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CEPA DE MANAUS

Saúde confirma duas variantes do
coronavírus circulando em Rio Preto

HB abre vagas
e fala de
custos para
manter leitos

“Esclarecemos que o valor
que recebemos é pela diária
(profissionais, medicamentos,
oxigênio, etc). A montagem de
cada leito (cama, monitor, respirador, bomba de infusão e etc)
é feita com recursos próprios,
variando de 140 a 220 mil reais
por leito, de acordo com a complexidade. As doações e repasses
que ocorreram no ano passado,
tanto dos órgãos públicos como
privados não têm ocorrido mais”,
diz a nota.
Pág.A5

Pai e filho são
flagrados em
vídeo atirando
em ajudante
Policiais militares abordaram o pai e o filho depois
de identificarem que o carro
estacionado ao lado de sua
residência tinha a mesma placa do veículo que apareceu no
vídeo que foi encaminhado em
um grupo no whatsapp dias
atrás, onde foi documentado
três pessoas em uma caminhonete atirando em direção
ao ajudante de pintor. Pág.A4

Pizzaiolo usa
rede social
para vender
LSD a clientes
Segundo a confissão do
investigado, ele foi contatado
pelo WhatsApp para vender
a droga para um morador
de um condomínio no bairro
Residencial Macedo Teles. O
pizzaiolo acrescentou que as
negociações são geralmente
realizadas por um grupo no
Facebook.
Pág.A4

Thiago PASSOS

Novas regras permitem cliente levar lista de compras até supermercado e agendar retirada

Cliente pode levar lista de compras
até supermercado e agendar retirada
Pág. A2
Arquivo DHOJE

Segundo a
Secretária
de Trãnsito,
número de
passageiros
caiu mais da
metade desde
o retorno dos
ônibus
segunda-feira

Lockdown derruba número de
passageiros de ônibus pela metade
Pág. A2
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CONSUMO

Procon de Rio
Preto pede que
Serasa suspenda inclusão de
inadimplentes
no cadastro.
Pág.A2

A Secretaria de Saúde
emitiu uma nota nesta terça-feira (23) informando que
duas variantes da Covid-19
foram confirmadas em Rio
Preto. Segundo a nota, o
Instituto Adolfo Lutz analisou
duas amostras do município
e confirmaram as variantes
P1, considerada preocupante, e outra da linhagem B1.
A variante P1 foi identificada
pela primeira vez no Brasil no
início do mês de janeiro em
Manaus.
Pág.A5

TJ suspende lei
que cria auxílio
municipal a
empreendedor
A desembargadora Cristina
Zucchi suspendeu a lei de
autoria do vereador Anderson
Branco (PL) que tratava da
concessão de auxílio emergencial aos empreendedores
municipais, cujas atividades
tenham sido cessadas integralmente em virtude dos impactos sociais e econômicos
da pandemia.
Pág.A3

Partido vai enfrentar
dificuldade para
formar chapa,
diz Pauléra
Pág. A3

STF cassa liminar
que permitia
advogado circular
na rua sem multa
O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, suspendeu a
liminar concedida na última
segunda-feira pelo Tribunal de
Justiça, que autorizava o advogado David Viana Tedeschi
de transitar livremente pelas
ruas de Rio Preto sem ser
multado.
Pág.A
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ARTIGO

A vida não termina
no calvário!

Chegamos a uma das mais importantes semanas para o cristianismo,
a Semana Santa, a “Semana Maior”,
a “Semana das semanas”, ousaria eu
dizer. Mas como celebrar o mistério da
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus
nas atuais circunstâncias?
A questão que se repete: os filhos
de Deus sempre fizeram festa após
duras provas, momentos complicados.
E hoje, nós somos convidados a fazer
essa experiência na Semana Santa,
que culmina com a Páscoa, o principal
evento, o coração da fé cristã. Toda
vida de Jesus Cristo foi de entrega,
doação, amor e misericórdia.
A Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém e é saudado
pelo povo como rei. Foi a única vez que o Senhor permitiu ser
honrado, e que lição bela deu ao permitir tal ação do povo. Ele
permitiu ser saudado, honrado e aclamado sobre um burrinho.
Jesus não entrou de maneira majestosa, não emprestou um cavalo
ou uma carruagem do rei Herodes. Ele não entrou pelas ruas da
cidade antiga com pompas, afinal, seu reinado nunca foi assim.
Desde seu nascimento, Jesus veio pobre, humilde; cresceu no
escondimento de Nazaré e, somente depois, aos 30 anos, iniciou
sua vida pública. No entanto, continuava a exercer o ministério
de forma humilde e misericordiosa.
A Semana Santa inicia com a entrada de Jesus em Jerusalém
e termina com a Ressurreição. Mas no meio temos a Paixão do
Senhor. Nessa semana, a liturgia fala das perseguições que Jesus
sofreu, das traições, de sua solidão, do sentimento de abandono,
da morte e da vida. Na quinta-feira Santa temos a Missa da Ceia
do Senhor, conhecida como celebração do “Lava-pés”, na sexta-feira a celebração da Paixão do Senhor e na vigília do sábado
a Páscoa do Senhor.
Teremos uma grande e importante semana, uma grande festa,
mas ainda num cenário complicado de saúde pública. Que desafio! Que tempo vivemos! Viveremos mais uma Semana Santa
semelhante à do tempo de Jesus. Brigas políticas, divisões no
meio religioso e pessoas que estão assistindo tudo, algumas
apreensivas e outras com indiferença.
Se viveremos mais uma Semana Santa aos moldes da primeira, nada de desespero por causa disso, vivamos com fé. Pois
Jesus venceu o mal na obediência ao Pai. Sim, a Vida vence a
morte, a Esperança vence o desespero, e a confiança renasce
frente ao medo.
Por fim, nada de desânimo! Entremos na Semana Santa, aliás
parece que nossa vida é uma Semana Santa, não é? Entremos
com Jesus em Jerusalém (nossa casa, nosso trabalho). Como
Ele, ora somos aclamados e ora somos injuriados… Entremos
na Jerusalém do nosso coração, na confusão que muitas vezes
ali está presente, mas como Jesus, foquemos na vontade do
Pai, Ele está conosco! Entremos em Jerusalém com Jesus e por
Jesus, e vamos imitá-lo.
Nesta Semana Maior, mesmo à distância ou não, participe
com muita fé das celebrações. No domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa escutaremos a narração do caminho do calvário
de Jesus. Convido você a se colocar no lugar dele e pedir a Deus
a graça de responder às maldades e adversidades como Ele. No
atual calvário que vivemos, olhemos para Jesus e vamos nos
levantar das quedas, consolar os desesperados e perdoar os que
nos fazem mal.
No calvário da vida, vamos imitá-Lo na obediência, no amor,
no sacrifício por amor ao Pai. Viveremos assim a melhor Semana
Santa, a melhor Páscoa, porque a vida não termina no calvário
e nem no sepulcro. A vida em Cristo é eterna!
* Padre Marcio Prado, natural de São José dos Campos
(SP), é sacerdote da Comunidade Canção Nova e autor dos
livros “Entender e viver o Ano da Misericórdia” e “Via-sacra
do Santuário do Pai das Misericórdias”, pela editora Canção
Nova. Twitter: @padremarciocn

COTIDIANO

A PARTIR DE HOJE

Agora, cliente pode levar lista
de compra até supermercado e
agendar retirada; veja mudanças

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

A prefeitura de Rio Preto,
divulgou nesta terça-feira uma
normativa para esclarecer os
estabelecimentos comerciais
como serão os atendimentos
drive thru, delivery e as atividades médicas e serviços da
construção civil.
O documento é assinado
pelo Procurador Geral do Município, Luís Roberto Thiesi, pelo
secretário de Saúde, Aldenis
Borin, e pelas integrantes do
Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus, Mirian Wowk
e Diene Heiri Longhi Trajano.
Os estabelecimentos que
possuem autorização para retirada (take away) e que utilizam
provisoriamente as áreas de
estacionamento para realização de atendimento dentro
dos veículos (drive thru) estão
autorizados a atender somente
para pagamento e entrega.
Já os pedidos devem ser
realizados previamente por
meio remoto e agendado o
horário para retirada. No caso
de pessoas que não possuem
acesso ao meio remoto podem
se deslocar ao estabelecimento
para entrega da lista de merca-

dorias já elaborada, retirando
posteriormente em horário
agendado, sendo proibida a
permanência no local.
A prefeitura esclarece que
os atendimentos médicos imprescindíveis são aqueles serviços cujo atendimento ao
paciente, inclusive nos consultórios, se faz necessário para
prevenir o agravamento das
condições de saúde do paciente, sendo aqueles considerados
inadiáveis para o período de
lockdown, devendo o profissional utilizar a classificação
de risco do paciente, que deve
ser considerada através da
gravidade clínica, potencial de
risco, agravos à saúde e o grau
de sofrimento do paciente.
Os serviços emergenciais
para a construção civil são
aqueles inadiáveis para o período do lockdown, assim considerados aqueles que possam
causar danos irreparáveis ao
imóvel ou a obra; possam causar prejuízo devido à deterioração de materiais existentes;
alojam os próprios colaboradores evitando deslocamentos ou
mobilização e desmobilização;
e cujos reparos se faz necessário para manutenção das condições mínimas de habitação.

Arquivo DHOJE

Clientes podem levar lista de compras ao supermercado
e agendar entrega

Pedidos delivery acumulam dois dias
Thiago PASSOS

O diretor regional da APAS
(Associação Paulista de Supermercados), José Luís Sanches
decidiu paralisar as operações
da rede de lojas do supermercado JJ devido ao alto volume
de pedidos através do delivery
e de retiradas drive trhu.
As lojas seguem fechadas
até autorização da prefeitura
para o recebimento de consumidores presencialmente.
Inicialmente as restrições estipuladas pelo prefeito Edinho
Araújo (MDB) estão em vigor
até o dia 31 de março, quando
finaliza o período de lockdown
decretado em 17 de março.
Com a decisão, na tarde
desta terça-feira os funcioná-

RIO PRETO

rios do supermercado estavam
finalizando as entregas dos
pedidos realizados no início da
semana. “Estou entregando o
que peguei na segunda, não
existe alternativa para manter
as operações em funcionamento, estou paralisando as
atividades até autorização para
receber os clientes novamente, pois estamos sendo muito
cobrados, pelos fiscais e pelos
consumidores, estamos muitos
desgastados com o delivery,
então vamos fechar”, declarou.
O efeito em cascata, não
é descartado pela APAS, que
orientou seus associados a
manterem as operações enquanto tiverem condições mínimas de atender os clientes.
“A gente não pode evitar que

Guilherme BATISTA

o associado feche sua loja, o
que estamos pedindo é que o
supermercado se esforce ao
máximo para atender a população, pois são essas pessoas
que mais sofrem, que estão
diariamente nos estabelecimentos, então aqueles que
não estão conseguindo, que

não conseguiram fecharam as
portas para não desrespeitar
o consumidor, e não ficar
exposto ao risco de multas e
cobranças das autoridades
municipais”, afirmou o gerente
de relações institucionais e de
comunicação da APAS, Rodrigo
Marinheiro.

