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EMENDAS
IMPOSITIVAS
Projeto do vereador Bruno 
Moura que cria as emendas 
impositivas, destinando R$ 
1,6 milhão para cada parla-
mentar, está na pauta de vo-
tação da Câmara.
POLÍTICA Pág.3

ELEIÇÕES EM RIO PRETO

Campanha eleitoral termina 
com caça a votos de indecisos
Os atos de campanha tiveram início por volta as 10 horas no centro da cidade e terminaram com carreata à tarde.

Rio Preto tem 728 mulheres tratando câncer de mama
Em Rio Preto, nos últimos 12 meses em tratamento de câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde (SUS), os 
números são de 511 pacientes em quimioterapia e 117 pacientes com realização de radioterapia. Em termos de 
exames, neste ano, até o momento, já foram realizados 7739. CIDADES Pág.5

O verde-amarelo e o vermelho tomaram conta das ruas 
e avenidas de Rio Preto neste sábado, 29, véspera das 
eleições do segundo turno neste domingo, 30. Grupos de 
apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bol-
sonaro (PL) e do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva 
(PT) vestiram literalmente a camisa e saíram para obter 
votos dos indecisos. POLÍTICA Pág.3

Bolsonaristas e lulistas realizaram ontem os últimos atos de campanha em busca dos votos dos indecisos nas ruas de Rio Preto

VIOLÊNCIA
Até setembro, 
906 mulheres 
pedem medidas 
protetivas
Rio Preto possui secretarias 
especializadas em atendi-
mento às mulheres em situ-
ação de violência. Segundo 
Dra Dálice Ceron, da Dele-
gacia de Defesa da Mulher, 
hoje as mulheres estão mais 
conscientes estando mais 
ativas em verbalizar. A de-
legada menciona que, neste 
ano, até setembro houve 
906 pedidos de medida 
protetiva.
                 CIDADES Pág.5

SHOW

Queen in 
Concert se 
apresenta 
hoje no teatro
O espetáculo será apre-
sentado no Teatro Paulo 
Moura neste domingo dia 
30 de outubro. A abertura 
dos portões está marcada 
para as 18h30 e o início do 
show as 19h. Os convites, 
para quem quiser ver de 
perto este mega show Em 
Queen Celebration in Con-
cert, o público é convidado 
a reviver momentos ines-
quecíveis da banda. 
           GERAL  Pág.7

No palco, o cantor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury

TRÂNSITO

Motorista é 
preso após 
atropelar e 
matar pedestre
Um rio-pretense, de 36 
anos, foi preso em flagrante 
por homicídio culposo na 
direção de veículo automo-
tor, às 20 horas desta sex-
ta-feira, 28, após atropelar 
e matar a pedestre Graziela 
Souza de Araújo Pereira, de 
44 anos, que chegou a ser 
socorrida por uma ambu-
lância do Samu, mas não 
resistiu e morreu ao dar en-
trada no Hospital de Base.
CIDADES Pág.4

UMA VÍTIMA

Fugitivo do 
CPP provoca 
grave acidente 
de trânsito
Um reeducando do Centro 
de Progressão Penitenciá-
ria (CPP) de Rio Preto, que 
estava foragido desde 19 de 
setembro, foi recapturado 
no final da noite desta sexta-
-feira, 28, após tentar fugir 
do Baep e se envolver em um 
acidente que deixou sua na-
morada, de 20 anos, grave-
mente ferida. O casal estava 
de moto e tentou fugir do 
Baep e acabou provocando 
o acidente.  CIDADES Pág.4

PREJUÍZO

Empresária 
tem R$ 30 mil 
furtados de 
chácara
Desconhecidos furtaram 
R$ 30 mil de uma empre-
sária. O dinheiro, que seria 
usado para pagar funcioná-
rios da sua firma, estava em 
uma caixa, em uma chácara 
no Distrito de Talhado.Na 
Central de Flagrantes de 
Rio Preto, na manhã desta 
sexta-feira, 28, a vítima 
disse que sacou o valor do 
banco onde tem conta, no 
último dia 25, e levou para 
a chácara. CIDADES Pág.4

Jean Vetorasso reassumiu o cargo de prefeito de Guapiaçu sábado

POLÍTICA

STJ determina e 
Jean reassume 
como prefeito 
de Guapiaçu
A recondução ao cargo se 
deu na manhã de ontem em 
Guapiaçu. POLÍTICA Pág.3

Delegada Dalice Ceron

COMÉRCIO

Loja de moda 
sustentável 
reduz impactos 
ambientais
Repitikos chegou a partir do 
desejo de empreender um 
novo conceito. GERAL  Pág.7
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O QUE O DIREITO DO 
CONSUMIDOR TEM A EXIGIR 

DOS GOVERNANTES ELEITOS?

Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

Neste domingo 30 de outubro, 
encerra-se as eleições majoritárias 
em seu segundo turno, em alguns 
estados e presidencial, e serão 
conhecidos os eleitos. Nos próximos 
dois meses, desenrola-se a conhecida 
fase de transição dos governos, nos 
quais o novo presidente da República 
e os novos governadores, com suas 
respectivas equipes, se esforçam para 
traduzir as promessas do período 
eleitoral em ações futuras. 
Entre os deputados eleitos, 
sobretudo aqueles que chegam 
em primeira viagem buscam 
conhecer mais de perto os traços 
característicos de sua nova atuação; 
os que foram reconduzidos definem 
sua estratégia entre a continuidade do 
trabalho desenvolvido e o propósito 
de enfrentar temas inéditos, no que 
afinal é um novo mandato.
A todos eles serão muito positivo 
atentar, ainda que ao lado de todas 
as demais prioridades dos seus 
respectivos mandatos, para algumas 
questões fundamentais à defesa 
do consumidor no Brasil.Em 
tempos de polarização da política 
brasileira — já antecipo para que 
sigam lendo sem preconceitos este 
texto — a defesa do consumidor 
não é uma pauta exclusiva de 
esquerda ou de direita. Tampouco 
deve opor, necessariamente, liberais 
ou estatistas, conservadores ou 
progressistas. Pode haver aqui ou ali, 
uma questão de calibragem quanto 
à extensão ou ao alcance de suas 
proposições, mas no que é essencial, 
o reconhecimento e a efetividade 
dos direitos do consumidor são uma 
conquista civilizatória, e um aspecto 
essencial do desenvolvimento de 
qualquer país.
Pois bem, vamos aos fatos: os direitos 
do consumidor são tema fundamental 
que reúne em si as exigências do 
desenvolvimento econômico e 
da cidadania. O reconhecimento 
de direitos do consumidor e sua 
exigibilidade, seja por intermédio 
da administração pública ou pelo 
Poder Judiciário, estimula a eficiência 
das empresas e sua capacidade 
competitiva, tanto com suas 
concorrentes nacionais, quanto no 
mercado exterior. Já a formulação 
e execução de uma política pública 
de defesa do consumidor produzem 
efeitos não apenas econômicos, mas 
também sociais extraordinários, 
reduzindo conflitos sociais e 
diminuindo o impacto da pobreza 
sobre a população mais vulnerável 
— sobretudo ao garantir acesso 
a produtos e serviços com certo 
padrão de qualidade.
Porém, mais do que falar de um 
conjunto de proposições ideais, é 
preciso alertar os novos governantes 
e parlamentares sobre o que não está 
andando bem, e que por isso tem 
efeito perverso não apenas sobre o 
direito do consumidor, mas sobre a 
sociedade brasileira em geral. A este 
respeito, diga-se de passagem, várias 
entidades de defesa do consumidor 
relacionaram compromissos que 
pretendiam fossem assumidos pelos 
candidatos nestas eleições. Não 
tenho notícia como foi a adesão a 
eles, tampouco se os eleitos estavam 
entre os que tomaram conhecimento 
ou subscreveram as manifestações. 
Mas alguns pontos são essenciais.
O primeiro deles diz respeito ao 
novo perfil que se deve imprimir às 
agências reguladoras no Brasil. Há 
um fato incontroverso: o modelo 
de regulação fundado a partir 
do processo de desestatização 
do final do século passado não 
funcionou. A rigor, na perspectiva 
do interesse e dos direitos do 
consumidor, há em inúmeras 
áreas deficiências regulatórias 
notórias, que acabam resultando 
no aumento da litigiosidade, pela 
procura dos cidadãos pelo Poder 
Judiciário. Aumenta-se o custo da 
atividade econômica, incentiva-
se o desrespeito aos direitos 
do consumidor e se consagra a 
insegurança jurídica. Para mencionar 
apenas duas destas agências, cuja 
atuação (ou falta dela) contribui 
para o aumento dos conflitos de 
consumo no país, registre-se os 
exemplos recentes da ANS, na saúde 
suplementar, e a Anac, na aviação 
civil. Mas e o que há de errado com 
elas? Primeiro, como em quase todas 
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GUIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR: TUDO 
O QUE VOCE PRECISA SABER. PARTE II

Neste guia, descubra 
os principais direitos do 
consumidor e como fazer 
para exigi-los.

O QUE É O CÓDIGO 
DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR?

O Código Brasileiro de Defesa 
do Consumidor estabelece as 
diretrizes de proteção e defesa do 
consumidor em âmbito nacional. 
É o principal documento que 
regulamenta as relações de 
consumo no país, nas três esferas:
civil, designando 
as responsabilidades dos 
fornecedores e ações de reparação 
de danos causados a consumidores;
administrativa, definindo o papel 
do poder público na gestão de 
conflitos;
penal, instituindo crimes e 
determinando punições para 
aqueles que desrespeitarem as 
normas.
Ela também designa, em seu artigo 
4º, a Política Nacional das 
DELEGACIAS DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR
As Delegacias de Defesa 
do Consumidor executam 
a investigação de possíveis 
casos de infração do direito 
do consumidor por meio da 
abordagem policial, averiguando 
as causas de conflitos e 
instaurando inquéritos policiais, 
caso necessário.
As delegacias de defesa do 
consumidor operam na esfera 
estadual e têm ligação, por 
exemplo, com a Polícia Civil. Como 
aconselha a Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná, essas delegacias 
devem ser acionadas sempre que o 
consumidor for vítima de empresas 
em situações como:

as demais, o modelo de indicação 
dos respectivos conselheiros, que ou 
atuam no mercado regulado e chegam 
guindados aos seus cargos pela 
articulação política e os lobbies de 
quem devem fiscalizar; ou pessoas 
que, a par de suas boas intenções, 
não conhecem a área sobre a qual 
deverão atuar, chegando lá mais por 
ajustes político-partidários do que 
pelo talento ou vocação para a tarefa.
Outro agravante na atuação 
das agências diz respeito ao 
próprio desprestígio da atuação 
administrativa — que não atinge 
apenas estes entes públicos. Seja o 
poder de fiscalização do Estado, ou 
sua regulamentação, são desafiados 
a todo tempo pelo questionamento 
judicial do seu procedimento ou 
das sanções aplicadas, tornando-as 
inócuas.
O aperfeiçoamento das agências 
reguladoras, deste modo, não diz 
respeito apenas ao interesse dos 
consumidores brasileiros. É uma 
pauta de afirmação da própria 
autoridade do Estado brasileiro, 
de modo a assegurar a prestação 
de serviços públicos eficientes, ou 
ainda condições de mercado iguais 
para todos que cumpram os deveres 
definidos por lei, desestimulando a 
concorrência desleal entre empresas 
que atuam de acordo com as regras do 
jogo e outras infratoras contumazes. 
Afinal, as leis são feitas para serem 
cumpridas, não como peças de um 
Estado teatral.
Um segundo tema fundamental 
para o desenvolvimento do país e 
redução de conflitos de consumo 
é o reforço ao Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor. Vejamos 
que, quanto mais a Administração 
Pública tiver a capacidade de se 
antecipar aos conflitos que se 
formam no mercado de consumo, 
identificar as dificuldades de 
relacionamento entre consumidores 
e fornecedores, e atuar sobre elas, 
menor o nível de litigiosidade no 
país. O sistema administrativo de 
defesa do consumidor, integrado 
pelo órgão federal — a Secretaria 
Nacional do Consumidor — e os 
Procons em estados e municípios, 
tem todas as condições para oferecer 
soluções mais céleres e menos 
custosas para os conflitos próprios 
das relações de consumo, e cuja 
solução só terá lugar com a formação 
de equipes tecnicamente qualificadas, 
e credenciadas pelas autoridades 
constituídas. Devem ter mandato para 
avançar nas políticas de atendimento 
à população, mas, sobretudo, de 
iniciativas que busquem resolver “no 
atacado”, conflitos que se projetam 
ou se repetem há anos.
Os direitos do consumidor, contudo, 
não devem ser vistos como tema 
exclusivo de um órgão exclusivo. 
Estão na lei e, portanto, devem 
orientar não apenas uma política 
pública específica, senão todas as 
que se relacionem com o mercado 
de consumo, seja na área de indústria 
e comércio, na agricultura ou nas 
relações exteriores. Repita-se, basta 
olhar para o mundo: nos últimos 
cinquenta anos. Não há exemplo de 
desenvolvimento econômico e social 
duradouro sem atenção aos direitos 
do consumidor.
Por fim, seja permitido um registro 
endereçado, em comum, ao novo 
governo e aos legisladores eleitos. O 
Código de Defesa do Consumidor 
é uma lei com 30 anos de vigência. 
Neste tempo, demonstrou ter muito 
mais virtudes do que defeitos. 
Há projetos de lei em tramitação, 
elaborados por comissão de juristas, 
que visam atualizá-lo em pontos 
muito específicos, em matéria de 

