prado, CONVOCA através do presente edital, 
todos os demais Associados para a Assembléia Geral ordinária, que será realizada em sua sede, no dia 24/10/2022, 
às 15:00 horas, com a seguinte ordem do dia:
1. Eleição e Posse da Diretoria.
2. Eleição e posse do Conselho Fiscal. 
Conforme previsto em nosso Estatuto, se na primeira chamada não for contabilizado o número mínimo de partici-
pantes, será realizada nova chamada, após decorridos 30(trinta) minutos, do horário marcado para o seu início.
Lembro-lhes que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações desta Assembleia Geral todos aqueles que se 
encontrem em débito com suas obrigações associativas.
Contando com a presença e participação de todos Associados, subscreve-se o presente edital de convocação.
São José do Rio Preto, 14 de outubro de 2.022
Úrsula Siqueira do Prado
Presidente

REDUCAO DE CAPITAL
Aos 30 dias do mês de Setembro de 2022, os sócios representado 100% do capital social da empresa ”BRASILEI-
RO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA” localizada na cidade de São José do Rio Preto, estado de 
São Paulo a Rua General Glicério nº 3283, piso 3, Sala 1, centro, em São José do Rio Preto, estado de São Paulo, 
cep. 15.015-400, inscrita no CNPJ 18.204.985/0001-32, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº 
35229567842, se reuniram na sede da sociedade e decidiram pela redução do capital social,através de alteração 
contratual, o Capital ficara reduzido em R$ 80.000,00, passando de R$ 100.000,00, para R$ 20.000,00. A redução é 
devido ao capital estar excessivo em relação ao objetivo da sociedade. As quotas reduzidas serão entregues aos
sócios assim distribuídos: LEANDRO LOPES DA SILVA PISTORI, R$ 40.000,00 e SANDRO DAMASCENO ROCHA 
SANCHES R$ 40.000,00, em moeda corrente do pais