TRANSPORTE COLETIVO

Procon pede para suspender
inclusão de inadimplentes
Vinicius LIMA

O Procon de Rio Preto enviou ofício ao Serasa Experian
nesta segunda-feira (22) solicitando a suspensão da inclusão
de novos nomes no cadastro de
negativados. O órgão de proteção ao crédito é responsável
pela manutenção e acesso à
lista de consumidores com pendências provocadas por falta de
pagamento junto a empresas
varejistas.
No documento, o diretor do
órgão Jean Dornelas alega que
o momento é de emergência e
que a limitação no crédito das
famílias poderia gerar dificuldades para os consumidores
retomarem a rotina ao final do
período mais crítico da pan-

Jornal

O órgão de
proteção ao
crédito é
responsável pela
manutenção e
acesso à lista de
consumidores
com pendências
demia.
“Essas famílias vão precisar
de acesso ao crédito bancário,
por exemplo, para se reerguerem de forma natural e digna.
É inegável que a situação pandêmica desequilibrou as contas
das famílias”, explicou Dornelas.
No final de 2020, Rio Preto
contava com 50.608 pesso-
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as inadimplentes e R$ 72,1
milhões em dívidas, segundo
levantamento da Acirp (Associação Empresarial e Comercial
e Empresarial de Rio Preto). A
faixa etária mais comum entre
os devedores era entre os 40
e 50 anos, com as mulheres
aparecendo em maior quantidade que os homens. A maioria
das dívidas está entre R$ 500
e R$ 1.000.
O pedido é para que a suspensão dure pelo menos 30
dias, começando a valer no
próximo dia 31, e que recaia
também sobre inscrições ocorridas desde 16 de março – data
de início do lockdown em Rio
Preto. A entidade terá, pelo
ofício, prazo de cinco dias para
responder à solicitação.
Cidades da região e Distrito
onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady
Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça,
Mirassol, Mirassolândia,
Monte Aprazível, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba,
Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista

Número de passageiros em ônibus
cai mais da metade, afirma Trânsito
Da REPORTAGEM

O lockdown em Rio Preto
fez cair para menos da metade o índice de ocupação no
sistema de transporte coletivo
urbano da cidade. É o que
apontam os dados do sistema
de bilhetagem dos ônibus, que
é monitorado diariamente pela
Secretaria de Trânsito, Transportes e Segurança.
Apesar da expressiva diminuição no número de passageiros, a oferta de linhas e rodadas
foi mantida no nível praticado
antes da pandemia. São 80
linhas com a mesma quantidade de partidas e chegadas de
fevereiro de 2020.
o transporte público foi
retomado em Rio Preto nesta
segunda-feira, 22, após cinco
Preço da assinatura
impresso
Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00
Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00
Trimestral:
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00
Vendas avulsas:
R$ 1,50

dias de paralisação total imposta pelo lockdown, medida emergencial adotada pelo município
diante da alta ocupação nos
leitos de UTI, provocada pela
pandemia da Covid-19.
Nesta segunda, as linhas
do transporte urbano registraram 20.984 embarques. Esse
total representa uma queda de
51,09% na comparação com
o registro da terça-feira da
semana passada, 16, – último
dia antes do lockdown – quando
42.907 utilizaram o sistema.
Essa é a segunda grande
queda no número de usuários
registrada apenas no mês de
março. No primeiro dia do
mês, o índice de ocupação era
de 60.971, nível que registrou
quedas diárias até chegar a
46.117 no dia 15 de março,

primeiro dia da fase vermelha
emergencial – declarada pelo
governo do Estado.
Antes da pandemia, o sistema transportava, em média,
93 mil passageiros nos dias
úteis – de segunda a sexta-feira.
“A oferta foi mantida (nestas segunda) para obedecer o
decreto a respeito do distanciamento e da proibição de
passageiros em pé. Agora nós
seguimos monitorando o sistema para analisar se há necessidade de adequações como
inclusão e corte de horários
ou até oferta de ônibus extras,
como ocorreu nesse primeiro
dia”, destacou o Secretário
de Trânsito, Transportes e Segurança de Rio Preto, Amaury
Hernandes.
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ADIN

TJ suspende lei que cria auxílio
municipal a empreendedores

Thiago PASSOS
redacao@dhoje.com.br

A desembargadora Cristina
Zucchi suspendeu a lei de autoria do vereador Anderson Branco
(PL) que tratava da concessão
de auxílio emergencial aos
empreendedores municipais,
cujas atividades tenham sido
cessadas integralmente em
virtude dos impactos sociais e
econômicos da pandemia de
COVID-19.
“Defiro a concessão da liminar, eis que reputo presentes,
numa apreciação inicial, os
requisitos necessários e suficientes para tanto, mormente
pela existência de elementos a
indicar que a lei guerreada invadiu a esfera de competência privativa do Poder Executivo, bem
como pelo potencial impacto
no erário municipal”, destacou
a magistrada.
A desembargadora descreveu que no pedido, o prefeito
Edinho Araújo (MDB) ressaltou
que a iniciativa parlamentar
“viola o Princípio da Separação dos Poderes ao interferir
nas esferas do planejamento,
organização e direção dos atos
de gestão afetos ao Poder
Executivo, viola o princípio da
razoabilidade e viola o princípio
da legalidade, ao criar benefício
fiscal por meio de lei genérica,

sem a indicação de recursos
para atender os novos encargos”, ressalta.
Essa é a segunda legislação suspensa pelo Tribunal de
Justiça de autoria do vereador
Anderson Branco relacionada
a concessão de auxilio emergencial. No início de março o
desembargador Claudio Antônio

Soares Levada havia suspendido
legislação similar, que concedia
auxilio emergencial para transportadores escolares.
Na ocasião o magistrado afirmou que a iniciativa do vereador
teria extrapolado suas competências, aparentando constituir
ato de gestão, que é competência exclusiva do prefeito.

pública decorrente da condição de vulnerabilidade social
aguda em razão da pandemia
Covid-19 no município de São
José do Rio Preto”, detalha.
O parlamentar segue relatando que o destina-se ao pagamento de auxílio financeiro
emergencial temporário aos
segmentos da população que
se encontram em situação de
pobreza e extrema pobreza.
Caso aprovado, “auxílio
financeiro emergencial será
pago mensalmente pelo período de seis meses ou enquanto perdurar a situação de
emergência ou de calamidade
pública decorrentes de crise
sanitária declarada por órgãos
competentes, e atenderá todas as famílias em situação de
pobreza e de extrema pobreza
inscritas no Cadastro Único
da Assistência Social”, diz o
vereador no projeto.
Os beneficiados seriam
famílias com renda per capta

mensal inferior ou igual a 25%
do valor correspondente ao
salário mínimo nacional vigente; Família monoparental
(quando apenas uma pessoa
assume a parentalidade de
outra); Famílias que tenham
composição familiar de 0
a 18 anos; e Famílias com
gestantes ou nutrizes.
O projeto estipula que o
auxílio emergencial será pago
no valor de até R$ 450,00
sendo, R$ 150 para as famílias que tenham um filho, R$
300 para as famílias que tenham entre dois ou três filhos
e R$ 450 para as famílias que
tenham quatro ou mais filhos.
A seleção dos beneficiários
ocorrerá através da Secretaria Municipal de Assistência
Social realizará mutirão para
atendimento e cadastro da
população que se enquadre
na proposta e que ainda não
se encontra na base do Cadastro Único.

Frente Parlamentar vai ouvir
novamente secretários

Em reunião virtual realizada com a participação
dos coordenadores da Frente
Parlamentar de Combate à
COVID-19, o presidente da
Câmara, Pedro Roberto (Patriota), definiu os rumos dos
trabalhos para os próximos
dias.
De acordo com Pedro
Roberto ficou decidido que
serão convidados para participar de reuniões os secretários da Saúde, Aldenis
Borin, da Assistência Social, Helena Marangoni e
da Fazenda, José Martinho
Ravazzi, acompanhado de
técnicos responsáveis pelas
finanças da Secretaria de
Saúde A sabatina será nesta
quarta-feira,a partir das 16h.
Com o Secretário de Saúde, os vereadores pretendem
esclarecer sobre as medidas emergenciais que estão

redacao@dhojeinterior.com.br

O presidente do PP, vereador Paulo Pauléra (foto), informou
que a orientação da executiva estadual do partido é para os diretórios municipais viabilizem nomes, a fim de disputar as eleições,
em 2022, para deputado estadual e federal. Se não for alterada a
lei que proíbe coligação nas eleições proporcionais, o pepessista
diz que será difícil formar chapa para disputar principalmente
cadeiras na Assembleia. “Os partidos vão ter dificuldades para
montar chapas”, prevê, acrescentando que o problema maior é
conseguir 30% de mulheres para preencherem as vagas. Apesar
de existirem tratativas na Câmara Federal propondo a volta das
coligações, Pauléra acha difícil porque não há tempo hábil para
fazer a alteração na lei.

Projeto é de autoria do vereador Anderson Branco

SABATINA

Thiago PASSOS

por Venâncio de Mello

Difícil formar chapa

Projeto cria outro auxílio
para município pagar

O vereador João Paulo Rillo (PSOL) apresentou
projeto de Lei instituindo
o Programa Renda Básica
de Cidadania Emergencial
para auxiliar as famílias de
trabalhadores em situação
de vulnerabilidade devido à
pandemia.
A proposta, também prevê
a vinculação da utilização do
auxílio no comércio local para
fortalecer o segmento, prejudicado pelas necessárias
medidas de restrição.
“Garantir dignidade humana e fortalecer a economia da
cidade é dever de um governo
municipal que cuida da sua
gente”, relata o vereador.
O projeto, em seu artigo
1º, institui o “Programa Renda Básica de Cidadania Emergencial para enfrentamento
da pobreza, extrema pobreza
e do estado de calamidade
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Divulgação

NOVO

Thiago PASSOS

A-3

sendo implementadas pelo
município durante a fase de
agravamento do vírus em
Rio Preto. Já com Helena
Marangoni, os parlamentares
querem informações sobre os
planos da pasta para atender
a demanda de famílias em
situação de vulnerabilidade
social.
Já dentro do eixo da economia, os vereadores querem
informações do Secretário
da Fazenda e dos técnicos
da Secretaria Municipal de
Saúde responsáveis pela
gestão financeira da pasta,
referentes aos investimentos
feitos pelo município desde o
início da pandemia, no combate à doença, bem como
as destinações dos recursos
recebidos pelos Governos
Estadual e Federal. Também nesse aspecto, saber se
houve outros tipos de investimentos nas demais áreas
da administração pública,

como a Assistência Social,
por exemplo.
O presidente do legislativo
não informou as datas das
reuniões, que serão agendas
com os secretários e serão
realizadas através da internet.
O vereador Celso Peixão
(MDB), que é presidente da
Comissão Permanente de
Saúde do legislativo, utilizou
suas redes sociais para pedir
explicações sobre a utilização
dos recursos encaminhados
pelos governos Federal e
Estadual para combate ao
covid-19. “Fiz um oficio e
também um requerimento e
vou protocolar na secretaria
de Saúde pedindo explicações sobre os recursos destinados pelo governo federal
e estadual sobre os recursos
destinados para combate ao
coronavírus, quanto foi repassado para nossa cidade,
mas principalmente onde foi
utilizado”, relatou.

O vereador Anderson Branco
lamentou a decisão do Tribunal
de Justiça e cobrou ações efetivas para garantir a sobrevivência
dos trabalhadores. “Eu lamento
a falta de sensibilidade do Tribunal que nesse momento deveria
obrigar o estado e os municípios
a ficarem próximos da população”, lamentou.

DIA 1

Câmara retorna
sessões em abril

Thiago PASSOS

O presidente da Câmara,
Pedro Roberto (Patriota) anunciou terça-feira que as sessões
ordinárias do legislativo serão
retomadas no dia 1º de abril,
quinta-feira, de forma remota.
A decisão foi tomada em
reunião virtual com a participação dos integrantes da mesa
diretora, e contou com a participação dos vereadores Renato
Pupo (PSDB), Karina Caroline
e (Republicanos), Robson Ricci
(Republicanos), além de servidores das Diretorias Geral, Jurídica,
Legislativa e Administrativa.
Na reunião os vereadores
decidiram que o protocolo de
documentos será aberto nesta
quarta-feira, sendo liberada a
presença somente um assessor
por gabinete pra realizar o protocolo de projetos e demais documentos. Os demais servidores
do legislativo seguem suas atividades em home office, enquanto
que a diretoria jurídica continua
a disposição dos vereadores,
também de forma remota.