comércio eletrônico e endividamento 
de consumidores. São projetos que 
devem merecer sua atenção e apoio. 
De resto, há uma infinidade de 
outros projetos de lei com alterações 
de toda ordem. Estes, a princípio, 
são dispensáveis. Por mais que o 
direito do consumidor seja um 
tema que atrai atenção e simpatia 
da população, alterações legislativas 
pouco refletidas podem fazer mais 
mal do que bem. Nos Estados até são 
possíveis certas inovações, no espaço 
que a competência concorrente para 
legislar permita. Mas o Código de 
Defesa do Consumidor mesmo, este 
é preferível manter-se íntegro, com 
breves atualizações nos temas que já 
foram mencionados.
Assim é de desejar que a confiança 
e o otimismo que costumam marcar 
o início da jornada de todos os 
governantes, alcancem também seu 
olhar sobre os desafios atuais do 
direito do consumidor no Brasil. 
Em especial para que tenhamos a 
comemorar em um futuro breve.

ORGANIZAÇÕES 
CIVIS DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR
Entidades civis também estão 
entre os órgãos de defesa do 
consumidor. São iniciativas sem 
fins lucrativos, formadas por 
integrantes da sociedade civil 
para também atuar na defesa do 
consumidor. Essas organizações 
atuam em parceria com os outros 
órgãos do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor.

PRINCIPAIS DIREITOS 
DO CONSUMIDOR

Para ajudar você a entender o 
que fazer quando um direito do 
consumidor é desrespeitado, 
preparamos uma lista de cenários 
recorrentes em que isso acontece. 
Confira:

DIREITO AO 
ARREPENDIMENTO

Não há disposição legal que 
proteja o consumidor em caso 
de arrependimento de uma 
compra feita presencialmente. 
Estabelecimentos comerciais só 
são obrigados a receber um produto 
de volta caso ele esteja danificado 
ou com defeitos, ou caso a mesma 
tenha ofertado a devolução por 
arrependimento.
Segundo o art. 49 do CDC, o 
único caso em que o consumidor 

tem o direito de desistir de um 
produto por arrependimento é 
quando a compra é realizada fora 
do ambiente comercial. Compras 
online, por telefone e em domicílio 
entram nessa regra.
Nesse caso, o consumidor tem até 
7 dias contados a partir de sua 
assinatura ou do recebimento do 
produto para avisar o fornecedor 
sobre a desistência. Não é 
necessário justificar o motivo do 
arrependimento.
Sobre a devolução do valor da 
compra, o artigo é claro: 
Parágrafo único. Se o 
consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste 
artigo, os valores eventualmente 
pagos, a qualquer título, durante o 
prazo de reflexão, serão devolvidos, 
de imediato, monetariamente 
atualizados.
É obrigação do fornecedor devolver 
o valor integral, incluindo frete. 
Alguns deles exigem que o produto 
esteja devidamente embalado e 
lacrado para que o estorno do 
dinheiro seja feito, mas isso não 
consta no CDC! O Código não 
menciona em nenhum momento 
a condição da embalagem como 
fator necessário para a devolução, 
portanto, nenhum estabelecimento 
pode exigir isso do consumidor.
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Política Fato ou boato
Para auxiliar o eleitor na identificação 
do que é verdade ou mentira, TSE criou 
espaços para checagem de fatos

Menos pobres
O Brasil deve fechar 2022 com redução 
nos índices de extrema pobreza. O Ipea 
projeta queda para 4,1%

O verde-amarelo e o ver-
melho tomaram conta das 
ruas e avenidas de Rio Preto 
neste sábado, 29, véspera das 
eleições do segundo turno 
neste domingo, 30. Grupos 
de apoiadores do presidente e 
candidato à reeleição Jair Bol-
sonaro (PL) e do ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva (PT) 
vestiram literalmente a camisa 
e saíram para obter votos dos 
indecisos. 

Os atos de campanha tive-
ram início por volta as 10 horas 
no centro da cidade. Bolsona-
ristas iniciaram a concentração 
em frente ao Mercado Munici-
pal. Com bandeiras, material 
de campanha, e caixa de som, 
apoiadores diziam palavras 
de ordem aos motoristas que 

Bolsonaristas e lulistas fecham campanha 
nas ruas atrás dos votos de indecisos

ELEIÇÕES 2022

passavam em frente o Merca-
dão, na rua Antônio Godoy, em 
frente ao Poupatempo. 

“Sabemos que a maioria 
tem o seu candidato, está cons-
ciente do voto. Nossa ideia é se 
solidarizar com o presidente 
nesta reta final procurando 
aqueles que tem alguma dú-
vida, que está dividido e não 
tenha entendido a mensagem 
do presidente. Acredito que 
nesta última semana ficou 
muito claro o que representa 
o outro candidato. O segundo 
turno abriu essa possibili-
dade”, afirma o empresário 
Denilson Marzocchi, um dos 

Os atos de campanha 
tiveram início por volta 
as 10 horas no centro da 
cidade e terminaram por 
volta da 15h.

ANIMAIS

Projeto que pretende obri-
gar condomínios e associações 
residenciais e comerciais de 
Rio Preto a comunicar aos 
órgãos de segurança casos 
de maus-tratos a animais 
também está na pauta de ter-
ça-feira. 

A proposta é de autoria do 
vereador Paulo Pauléra (PP) e 
prevê que a comunicação deve 
ser realizada de imediato nos 
casos em que a ocorrência de 
maus-tratos “por meio de li-
gação telefônica ou aplicativo 
móvel”. 

Já no caso de a ocorrência 
ter sido realizada, a comuni-
cação deve ocorrer “em até 
24 horas após a ciência do 
fato”, podendo ser realizada 
por meio eletrônico ou em 
qualquer Delegacia da Polícia 

Civil do município. 
Em caso de não comuni-

cação, omissão por parte do 
síndico ou administrador, de 
modo a ficar caracterizado o 
descumprimento da obrigação 
de comunicação o condomínio 
será penalizado com a impo-
sição de multa de R$ 1,5 mil. 

Além da comunicação sobre 
os maus tratos os condomínios 
ficam obrigados a afixar, nas 
áreas de uso comum, cartazes, 
placas ou comunicados divul-
gando a lei. “A comunicação 
deve conter a maior quanti-
dade possível de informações, 
como identificação e contato 
dos tutores; qualificação do 
animal, informando a espécie, 
raça; endereço onde o animal 
e os tutores podem ser locali-
zados”, diz o projeto.

Câmara pode aprovar obrigação 
de comunicar maus-tratos

A proposta é de autoria do vereador Paulo Pauléra (PP)

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Bolsonaristas e lulistas realizam últimos atos de campanha em busca dos votos dos indecisos

organizadores do evento deste 
sábado. 

O grupo partiu em cami-
nhada até as ruas do centro 
onde distribuíram material 
de campanha pró-Bolsonaro 
e o candidato ao governo do 
Estado de São Paulo Tarcísio 
de Freitas (Republicanos). 

PT 
Também pela manhã grupo 

de apoiadores de Lula e Fer-
nando Haddad (PT) que con-
corre ao governo de São Paulo 
se concentrou na esquina das 
ruas Silva Jardim e General 
Glicério. Com bandeiras, ca-

misetas vermelhas, e material 
de campanha, o grupo fez 
caminhada pelas ruas do qua-
drilátero central. O vereador 
João Paulo Rillo (Psol) estava 
presente, assim como lideran-
ças de esquerda e a presidente 
do PT local Celi Regina. 

“Hoje nos reafirmamos o 
vira voto. Há duas semanas 
indo nos bairros onde a Simo-
ne Tebet e o Ciro Gomes tive-
ram votos. Fomos trabalhar 
o vira voto, muito positivo. 
Estamos confiantes e hoje se 
encerra. Confiantes com a 
vitória do Lula e do Haddad”, 
afirmou a petista. 

Grande destaque de sessão 
de terça-feira, 1º de novembro, 
na Câmara Municipal, projeto 
de emenda a Lei Orgânica do 
Município que pretende criar 
as chamadas emendas impo-
sitivas que dão aos vereadores 
até 1,2% da receita corrente 
líquida da Prefeitura para in-
dicações obrigatórias. 

A proposta foi protocolada 
pelo vereador Bruno Moura 
(Patriota) e determina que 
dos R$ 2,38 bilhões previstos 
no orçamento da Prefeitura de 
Rio Preto para o próximo ano, 
total de 1,2%, ou seja R$ 28,5 
milhões, seja obrigatoriamente 
destinado aos 17 vereadores 
através de emendas parla-
mentares impositivas. O valor 
representaria cerca de R$ 1,6 

NA TERÇA-FEIRA

Criação de emendas impositivas para 
vereadores entra na pauta de votação

milhão para cada vereador. 
Consta no projeto que me-

tade do recurso deve ser ne-
cessariamente para a área da 
Saúde. A proposta, que precisa 
de 12 votos para ser aprovada, 
já tem a assinatura de ao me-
nos 10 vereadores.

 Na quinta-feira, 27, grupo 
de vereadores fez reunião para 
tentar chegar a um acordo 
sobre o tema, considerado 
bem polêmico junto a opinião 
pública.

Alguns vereadores fazem 
mistério sobre o voto, outros, 
ouvidos pelo Dhoje Interior, já 
adiantaram posicionamento. 

“Essas emendas parlamen-
tares do Legislativo tem por 
obrigação uma reserva mínima 
de 50% para educação e saúde 

Jean Vetorasso reassumiu o 
cargo de prefeito de Guapiaçu 
às 12h deste sábado (29) após 
ser acusado de cobrança de 
propina para liberar um lotea-
mento e afastado do cargo pelo 
Tribunal de Justiça (TJ) em 
outubro de 2021. A vice-prefei-
ta Luciani Gimenes assumiu as 

ONTEM

STJ determina que Jean reassuma 
cargo de prefeito de Guapiaçu 

funções nesse período.  
Neste sábado, Jean apenas 

foi reempossado. Ele deve 
tratar sobre seus auxiliares a 
partir da próxima segunda-
-feira (31). A cerimônia foi na 
Câmara Municipal, que estava 
lotada. A assessoria de impren-
sa da Prefeitura de Guapiaçu 

disponibilizou a sentença em 
que o ministro Ribeiro Dan-
tas do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) escreve que a 
devolução do cargo ao prefeito 
eleito é necessária para não dar 
a sensação de ser uma cassação 
indireta do mandato.  