STF

Liminar que liberava
advogado de multa do
lockdown é cassada
Thiago PASSOS

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, suspendeu a liminar condida
na última segunda-feira pelo desembargador Souza Meirelles do
Tribunal de Justiça, que autorizava
o advogado David Viana Tedeschi
de transitar livremente pelas ruas
de Rio Preto sem ser importunado
por Fiscais da Vigilância Sanitária,
Guarda Municipal ou Policia Militar. O ministro atendeu pedido
apresentado pela Procuradoria
Geral de Justiça.
Em sua decisão, Fux ressalta
que a decisão restabelece a integra do decreto do prefeito Edinho
Araújo (MDB) que instituiu lockdown no município até o próximo
dia 31. “Suspendo cautelarmente
os efeitos da decisão liminar
proferida nos autos do Habeas
Corpus preventivo nº 205894951.2021.8.26.0000, em trâmite
no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, de modo a restabelecer a plena eficácia do Decreto
nº 18.861, de 16 de março de
2021, do Prefeito de São José
do Rio Preto/SP. Comunique-se
com urgência. Após, notifique-se
o autor do habeas corpus na
origem para manifestação. Na
sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da
República. Publique-se”, afirmou
o magistrado.

Prazo

O contador eleitoral Paulo
Neto infirmou que cada partido
poderá lançar no Estado de
São Paulo até 141 candidatos
a deputado estadual, e no máximo 105 para federal. O mínimo de candidatos permitido é
de 50% das vagas. Paulo Neto,
que é presidente do PSC, diz
ainda que o Congresso tem até
setembro para alterar a lei. “Se
não mudar a lei para voltar as
coligações proporcionais, fica
difícil (lançar chapa completa)”, concordou.

Barreira
A proibição das coligações
para disputar eleições proporcionais – deputados federal,
estadual e para vereador –
passou a valer nas eleições
de 2020. O objetivo maior da
cláusula de barreira é eliminar
partido nanico que não atinja
um percentual de votos necessário para ter representante no Parlamento – na Câmara
Federal, na Assembleia ou na
Câmara de Vereadores. Especialistas da área defendem a
manutenção da lei.

Retoma
A Mesa Diretora da Câmara, sob o comando do presidente Pedro Roberto Gomes
(Patriota), decidiu que as
sessões da Câmara serão retomadas a partir de 1º de abril,
no sistema remoto, com restrições, por causa da pandemia.
O protocolo de documentos,
que estava suspenso, volta a
funcionar a partir de hoje para
os vereadores apresentarem
suas propostas. As atividades
da Casa foram suspensas por
causa do lockdown.

Circular

Pelo número de pessoas
que estava circulando ontem
pela avenida Danilo Galeazzi,
que dá acesso ao bairro João
Paulo II, um leitor da coluna disse que o lockdown já
acabou naquela região. Sem
fiscalização, as pessoas se
esquecem que é momento de
ficar em isolamento social para
frear o avanço da covid-19. “A
GCM fica concentrada vigiando
o centro e esquece os bairros”,
observou o leitor. A GCM, portanto, tem que circular!

Fanfarrão
O ministro Luiz Fux, do STF,
derrubou liminar ontem, a pedido da Procuradoria-Geral de
Justiça (PGJ), que entrou com
recurso para suspender decisão do desembargador José
Roberto de Souza Meirelles,
do TJ, que concedeu a autorização para um advogado de
Rio Preto passear, sem correr
risco de ser multado, em Rio
Preto, em pleno lockdown.
O diabo que ele poderia se
contaminar ou infectar outras
pessoas. É um fanfarrão!

Danos sociais
A pedido do Ministério
Público, o Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca
de Joaquim Távora, norte do
Paraná, determinou, por meio
de liminar, que um homem
infectado por covid-19 se
mantenha isolado. O cidadão
havia sido orientado pelos
profissionais da área da saúde
para se manter isolado até receber alta médica, porém, foi
visto em um supermercado.
Pelos danos sociais causados,
ele foi multado em R$ 10 mil.

Acionar MP
Celso de Oliveira (MDB, foto), o Peixão, enviou ofício ao
Departamento Regional de Saúde (DRS-15) reivindicando ao
governo do Estado os leitos do Hospital João Paulo II para o
tratamento de pacientes com covid-19. O vereador disse que
ainda não recebeu informação, se existe a possibilidade de os
70 leitos serem liberados. Se não receber nenhuma reposta até
o fim desta semana, Peixão diz que vai acionar o Ministério Público com o objetivo de pedir a interferência da Justiça no caso.
Sobre os pacientes atendidos no hospital, nesta fase aguda pelas
infecções da covid-19, só seriam acolhidos os casos de urgências. “Os atendimentos de casos que não são graves poderiam
ser postergados”, conclui.
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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Pai e filho são flagrados em vídeo
atirando contra ajudante de pintor

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Um construtor de 44 anos
e seu filho, um estudante de
19 anos, são investigados
por tentativa de homicídio
de um ajudante de pintor
de 31 anos. O caso ocorreu
nesta segunda-feira (22) às
11h30, em Rio Preto.
Policiais militares abordaram o pai e o filho depois
de identificarem que o carro
estacionado ao lado de sua
residência tinha a mesma
placa do veículo que apareceu no vídeo que foi encaminhado em um grupo no
whatsapp dias atrás, onde foi
documentando três pessoas
em uma caminhonete atirando em direção ao ajudante
de pintor.
Ao serem interrogados sobre o vídeo o estudante confessou ter atirado na vítima
e que logo após o ocorrido
ele jogou a arma no “linhão”
por medo de ser preso. Já o

construtor afirmou que foi à
casa de um cliente cobrar
uma divida e que o ajudante
o teria agredido com um pedaço de pau, sendo o motivo
para os disparos.
Os investigados foram
levados para a Delegacia
Policial onde foi registrado
o boletim de ocorrência e
encaminhado o vídeo como
prova. O caso será apurado
pelo 7º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Caso será
investigado pelo
7º Distrito Policial,
após vídeo permitir
identificação dos
acusados

TRÁFICO ONLINE

Arquivo DHOJE

PM vai separar
briga e acaba
agredido com rodo
Da REDAÇÃO

Um policial militar de 30
anos foi agredido com um rodo
por um funcionário público de
38 anos durante uma abordagem. O fato ocorreu nesta
segunda-feira (22) às 22h, em
Rio Preto.
De acordo com o boletim de
ocorrência, o policial foi acionado após uma denúncia, porém
no caminho se deparou com o
funcionário ameaçando um agricultor de 62 anos com um rodo.
Ao tentar aborda-lo notou que o
agressor parecia estar alterado.
O funcionário público resistiu
e não quis entregar seus documentos, passando a agredir
o policial com o rodo. Depois,
sozinho, começou a bater e
esfregar sua própria cabeça no
chão.
As vítimas foram levadas
para a UBS Vila Toninho para
atendimento médico e encaminhadas para a Central de
Flagrantes para o registro do
boletim de ocorrência. Por estar alterado não foi apurada a
versão da história do agressor.
O agricultor, que também
teve sua casa danificada durante
a discussão, foi orientado sobre
suas possibilidades de ações
penais contra o agressor.
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Pizzaiolo confessa comprar e vender droga em grupo do Facebook
Da REDAÇÃO

Flagrante feito pela Polícia Militar

OCORRÊNCIA

Um pizzaiolo foi detido
por PM, por estar tráfico da
droga alucinógena NBOMe,
que substitui o LSD. O fato
aconteceu nesta segunda-feira às 14h na Rua Fausta
Collus de Carvalho, em Rio
Preto.
De acordo com as informações fornecidas, po-

liciais militares estavam
em patrulhamento quando
notaram um comportamento suspeito do pizzaiolo que
estava em pé ao lado de
sua moto. Ao aborda-lo e
revista-lo foram encontradas 15 pequenas porções
de NBOMe embaladas em
papel alumínio.
Segundo a confissão do
investigado, ele foi contata-

do pelo WhatsApp para vender a droga para um morador
de um condomínio no bairro
Residencial Macedo Teles I
pelo valor de R$350, o pizzaiolo acrescentou que as
negociações são realizadas
por um grupo no Facebook,
onde ele compra a droga e a
revende. O morador não foi
identificado.
O suspeito foi levado para

delegacia onde comentou
que está passando por
dificuldades financeiras e
que mesmo sendo assalariado decidiu vender os
entorpecentes para ajudar
no pagamento do aluguel.
A droga foi apreendida e
encaminhada a perícia para
a investigação do caso.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

APÓS PERSEGUIÇÃO

MADRUGADA

PM prende soldador com revólver sem registro
Grupo incendeia e
como um revolver
abandona carro na rua Um soldador de 32 anos identificado
quebrado. Ao ser interrogado
sobre o porte, o suspeito inDa REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Policiais militares foram
acionados durante a madrugada por uma denúncia
informando que um carro
estaria pegando fogo. O caso
aconteceu nesta segunda-feira à 1h40 na Rua Pedro
Góes, em Rio Preto.
segundo a denúncia, quatro desconhecidos estacionaram o carro, de modelo cor-

sa, e incendiaram o veículo,
fugindo em seguida.
Após cessar o incêndio, a
PM encontrou o registro do
proprietário do veículo, não
havendo queixas de roubo ou
furto. O Corsa foi guinchado
até o pátio da cidade de
Cedral.
O caso será investigado
pelo 2º Distrito Policial de Rio
Preto. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

FALECIMENTOS
VALDIR ALVES FILHO – Falecido aos 36 anos de idade, natural de
Solteira/SP, era solteiro. Seu sepultamento deu-se no dia 23/03/2021
às 15:30. Saindo seu féretro do
velório Capelas Prever Rio Preto
para o cemitério São João Batista.
JOSÉ TAINO – Falecido aos 82
anos de idade, natural de Catanduva/SP, era viúvo. Deixou seus ﬁlhos
Simone Aparecida, Luis Gustavo.
Seu sepultamento deu-se no dia
23/03/2021 às 09:30. Saindo seu
féretro do velório direto para o
cemitério São João Batista.
EVERALDO APARECIDO FERREIRA – Falecido aos 43 anos de
idade, natural de Rio Branco/MT,
casado com Viviane Cristina da
Silva Ferreira. Deixou seus ﬁlhos
Victoria Mariana, Victor Hugo (falecido). Seu sepultamento deu-se no
dia 23/03/2021 às 09:00. Saindo
seu féretro do velório direto para o
cemitério São João Batista.
IVANIR BAZAN TAKAHASHI
– Falecida aos 66 anos de idade,
natural de Votuporanga/SP, era
casada com Jogi Takahashi. Deixou seus filhos Analu, Rogerio.
Seu sepultamento deu-se no dia
23/03/2021 às 10:00. Saindo seu
féretro do velório Jardim da Paz
para o cemitério Parque Jardim
da Paz.
ARLENE BRUNO PERES – Fa-

lecida aos 69 anos de idade, natural
de Lins/SP, era divorciada. Deixou
seus ﬁlhos Ana Carolina, Fernanda,
Luis Gustavo. Seu sepultamento
deu-se no dia 23/03/2021 às 15:00
Saindo seu féretro do velório Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
São João Batista.
PAULO LOURENÇO MACHADO
– Falecido aos 77 anos de idade,
natural de São Francisco de Sales/
MG, era casado. Seu sepultamento
deu-se no dia 23/03/2021 às 10:30.
Saindo seu féretro do velório direto
para o cemitério Parque Jardim da
Paz.
LUIZ MACHADO – Falecido aos
84 anos de idade, natural de Ipiguá/
SP, casado com Amaide Maciel
do Carmo Machado. Deixou seus
ﬁlhos Luiz Eduardo Machado, Tania
Marcia Machado, Claudia Regina
Machado, Silvio Roberto Machado.
Seu sepultamento deu-se no dia
23/03/2021 às 16:00. Saindo seu
féretro do velório Capelas Prever
Rio Preto para o cemitério Parque
Jardim da Paz.
TEREZA MARCIA DA SILVA
– Falecida aos 74 anos de idade,
natural de Vertentes/PE, era viúva.
Deixou seus filhos José Carlos,
Gyselia, Marcylia, Golbery, Vanessa. Seu sepultamento deu-se no
dia 23/03/2021 às 13:00. Saindo
seu féretro do velório Ercilia para o
cemitério São João Batista.

foi detido, por policiais militares, portando um revolver.
O caso aconteceu na última
segunda-feira (22) às 16h30
na Rua Antônio Pessina, em
Rio Preto.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policias estavam
em diligência quando se
aproximaram de um carro
que logo em seguida realizou
uma manobra brusca para
fugir do local, que resultou
na perseguição e abordagem
do suspeito.
Durante a perseguição o
soldador jogou pela janela
do carro um objeto que foi

Arquivo DHOJE

dagou estar sendo ameaçado
e que possui a arma para proteção própria, foi informado
na delegacia que o soldador
já possui passagem criminal.
O boletim de ocorrência
foi registrado e o revolver foi
encaminhado a pericia para
que o caso seja investigado.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
Soldador foi preso com
arma ilegal após
perseguição

EM PRAÇA

População segura ladrão de fios de
energia até Polícia Militar chegar

Da REDAÇÃO

Um desempregado de 43
anos foi preso por furtar fios
de energia de um poste que
fica em uma praça em construção. O caso ocorreu nesta
segunda-feira (22) por volta
das 11h na Avenida Doutor
Loft João Bassitt.
De acordo com o viajante
de 29 anos, testemunha do
caso, ele teria visto o desempregado se abaixar ao lado
do poste e furtar alguns fios
de energia, após esconder
os itens furtados o suspeito
fugiu do local em direção a
um lago perto da praça.
Assim o viajante e outras
pessoas cercaram o desempregado e acionaram a polícia militar, que ao chegar ao
local realizou a busca pessoal sendo encontrados os fios
mencionados junto com uma
tesoura e uma serra.