Antes da posse, o prefeito 

falou do que sentiu durante o 
afastamento: “o sofrimento foi 
saber que o desejo da popula-
ção não estava sendo obtido. 
Nossa maior preocupação 
era com a população, nosso 
projeto, a ansiedade, cada dia 
construir uma cidade mais 
desenvolvida”, garantiu.

O grupo contou músicas 
de campanha que remetem a 
Lula. Uma imagem em tama-
nho rela do ex-presidente foi 
colocado na Praça Rui Barbosa 
onde os apoiadores termina-
ram o ato. 

Carreata 
Enquanto a ala lulista en-

cerrou a campanha pela ma-
nhã, grupo bolsonarista apos-
tou todas as cartas em uma 
carreata. Batizada de “Carreata 
Vira Voto” a concentração co-
meçou por volta das 14 horas, 
no estacionamento do Centro 
Regional de Eventos. Dezenas 

de veículso com bandeiras do 
Brasil e imagens de Bolsonaro 
e Tarcísio estacionaram no lo-
cal para o início da carreta. Um 
caminhão de som foi colocado 
onde lideranças políticas dos 
partidos que apoiam o atual 
presidente puderam discursar. 
Até um trenzinho foi alugado 
para levar as crianças. 

“Ultimo dia, vamos tentar 
através do convencimento 
mostrar que o melhor projeto 
para o país, as famílias e o 
cidadão é o representado pelo 
presidente Bolsonaro e em São 
Paulo o Tarcísio”, afirmou o 
policial federal Danilo Cam-
petti que concorreu a uma 
vaga de deputado estadual pelo 
Republicanos. 

Ele ainda afirmou que acre-
dita na virada o presidente. 
“Nossa estratégia de virar voto 
e aumentar a margem em São 
Paulo. Tudo indica que nossas 
pesquisas estamos ligeiramen-
te na frente”, diz. 

Danila Azevedo, que tam-
bém concorreu a uma vaga 
na Câmara Federal na chara 
pró-Bolsoanro afirma que os 
atos de sábado visam mostrar o 
melhor projeto. “Agora na reta 
final, o vira voto. Não podemos 
permitir que nosso Brasil caia 
nas mãos de comunistas. Não 
compactuamos com isso”, 
disse. 

A carreata saiu do Centro 
Regional de Eventos, passou 
pela Avenida Alberto Andaló, 
avenida Mirassolândia, Ernes-
to Vetorazzo e vários bairros 
da região norte. Dezenas de 
veículos acompanharam o 
trajeto com bandeiras do Brasil 
hasteadas e muito buzinaço.

que são as áreas que mais 
gastam”, afirma Espécie de 
líder do governo na Câmara, 
vereador Paulo Pauléra (PP). 

Renato Pupo (PSDB) é con-
trário. ““Existe sério risco de 
haver inversão de prioridades. 
As vezes o parlamentar destina 
verba para uma entidade liga-
da a seu reduto eleitoral que 
necessita menos que outra. 
Outra razão, parlamentares 
mal intencionados, tenho co-
nhecimento Brasil afora, do 
chamada pedágio. Destina R$ 
100 mil para uma entidade e 
cobra pedágio de 10% a 20%. 
Tem entidade que se submete 
a isso e devolve ao parlamen-
tar”, diz. 

Vereador de oposição ao 
governo, João Paulo Rillo 

(Psol) ainda aguarda posição 
do partido para definição do 
voto. “É o tipo de projeto que 
a gente debate no partido pri-
meiro. Vamos pautar no Psol 
esta discussão para eu poder 
me posicionar a respeito”, 
afirma. 

Vereadores que defendem a 
aprovação do projeto tem dito 
que as emendas impositivas é 
uma realidade na Câmara Fe-
dera e Assembleia Legislativa. 
O governo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) afirmou que 
o orçamento anual é enxuto 
e quase todo comprometido, 
sem margem para alterações. 
Edinho deve vetar a proposta. 
Mesmo se for aprovada na 
sessão de terça-feira, o projeto 
retorna para segunda análise.

camapnahs invadi-
ram as ruas ontem 
com caminhadas e 
carreatas; bolso-
naristas e petistas 
estão confiantes na 
vitória hoje

Raphael Ferrari Raphael Ferrari

Divulgação
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CIDADES Exposição
A exposição Retorno à Imagem: Afega-
nistão fica em cartaz na Galeria Sesc 
Copacabana até 20 de novembro

Dinheiro vivo
PRF apreendeu pouco mais de R$ 1 
milhão em dinheiro ao revistar um veí-
culo na BR-050, próximo a Uberaba

Um rio-pretense, de 36 
anos, foi preso em flagrante 
por homicídio culposo na di-
reção de veículo automotor, 
às 20 horas desta sexta-feira, 
28. O acidente aconteceu no 
cruzamento das ruas Améri-
ca Araújo Peres com Edson 
Arantes do Nascimento, no 
Residencial Santa Ana. 

A vítima, Graziela Souza 
de Araújo Pereira, de 44 anos, 
chegou a ser socorrida por 
uma ambulância do Samu, 
mas morreu ao dar entrada no 
Hospital de Base. 

Quando a Polícia Militar 
chegou no endereço encon-
trou o motorista do Ford Ka 
no local. Para a guarnição, ele 
disse que transitava pela rua 
América quando na esquina 
com a outra via chocou-se com 
algo que não soube de imedia-
to do que se tratava. 

Após rodar por mais al-
guns metros, percebeu que o 
vidro do para-brisa, o farol e 
o retrovisor do lado esquerdo 
estavam quebrados. Outro 
condutor, que seguia atrás, 
o avisou de que poderia ter 
atropelado um animal. 

Ao retornar para o local do 
atropelamento descobriu que 
a vítima era uma mulher. O 
suspeito alegou que a ilumi-
nação é deficitária e que não 
havia como evitar o acidente. 

O indiciado confessou ter 
bebido uma latinha de cerveja 
horas antes e autorizou o exa-
me de sangue de comprovação 
de ingestão de bebida alcoó-
lica. O delegado plantonista 
arbitrou fiança de R$ 2,4 mil, 
que não foi paga, e o autuado 
levado para a carceragem.

Motorista atropela, mata pedestre 
e é preso por homicídio culposo

TRÂNSITO MORTAL

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Pai acusa a ex 
de abandonar 
a filha de 
nove anos

Um rio-pretense, de 
28 anos, procurou a Cen-
tral de Flagrantes, na 
tarde desta sexta-feira, 
28, para denunciar sua 
ex-mulher por deixar a fi-
lha, de nove anos, sozinha 
na residência, no bairro 
Solidariedade. 

Ligação
Na delegacia, ele con-

tou que recebeu uma li-
gação da menina dizendo 
que estava “entendiada 
e se sentindo solitária” 
após a mãe sair e ela ficar 
sem companhia em casa. 

Ao perguntar se a 
criança estava sozinha, 
ela teria respondido que 
sim e que isso ocorria 
com frequência. 

Denuncia
Para o pai, a garota 

falou que a mãe e o avô 
saíam para trabalhar e, 
às vezes, uma vizinha, de 
14 anos, lhe fazia com-
panhia. 

Ao chegar na casa, o 
jovem encontrou a me-
nina sozinha e fazendo 
um macarrão instantâneo 
para comer. 

Cadê a mãe?
Segundo o registro po-

licial, o denunciante ligou 
para a PM, que o orientou 
a ir até a delegacia. A mãe 
da menor não foi localiza-
da para dar a sua versão. 

O caso foi registrado 
como abandono de in-
capaz e será investigado 
pelo 3º Distrito Policial  
de Rio Preto.

COMPRA DE CARRO

Rio-pretense perde 
R$ 13 mil para golpista

Um Ford Ka, anunciado por 
R$ 40 mil no site OLX e no Fa-
cebook, teve a oferta clonada por 
R$ 21 mil por um golpista, cau-
sando prejuízo de R$ 13 mil para 
um rio-pretense, de 41 anos.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes, na tarde desta 
sexta-feira, 28, para registrar 
o boletim de ocorrência. O es-
telionato será investigado pelo 
2º DP. 

Para os policiais, o dono do 
automóvel disse que o anúncio 
atraiu vários interessados, entre 

os quais o marginal, que passou 
a intermediar a venda. 

O comprador fez dois PIX, 
sendo um de R$ 11.980,00 e 
outro de R$ 1.020,00, para 
conta indicada pelo criminoso 
e combinou de pagar o restante 
em promissórias, mas após fazer 
as transferências foi bloqueado 
no WhatsApp pelo bandido. 

Como o proprietário do car-
ro, de 21 anos, não recebeu 
nenhum dinheiro, ele e a vítima 
perceberam que haviam sido en-
ganados por um estelionatário.

Fugitivo do CPP causa acidente com vítima grave
Um reeducando do Centro 

de Progressão Penitenciária 
(CPP) de Rio Preto, que estava 
foragido desde 19 de setem-
bro, foi recapturado no final 
da noite desta sexta-feira, 28, 
após tentar fugir do Baep e se 
envolver em um acidente que 
deixou sua namorada, de 20 
anos, gravemente ferida. 

Conforme a Polícia Militar, 
uma guarnição fazia patru-

lhamento de rotina na Região 
Norte quando suspeitou do 
casal, que estava em uma 
Honda NX4 Falcon, de cor 
preta. Ao perceber a viatura, 
o piloto tentou fugir em alta 
velocidade, sendo perseguido. 

Fuga
Após cruzar a avenida Do-

mingos Falavina e várias ruas 
do Jardim Mugnani, até as 

imediações da avenida Miras-
solândia, fazendo manobras 
arriscadas, inclusive na con-
tramão de direção, desceu para 
a avenida Ernani Pires Domin-
gues, acessando a Philadelpho 
Gouvea Neto. 

No cruzamento da Phi-
ladelpho com a avenida An-
tônio Marques dos Santos o 
foragido teria passado o sinal 
vermelho colidindo com um 

carro, que foi embora sem 
prestar socorro à passageira da 
moto. A PM encontrou a placa 
de identificação do automóvel 
e apresentou no Plantão. 

Correu
Após a colisão, o detento 

conseguiu sair correndo, mas 
foi detido pouco depois. A 
jovem foi levada com lesões 
graves, pelo Corpo de Bombei-

PERSEGUIÇÃO

ros, até a UPA Jaguaré. 
Como reclamava de dores 

no corpo, os pms levaram o 
indiciado para ser medicado 
na UPA Norte antes de ser en-
caminhado para a Central de 
Flagrantes, onde sua recaptura 
foi comunicada. 

Em seguida, o autuado foi 
transferido à carceragem da 
Deic, onde ficou à disposição 
da Justiça.

PREJUÍZO

Empresária tem R$ 30 mil 
furtados de sua chácara 

Desconhecidos furtaram 
R$ 30 mil de uma empresária. 
O dinheiro, que seria usado 
para pagar funcionários da 
sua firma, estava guardado 
em uma caixa escondida em 
uma chácara no Distrito de 
Talhado. 

Banco
Na Central de Flagrantes de 

Rio Preto, na manhã desta sex-
ta-feira, 28, a vítima disse que 
sacou o valor do banco onde 
tem conta, no último dia 25, e 

levou para a propriedade rural. 
Fluxo 
Segundo a mulher, o fluxo 

de pessoas na chácara é grande 
e não há vestígios de arromba-
mento, não sendo possível o 
trabalho pericial. 

Sem suspeito
Até o fechamento desta 

matéria, não havia pistas sobre 
a autoria do furto. 

O crime será investigado 
pelo 3º Distrito Policial rio-
-pretense.

VALEI R$ 9 MIL

Motociclistas roubam 
Iphone de motorista

Dois motociclistas, sendo 
que o garupa estava armado 
com revólver, roubaram um 
Iphone, avaliado em R$ 9 mil, 
dinheiro e CNH de uma mo-
torista, de 19 anos. O assalto 
aconteceu na frente do campus 
da Unesp em Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima es-
tava dentro de seu carro, na 
madrugada de quinta-feira, 
27, quando os marginais se 
aproximaram e o garupa sacou 
a arma de fogo. 

No registro policial não foi 
informado o valor em espécie 
levado pelos bandidos, que 
fugiram para rumo ignorado. 

Para os policiais, a jovem 
disse que há câmeras de se-
gurança na universidade que 
podem ajudar a esclarecer a 
autoria do roubo. 

Em outro assalto uma tran-
sexual  armada com faca rou-
bou o telefone de um pedestre, 
de 20 anos, às 15 horas da 
última quinta-feira, na avenida 
Presidente Roosevelt.

Monitor é acusado de agredir menino 
O 5º DP de Rio Preto vai in-
vestigar uma denúncia de 
agressão contra um menino, 
de oito anos. 

Acusado
O autor seria monitor de um 
buffet na Vila Redentora. 
Segundo a mãe da vítima, o 
garoto estava brincando no 
campo de futebol existente 
no local e teria sido agredido 

várias vezes pelo acusado. 
A violência teria ocorrido às 21 
horas de quinta-feira, 27. 
Quando a dona de casa, de 
44 anos, viu o filho percebeu 
que estava muito machucado 
e com dificuldade de ficar em 
pé. Ele foi socorrido até o Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM). 

Brincando

Ao ser questionado sobre o 
que tinha ocorrido, o suspeito 
alegou que “estava brincando” 
com o menino. 
No Plantão, a mulher infor-
mou que há câmeras de se-
gurança no buffet que podem 
comprovar as agressões do 
monitor contra o seu filho. 
O estado de saúde do garoto 
não foi atualizado até o fecha-
mento desta matéria.

EM BUFFET

O meniuno de 8 anos foi socorrido até o Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Ao ser questio-
nado sobre o que 
tinha ocorrido, o 
suspeito alegou 
que “estava brin-
cando” 

Da REPORTAGEM
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Mulheres a partir dos 40 
anos, ou mesmo aquelas sem 
histórico familiar de câncer 
de mama na família, mas que 
perceberam algo diferente 
nos seios, devem procurar o 
serviço de saúde mais próxi-
mo de sua residência. 
O câncer de mama é uma do-
ença muito prevalente que 
para ser curada é fundamen-
tal que o diagnóstico não seja 
tardio. 
Em Rio Preto, nos últimos 
12 meses em tratamento de 
câncer de mama pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), os nú-
meros são de 511 pacientes em 
quimioterapia e 117 pacientes 
com realização de radiotera-
pia. Em termos de exames, 
neste ano, até o momento, já 
foram realizados 7739. 
Segundo Thaissa Daud, mé-
dica mastologista do Centro 
de Atendimento Especiali-
zado na Saúde da Mulher, o 
município oferece um trâ-
mite encurtado com acesso 

Rio Preto tem 728 mulheres 
tratando câncer de mama

PELO SUS

Neste ano, segundo 
a secretaria saúde, já 
foram realizados 7739 
exames para detectação 
de casos de câncer de 
mama

Mulheres são chamadas de 
sexo frágil; talvez isso explique 
os altos índices de violência 
que elas sofrem. Medidas e so-
licitações de socorro retratam 
uma realidade preocupante. 

Assim sendo, Rio Preto pos-
sui secretarias especializadas 
em atendimento às mulheres 
em situação de violência. 

Segundo Dra Dálice Ceron, 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher, hoje as mulheres estão 
mais conscientes estando mais 
ativas em verbalizar. Dálice 
menciona que, neste ano, até 
setembro houve 906 pedidos 
de medida protetiva. 

De acordo com Cléa da Cruz 
Lima de Almeida, Coordena-
dora do Centro de Referência 
e Atendimento à Mulher – 
CRAM Secretaria Municipal da 
Mulher, Pessoa com Deficiên-
cia e Igualdade Racial, o CRAM 
é um espaço de acolhimento, 
escuta e atendimento às mu-
lheres em situação de violência 
doméstica, instituído pela Lei 
9.553, de 08 de dezembro de 
2005, desenvolvido pela Se-
cretaria Municipal de Direitos 
e Políticas para Mulheres, 
Pessoa com Deficiência, Raça 
e Etnia. “O CRAM presta aco-

ATÉ SETEMBRO

906 mulheres pedem medida protetiva

lhimento, orientações, acompa-
nhamento social, psicológico e 
jurídico às mulheres em situ-
ação de violência doméstica, 
buscando fortalecer sua auto-
estima e romper com o ciclo da 
violência”, destaca. 

Lima explica que o local é 
um departamento da Secretaria 
Municipal da Mulher, Pessoa 
com Deficiência e Igualdade 
Racial. Os atendimentos do 
CRAM 1 ocorrem na sede da 
Secretaria e CRAM 2 em um 
imóvel do bairro Eldorado, 
prestando assistência a 400 
mulheres por mês, aproxima-
damente. 

Para a profissiional, a so-

ciedade exerce um papel fun-
damental nessa luta em prol 
do fim da violência contra a 
mulher; tanto no processo de 
educação dos filhos ensinando 
a igualdade entre homens e 
mulheres como em situações 
mais específicas. “A sociedade 
não pode aceitar e se conformar 
com ideais de discriminação 
das mulheres em razão de 
sua condição de mulher, nem 
os propagar. Hoje, com os 
mecanismos da Lei, em briga 
de marido e mulher se mete a 
colher sim”, ressalta. 

A coordenadora ainda reite-
ra a importância dos canais de 
denúncia, podendo ser feita a 

via disque 180, ou também dire-
tamente ao COPOM 190, CRAM 
e Patrulha Maria da Penha, se 
estiver ocorrendo a agressão no 
momento da chamada. “Quan-
do tiver a informação de alguma 
mulher em situação de violência 
é importante sensibiliza-la a 
procurar ajuda. O CRAM é um 
serviço público e sigiloso que 
presta atendimento as mulhe-
res em situação de violência. 
Independente da mulher ter 
ou não registrado o boletim de 
ocorrência, o CRAM prestará 
o atendimento especializado”, 
garante. 

Vítima
Maria Borges, aposentada, 

sofreu violência doméstica por 
longos anos, até que foi embora. 

“A gente achava naquela 
época, que aquilo era comum. 
Mas chega um momento que 
você não aguenta mais ser 
tratada daquela forma. Fui 
embora,cuidar da minha vida 
bem longe. Mas passei muitas 
dificuldades financeiras. É 
um processo muito doloroso, 
precisamos de apoio.”.Atual-
mente o CRAM conta com duas 
unidades, o CRAM 1 localizado 
na Rua Bernardino de Campos, 
4075 – Redentora e a unidade 
2 na Rua Paulo de Faria, 3105 
no bairro Eldorado.

Da REPORTAGEM
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Brasil tem 
118 mortes 
por covid-19 
em 24 horas

Ministério da Saúde 
divulgou nesta sexta-feira 
(28) que o Brasil regis-
trou, desde o início da 
pandemia, 688.080 mor-
tes por covid-19. Segundo 
o boletim epidemiológico, 
número total de casos 
confirmados da doença é 
de 34.822.227.

Em 24 horas, foram 
registrados 6.969 novos 
casos. No mesmo período, 
foram confirmadas 118 
mortes de vítimas do ví-
rus. Ainda segundo o bo-
letim, 34.041.327 pessoas 
se recuperaram da doença 
e 92.820 casos estão em 
acompanhamento. Nesta 
sexta não foram atuali-
zados os dados de Acre, 
Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul, Pernam-
buco e Tocantins Estados

De acordo com os da-
dos disponíveis, São Paulo 
lidera o número de casos, 
com 6,14 milhões, seguido 
por Minas Gerais (3,88 
milhões) e Paraná (2,75 
milhões). O menor núme-
ro de casos é registrado 
no Acre (149,7 mil). Em 
seguida, aparece Rorai-
ma (175,4 mil) e Amapá 
(178,3 mil).

Em relação às mortes, 
de acordo com os dados 
mais recentes, São Paulo 
apresenta o maior núme-
ro (175.541), seguido de 
Rio de Janeiro (75.853) e 
Minas Gerais (63.879). O 
menor número de mortes 
está no Acre (2.029), no 
Amapá (2.164) e em Ro-
raima (2.175).

Vacinação
Até hoje, foram apli-

cadas 488 milhões de 
doses de vacinas contra 
a covid-19, sendo 180,3 
milhões com a primeira 
dose e 162,7 milhões com 
a segunda dose. A dose 
única foi aplicada em mais 
de 5 milhões de pessoas.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

às consultas com ginecolo-
gista e mastologista agenda-
dos diretamente no CAESM. 
Após o diagnóstico, a unida-
de disponibiliza atendimento 
multidisciplinar com enfer-
meiros, dentistas, psicólogas, 
fisioterapeuta e serviço de 
assistência social. “A abor-
dagem objetiva minimizar os 
impactos que a descoberta e 
o tratamento podem gerar na 
paciente”, diz a especialista. 
Thaissa ressalta que, em Rio 
Preto, os serviços de saúde 
no setor do câncer de mama 
e outras doenças que afetam 
as mulheres são bem estrutu-
rados e, hoje, o CAESM con-
ta com mais um mastologista 
para atender as demandas re-
primidas. 
De acordo com a profissional, 
o tratamento é totalmente in-

dividualizado, sendo relativo 
para cada quadro, tamanho 
dos nódulos, mamas, idade 
e histórico, causas e progres-
são. A taxa de mortalidade é 
de 61 mulheres para cada 100 
mil. 
“Temos hoje muita tecnologia 
aliada às técnicas, com a des-
coberta precoce, as chances 
de cura aumentam significa-
tivamente. Além de alternati-
vas melhores para evitar o im-
pacto da mutilação”, afirma. 
Para a mastologista, é impor-
tante que as mulheres, não he-
sitem em procurar um espe-
cialista em casos de dúvidas. 
“É melhor pecar pelo excesso 
de cuidados do que pela falta. 
O fim do ano está chegando e 
a cura depende do diagnósti-
co precoce. A prevenção será 
sempre o melhor caminho. 

Não pense que é normal. Se 
sentir algum nódulo, procure 
um médico”, alerta. 

Caso
Rita de Cássia Pavani Apoli-
nário, 54 anos, aposentada, 
descobriu o câncer de mama 
aos 32 anos. Segundo ela, o 
diagnóstico demorou um pou-
co, mesmo sendo visível. 
Rita ainda afirma que não 
possui histórico familiar e 
que a origem da doença foi de 
cunho emocional. 
Ela ainda menciona que o tu-
mor era grande e profundo 
abrangendo a mama e a axila 
esquerda. 
“O tratamento foi com qui-
mioterapia e medicação. No 
decorrer da cirurgia tive uma 
parada. No quarto, a equipe 
me deu a real situação que era 

um câncer agressivo e o tra-
tamento seria longo. Como a 
equipe era ótima, a psicóloga 
veio falar comigo, porém, só 
pensava em vencer”, relata. 
Colocar a prótese não deu cer-
to, rejeições ocorreram e im-
pediram o procedimento. 
Rita detalha que foram, ao 
todo, nove cirurgias em um 
ano, em função das compli-
cações para fazer a reconstru-
ção, inclusive uma infecção 
hospitalar e anemia profunda, 
sendo desenganada pelos mé-
dicos. “Fiquei internada por 
quase um mês e a equipe ficou 
surpresa com minha força e 
recuperação. Eu tenho muita 
fé e não aconselho quem não 
fez a reconstrução durante a 
retirada da doença, não faça 
depois, pois dará para viver 
sem e muito bem”, garante.

          A Fiquei in-
ternada por qua-
se um mês e a 
equipe ficou sur-
presa com minha 
força e recupe-
ração. Eu tenho 
muita fé

Rita de Cássia, 
aposentada

“

“

Para a mastologista, é importante que as mulheres, não hesitem em procurar um especialista em casos de dúvidas. Na foto Rita de 
Cássia Pavanti. 54 anos, aposentada , descobriu o câncer aos 32 anos. 

DIA MUNDIAL

AVC: campanha alerta 
para sinais e 
diagnóstico rápido

Conhecido popularmente 
como derrame, o acidente 
vascular cerebral (AVC) figu-
ra como uma das principais 
causas de morte ou de incapa-
cidade com sequelas perma-
nentes no Brasil e no mundo. 
O AVC ocorre quando o fluxo 
de sangue para o cérebro é 
interrompido, danificando ou 
matando células. 