Arquivo DHOJE

Populares seguraram o ladrão ate chegada da polícia

Na delegacia o suspeito
negou ter furtado, acrescentando que pegou apenas
os pedaços já cortados que
estavam no chão e quando
gritaram avisando do furto

ele fugiu caindo no lago. Foi
constado que o desempregado já possui outras ocorrências envolvendo furto de fios
de energia.
Os itens foram enviados

para perícia para a apuração
dos fatos e o envolvido foi
preso por furto qualificado
em flagrante.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
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CEPA DE MANAUS

Laboratório
SAÚDE confirma
CARDIO variantes
do coronavírus em Rio Preto

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde emitiu uma nota nesta terça-feira
(23) informando que duas
variantes da Covid-19 foram
confirmadas em Rio Preto. Segundo a nota, o Instituto Adolfo
Lutz analisou duas amostras
do município e confirmaram
as variantes P1, considerada
preocupante, e outra da linhagem B1.
A variante P1 foi identificada pela primeira vez no Brasil
no início do mês de janeiro em
Manaus, mas logo também
foi registrada em cidades do
interior de São Paulo. Essa
mutação torna o coronavírus
mais contagioso e também
mais resistente a anticorpos
da doença, o que pode gerar
aumento no número de casos.
Já a B1 é considerada a mais
comum em diversos países da
Europa. Apesar de ser considerada mais contagiosa, ela não
é mais letal que outras cepas
do vírus.
A Saúde já suspeitava da

presença de variantes da Covid-19 desde o final de fevereiro, quando o assessor especial da pasta, André Baitelo,
afirmou em audiência pública
na Câmara que o Comitê de
Enfrentamento ao Covid-19
acreditava que a variante de

Manaus já circulava em Rio
Preto.
“Nessa nova fase de ocupação dos leitos estamos percebendo que os pacientes estão
ficando mais tempo internados,
e a percepção é que os casos
são mais graves, ainda não

temos estudos comprovando
se tem a nova variante aqui,
mas a gente tem, se ela bateu
em Araraquara 30 dias atrás
ela já está aqui, não tem jeito,
então teremos uma transmissão maior por aqui”, afirmou
Baitelo, na ocasião.

IMUNIZAÇÃO

EM 24 HORAS

Rio Preto recebe mais
Saúde registra mais 313
casos e quatro mortes 16 mil doses da CoronaVac

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou nesta terça-feira (23) mais 313 casos
de Covid-19 no município,
sendo que 268 foram diagnosticados por exame PCR,
13 por TR sorológico e 32 por
TR antígeno. No total, a cidade contabiliza 53.992 casos,
com 3.808 em profissionais
da saúde.
Também foram registradas
mais quatro mortes pela doença, totalizando 1.337 óbitos
desde o início da pandemia. A
taxa de letalidade é de 2,4%.
Considerando apenas os dados
de 2021, já são 19.229 casos
e 415 mortes. O coeficiente de
incidência é de 11.720 casos
para cada 100 mil habitantes.
Nas últimas 24 horas, 98
pessoas foram consideradas
curadas da Covid-19, che-

gando a marca de 48.523
recuperados, o equivalente a
89,8% dos casos. O número de
notificações de pacientes com
sintomas gripais é de 205.656,
com 180.632 testes realizados. Os exames coletados no
inquérito sorológico ainda não
foram inseridos e deverão ser
contabilizados após a conclusão do estudo.
O município conta com 873
pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), sendo 404 na UTI e
469 na enfermaria. Destes,
534 são residentes de Rio
Preto e 339 são moradores de
outros municípios da região.
Dentre os casos já confirmados com Covid-19 são 624
internações, com 331 na UTI e
293 na enfermaria. A taxa de
ocupação de leitos de UTI na
cidade é de 100% e na região
de 92,7%.

COVID

HB abre dez leitos e
explana sobre valores

Vinicius LIMA

O Hospital de Base de Rio
Preto divulgou uma nota em
suas redes sociais nesta terça-feira (23) informando que mais
dez leitos de UTI foram abertos
para atender pacientes com
Covid-19. Com isso, o número
total de leitos agora é de 163,
sendo que 158 estão ocupados (96.9% de ocupação).
Na enfermaria são 102 leitos
ocupados dos 165 disponíveis.
Na nota, o HB esclarece a
utilização de recursos públicos
que recebe para manter esses
leitos. “Os leitos de enfermaria
e UTI para Covid-19 são custeados pelo Ministério da Saúde/
Secretaria Estadual de Saúde,
sendo que o pagamento feito
para o custeio de cada leito é
direcionado única e exclusivamente à Covid, correspondendo
a uma diária estabelecida por
eles, com controle dos órgãos
competentes. Assim, ao diminuirmos os leitos ofertados,
recebemos proporcionalmente
menos e ao aumentarmos a
oferta de leitos, recebemos
proporcionalmente mais”, diz
um trecho da nota.
O Hospital também informou que contava com 145
leitos de UTI exclusivos para
Covid-19 até novembro de
2020, mas devido a queda no
número de casos naquele mês,
realizou a readequação destes
leitos para atender outras patologias como doenças cardíacas,

renais, tumores, entre outros.
Com o novo crescimento do número de casos em janeiro deste
ano, o HB voltou a aumentar
os leitos para pacientes com
Covid-19, chegando a 153.
“Esclarecemos que o valor
que recebemos é pela diária
(profissionais, medicamentos,
oxigênio, etc). A montagem de
cada leito (cama, monitor, respirador, bomba de infusão e etc)
é feita com recursos próprios,
variando de 140 a 220 mil
reais por leito, de acordo com
a complexidade. As doações
e repasses que ocorreram no
ano passado, tanto dos órgãos
públicos como privados não
têm ocorrido mais”, diz a nota
do HB.
Por fim, o hospital ainda
informa que pretende abrir
outros 15 leitos sem sacrificar
os leitos não Covid-19, o que
totalizaria 178 leitos de UTI.
Recentemente, o HB criou uma
campanha para pedir doações
para ampliação de leitos nas
redes sociais.
“Ressaltamos que o aumento de leitos que fizemos é insignificante diante das necessidades momentâneas. Somente a
atuação da nossa população
poderá minimizar o colapso na
saúde”, diz a nota.
Desde o início da pandemia,
o Hospital de Base e o Hospital da Criança e Maternidade
já atenderam mais de quatro
mil pacientes de mais de 100
municípios.

Da REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto recebeu na tarde
desta terça-feira (23) mais
16.010 doses da vacina CoronaVac. Desta quantidade,
5.420 serão destinadas para
a segunda dose da vacinação
de idosos de 77 a 79 anos e
10.590 serão destinadas para
a primeira dose da vacinação
de idosos de 69 a 71 anos na
próxima semana.
A segunda dose dos idosos
de 80 a 84 que receberam
a Coronavac – cerca de 1,5
mil – foi enviada ao município
no dia 17 de março. A maioria
dos idosos dessa faixa etária
recebeu a vacina Astrazeneca,
que tem intervalo de 12 semanas entre as doses. Portanto,
esses idosos não receberão a
segunda dose agora.
A aplicação da segunda

dose começa nesta quarta-feira
(24), e será feita nos mesmos
locais e horários que as da
primeira: Recinto de Exposições: das 8h às 17h (sistema
drive-thru); Swift: 8h às 17h
(sistema drive-thru) e Unidades
de saúde: das 8h às 14h.
Nesta quarta-feira continua
também a aplicação da primeira
dose para idosos de 72 a 74
anos. Para ser vacinado é necessário apresentar documento
de identidade com foto e CPF.
Para reduzir o tempo de espera
nas filas, pode-se preencher
o cadastro no site vacinaja.
sp.gov.br.
Segundo dados do Vacinômetro, Rio Preto já aplicou
71.429 doses de vacinas contra Covid-19, sendo 52.205
na primeira etapa e 19.224 na
segunda, colocando o município como o 9º no Estado que
mais vacinou.

PSICOLOGIA
Divulgação

Olímpia oferece tratamento
a profissionais da saúde
Da REPORTAGEM

A Prefeitura de Olímpia, por
meio da Secretaria de Saúde,
está oferecendo apoio psicológico gratuito no CAPS I (Centro de
Atenção Psicossocial) para profissionais da saúde. O objetivo é
auxiliar esses trabalhadores que
estão atuando na linha de frente
no combate contra Covid-19. O
serviço está disponível tanto presencialmente como por telefone,
mediante agendamento prévio.
De acordo com a secretária
de Saúde, Maria Cláudia Lemos
de Toledo, a medida visa auxiliar
emocionalmente os profissionais, que estão sobrecarregados
devido à pandemia para que

possam continuar o trabalho
essencial.
“Os profissionais estão sofrendo uma pressão diária e
isso pode provocar quadros de
crises de ansiedade e agravamentos depressivos. Pensando
nisso, disponibilizamos este
serviço, que já é oferecido aos
moradores em geral, para ajudar,
agora, os profissionais que estão
empenhados em cuidar e salvar
vidas”, destacou Cláudia.
Para fazer o agendamento,
o profissional de saúde deve
entrar em contato com o CAPS
pelo telefone (17) 3279-4200.
O equipamento está localizado
na Rua Nove de Julho 1403 Centro.
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Imprevisível pode fazer
bem à saúde do coração?
Dez situações para refletir
Todos nós queremos e insistimos em ter constantemente controle
sobre o que acontece e o que acontecerá em nossas vidas. Nós queremos ser os autores de nossas vidas, escrever nossas histórias de
vida e registrar cada passo que damos.
No entanto, muitas coisas acontecem e percebemos que algumas
escapam de nossas mãos. Parem um pouco e reflitam -rapidamente
vocês irão identificar algumas passagens de sua vida nas quais você
não obteve nenhum controle, as coisas simplesmente foram acontecendo e fluindo.
Esta imprevisibilidade das coisas em nossas vidas exerce influência
significativa em nossa saúde cardiovascular. E não pensem que esta
influência será exclusivamente negativa; ao contrário, pode ser salutar
para prevenção das doenças cardiovasculares e para recolocar nossas
vidas num eixo de maior estabilidade.
A imprevisibilidade da vida pode promover estabilidade e favorecer
a longevidade. Vou descrever dez situações sobre as quais deveríamos
refletir, situações nas quais se destaca o poder do imprevisível em
mudar a direção de nossas vidas e alertar-nos sobre os cuidados com
nossa saúde cardiovascular.
Situação 1
Você é uma pessoa jovem, aparentemente sadia e abusa de todos
os tipos de vício: fuma, exagera nas bebidas alcoólicas e usa drogas
ilícitas. Não acontece nada, você está curtindo a vida como quer.
Mas, certo dia, você fica sabendo que um amigo teve morte súbita
após uma madrugada de exageros. Diante disso, você repensa completamente sobre seus hábitos, modifica sua rotina e procura seguir
um novo caminho.
Situação 2
Você não se preocupa com seu peso corpóreo. Come tudo que não
deve, ganha peso e vive como uma pessoa relaxada. Não abre mão das
delícias ricas em gorduras e açúcares. Um belo dia, você acorda com
uma tremenda falta de ar e muita dor de cabeça. Sem outra opção,
procura um médico e, após fazer os exames complementares, descobre
que é portador de hipertensão arterial e que seu coração já está muito
dilatado. Ao sair do consultório médico, já começa a pesquisar sobre
academias de ginástica e dietas para emagrecer.
Situação 3
Você não gosta de ir ao médico fazer check-up. Prefere fazer exercícios do seu jeito, na intensidade que quer, gosta de correr em dias
frios e também em dias extremamente quentes. Seu preparo físico não
é bom, mas isto pouco importa. O que vale é que você faz atividade
física da sua maneira e quando quer.
No último dia do ano, naquele clima festivo, você acorda e vai
correr na praia; o dia está lindo e as temperaturas elevadíssimas. Após
alguns minutos da corrida, começa a transpirar um suor gélido e uma
dor no peito muito forte se instala.
Você cai, as pessoas te socorrem e te levam ao hospital. Resultado
dos exames: infarto agudo do coração, alguns dias na unidade de terapia intensiva e indicação de uma cirurgia cardíaca para os próximos
dias. Você chama seus familiares para conversar e faz um pedido: “Me
ajudem a mudar de vida!”.
Situação 4
Você tem um amigo que, embora faça um seguimento cardiológico, resolve, por conta própria, usar medicamentos para melhorar o
desempenho sexual. Ele mistura os medicamentos para controle da
pressão arterial com os medicamentos para ajudar durante a relação
sexual. Você é informado pela família de seu amigo que ele teve um
infarto do coração durante a relação sexual e está em estado grave no
hospital, correndo risco de morte. Você decide nunca mais misturar
medicamentos sem conversar com seu médico.
Situação 5
Você resolve mudar sua dieta radicalmente e começa a comer apenas gorduras. Decide seguir as dietas da moda, não consulta nenhum
médico. Permanece por alguns anos com este tipo de dieta gordurosa,
não faz dosagem periódica de colesterol e triglicérides. Certo dia, acorda
um pouco apático, não consegue falar adequadamente, o lado direito
do corpo está meio paralisado e a boca está torta. Procura a emergência médica e seu diagnóstico é AVC (acidente vascular cerebral).
Situação 6
Você quer ficar musculoso, aumentar a massa magra do corpo,
e opta pelo uso de anabolizantes esteroides. Seu corpo fica perfeito,
sua autoestima fica perfeita, conquista muitas oportunidades na vida
pessoal. Após alguns anos usando anabolizantes, certo dia você acorda
com o corpo totalmente inchado e muitas palpitações. Procura os médicos e recebe o diagnóstico de coração hipertrófico, ou seja, a massa
muscular de seu coração está muito espessa e o peso do coração é
pelo menos duas vezes o normal. Haverá necessidade de uma cirurgia
cardíaca corretiva, pois a deformidade do coração extrapolou os limites
e você já está enfrentando as consequências.
Situação 7
Você vive como uma pessoa depressiva, ansiosa e com diversas
crises de pânico. A cada sobressalto emocional, você apresenta uma
dor de cabeça muito forte, sensação de desmaio e um descontrole
intenso de seus batimentos cardíacos. Mas você não procura ajuda, não
expõe seu problema para ninguém. Certa ocasião, você é encontrado
desfalecido e, quando retoma a consciência no hospital, fica sabendo
que você é portador de um aneurisma cerebral (dilatação de uma artéria do cérebro). Os médicos comentam que você sobreviveu por um
milagre e que, de agora em diante, precisará mudar seu estilo de vida.
Situação 8
Um de seus filhos, uma criança de 3 anos, vive chorando e colocando a mão sobre o peito quando corre. Esse quadro vai piorando
com o tempo e você não se atenta ao fato, pois ouviu dizer que uma
criança não costuma ter problemas de coração. Enfim, chega o dia
fatídico, seu filho apresenta uma parada cardíaca dentro de casa. No
hospital, ainda inspirando muitos cuidados, você fica sabendo que
seu filho nasceu com um defeito do coração que precisaria ter sido
acompanhado e melhor tratado.
Situação 9
Você sonhou a vida toda em ser mãe, mas não abriu mão de parar
de fumar durante a gestação. Chega o dia do parto, nasce uma criança
linda, mas chama a atenção que, a cada choro ou esforço para mamar,
o bebê fica roxo e muito cansado. Os exames comprovam que seu bebê
nasceu com um sério problema cardíaco, relacionado ao tabagismo e
precisa de, pelo menos, duas intervenções no coração.
Situação 10
Você não acredita ou não valoriza os efeitos deletérios do coronavirus nos pulmões e no coração. Acha que existe muito exagero sobre isto
e organiza uma festança clandestina para comemorar seu aniversário.
Quantas alegrias nesta festa! No dia seguinte, você acorda abatido,
febril e com uma dor no peito muito intensa. Procura o pronto-socorro,
os exames comprovam positividade para Covid-19 e o diagnóstico de
miocardite aguda -inflamação do músculo cardíaco que pode causar
falência do coração. Você está arrependido e desesperado, implorando
aos médicos para não te deixarem morrer.
Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no
Instagram: @edmoagabriel.
Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e
Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago
- www.coracaomoderno.com.br
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CRAQUE

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

Aplausos à médica neurologista
Vanessa Fernanda Moreira
Ferreira, ex- aluna da Famerp
que cursou durante cinco anos,
Iniciação Científica com o
professor João Aris Kouyumjiam,
e acaba de conseguir pontuação
no topo do ranking dos alunos,
para ter direito a cursar a
Harvard University.

NAÏF I
A dinâmica do lockdown, no universo pequeno de nossas casas,
nos obriga a caçar afazeres que respondam às nossas urgências
emocionais, para passar o tempo. Se você se encanta com arte
naïf, ingênua, primitivista tem um bom programa para passear
na internet.

NAÏF II

Marcelo Figueiredo de Oliveira e a mulher, Juliana Darme
Figueiredo de Oliveira, clicados em noite Black tié,
quando a gente era feliz e não sabia, podia fazer festa e
curtir o joie de vivre.

O Sesc lançou uma revigorante plataforma que reúne imagens
das 250 obras que compõem a 15ª. edição da Bienal Naïfs
do Brasil, do Sesc Piracicaba, e leva o público para perto das
obras proporcionando ângulos e perspectivas distintas dos
trabalhos em 360º,com dinâmica semelhante ao Google Street
View, possibilitando uma visita que começa na fachada do Sesc
Piracicaba e prossegue por seu espaço expositivo.Em cartaz até
25 de julho.

*

NAÏF III

Estão ali, 252 obras de 125 artistas de 21 estados do país além
do Distrito Federal. São suportes diversos como instalações,
pinturas, desenhos colagens, gravuras, esculturas, bordados,
marcheteria e entalhes. Ana Avelar e Renata Felinto são as
curadoras que selecionaram entre 980 obras inscritas,de 520
artistas com idades entre 19 e 87 anos.O excelente primitivista
rio-pretense Edgard Di Oliveira está entre os expositores e da
nossa região tem também o J. Lemos, de Mirassol e a Altamira,
de Panápolis. Acesse: https://viva360.com.br/sesc/bienalnaifs/
expansiva/

MAIORES FORTUNAS
Veja a relação das maiores fortunas brasileiras entre as
celebridades, de acordo com o jornal Estadão: Silvio Santos R$
7 bilhões, Luan Santana- R$1 bilhão, Faustão-R$ 950 milhões,
Galvão Bueno- R$930 milhões, Anitta -770 milhões, XuxaR$750, Neymar- R$ 600, Hulk (jogador de futebol) R$ 600,
Bruna Lombardi – R$ 560, Roberto Carlos- R$ 500, Pelé- R$ 500,
Sabrina Sato- R$ 425, Fernanda Souza-R$385, Betty Faria- R$
375, Ivete Sangalo R$ 350, Dani Alves-R$ 350, Ana Maria Braga
-R$ 270, Gisele Bündchen –R$ 270, Zezé di Camargo e LucianoR$ 200, Gugu Liberato R$ 200, Eliana- R$170, Alessandra
Ambrosio -R$ 90, Daniela Mercuy – R$ 80, Leonardo - R$ 77,
e Gusttavo Lima R$ 50.

LUTO I
Depois de internado no
Hospital Emilio Ribas, com
Covid-19, faleceu sábado
em São Paulo, onde residia
desde que foi cursar a Escola
de Arte Dramática da USP, nos
Anos 1970, o rio-pretense
Luiz Carlos Rossi, cenógrafo,
figurinista, decorador-ele foi
autor de várias ornamentações
natalinas da Acirp na Silva
Jardim.Rossi fazia parte da
história do teatro em nossa
cidade, um dos fundadores
do nosso Festival de Teatro.
Foi carnavalesco da Escola
de Samba Vai-Vai de 1990
a 1995, assistente de
cenografia da TV Cultura
e da TV Bandeirantes. Foi
cenógrafo teatral premiado
e fez cenografia para vários
filmes.

LUTO II
Elson Mouco 90 anos, faleceu
de infarto no Dia de São José,
no Guarujá onde ele morava e
foi enterrado em Rio Preto. Foi
casado com Ziza Baldy Mouco
de tradicional família riopretense e uma das mulheres
mais elegantes da cidade nos
anos 60 70 e 80. Tiveram
quatro filhos: Elsinho, Alfredo
(in memorian), Cláudio e
Gustavo. Desta coluna, as
condolências à família.

LUTO III
Faleceu segunda-feira vitima
dessa doença insidiosa, um
câncer no pâncreas, o médico
ginecologista e obstetra da
Santa Casa de Misericórdia,
Nelson Nagib Gabriel, aos 83
anos, que há 50 anos fazia
parte do corpo clínico daquele
nosocômio. Além de um dos
fundadores da Unimed, ele
era articulista de um jornal da
cidade. Os sentimentos desta
coluna aos familiares.

D. Ruth Ferrari Lobanco, aniversariante de 20 de março,
recebe o carinho de seu filho Reinaldo. Comemorou 96
gloriosos anos, lúcida e ágil.

ALMOÇO DE PÁSCOA
Pelo visto, os restaurantes que sempre tiveram bom faturamento
na Páscoa, vão passar a data pisando em ovos. Alguns já se
programaram para oferecer aos seus clientes, boas opções e lautos
almoços, como o Cantinella, El Toro, Bocacci, Churrascaria Gaúcha,
Castellana, que já se programaram para receber as reservas de
delivery. Mas todos têm limite de quantidade de pratos e horários.
Portanto, é bom que os interessados comecem a se preocupar
com suas reservas.

CHAPA ÚNICA

A Fiesp apresenta chapa única para à eleição em julho. Josué
Gomes na presidência e Rafael Cervone, primeiro-vice-presidente.
No Ciesp, a mesma composição na disputa com inversão dos dois
nomes. Cervone presidente e Gomes, vice.

LANCE

A dupla sertaneja Henrique e Juliano comprou no domingo num
leilão virtual virtual, a matriz nelore Hamina por R$ 2,6 milhões - o
maior valor pago por um animal da raça nos últimos três anos.Nos
bastidores do negócio, duas empreiteiras famosas. A vaca pertence
ao grupo Camargo Corrêa e o leilão foi promovido pela EAO, empresa
agropecuária da família Odebrecht. A propósito, o maior sucesso
da dupla que arrematou a matriz nelore é “Liberdade provisória”.

O prefeito Edinho Araújo
homenageou a família de
Walter Dias, dando o nome do
saudoso advogado ao terminal
de ônibus em frente ao
Riopreto Shopping Center.