No Dia Mundial de Comba-
te ao AVC, lembrado hoje (29), 
a campanha global intitulada 
Tempo Precioso propõe au-
mentar a conscientização so-
bre os sinais de reconhecimen-

to e os benefícios do acesso 
rápido a cuidados médicos de 
emergência, que podem salvar 
vidas e ampliar as chances de 
recuperação do paciente. 

“Quanto mais rápido for o 
diagnóstico e o tratamento do 
AVC, maiores serão as chances 
de recuperação completa”, 
destaca o Ministério da Saúde. 

O acidente vascular cere-
bral acontece quando vasos 
que levam sangue ao cérebro 
se entopem ou se rompem, 
provocando paralisia da área 
cerebral que ficou sem circu-
lação sanguínea.
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Completados 50 anos de 
carreira em 2021, a lendária 
banda Queen é um fenômeno 
mundial que atravessa gera-
ções. Liderada por Freddie 
Mercury, figura emblemática 
nos palcos e fora deles que nos 
deixou há 30 anos, o grupo de 
rock britânico tem sua trajetó-
ria musical contada no show 
Queen Celebration in Concert 
em turnê pelo Brasil, que não 
poderia deixar de passar por 
Rio Preto. 

Entrada
O espetáculo será apresen-

tado no Teatro Paulo Moura 
neste domingo dia 30 de ou-
tubro. A abertura dos portões 
está marcada para as 18h30 
e o início do show as 19h. Os 
convites, para quem quiser 
ver de perto este mega show, 
estão à venda no site www.
shopingressos.com.br. 

Em Queen Celebration in 
Concert, o público é convidado 
a reviver momentos inesque-
cíveis da banda, já que espe-
táculo, com uma hora e meia 
de duração, resgata trechos 
marcantes de turnês e shows 
memoráveis, dentre eles, Que-
en Live at Wembley Stadium, 
de 1986. 

Um espetáculo digno dos 
grandes musicais do mundo, 
capaz de despertar as mais 
fortes emoções e sentimentos 
a partir de uma musicalidade 
única e particular. Perfor-
mances eletrizantes, figurinos 
impecáveis e a mistura do rock 
com o erudito arrancam suspi-
ros e, claro, lágrimas. 

Imortal Fred
No palco, o cantor André 

Abreu dá vida ao imortal Fre-
ddie Mercury em um resgate 
histórico desta que é uma das 
maiores bandas britânicas de 
todos os tempos. 

Notável, o cantor, multi-

Queen in Concert traz 
turnê para Rio Preto

HOJE NO TEATRO

O espetáculo será apre-
sentado no Teatro Paulo 
Moura neste domingo 
dia 30 de outubro

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

No palco, o cantor André Abreu dá vida ao imortal Freddie Mercury em um resgate histórico

-instrumentista, compositor 
e produtor musical impacta, 
não apenas pela aparência 
física semelhante a Mercury, 
mas pela qualidade, afinação 
e extensão vocal. Em uma 
interpretação merecedora de 
todos os aplausos, reconstitui 
cenas do imaginário afetivo do 
público em uma homenagem 
à altura de Freddie Mercury, 
ídolo de André Abreu desde 
antes de sequer entender a di-
mensão e o alcance que o astro 
internacional tem na música 
mundial. 

“É um trabalho que exige 
muita energia e entrega. Mais 
que um tributo, é uma home-
nagem de um fã para o ídolo, e 
de fã para fãs. A forma que en-
contramos para dar sequência 
a obra atemporal e genial do 
Queen”, completa Abreu, que 
tinha apenas 3 anos de idade 
quando Freddie morreu. 

O cenário de Esteban Gros-
sy e os figurinos minuciosos, 
ricos em detalhes, idealizados 
pelo próprio André Abreu, 
reproduzem com perfeição 
a atmosfera de canções que 

alcançaram as paradas de su-
cesso, como “Love of my Life”, 
“We Are The Champions”, 
“We Will Rock You”, “Radio 
Gaga”, “Crazy Little Thing 
Called Love”, “Don’t Stop Me 
Now”, “Somebody to Love” e 
“Another One Bites the Dust”, 
e tornaram o Queen recordista 
de vendas de discos em todo o 
mundo. 

O experiente guitarrista 
Danilo Toledo, com competên-
cia, executa os solos de Brian 
May. Completam o time de 
Queen Celebration in Concert 
o baixista PH Mazzilli e o ba-
terista Guib Silva que juntos 
trazem para o palco a energia 
contagiante tal qual quando 
o quarteto britânico se apre-
sentava. 

A banda é acompanhada 
por uma orquestra formada 
por 14 músicos sob a regência 
do experiente Andrei Presser, 
que também trabalhou no 
musical We Will Rock You. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

           É um trabalho que exige muita 
energia e entrega. Mais que um tri-
buto, é uma homenagem de um fã 
para o ídolo. A forma que encontra-
mos para dar sequência a obra

André Abreu, 
cantor da banda

“
“

MERCADO

Loja de moda sustentável inova e busca 
reduzir impactos ambientais

O mercado fashion tem 
gerado certa aversão nos an-
tenados ao meio ambiente. 
É a segunda indústria mais 
poluente do mundo perdendo 
apenas para a indústria pe-
trolífera. Segundo o relatório 
Rio Ethical Fashion de 2021, 
o setor da moda é a causa de 
8% das emissões de gases de 
efeito estufa gerando um volu-
me preocupante de resíduos. 
Em Rio Preto, a Repitikos che-
gou a partir do desejo de em-
preender dentro de um conceito 
inovador. Foi então que os pro-
prietários e sócios Josenilson 
Campos de Oliveira e Cristiane 
Spadácio materializaram a loja. 
“Estudamos esse mercado da 
primeira unidade de Cuiabá e, 
hoje, motivados pela economia 
circular e sustentável somados 
às nossas experiências pes-
soas com nossos filhos vimos 

um futuro promissor”, conta 
Cristiane. 

A empresária destaca o pre-
ço das peças infantis, que são 
rapidamente perdidas. “Pessoas 
que apóiam a economia circular 
ajudam a reduzir os impactos 
que a indústria têxtil gera no 
meio ambiente”, afirma. 

Para os idealizadores da 
Repitikos, a sociedade precisa 
olhar com mais carinho para 
essa iniciativa. Com o conceito 
de “gentilmente usado” os ges-

tores ainda pontuam que ali 
aquela ideia de um lugar cheio 
de coisas com cheiro desagra-
dável passa longe. “Estamos 
contentes com a receptividade, 
todos os clientes sempre falam 
que não dá para saber o que 
é novo e o que é gentilmente 
usado”, orgulha-se. 

Ainda segundo os gestores 
abraçar a causa do consumo 
consciente é o mercado do futu-
ro. Na loja, eles acreditam que o 
diferencial está em ressignificar 

a forma de consumir e até fazer 
uma economia. “Nós acredita-
mos nesse mercado, e estamos 
engajados em mostrar para 
sociedade uma forma gentil de 
consumir. Estamos num mundo 
em que o planeta não agüenta 
mais tantos resíduos e podemos 
contribuir com ele repensando 
nossos hábitos”, convida. 

Número
Os dados revelam que nos 

Estados Unidos 14 milhões de 
toneladas de roupas são joga-
das fora por ano. No Brasil, 
são mais de 4 milhões. Diante 
dessa lamentável realidade, 
nada melhor que repensar 
os costumes e dar uma chan-
ce para a moda sustentável 
que tem muito a oferecer. 
De acordo com o relatório da 
Research and Markets, esse ni-
cho de mercado deve passar de 
US$ 6,3 bilhões em 2019 para 
US$ 15,2 bilhões de dólares 
até 2030.

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

PAI E FILHO/DIA DOS MÉDICOS - 19 de outubro foi Dia do Médi-
co e não passou em branco. Para a coluna, sempre será recorda-
do o nome dos médicos da mais alta qualidade e inesquecíveis: 
Heitor Jacintho Guimarães e Heitor Jacintho Guimarães Filho. 
O filho, no começo, era conhecido como médico de cabeça e 
pescoço, depois ficou conhecido como Otorrinolaringologista; 
atualmente atua como cirurgião geral de cabeça e pescoço. Há 
quem diga que, para se dedicar a família e a agropecuária, ele 
se aposentou. Jovem doutor Heitor persona mui querida, quem 
concorda comigo é Lilão Del Arco, novo colunista.

HALLOWEEN - no Brasil, é o Dia das Bruxas. Nos Estados Unidos 
é uma história muito linda falando das abóboras. A data é muito 
comemorada nas escolas particulares.

PRATO DA COMIDA ITALIANA - Rio Preto tem muitas pizzarias. 
Entre as melhores, eles costumam dizer que a pizza tem a co-
zinha bruta. Existe na pizza catchup, maionese, creme de leite, 
bordas com requeijão. Pizza é muito bom.

A socialite Leila Kerbauy e a sua colega de festa Sonia Sais são 
loucas por jantar árabe. No ano que vem pretendem ir a todos, 
principalmente as do Clube Monte Líbano, já que Leila Kerbauy 
é descendente de árabe.

NOZES NO NATAL - “O quebra-nozes no mundo dos sonhos” 
terá apresentação na capital. Os espetáculos estão marcados 
para dezembro. De 8 a 11 de dezembro em um dos teatros mais 
badalados de São Paulo, Teatro Sergio Cardoso. Quintas e sex-
tas-feiras, às 20h e aos Sábados às 16h e 20h, Domingo, às 17h. 
Este é mais um evento do São Paulo Companhia de Dança. Um 
bom presente de Natal. É um espetáculo para lá de bom.

DICA DA SEMANA - Receber o diagnóstico de câncer não é uma 
notícia fácil. Apesar da boa vontade em ajudar, a maioria das pes-
soas não consegue achar as palavras certas pra falar pra quem 
tem câncer. Aprenda 7 coisas que não deve dizer para quem tem 
câncer. 1º como você está bem, está até mais gordinha; 2º Que 
bom, seu cabelo não caiu quase nada; 3º Não se preocupe com 
a queda do cabelo isso é uma coisa muito boba, depois nasce 
de novo e até mais forte; 4º meu vizinho teve câncer e sofreu 
tanto, espero que você não passe pela mesma coisa que ele; 5º 
você precisa enxergar as coisas com mais positividade; 6º você 
não acha que deve fazer outro tratamento ou, se fizer outra op-
ção, será que não é melhor para você? 7º fique tranquilo isso vai 
passar rápido, não vai demorar, logo já está bem, vai estar livre 
de todos esses problemas. As dicas são do médico Rogério Leite, 
do canal do YouTube Dr. Rogério Leite Oncologia.
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4741/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a 
LIMPEZA DE TERRENO dentro do prazo estipulado por lei e deverão 
recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: TAMIRES TORQUATO TAVARES
CORR: TAMIRES TORQUATO TAVARES
CAD Nº: 345686000
MULTA. Nº: 56805
END: R. MOISÉS DIONÍSIO, QD 21, LOTE 34, BAIRRO: SETVALLEY 
NOME: CARLOS ALBERTO SAUR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400156000
MULTA. Nº: 56826
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 176, QD 06, LOTE E-P/, 
BAIRRO: VILA ERCÍLIA
NOME: JOSE ROBERTO GIGLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400795000
MULTA. Nº: 56825
END: R. CONSELHEIRO LAFAIETE, 241, QD 06, LOTE F-P/, 
BAIRRO: VILA ERCÍLIA
NOME: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
COMP: 
CORR: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
CAD Nº: 259198000
MULTA. Nº: 56701
END: R. NORIVAL TEIXEIRA LOPES, QD 13, LOTE 1, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4742/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA os 
proprietários dos imóveis constantes do presente Edital e abaixo 
relacionados, que foram AUTUADOS, por não terem executado a 
LIMPEZA GERAL DO PASSEIO E FRONTEIRIÇOS AO IMÓVEL 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: SEBASTIAO JOSE SOLIMENES
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 307787000
MULTA. Nº: 56823
END: R. ITANHAÉM, 561, QD 11A, LOTE C, BAIRRO: VILA 
PROGRESSO 
NOME: LANDERLI LEANDRA VIOLA
COMP: 
CORR: 
CAD Nº:407200000
MULTA. Nº:56804
END: R. MAESTRO VILLA LOBOS, 262, QD 15, LOTE 04, BAIRRO: 
PQ. CELESTE
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
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EDITAL n°4743/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto COMUNICA 
ao proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado, que foi AUTUADO, por não ter executado a REFORMA 
DO PASSEIO PÚBLICO dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: MARCOS TOPGIAN ROLLEMBERG
COMP:
CORR: MARCOS TOPGIAN ROLLEMBERG
CAD Nº: 100104000
MULTA. Nº: 56828
END: AV. DR. ALBERTO ANDALÓ, 3580, QD 11, LOTE, BAIRRO: 
CENTRO
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4744/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo 
relacionado: Para CONSTRUÇÃO DE MURETA E PASSEIO 
PÚBLICO (MURETA DE 30 CM), no prazo de 30 dias, a contar desta 
publicação, nos termos da LEI 9692/06 E LC 650/21 sob pena de 
multa na forma da legislação vigente.
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE LTDA
COMP: GILDIVAN DOS SANTOS SOBREIRA
CORR: GILDIVAN DOS SANTOS SOBREIRA
CAD Nº: 901419000
NOT. Nº: 219358
END: R.  BERTOLINO ALVES BARBOSA, QD 18, LOTE 16, BAIRRO: 
PQ. DAS AMORAS II
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas   