*

O cantor Seu Moço vai
realizar a segunda edição do
“Churrasco e um violão”, dia 4
de abril a partir de 13 horas,
transmitido pelo Youtube e
facebook.

*

O ator Paulo Gustavo, está
internado com Covid-19 e foi
entubado Dona Déa Lúcia,
mãe do ator, e Thales Bretas,
marido dele, pedem orações.

*O Sambódromo da Marquês

de Sapucaí terá uma nova
iluminação, com jogos de
cores, para o carnaval de
2022 (quando ele acontecer).

*

Marcelo Zanovello e a
mulher, Carol Affini, ela,
comandante com o pai,
Adalberto, da Churrascaria
Gaúcha, mais os filhos estão
covidados. Mas passam bem,
para a alegria dos amigos.
Pérsio Marconi, membro
*
da Academia Rio-pretense de
Letras e Cultura (Arlec) está
internado na Beneficência
Portuguesa com Covid -19.
Sua mulher, Silvia, que
também testou positivo, se
recupera em casa.

BIOGRAFIA

Em abril, quando Roberto Carlos completa 80 anos, a Editora
Record vai lançar o primeiro volume de “Roberto Carlos, outra vez”.
Trata-se de uma biografia recheada de letras de músicas do Rei,
um trabalho de cinco anos de pesquisa do escritor Paulo Cesar de
Araújo - que em 2007 foi proibido pelo próprio cantor de publicar
“Roberto Carlos em detalhes”. Nesta nova obra não há espaço
para ressentimentos. Paulo Cesar é fã do artista.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
3ª CHAMADA
A Comissão Gestora do processo de renovação e
substituição de membros do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar e Conselho Municipal do Programa Bolsa
Escola (Portaria SME nº 272/2020), em atendimento à Lei
Federal nº14.113, de 25 de dezembro de 2020, instituição
de novo Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da Educação – Conselho FUNDEB para a gestão 2021-2022 (§ 2º
do artigo 42 “No caso dos conselhos municipais, o primeiro
mandato dos conselheiros extinguir-se-á em 31 de dezembro de 2022”), solicita às representações indicadas abaixo
que encaminhem os nomes dos interessados em integrar
este Colegiado, tendo como base o inciso IV do artigo 34 da
referida lei.
Para completar o novo Conselho Municipal do FUNDEB, precisamos:
1 (um) representante dos diretores das escolas básicas
públicas municipais;
4 (dois) representantes dos estudantes da educação básica
pública;
4 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
Os membros do conselho, observados os impedimentos
abaixo dispostos, serão indicados até 20 (vinte) dias antes
do término do mandato dos conselheiros anteriores, seguindo os trâmites previstos no artigo 34 da Lei nº 14.113/2020,
da seguinte forma:
I - nos casos das representações dos órgãos municipais e
das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;
II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, em processo eletivo organizado para esse
ﬁm, pelos respectivos pares;
III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;
IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em
processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a
participação de entidades que ﬁgurem como beneﬁciárias de
recursos ﬁscalizados pelo conselho ou como contratadas da
Administração da localidade a título oneroso.
Os conselheiros de que trata este artigo, deverão guardar
vínculo formal com os segmentos que representam, devendo
esta condição constituir-se com pré-requisito à participação
no processo eletivo dos membros.
As organizações da sociedade civil a que se refere este
artigo:
I - são pessoas jurídicas de direito privado sem ﬁns lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II - desenvolvem atividades direcionadas à localidade do
respectivo conselho;
III - devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1
(um) ano contado da data de publicação do edital;
IV - desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao
controle social dos gastos públicos;
V - não ﬁguram como beneﬁciárias de recursos ﬁscalizados
pelo conselho ou como contratadas da Administração da
localidade a título oneroso.
São impedidos de integrar os conselhos a que se refere o
caput deste artigo:
I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de
Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes
consanguíneos ou aﬁns, até o terceiro grau;
II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à
administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo,
bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou aﬁns, até o
terceiro grau, desses proﬁssionais;
III - estudantes que não sejam emancipados;
IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação
e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder
Executivo gestor dos recursos; ou
b) prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes
Executivos em que atuam os respectivos conselhos.
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Proﬁssionais da
Educação – Conselho FUNDEB tem como atribuições, conforme artigo 33 da Lei Federal nº14.113, de 25 de dezembro
de 2020:

“Art. 33. O acompanhamento e o controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos
Fundos serão exercidos, perante os respectivos governos,
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por conselhos instituídos especiﬁcamente para
esse ﬁm.
§ 1º Os conselhos de âmbito estadual, distrital e municipal
poderão, sempre que julgarem conveniente:
I - apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de
controle interno e externo manifestação formal acerca dos
registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio
da internet;
II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o
Secretário de Educação competente ou servidor equivalente
para prestar esclarecimentos acerca do ﬂuxo de recursos e
da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta)
dias;
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os
quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta
ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e
de serviços custeados com recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos proﬁssionais da educação, as
quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na
educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou
tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c) convênios com as instituições a que se refere o art. 7º
desta Lei;
d) outras informações necessárias ao desempenho de suas
funções;
IV - realizar visitas para veriﬁcar, in loco, entre outras questões pertinentes:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados
nas instituições escolares com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens
adquiridos com recursos do Fundo para esse ﬁm.
§ 2º Aos conselhos incumbe, ainda:
I - elaborar parecer das prestações de contas a que se refere
o parágrafo único do art. 31 desta Lei;
II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da
proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de
concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e ﬁnanceiros que alicerçam
a operacionalização dos Fundos;
III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e
Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses programas, com a formulação de
pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos
e o encaminhamento deles ao FNDE.
§ 3º Os conselhos atuarão com autonomia, sem vinculação
ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e
serão renovados periodicamente ao ﬁnal de cada mandato
dos seus membros.
§ 4º Os conselhos não contarão com estrutura administrativa própria, e incumbirá à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições
materiais adequadas à execução plena das competências
dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os
dados cadastrais relativos à criação e à composição dos
respectivos conselhos.”
Período das inscrições: de 25 a 29/03/2021.
Local para encaminhamento: Setor de Protocolo da
Secretaria Municipal da Educação.
São José do Rio Preto, 24 de março de 2021.
Maria das Graça do Carmo Bertasso
Presidente da Comissão
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Coringa Comércio de Peças Novas Usadas e Sucata LTda
Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Auto de Infração (div 379)
vencimento 18/02/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:

�
agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17)
3202-7749
�
call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
�
e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “não existe o
número”, na data 08/03/2021.
São José do Rio Preto, 23 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - CNPJ nº
46.588.950/0001-80
CANCELAMENTO DO CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: PROJETO DE INCENTIVO A COOPERATIVISMO - PIC
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ DA SILVA SÉ, Nº 205 – CASA 56 – PARQUE DA
LIBERDADE III – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ.: 27.397.973/0001-62
Nº DO REGISTRO: 91
Certificamos que o Projeto de Incentivo ao Cooperativismo - PIC (com registro no CMDCA,
conforme publicação no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da
Criança e do Adolescente e Resolução nº 394/2016),em Reunião Ordinária de 09 de março
de 2021 teve deferido o cancelamento de Registro junto ao Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente.
São José do Rio Preto, 22 de Março de 2021
Fernanda Paula Magossi Arado
Iara Tocico Ito
Presidente - CMDCA
1º
Secretário - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei 4.956 de 15/05/1992
Avenida Bady Bassitt, nº 3697 – Centro – São José do Rio Preto/SP - CNPJ nº
46.588.950/0001-80
CERTIFICADO DE REGISTRO
MANTENEDORA: ASSOCIAÇÃO ANJO DA GUARDA
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO MUNIA, 1086 - JARDIM NAZARETH – SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/SP
DATA DA EXPEDIÇÃO: 09/03/2021
DATA DE
VALIDADE: 09/09/2021
CNPJ.: 00.734.532/0001-52
Nº DO REGISTRO: 83
Certifico que Associação Anjo da Guarda está Registrada no CMDCA, conforme publicação
no Diário Oficial do Município, nos termos do artigo 90 do Estatuto da Criança e do
Adolescente e Resolução nº 394/2016 - CMDCA.
São José do Rio Preto, 22 de Março de 2021.
Fernanda Paula Magossi Arado
Iara
Tocico Ito
Presidente - CMDCA
1º
Secretário - CMDCA

Resolução CMDCA nº 481/2021.
22 de Março de 2021
Revoga Resolução 478/2021
CMDCA e Convoca para
posse
os
conselheiros
suplentes para substituição
nos períodos de férias dos
conselheiros
tutelares,
conforme estabelecido na Lei
Municipal
nº
8828/02,
Resolução CMDCA nº 462/19
e Edital de Seleção dos
Conselhos
Tutelares
divulgado em 02/10/19 no
Diário Oficial do Município.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei n.º
4.956, de 15 de maio de 1992 com as alterações introduzidas pela Lei
Municipal nº 8.401 de 04 de julho de 2001, Lei Municipal nº 9.274 de 17
de novembro de 2006, Decreto Municipal nº 7.199 de 18 de julho 1993 e
Regimento Interno CMDCA.
REVOGA a Resolução nº 478/2021 do CMDCA, publicada em
Diário Oficial do Município em 22 de Janeiro de 2021.
CONVOCA, por meio desta, a posse os conselheiros suplentes
para substituição nos períodos de férias dos conselheiros tutelares,
conforme estabelecido na Lei Municipal nº 8.828/02, Resolução CMDCA
nº 462/19 e Edital de Seleção dos Conselhos Tutelares divulgado em
02/10/19 no Diário Oficial do Município.
Art. 1º - Ficam convocados o suplente Lucimara Soares Dos
Santos Franca para o Conselho Tutelar Sul e o suplente Sirlane De
Souza Santana para o Conselho Tutelar Norte para substituição no
exercício do ano de 2021 nos períodos de férias dos Conselheiros
Tutelares:
CONSELHO TUTELAR SUL
Suplente - Lucimara Soares Dos Santos Franca
CONSELHEIRO
INÍCIO
TÉRMINO
Elisangela Patrícia da Silva Falanque 11/01/2021 09/02/2021
Wilson Tadeu Corrêa
17/02/2021 18/03/2021
Lorraine Caroline Santos
05/10/2021 03/11/2021

B-2

São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de março de 2021

Lívia Maria de Brito Ferreira
Kellen Lara Borim Antônio

31/08/2021 29/09/2021
04/11/2021 03/12/2021

CONSELHO TUTELAR NORTE
Suplente - Sirlane De Souza Santana
CONSELHEIRO
INÍCIO
TÉRMINO
Bruna Lopes dos Santos
08/11/2021
07/12/2021
Lemos
Dayani Aparecida Escroque
11/01/2021
09/02/2021
Karina Andrezza Trotti Ribeiro 01/03/2021
30/03/2021
Priscila Bernardes Aires
16/08/2021
14/09/2021
Pedrosa
Josimar Peres Sales
01/04/2021
30/04/2021
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de 22
de Março de 2021.
São José do Rio Preto, 22 de Março de 2021.
FERNANDA PAULA MAGOSSI ARADO
IARA TOCICO ITO
PRESIDENTE – CMDCA
1º SECRETÁRIO - CMDCA

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA
EMPENHOS 13001/20 E 13002/20
Notiﬁco DERRADEIRAMENTE o representante legal da
contratada, para substituir, de acordo com as amostras apresentadas e aprovadas na ﬁcha de avaliação técnica referente
ao processo em epígrafe, no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade dos
empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa
em querendo apresentar contraditório, em atendimento aos
ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: DENTAL PRIME PROD ODONT MEDICOS
HOSPIT EIRELI ME
EMPENHOS 4805/21, 4814/21 E 4806/21
Notiﬁco os representantes legais das contratadas, para
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a
contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos em
epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará
na aplicação das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A
EMPENHOS 5848/21 E 5849
Notiﬁco o representante legal da contratada, para entregar no
prazo de 24 HORAS, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O não
cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplicação
das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. –
SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A.
CONTRATO PRE/0435/19
Considerando edital do processo licitatório quanto à regularidade ﬁscal do licitante em seu Título VI, item 1.2, alínea”c”,
bem como previsão contratual em sua Cláus. 7ª, Item 7.4.
Fica o representante legal da empresa supramencionada
NOTIFICADO para apresentar a CERTIDÃO REGULARIZADA nesta S. M. Saúde, no prazo de 24 horas, contados
do recebimento desta, de forma a dar real cumprimento ao
processo licitatório, estando a contratada sujeita à aplicação
das penalidades contratuais que podem, inclusive, culminar
na rescisão unilateral do contrato. Concedemos o prazo de
05 dias úteis para a empresa em querendo, apresentar o
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. SMS – DADM
EXTRATO
2º Termo Aditivo Contratual
Pregão eletrônico 717/19 – Contrato PRE/0057/20
Contratada: JE Atendimento Hospitalar Domiciliar Eireli Epp
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, ﬁca prorrogado por
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramencionado. SMS.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0243/21
CONTRATADA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados REMUME – Valor Unitário - Item 014 - R$8,380 – SMS – Prazo
de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0244/21
CONTRATADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valores Unitários - Item 11 - R$3,590; - Item 26 R$12,800 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021
ATA Nº 0245/21
CONTRATADA: LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
OBJETO: Fornecimento de óleo lubriﬁcante e aﬁns – Valor
Unitário - Item 02 - R$2.243,75– SMA – Adilson Vedroni –
Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2021
ATA Nº 0246/21
CONTRATADA: INDÚSTRIA DE MOVEIS VV LTDA - ME
OBJETO: Fornecimento de tintas e materiais de tintura –
Valor Unitário - Item 02 - R$9,90; - Item 03 - R$7,99;– Item
06 - R$41,00; - Item 07 - R$13,95; - Item 08 - R$6,85; - Item
11 - R$64,78;– Item 12 - R$10,65; - Item 13 - R$5,99; - Item
14 - R$6,99; - Item 15- R$3,49; - Item 16 - R$8,78; - Item 17
- R$13,49; - Item 18 - R$7,20; - Item 19 - R$9,10 – SMSG –
Ulisses R. Almeida– Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 428/2020
ATA Nº 0247/21
CONTRATADA: SS CONFECÇÕES LTDA
OBJETO: Fornecimento de uniforme escolar (camisetas e
bermudas) – Valor Unitário - Item 01 - R$823.900,00– SME
– Fabiana Zanquetta de Azevedo– Prazo de vigência: 12
meses.

Jornal
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 548/2020
ATA Nº 0248/21
CONTRATADA: LUIZ C G BIANCHI ORTOPEDIA ME
OBJETO: Fornecimento de prótese, órtese e meios auxiliares – Valores Unitários - Item 12 - R$23,00; - Item 17 R$1.229,99; - Item 18 - R$919,99; - Item 19 - R$1.599,99;
- Item 24 - R$1.599,00;- Item 25 - R$183,99; - Item 26
- R$183,99; - Item 28 - R$779,00; - Item 34 - R$12.200,00;
- Item 35 - R$13.029,00; - Item 40 - R$1.399,00; - Item 44 R$3.638,00; - Item 45 - R$3.449,00; - Item 46 - R$6.249,99;
- Item 48 - R$199,00; - Item 49 - R$3.349,00; - Item 50 R$1.449,00; - Item 51 - R$689,99; - Item 52 - R$1.405,00 –
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 33/2020
CONTRATO Nº TOP/0007/21
CONTRATADA: EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENCIO LTDA EPP
OBJETO: Empreitada de mão de obra com fornecimento
de materiais e equipamentos a execução dos serviços de
adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio
(AVCB) em 40 unidades escolares - SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo
- Prazo de vigência: 165 dias – Valor Total R$2.372.400,00.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 522/2020
CONTRATO nº PRE/0031/21
CONTRATADA: SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
OBJETO: Aquisição de aparelho de Raio X – SMS –- Prazo
de vigência: 24 meses. Valor Total: R$322.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021
CONTRATO nº PRE/0032/21
CONTRATADA: GASOMEX – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO E ELETRONICOS LTDA
OBJETO: Contratação de serviço para locação de equipamentos (analisador de gases e PH sanguíneo) NO COMBATE AO COVID 19 – SMS – Prazo de vigência: 06 meses.
Valor Total: R$45.000,00
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0249/21
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valores Unitários - Item 16 - R$16,310; - Item 29
- R$0,090 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021
ATA Nº 0250/21
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S A
OBJETO: Fornecimento de medicamentos padronizados
REMUME – Valor Unitário - Item 28 - R$1.322,340 – SMS –
Prazo de vigência: 12 meses.

COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E
CONTRATOS
EXTRATO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA nº 002/2021
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios de grupos formais da agricultura familiar, detentores de DAP jurídica, por
meio da modalidade Compra Institucional do Programa de
Aquisição de Alimentos-PAA para atendimento das demandas do Banco Municipal de Alimentos-BMA e o abastecimento de outros equipamentos públicos, com dispensa de
licitação, de acordo com o disposto no art. 5ª do Decreto
Presidencial nº 7.775/12, art. 17º da Lei 12.512/11 e art. 3º
da Resol. nº 50/12 do GGPAA da SESAN.
HOMOLOGO este procedimento por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade e pelo fato de não terem
sido apresentados recursos ou impugnações. ADJUDICO
este procedimento a favor do vencedor, a saber: 1º CLASSIFICADO: COOPERIOPRETO – Coop. dos Prod. Rurais
de S. J. do Rio Preto: abobrinha: 19.339kg/R$ 2,99; alface:
45.809mc/R$3,92; almeirão: 4.602mc/R$ 3,93; batata-doce:
10.681kg/R$ 3,00; cheiro-verde: 18.683mc/R$ 3,59; couve: 40.265mc/R$ 3,64; couve-ﬂor: 5.874kg/R$5,50; limão:
4.997kg/R$ 3,32; mandioca: 12.119kg/R$ 4,81; pepino:
14.904kg/R$2,94; repolho: 11.770kg/R$ 2,49. SMAA. A Pedro Pezzuto Jr.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 55/2021 – Processo
1540/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de lanches.
Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública realizada on
line com início dia 19/02/2021, sendo adjudicado o item a
empresa declarada vencedora: EUNICE GARCIA DA SILVA
ME lote 1. Não houve manifestação de intenção de recurso.
A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras”
–Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 19/2021 – Processo
1177/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Sessão pública
realizada on line com início dia 12/02/2021, sendo adjudicado os itens as empresas declaradas vencedoras: CARLOS
EDUARDO PONTES VIALLE item 4; DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA itens 1 e 2; PEDRO CARLOS
MONTAGNANE MARTINI itens 5 e 6. Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de Compras” –Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma irregularidade. Aldenis A. Borim - Secretário
Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 71/2021 – Processo
1715/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos
para atender ações judiciais. Secretaria Municipal de Saúde.
Sessão pública realizada on line dia 23/03/2021. Não foram
inseridas propostas no sistema para nenhum item. A Pre-

goeira declarou no Pregão Eletrônico nº 71/2021, Processo
1715/2021 Deserto. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 108/2021, PROCESSO 1977/2021, objetivando o
registro de preços para aquisição de material para sanitário
e barras de acessibilidade para o Setor de Manutenção
Predial da Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento
das propostas dar-se-á até o dia 07/04/2021, às 08:30h. e
abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais
informações, encontram-se à disposição dos interessados,
no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 113/2021, PROCESSO 11016/2021, objetivando o
registro de preços para aquisição de material odontológico
Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 08/04/2021, às 08:30h. e abertura a
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura,
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 101/2021, PROCESSO 1925/2021, objetivando
a aquisição de cortador de grama proﬁssional. Secretaria
Municipal de Serviços Gerais. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 07/04/2021, às 08:30h. e abertura a
partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações,
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de
Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
64/2021 – PROCESSO Nº 1645/2021
Objeto: Aquisição de cortador de grama tripulado proﬁssional. Secretaria Municipal de Esportes. Fica designada a
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o
dia 25/03/2021 às 14:00hs para continuidade dos trabalhos.
Pregoeira.
RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social do Município
de São José do Rio Preto
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2019
Regime Próprio de Previdência de São José do Rio
Órgão:
Preto – RIOPRETOPREV.
Proc.
18/2018.
Administrativo:
Processo
03/2018.
Licitatório:
Modalidade:
Pregão Presencial nº 02/2018.
Contratação de empresa para prestação de
Serviços Terceirizados de Limpeza, relacionados
no Anexo I e nos exatos termos do Contrato e do
Objeto:
Anexo II do Edital (Termo de Referência), com a
prorrogação dos serviços de limpeza (c/ reajuste) e
a supressão do item relacionado aos serviços de
Condução de Veículos Automotores.
ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
Contratada:
EM GERAL LTDA.
Documento
68.000.199/0001-91.
(CNPJ):
Valor
Anual R$ 40.797,01 (quarenta mil, setecentos e noventa e
Estimado:
sete reais e um centavo).
Vigência:
12 meses, de 25/03/2021 até 24/03/2022.
Data
de
23/03/2021.
Assinatura:

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
– SeMAE
EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 28/2020 – PROCESSO SeMAE Nº
42/2020
Objeto: Registro de preços para fornecimento de 120.000
kg (cento e vinte mil quilogramas) de Cloro Liquefeito (CAS
7782-50-5) acondicionado em cilindros com capacidade de
900 kg (novecentos quilogramas) para uso na desinfecção
do eﬂuente ﬁnal (esgoto tratado) da ETE Rio Preto e serviços
de inspeção e manutenção do sistema adutor de cloro liquefeito (manifold) e dos 24 (vinte e quatro) cilindros, de propriedade do SeMAE de São José do Rio Preto/SP.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020
Contratada: SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S. A.
Ordem de Fornecimento nº 37/2021 recebida em 22.03.2021.
Valor de R$ 425.250,00.
Prazo de entrega: 5 dias. Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
MARCA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 48/2021
PREGÃO ELETRÔNICO nº 72/2020 – PROCESSO SeMAE
nº 70/2020
Contratada: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
VEÍCULOS LTDA.
Objeto: Autorização para substituição da marca do objeto
ofertado para pneu modelo D1 – 149/146L – 16PR – MARCA
SPEEDMAX.
Data da autorização: 22.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO 164/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 52/2020 – PROCESSO 74/2020
Contratada: LUCAS NOVAES FRANCISCO COMÉRCIO E
SERVIÇOS ME.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 23.05.2021.
Data da autorização: 22.03.2021.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
15/2021 – PROCESSO SICOM 369/2021
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
182.000 kg (cento e oitenta e dois mil quilogramas) de Cal
Hidratada para Tratamento de Água para Abastecimento
Público, na ETA Palácio das Águas em São José do Rio
Preto – SP.

São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de março de 2021

Jornal
Sessão pública realizada on line no dia 12.03.2021 com
continuação no dia 18.03.2021, sendo adjudicado o objeto
à vencedora CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA
LTDA. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de
Compras”.
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 15/2021 – PROCESSO SICOM 369/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 22.03.2021 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
17/2021 – PROCESSO SICOM 371/2021
Objeto: Aquisição de linha de vida móvel para utilização em
carga e descarga de caminhões.
Sessão pública realizada on line no dia 17.03.2021, sendo
adjudicado o objeto à vencedora AVEPIS ACESSO VERTICAL EPI’S LTDA. A íntegra da sessão está disponível no
“Portal de Compras”.
Renato Eduardo de Freitas – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 17/2021 – PROCESSO SICOM 371/2021
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade.”
São José do Rio Preto, 22.03.2021 – Nicanor Batista Júnior
– Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 23.03.2021 – Nicanor Batista Junior – Superintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
- Eduardo Martins Junior Notiﬁcamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de pagamento de Multa por falta de Atualização Cadastro (div 389), exercício de 2015, vencimento em
18/01/2021.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
�
agendamento Poupatempo e Ganha Tempo: (17)
3202-7749
�
call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3201-1318
�
e-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notiﬁcação via correio e a mesma voltou por motivo de “não procurado”, na data 15/03/2021.
São José do Rio Preto, 23 de março de 2021.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa
INSTRUÇÃO NORMATIVA n.º 1 – DE 23 DE MARÇO DE 2021
Dispõe
sobre
as
MEDIDAS
RESTRITIVAS
DE
ENFRENTAMENTO AO COVID-19 ESTABELECIDAS PELO
DECRETO N.º 18.861 de 16 de março de 2021.