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4745/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA 
o proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo 
relacionado: Para CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - MULTA 
DE 1 UFM POR METRO LINEAR no prazo de 30 dias, a contar desta 

publicação, nos termos da LEI 9692/06 E LC 650/21, sob pena de 
multa na forma da legislação vigente. 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
COMP: FABIO JUNIOR CASTILHO
CORR: FABIO JUNIOR CASTILHO
CAD Nº: 266345000
NOT. Nº: 219280
END: R. ANÉRSIO EXPRESSÃO, QD 27, LOTE 07, BAIRRO: RES. 
JD. VISTA BELA
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4746/2022
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: EUCEDIO DE BIANCHI
COMP: 
CORR: EUCEDIO DE BIANCHI
CAD Nº: 409628308
NOT. Nº: 219255
END: AV. OTÁVIO PINTO CÉSAR, 490, QD 11, LOTE 03, BAIRRO: 
PQ. RES. CIDADE NOVA
NOME: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
COMP: 
CORR: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
CAD Nº: 310420098
NOT. Nº: 219367
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 01 P – 02P/, 
BAIRRO:VILA CLEMENTINA
NOME: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
COMP: 
CORR: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
CAD Nº: 310420099
NOT. Nº: 219366
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 01 P – 02P/, 
BAIRRO:VILA CLEMENTINA
NOME: MARIA APARECIDA DO CARMO
COMP: 
CORR:MARIA APARECIDA DO CARMO
CAD Nº: 307507117
NOT. Nº: 219338
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 01, LOTE 11, BAIRRO: VILA 
CLEMENTINA
NOME: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 307507150
NOT. Nº: 219344
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 01, LOTE 05P/, BAIRRO: VILA 
CLEMENTINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: IRENE CALIXTO DE LIRA GONÇALVES
CORR: IRENE CALIXTO DE LIRA GONÇALVES
CAD Nº: 430443000
NOT. Nº: 219390
END: R. ANNITA VITTOREL JULIÃO, QD 18, LOTE 15, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 430797000
NOT. Nº: 219475
END: R. ERCÍLIA DE CARVALHO GONÇALVES, QD 06, LOTE 20, 
BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404276003
NOT. Nº: 219492
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 03, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404276004
NOT. Nº: 219493
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 04, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306006
NOT. Nº: 219496
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306007
NOT. Nº: 219497
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 18, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306008
NOT. Nº: 219498
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 19, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO

COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404306009
NOT. Nº: 219499
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 20, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4747/2022
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: KEYLA GABRIELA SOUZA QUEIROZ
COMP: 
CORR: KEYLA GABRIELA SOUZA QUEIROZ
CAD Nº: 238592000
NOT. Nº: 219282
END: R. MANOEL QUINTILIANO DE CASTRO, 281, QD 06, LOTE 
196, BAIRRO: PQ. DAS AROEIRAS
NOME: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD Nº: 210246009
NOT. Nº: 218353
END: R. REDENTORA, QD, LOTE 04, BAIRRO: VILA NOSSA 
SENHORA APARECIDA
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: MOACIR DE MIRANDA
CORR: MOACIR DE MIRANDA
CAD Nº: 250416000
NOT. Nº: 219327
END: R. ORLANDO AZEVEDO, QD 11, LOTE 23, BAIRRO: 
RESIDENCIAL BOM SUCESSO
NOME: DENIS RAPHE
COMP: 
CORR: DENIS RAPHE
CAD Nº: 223648000
NOT. Nº: 219331
END: R. NOEL ROSA, 36, QD 37, LOTE 01, BAIRRO: SOLO 
SAGRADO
NOME: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD Nº: 210246009
NOT. Nº: 218353
END: R. REDENTORA, QD, LOTE 04, BAIRRO: VILA NOSSA 
SENHORA APARECIDA
NOME: ALFREDO FOLCHINI ESPOLIO
COMP: 
CORR: ALFREDO FOLCHINI ESPOLIO
CAD Nº: 400506000
NOT. Nº: 219452
END: R. REGENTE FEIJÓ, 211, QD 01, LOTE F/P, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: ESPEDITO FERMINIO DA SILVA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: ESPEDITO FERMINIO DA SILVA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 420441000
NOT. Nº: 219395
END: R. MARIA MOLINARI, 697, QD 50-T, LOTE 12/P, BAIRRO: 
VILA TONINHO
NOME: MARAURI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: MARAURI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 403737046
NOT. Nº: 219387
END: AV. PERCY GANDINI, QD 19, LOTE CH1, BAIRRO: VILA 
TONINHO
NOME: SONIA REGINA CRUZ
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 409196000
NOT. Nº: 219386
END: R. SORAYA, 116, QD 09, LOTE  02/P, BAIRRO: JD. SORAIA
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIAR
COMP: FABIO JUNIOR CASTILHO
CORR: FABIO JUNIOR CASTILHO
CAD Nº: 266345000
NOT. Nº: 219280
END: R. ANÉRSIO EXPRESSÃO, QD 27, LOTE 07, BAIRRO: RES. 
JD. VISTA BELA
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4748/2022
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: EUCEDIO DE BIANCHI
COMP: 
CORR: EUCEDIO DE BIANCHI
CAD Nº: 409628308
NOT. Nº: 219255
END: AV. OTÁVIO PINTO CÉSAR, 490, QD 11, LOTE 03, BAIRRO: 
PQ. RES. CIDADE NOVA
NOME: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
COMP: 
CORR: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
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LTDA
CAD Nº: 310420098
NOT. Nº: 219367
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 01 P – 02P/, 
BAIRRO:VILA CLEMENTINA
NOME: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
COMP: 
CORR: M A DI PACE ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
LTDA
CAD Nº: 310420099
NOT. Nº: 219366
END: AV. VALDOMIRO LOPES DA SILVA, QD 01, LOTE 01 P – 02P/, 
BAIRRO:VILA CLEMENTINA
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: JACKSON PIRES SOUZA
CORR: JACKSON PIRES SOUZA
CAD Nº: 345619000
NOT. Nº: 219117
END: R. PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 02, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: LAIANE VIEIRA DA SILVA
COMP: 
CORR: LAIANE VIEIRA DA SILVA
CAD Nº: 264159000
NOT. Nº: 219329
END: R. MAIÃ SARKIS DE SOUZA BRITO, QD C, LOTE 06, BAIRRO: 
JD. DOS BURITIS
NOME: ALOISIO FRANCISCHETTI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201510000
NOT. Nº: 219396
END: R. RAUL DE CARVALHO, 2802, QD 13, LOTE 03, BAIRRO: 
SANTOS DUMONT
NOME: SETPAR EMPREENDIMENTOS AMORAS II SPE LTDA
COMP: GILDIVAN DOS SANTOS SOBREIRA
CORR: GILDIVAN DOS SANTOS SOBREIRA
CAD Nº: 901419000
NOT. Nº: 219358
END: R.  BERTOLINO ALVES BARBOSA, QD 18, LOTE 16, BAIRRO: 
PQ. DAS AMORAS II
NOME: MARIA APARECIDA DO CARMO
COMP: 
CORR:MARIA APARECIDA DO CARMO
CAD Nº: 307507117
NOT. Nº: 219338
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 01, LOTE 11, BAIRRO: VILA 
CLEMENTINA
NOME: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 307507150
NOT. Nº: 219344
END: R. JOÃO DOS SANTOS, QD 01, LOTE 05P/, BAIRRO: VILA 
CLEMENTINA
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: IRENE CALIXTO DE LIRA GONÇALVES
CORR: IRENE CALIXTO DE LIRA GONÇALVES
CAD Nº: 430443000
NOT. Nº: 219390
END: R. ANNITA VITTOREL JULIÃO, QD 18, LOTE 15, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA
NOME: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR JUMI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CAD Nº: 430797000
NOT. Nº: 219475
END: R. ERCÍLIA DE CARVALHO GONÇALVES, QD 06, LOTE 20, 
BAIRRO: RES. SETSUL
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404276003
NOT. Nº: 219492
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 03, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404276004
NOT. Nº: 219493
END: R. ANTONIO OLÍMPIO, QD 31, LOTE 04, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306006
NOT. Nº: 219496
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306007
NOT. Nº: 219497
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 18, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: ALESSANDRO PERES FAVARO
CAD Nº: 404306008
NOT. Nº: 219498
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 19, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: ALESSANDRO PERES FAVARO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 404306009
NOT. Nº: 219499
END: R. SOUZA BARROS, QD 31, LOTE 20, BAIRRO: JD. NOVO 
MUNDO
NOME: LAURIANO TEBAR ESPÓLIO
COMP: 
CORR: LAURIANO TEBAR ESPÓLIO
CAD Nº: 211308002
NOT. Nº: 219457
END: R. AURIFLAMA, QD 03, LOTE 05, BAIRRO: JD. SANTA LUCIA
NOME: LAURIANO TEBAR ESPÓLIO
COMP: 
CORR: LAURIANO TEBAR ESPÓLIO
CAD Nº: 211308001
NOT. Nº: 219458
END: R. AURIFLAMA, QD 03, LOTE 06, BAIRRO: JD. SANTA LUCIA
NOME: LAURIANO TEBAR ESPÓLIO
COMP: 
CORR: LAURIANO TEBAR ESPÓLIO
CAD Nº: 211308000
NOT. Nº: 219459
END: R. AURIFLAMA, QD 03, LOTE 07, BAIRRO: JD. SANTA LUCIA
NOME: PALESTRA RIO PRETO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA
COMP: MIGUEL TOMAS GUIMARAES
CORR: MIGUEL TOMAS GUIMARAES
CAD Nº: 249935000
NOT. Nº: 219552
END: AV. MARIA VIEIRA DE LIMA, QD 24, LOTE 17, BAIRRO: LOT. 
RES. PALESTRA
NOME: SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA

08 08 09 10 14

COMP: THIAGO APARECIDO RODRIGUES
CORR: THIAGO APARECIDO RODRIGUES
CAD Nº: 347054000
NOT. Nº: 219321
END: R. NELSON CASTELLAN, QD 16, LOTE 16, BAIRRO: 
SETVALLEY III
NOME: LILLIS FERNANDA BATISTA
COMP: 
CORR: LILLIS FERNANDA BATISTA
CAD Nº: 347592000
NOT. Nº: 219421
END: AV. PASTOR EDEVALDO SOLDEIRA RODRIGUES, QD 34, 
LOTE 10, BAIRRO: SETVALLEY III
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: HELENA FRANCISCA DANTAS SOUZA
CORR: HELENA FRANCISCA DANTAS SOUZA
CAD Nº: 345511000
NOT. Nº: 219599
END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 28, BAIRRO: 
SETVALLEY 
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: ADILSON DA SILVA ZANERATO
CORR: ADILSON DA SILVA ZANERATO
CAD Nº: 430447000
NOT. Nº: 219388
END: R. ANNITA VITTOREL JULIÃO, QD 19, LOTE 4, BAIRRO: 
RES. SANTA REGINA
NOME: DYNAMO PARTICIPACOES LTDA
COMP: 
CORR: DYNAMO PARTICIPACOES LTDA
CAD Nº: 310580002
NOT. Nº: 219138
END: R. ENIO POLI, QD UNICA, LOTE, BAIRRO: PQ. JAGUARÉ
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4749/2022
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: DYNAMO PARTICIPACOES LTDA
COMP: 
CORR: DYNAMO PARTICIPACOES LTDA
CAD Nº: 310580002
NOT. Nº: 219138
END: R. ENIO POLI, QD UNICA, LOTE, BAIRRO: PQ. JAGUARÉ
NOME: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD Nº: 210246009
NOT. Nº: 218353
END: R. REDENTORA, QD, LOTE 04, BAIRRO: VILA NOSSA 
SENHORA APARECIDA
NOME: SONIA REGINA CRUZ
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 409196000
NOT. Nº: 219386
END: R. SORAYA, 116, QD 09, LOTE  02/P, BAIRRO: JD. SORAIA
NOME: HELIO PEREIRA, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: HELIO PEREIRA, ESPOLIO DE
CAD Nº: 220493000
NOT. Nº: 219307
END: R. JOSÉ MINELLI, 150, QD B12, LOTE 01, BAIRRO: CONJ. 
HAB. JD. BELO HORIZONTE - CECAP
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4750/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente edital e abaixo 
relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚBLICO, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos da 
LEI COMPLEMENTAR Nº650/21 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente.
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: JACKSON PIRES SOUZA
CORR: JACKSON PIRES SOUZA
CAD Nº: 345619000
NOT. Nº: 219117
END: R. PEDRO PACHECO, QD 20, LOTE 02, BAIRRO: SETVALLEY
NOME: LAIANE VIEIRA DA SILVA
COMP: 
CORR: LAIANE VIEIRA DA SILVA
CAD Nº: 264159000
NOT. Nº: 219329
END: R. MAIÃ SARKIS DE SOUZA BRITO, QD C, LOTE 06, BAIRRO: 
JD. DOS BURITIS
NOME: ALOISIO FRANCISCHETTI
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 201510000
NOT. Nº: 219396
END: R. RAUL DE CARVALHO, 2802, QD 13, LOTE 03, BAIRRO: 
SANTOS DUMONT
NOME: DENIS RAPHE
COMP: 
CORR: DENIS RAPHE
CAD Nº: 223648000
NOT. Nº: 219331
END: R. NOEL ROSA, 36, QD 37, LOTE 01, BAIRRO: SOLO 
SAGRADO
NOME: CEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: MOACIR DE MIRANDA
CORR: MOACIR DE MIRANDA
CAD Nº: 250416000
NOT. Nº: 219327
END: R. ORLANDO AZEVEDO, QD 11, LOTE 23, BAIRRO: 
RESIDENCIAL BOM SUCESSO
NOME: SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA
COMP: THIAGO APARECIDO RODRIGUES
CORR: THIAGO APARECIDO RODRIGUES
CAD Nº: 347054000
NOT. Nº: 219321
END: R. NELSON CASTELLAN, QD 16, LOTE 16, BAIRRO: 
SETVALLEY III
NOME: LILLIS FERNANDA BATISTA
COMP: 
CORR: LILLIS FERNANDA BATISTA
CAD Nº: 347592000
NOT. Nº: 219421
END: AV. PASTOR EDEVALDO SOLDEIRA RODRIGUES, QD 34, 
LOTE 10, BAIRRO: SETVALLEY III
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: HELENA FRANCISCA DANTAS SOUZA
CORR: HELENA FRANCISCA DANTAS SOUZA
CAD Nº: 345511000
NOT. Nº: 219599

END: R. WILSON APARECIDO BUZZO, QD 16, LOTE 28, BAIRRO: 
SETVALLEY 
NOME: ALFREDO FOLCHINI ESPOLIO
COMP: 
CORR: ALFREDO FOLCHINI ESPOLIO
CAD Nº: 400506000
NOT. Nº: 219452
END: R. REGENTE FEIJÓ, 211, QD 01, LOTE F/P, BAIRRO: VILA 
ERCÍLIA
NOME: CARLOS ALBERTO VILLANOVA VIDAL ESPÓLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 400809000
NOT. Nº: 219455
END: R. CONSELHEIRO SARAIVA, 473, QD 01, LOTE 11, BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4751/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA 
o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado: Para REMOÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS 
DEPOSITADOS NA VIA PÚBLICA, no prazo de 24 horas, a contar 
desta publicação, nos termos da 7176/98 (05); LC 650/21 sob pena 
de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ATTILIO FAVA ESPOLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 302124000
NOT. Nº: 219399
END: R. ELÍDIO VERONA, 40, QD, LOTE, BAIRRO: VILA MACENO
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4752/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, NOTIFICA 
o proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado: Para REMOÇÃO DE RAMPAS/DEGRAUS DA 
SARJETA, no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 4290/88 (04-05-06) E 5745/94 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: ATTILIO FAVA ESPOLIO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 302124000
NOT. Nº: 219399
END: R. ELÍDIO VERONA, 40, QD, LOTE, BAIRRO: VILA MACENO
NOME: LUIZ CARLOS GUILHERME
COMP: 
CORR: EDINEUZA SEREFIM DE ANDRADE
CAD Nº: 301878000
NOT. Nº: 219401
END: R.  ALBERTO SUFREDINI (BERTONI), 2067, QD, LOTE, 
BAIRRO: VILA MACENO
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4753/2022
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA o 
proprietário do imóvel constante do presente Edital e abaixo 
relacionado: Por não Substituir Árvore Suprimida (COM 
autorização), no prazo de 30 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da LEI 13031/18(ART. 76 §1º
DOS INCISOS I A XXV, ART. 77 E ANEXO I) SOB PENA DE MULTA 
NA FORMA DA LEGISLAÇÃO  VIGENTE. 
NOME: DEVAIR FRANCISCO SILVA
COMP: 
CORR: DEVAIR FRANCISCO SILVA
CAD Nº: 400387000
NOT. Nº: 218782
END: R. BARÃO DE COTEGIPE, 274, QD 03, LOTE D/P, BAIRRO: 
VILA ERCÍLIA
NOME: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
COMP: ANTONIO JOSE DE LIMA FILHO, ESPOLIO DE
CORR: MARIA ELIZABETE DOMINGOS DE LIMA
CAD Nº: 421518000
NOT. Nº: 219247
END: R. DARCI FRIEDERICH PACHECO, 280, QD 34, LOTE 31, 
BAIRRO: CONJ. HAB. CRISTO REI
NOME: GISLAINE PERPETUA DO NASCIMENTO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 322104000
NOT. Nº: 219274
END: R. AUGUSTA DE OLIVEIRA, 341, QD J, LOTE J-12, BAIRRO: 
JD. FELICIDADE
NOME: SANTIAGO DIAS, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: SANTIAGO DIAS
CAD Nº: 205948000
NOT. Nº: 219270
END: R. BARRETOS, 1115, QD H, LOTE 05, BAIRRO: VILA BOA 
ESPERANÇA
NOME: PEDRO LUIS GARCIA CARNIATO
COMP: 
CORR:
CAD Nº: 207386000
NOT. Nº: 219269
END: R. PEDRO AMARAL, 1174, QD 24, LOTE 12, BAIRRO: 
PARQUE INDUSTRIAL
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4754/2022
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 
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Municipalidade a qualquer momento cobrar o tributo mediante ação de Execução 
Fiscal, com acréscimo legais, como segue:
PROP: ERARDO MARCHETTI
COMP: 
CORR: ERARDO MARCHETTI
CAD: 2-10246-009
TAXA REF: 54621
END: RUA REDENTORA, QD, LOTE 04, BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO                                              
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4755/2022
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 15/11/2022.
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: HORIVAL MARQUES DE FREITAS
COMP: 
CORR: HORIVAL MARQUES DE FREITAS
CAD: 4-22952-000
TAXA REF: 56629
END: R. DR. JOÃO TAJARA DA SILVA, 808, QD 04, LOTE 15, JD. SÃO MARCO
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4756/2022
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 16/11/2022.
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: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
COMP: 
CORR: COSTANTINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CAD: 4-22909-004
TAXA REF: 56723
END: R. DR. JOÃO TAJARA DA SILVA, QD. E-01, LOTE, JD. SÃO MARCO
PROP: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: VANESSA CRISTINA PIRES
CORR: VANESSA CRISTINA PIRES
CAD: 3-45467-000
TAXA REF: 56734
END: AV. MARIA APPARECIDA FALLEIROS DE PAULA, QD. 15, LOTE 15, SETVALLEY
São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas
EDITAL n°4757/2022
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: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
COMP: 
CORR: IVONILDE FATIMA DAVI PASTORE
CAD Nº: 259198000
MULTA. Nº: 56702
END: R. NORIVAL TEIXEIRA LOPES, QD 13, LOTE 1, BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 27 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 29/2022 – SEMFAZ/DAFT/UJTF
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio da UNIDADE DE JULGAMENTO TRIBUTÁRIO FISCAL 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, NOTIFICA os respectivos interessados abaixo elencados 
das decisões e despachos exarados nos requerimentos apresentados e dos respectivos prazos para 
providências. Esgotado o prazo sem que os interessados tenham tomado as devidas providências, os 
processos seguirão os trâmites devidos até final arquivamento. 
Ademais, ficam os interessados cientes de que poderão solicitar cópias digitalizadas dos processos 
durante o respectivo prazo para recurso/providências através do seguinte endereço eletrônico:
semfaz.julgamento@riopreto.sp.gov.br

Protocolo Nome do Interessado/
Representante

Contribuinte/
Representado Decisão/Despacho

2019393639
DE CARLI 

EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

DE CARLI 
EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA

IMPROCEDENTE

2022172620 CARLOS ROBERTO DE 
QUEIROZ

CARLOS ROBERTO DE 
QUEIROZ IMPROCEDENTE

2022116487 RODRIGO FERNANDO 
DE OLIVEIRA

RODRIGO FERNANDO DE 
OLIVEIRA NÃO CONHECIDO

202271330 LUIS RICARDO 
LIBRALÃO LUIS RICARDO LIBRALÃO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202299446 ISABEL CRISTINA DOS 
SANTOS

ISABEL CRISTINA DOS 
SANTOS

EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202299449 ISABEL CRISTINA DOS 
SANTOS

ISABEL CRISTINA DOS 
SANTOS

EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202272734 JOÃO JOSÉ GOMES JOÃO JOSÉ GOMES EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202290582 JOÃO PEDRO 
BARCELOS NOGUEIRA

JOÃO PEDRO BARCELOS 
NOGUEIRA

EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202272730 JOÃO JOSÉ GOMES CRISTINA TESSAROLO 
TONELLO

EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202272731 JOÃO JOSÉ GOMES MARIA LIDIA FAVA 
TONELLO

EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

202296708
JOÃO CARLOS 

FRANCISCO DOS 
SANTOS

JOÃO CARLOS 
FRANCISCO DOS SANTOS

EXTINTO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO

2022107834 BRENDO RIAN DOS 
SANTOS

RONALDO ELIAS DE 
RAMOS - ESPÓLIO IMPROCEDENTE

2022157729 SÉRGIO LUIZ STRACK SÉRGIO LUIZ STRACK IMPROCEDENTE

2021324551 ADALBERTO TEOTONIO 
DE SOUZA

ADALBERTO TEOTONIO 
DE SOUZA IMPROCEDENTE

2022289600 JULIANA RAFAELA DE 
ALMEIDA CAMARGO

LOTEAMENTO EGYDIO 
ZANI SPE LTDA PROCEDENTE

202275630 JOANA MARTINS 
BURIOLA JOANA MARTINS BURIOLA IMPROCEDENTE

202218049 NADIA MILITANO NADIA MILITANO IMPROCEDENTE

202255557 MARIA HELENA 
GUSMAO DE SOUZA

MARIA HELENA GUSMAO 
DE SOUZA IMPROCEDENTE

202212368 MARIA CLEUSA 
LORIANO DE OLIVEIRA

MARIA CLEUSA LORIANO 
DE OLIVEIRA IMPROCEDENTE

2021351917 MARLENE SILVA MARLENE SILVA IMPROCEDENTE

2021349148 ANTONIA DELFINA DOS 
SANTOS COSTA

ANTONIA DELFINA DOS 
SANTOS COSTA IMPROCEDENTE

2021350856 PAULO EDUARDO 
FERREIRA FONTES

PAULO EDUARDO 
FERREIRA FONTES IMPROCEDENTE

2021350233 NADIA BUISSA 
VILLANOVA NADIA BUISSA VILLANOVA IMPROCEDENTE

2021290603 WALDEMAR DE 
OLIVEIRA FILHO

WALDEMAR DE OLIVEIRA 
FILHO IMPROCEDENTE

202239640 PAULO ROGÉRIO PIRES 
MIRANDA

PAULO ROGÉRIO PIRES 
MIRANDA IMPROCEDENTE

2021258724 JOÃO ROBERTO 
OLIVEIRA JOÃO ROBERTO OLIVEIRA IMPROCEDENTE

2020297629 ALEXANDRE MEDICE 
GOUVEIA

IGREJA ASSEMBLEIA 
DE DEUS MINISTERIO 

JARDIM DE DEUS

15 DIAS PARA 
PROVIDENCIAR 

OS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS

São José do Rio Preto, 27 de outubro de 2022
RAFAEL FABRÍCIO BRUMATO

AGENTE ADMINISTRATIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO

PAULO HENRIQUE PAULETTO SCRIBONI
COORDENADOR EXECUTIVO
UNIDADE DE JULGAMENTO
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro 
Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os 
documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. KLEBER LEANDRO NARCIZO e FERNANDA LIMA VIEIRA, sendo ELE filho de DOMINGOS 
DONIZETI NARCIZO e de VERA LÚCIA NARCIZO e ELA filha de VALTER LIMA VIEIRA e de DEOLIN-
DA MARA PEREIRA VIEIRA;
2. GUILHERME GONÇALVES GABRIEL e LUANE LEME SANT'ANA, sendo ELE filho de 
SILMAR ROSA GABRIEL e de LILIAM REGINA GONÇALVES GABRIEL e ELA filha de JULIO CÉSAR 
SANT'ANA e de ELIANE APARECIDA LEME SANT'ANA;
3. JOÃO DONIZETI GONÇALVES e LUCIANA CIPELLI BARBOSA, sendo ELE filho de JOSÉ 
LUIZ GONÇALVES e de APARECIDA ANTONIA CREPALDI GONÇALVES e ELA filha de FRANCISCO 
DE PAULA BARBOSA e de SELMA CIPELLI BARBOSA;
4. MICHEL PEIXINHO DOS SANTOS e LIGIA KIYOMI OKUBO, sendo ELE filho de JOSÉ 
CARLOS DOS SANTOS e de ELIZABETE FERREIRA PEIXINHO e ELA filha de TOSHIO OKUBO e de 
KIYOCO MURAE OKUBO;
5. RENAN DAVID GOMES RAMALHO e MARIA EDUARDA MOREIRA ALVES, sendo ELE 
filho de MAURO GOMES RAMALHO e de CARLA REGINA BERTOLUCI e ELA filha de MARCOS 
ELIAS ALVES e de ELAINE MOREIRA DA SILVA ALVES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
28/10/2022

Proclamas 
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POSSANI
LUIZ FELIPE

MALDITAS
No dia 1º, terça-feira, o jornalista e ator 
Harlen Felix e o professor e pesquisador 
André Gomes estreiam o Podcast Horas 
Malditas, que poderão ser ouvidos sema-
nalmente, gratuitamente, em três plata-
formas de streaming: Spotify, Amazon Mu-
sic e Google Podcasts. Nesta temporada l, 
intitulada “Vozes Rio-pretenses”, será es-
pecialmente dedicada a escritores de Rio 
Preto, que teve seu projeto contemplado 
na edição 2022 do Prêmio Nelson Seixas, 
da Secretaria Municipal de Cultura.

REVEILLON
Será no Villa Conte o Réveillon da Aldeia 
deste ano. A festa, considerada uma das 
mais efervescentes da região, promete 
reunir as melhores atrações, somando 20 
ao todo, além de um menu de comer de 
joelhos, assinado pelo Buffet Dair de Fa-
ria. Claro que o open bar Premium tam-
bém fará parte do cardápio. Os ingressos 
já estão à venda no site https://linktr.ee/
reveillondaaldeiarp.

MARISA MONTE
Marisa Monte traz a turnê “Portas” à Rio Pre-
to, dia 12 d novembro, no Centro Regional de 
Eventos. Os convites, que já estão disponí-
veis no site https://www.eventim.com.br/
artist/marisa-monte/ e na Carmeli Joalhe-
ria no Riopreto Shopping, variam conforme 
os setores. A entrada para a Arquibancada 
Superior custa R$ 80 meia e R$ 160 inteira. 
A Arquibancada Inferior custa R$ 200, com 
direito a água. Já o Setor Vip, custa R$ 320 
com direito a água, cerveja e refrigerante. E 
o Setor Premium custa R$ 520, também com 
água, cerveja e refrigerante. Vale lembrar 
que as bebidas param de serem servidas no 
início do show.

102 ANOS
No dia 6 de novembro, um domingo, gran-
des nomes do alvinegro estão confirmados 
para um amistoso em uma das comemora-
ções do 102 anos do aniversário da a cidade 
de Balsamo. Os ex-jogadores Biro-Biro, Gui-
na, Dina, Zenon, João Paulo, Batata, Ataliba, 
Nilson, Wladimir, Dagoberto, Índio, Ezequiel, 
Fininho, Roger Guerreiro, Carlinhos Graúna, 
Pingo, Ailton, Hélio Silva e Dinei, vêm para 
abrilhantar a manhã comemorativa, no es-
tádio Municipal Manoel Ferreira. O prefeito 
de Balsamo, Du Lourenço está com sorriso 
largo e promete também, show de Fiduma 
& jeca na praça da cidade.

BOAVENTURA I
O ator e cantor Daniel Boaventura se apre-
senta dia 14, de novembro, véspera de fe-
riado, no Espaço Berrantão, no Parque do 
Peão, em Barretos, a partir das 23 horas. 
O evento conta com dois setores: Mesas 
– divididas nas categorias ouro, prata e 
bronze; e Área Premium. Todos serão em 
sistema de open bar e open food, com as-
sinatura do Buffet Danilo Borges. 

MASSOTERAPIA I
A esteticista e massoterapeuta Sabrina 
Santos, que traz em seu consultório um 
leque de opções para cuidar da beleza fa-
cial e corporal indica a Massagem de Libe-
ração.  Este tratamento consiste na libe-
ração miofascial, que é um procedimento 
que visa amenizar as dores musculares 
causadas por tensão, por meio de pressão 
sobre o local da dor. Realizada manual-
mente ou com o aporte de rolos, e outros 
instrumentos a terapia previne lesões e 
contribui para o tratamento de graves pa-
tologias e musculoesqueléticas.

FICA  A DICA

BOAVENTURA II
As bebidas inclusas são cerveja, caipirinha, 
moscow mule, refri e água. Já a parte de 
alimentação contará com Ilha de Degusta-
ção com entradas e aperitivos e jantar. Os 
ingressos são limitados e já estão à venda 
através dos telefones (17) 9 8154.6477 e (17) 
3324.2562 ou ainda diretamente na sede do 
Buffet Danilo Borges. Os valores são: Mesa 
Ouro, para 6 pessoas é de R$ 2400; Mesa 
Prata, para 4 pessoas: R$1400 e Mesa Bron-
ze – 4 pessoas: R$ 1000. Já o ingresso para 
Área Premium, que tem mesas bistrôs para 
os convidados, sai por R$ 200, por pessoa.

MASSOTERAPIA II
A qualidade de vida do paciente é a princi-
pal obra a ser tratada por Sabrina Santos. A 
Massagem de Liberação melhora as dores. 
O tratamento também pode incluir na mas-
sagem o Infra Vermelho e Bandagem Fun-
cional Tape (Kinésio Taoe), muito usada em 
atetlas para lesões musculares. O trata-
mento dura em cerca de 1 hora, por sessão, 
e pode ser feito uma vez na semana, até 
melhora total. Para mais informações: (17) 
99201-6422 ou @sabrinaesteticaoficial.

luizfelipepossani@hotmail.com

@possani.lfVOTAR COM CONSCIÊNCIA, SEMPRE!

HOMENAGEM
Comemorado no dia 25 de outubro, o Dia do Den-
tista é dedicado a homenagear os profissionais 
brasileiros que zelam cuidados de seus pacientes. 
O Dia do Dentista também é para alertar a impor-
tância dos cuidados com a saúde bucal, a fim de se 
evitar doenças que podem não só afetar os dentes, 
boca, como outras partes do corpo. Nesta edição 
homenageio, ilustrando a coluna com alguns pro-
fissionais que fazem a diferença na sociedade de 
Rio Preto. São eles: Dra. Fernanda Fontão Lupi-
no, Dra. Ana Renno Matos, Dra. Fabiola Crespo e 
os Drs. Arthur Lacerda e Vitor Colombo.

1 - Dil Grande é o idealizado da 5ª edição da Decor 
Show 2022, que será realizada de 9 a 13 de novem-
bro, na Ilha do Pescador em Votuporanga. É a maior 
feira de moveis, decoração, paisagismo, autos, 
náuticos e varejo da região (foto: Arquivo)
2 – Fabiano Mazza e Aline Melise festejaram o 3º 
aniversário da pequena Sophia no Buffet Festaria 
(foto: Arquivo)

3- Daniela Zancaner em coquetel chique no Riopre-
to Shopping (foto: Ricardo Boni)

4 - Araguaí Garcia entre convidados de evento con-
corrido (foto: Ricardo Boni)
 
5 – As amigas Ilna de Jorge e Lourdes Santos em 
noite badalada em shopping de Rio Preto (foto: Ri-
cardo Boni)
 
6- O ator e diretor Gustavo Bechara em concorrido 
evento (foto: Ricardo Boni) @clinicafontao

R. Antônio de Godoy, 4994 -
Nova Redentora

(17) 98169-5552

.Estética Corporal

.Estética Facial

.Limpeza de Pele

.Peeling Ultrassônico

.Dermopuntura

.Auriculoterapia

.Terapia com Cristais
Florais de Bach
.Liberação Miofacil
.Acupuntura
.Massoterapia
.Reike

(17) 99201-6422
@sabrinaesteticaoficial

A única original, o resto é imitação
ESTAMOS ATENDENDO

PELO WHATSAPP
(17) 98101-8481

Rua General Glicério, 2874 Centro

A Dra. Fabiola Crespo é especialista em Endodontia, e atende 
na Clínica Clear Odontologia (foto: Arquivo)

A Dra. Fernanda Fontão Lupino é especialista em 
Implantodontia, Prótese sobre Implante, Prótese 
Odontológica Hospitalar e Harmonização Oro 
Facial, e atende na Clínica Fontão (foto: Arquivo)

Os Drs. Arthur Lacerda e Vitor Colombo são especialistas em 
Ortodontia, e atendem no Instituto do Sorriso (foto: Arquivo)

A Dra. Ana Renno Matos é especialista 
em Ortodontia, Odontologia Hospita-
lar e Harmonização Oro Facial, e aten-
de na Clínica Fontão (foto: Arquivo)
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