Considerando a necessidade de uniformizar entendimentos para fins de fiscalização e
disciplinar a abertura dos serviços permitidos no decreto n.º 18.861/21 o Comitê Gestor de
Enfrentamento ao Coronavírus, nos uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece normas e procedimentos para uniformizar
interpretações sobre as regras estabelecidas no Decreto n.º 18.861/21 para fins de fiscalização na
interpretação do Artigo 7º combinado com o Anexo II, esclarecendo o quanto segue.
CAPÍTULO I
Construção Civil
Art.2º- Ficam definidos como serviços emergenciais para a construção civil aqueles inadiáveis
para o período do lockdown, assim considerados aqueles que:
I - possam causar danos irreparáveis ao imóvel ou a obra;
II - possam causar prejuízo devido à deterioração de materiais existentes;
III - alojam os próprios colaboradores evitando deslocamentos ou mobilização e desmobilização,
IV - cujos reparos se faz necessário para manutenção das condições mínimas de habitação.
Art. 3º - As obras em andamento mantidas no período de lockdown devem garantir o transporte
exclusivo para os seus colaboradores, sendo vedado durante o período o uso de transporte
coletivo.
Art. 4º - A emergencialidade da obra deve ser justificada por declaração do engenheiro técnico
responsável, com a respectiva ART, devendo ambas ficar no local da obra para fins de
apresentação à fiscalização.
CAPÍTULO II
Atendimento à Saúde
Art. 5º - Consideram-se imprescindíveis aqueles serviços cujo atendimento ao paciente, inclusive
nos consultórios, se faz necessário para prevenir o agravamento das condições de saúde do
indivíduo, sendo aqueles considerados inadiáveis para o período de lockdown.
Art. 6º - Para fins de definição da classificação de risco do paciente deve ser considerada a
gravidade clínica, potencial de risco, agravos à saúde e o grau de sofrimento do paciente.
CAPÍTULO III
Atividades de entrega (drive thru e take away)
Art. 7º - Os estabelecimentos que possuem autorização para retirada (take away) e que utilizam
provisoriamente as áreas de estacionamento para realização de atendimento dentro dos veículos
(drive thru) estão autorizados a atender somente para pagamento e entrega.
Art. 8º - Os pedidos das mercadorias devem ser realizados previamente por meio remoto e
agendado o horário para retirada.
Parágrafo único: As pessoas que não possuem acesso ao meio remoto podem se deslocar ao
estabelecimento para entrega da lista de mercadorias já elaborada, retirando posteriormente em
horário agendado, sendo vedada a permanência no local.
Art. 9º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.

Miriam Wowk dos Santos Silva
Diene Heiri Longhi Trajano
Membros do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus

Luís Roberto Thiesi
Procurador Geral do Município

Aldenis Albaneze Borim
Secretário de Saúde

Câmara Municipal de
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Editais de
CONVOCAÇÃO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO – PROCESSO Nº 12/2021 – ADITIVO CONTRATUAL Nº 08/2021 – SEGUNDO ADITAMENTO
AO CONTRATO Nº 02/2019
CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA EPP.
OBJETO: Prorroga por 12 (doze) meses o prazo e reajusta o
valor do Contrato nº 02/2019, que tem como objeto a divulgação, publicação e gerenciamento do compêndio dos atos
oﬁciais, de efeito externo, do Município supra descrito (Lei
Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos
Legislativos, Decretos Regulamentadores e Resoluções) por
este fornecidos, dispostos no site LeisMunicipais.com.br com
link direcionado à página eletrônica da Câmara, em menu
especíﬁco denominado “LEIS MUNICIPAIS”, cuja URL de
conexão será fornecida pela CONTRATADA ao setor técnico
da CONTRATANTE.
Valor Global: R$ 9.880,80 (nove mil oitocentos e oitenta reais
e oitenta centavos). Vigência do aditivo: 01 de abril de 2021
a 31 de março de 2022. Data da assinatura do Aditivo: 15 de
março de 2021. Recursos orçamentários nº 3390.40 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa
Jurídica. Base Legal: artigo 57, IV, da Lei 8.666/93. São
José do Rio Preto, 16 de março de 2021. Ver. Pedro Roberto
Gomes – Presidente da Câmara Municipal São José do Rio
Preto

DECLARAÇÕES

São José do Rio Preto, SP, 22 de março de 2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 01/04/2021
Prezado (a) Associado (a)
Vimos comunicar a Vossa Senhoria por meio deste edital, face às novas medidas restritivas previstas no “PLANO-SP” e no Decreto n.
18.861 de 16 de março de 2021, do Município de São José do Rio Preto/SP, a realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinaria da
ASSOCIACAO ECO VILLAGE, Inscrita no CNPJ 08.986.504/0001-34, sito na AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 4001 - ECO VILLAGE São José do Rio Preto/SP, CEP: 15091-450, que se realizará no Salão de Festas do Residencial, em primeira convocação, às 18h30min, com a
metade dos associados ou em segunda convocação, às 19h00min, com os Associados presentes, conforme artigo 19 ao 35, do Estatuto do
Residencial, informando que, EXCEPCIONALMENTE, será adotada a forma de realização da Assembléia: HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) ou
exclusivamente de forma VIRTUAL ELETRÔNICA, ATRAVÉS DO PORTAL BRCONDOS, conforme permita a legislação de medidas de contenção da
COVID-19 vigentes na data, a tratar da seguinte:
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Analisar e aprovar as contas do (a) Diretoria relativas ao exercício ao período compreendido em 01/04/2020 a 31/03/2021: (Através do
portal BRCONDOS www.brcondos.com.br o associado mediante usuário e senha, terá acesso integral às contas da Associação, bem como notas
fiscais, recibos, salários e todas as despesas e receitas relacionadas à administração deste residencial á disposição para análise prévia; Em caso de
dúvidas, estamos disponíveis pelo telefone (17) 4009-1720 ou pelo e-mail operacionalsjrp5@brcondos.com);
2. Eleger Corpo Diretivo para o mandato 01/04/2021 á 31/03/2023;
3. Eleger Conselho Fiscal e Suplentes para o mandato 01/04/2021 á 31/03/2023;
4. Analisar e aprovar um fundo de melhorias para investimentos na evolução do condomínio;
5. Analisar e aprovar a Auditoria Preventiva Independente: seja obrigatória a realização em todos os exercícios anuais a partir de 01/04/2021,
sendo a contratação responsabilidade do Conselho Fiscal. Já aprovado na Assembléia Extraordinária de 03/12/2020;
6. Inadimplência;
7. Outros assuntos de interesse da associação;
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1.
Analisar e votar sobre a necessidade de publicar em jornal a convocação para a realização de Assembléia Ordinária e Extraordinária:
excluir do estatuto esta necessidade do artigo 22 (“e publicado em jornal diário de circulação na cidade de S. J. do Rio Preto”);
2.
Analisar e aprovar a proibição de qualquer tipo de pagamento para a Diretoria/Conselho Fiscal e funcionários, seja em dinheiro,
cheque, etc... Pagamentos somente através de boleto (ou meio similar) na conta corrente da Associação;
3.
Analisar e aprovar que a Administração da Associação terá que ser efetuada através de recursos eletrônicos disponíveis na internet
oferecendo no mínimo os recursos disponíveis no portal atual;
4.
Outros assuntos de interesse da associação;
Em razão da realização da Assembléia de forma virtual/eletrônica, face às medidas restritivas de convívio social adotadas contra a
COVID-19, diante da eleição da Diretoria e dos Conselheiros Fiscais para o biênio 2021/2023 (item “2 e 3” da Ordem do Dia), será necessário
que os Associados interessados em concorrer, se candidatem antecipadamente para que possamos acrescentar seu nome no Portal
BRCONDOS que servirá para a coleta da votação desta Assembléia. Assim solicitamos aos Associados interessados que se inscrevam enviando
mensagem pelo aplicativo WhatsApp no número (17) 98208-6560 com a Isabela Silva, com a solicitação de candidatura ao cargo de
Conselheiro Fiscal (2021-2023), contendo ainda o nome completo, endereço e documento de identidade do solicitante, impreterivelmente
até o dia 31 de março de 2021, às 13h:30min.


ABANDONO DE EMPREGO

A Empresa L P Ribeiro Madeiras EPP, situada à Rua Bento Justo, nº 111, Jardim Marajó, nesta
cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ 07.861.729/0001-00, solicita o
comparecimento do funcionário VALDIR ANTONIO DE CASTRO, portador da CTPS 83.229 – Série
000777-SP, ao estabelecimento da mesma, no prazo de 03 (três) dias, no intuito de justificar as
faltas que vem ocorrendo desde o dia 08/02/2021, sob pena de caracterização de “ABANDONO
DE EMPREGO”, ensejado a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 482, I
da CLT.






ATENÇÃO: ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL (VIRTUAL)
É muito importante que Vossa Senhoria participe das decisões da Associação, exercitando o voto. Para assegurar este direito social,
estamos recorrendo aos meios eletrônicos disponíveis, diante das dificuldades impostas pela pandemia e as medidas restritivas emitidas
pelas autoridades.
Para participar da Assembléia Virtual, o Associado deverá utilizar seu “login” e “senha” de acesso ao Portal BRCONDOS e no Menu que
fica do lado esquerdo da tela, acessando a aba “ASSEMBLÉIA VIRTUAL”. Na nova tela que aparecerá, clique em “ACOMPANHAR”, escrito
em letra azul. Uma nova tela surgirá. Na linha “PROPOSTA”, se apresentam enumeradas as Propostas conforme Ordem do Dia da
Assembléia, na cor salmão. Você deve entrar em cada uma delas e anotar o seu voto. O campo para o registro do voto “VOTAÇÃO” surgirá
quando você rolar a tela para baixo. Alí deverá clicar nas opções de voto disponíveis, conforme suas convicções e conhecimentos. Para
votar a próxima Proposta da Ordem do Dia, você pode rolar a tela para baixo e clicar no campo “PROXIMA PROPOSTA” ou voltar à pagina
anterior e escolher a próxima Proposta clicando no número respectivo e, assim por diante, até o término de votação das Propostas.
Informamos que, em relação a cada Proposta, você ainda pode colocar suas considerações e ou questionamentos no campo “FORUM
GERAL DE DISCUSSÃO”, que se apresenta no final da tela. Foi disponibilizado um vídeo informativo bem didático sobre como votar em
uma assembelia virtual no Aplicativo BRCondos, vídeo que também pode ser acessado no endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=tyFnzZribJc. Caso não possua sua senha de acesso, entre em contato com a Administradora
BRCONDOS, pelo WhatsApp (17) 98208-6560 com Isabela Silva.
Os Associados em débito com suas obrigações associativas estarão legalmente impedidos de votar na Assembléia Geral (Art. 9º do Estatuto
Social cumulado com Clausula 5ª, § 7º, do Regimento Interno, ambos da ‘ARMC).
As deliberações aprovadas pela maioria presente obriga os ausentes a acatá-las integralmente, razão pela qual é importante a presença ou a
representação de cada um dos titulares das unidades autônomas desta Associação.

Atenciosamente,
ROBERTO CARLOS DA SILVA (Diretor Presidente)

São José do Rio Preto, 23 de março de 2021.
Edital de intimação - prazo de 20 dias. Processo nº 0014796-19.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo de Moraes Sabbag, na forma da Lei, etc. Faz
saber a(o) Valeria Cristina da Silva, Brasileira, RG 23.873.379-8, CPF 152.105.168-22 que, por este Juízo, tramita de uma
ação de Cumprimento de sentença, movida por Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC - CNPJ/MF sob nº
03.709.814/0001-98, encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi
determinada a sua intimação por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 14.063,75 (quatorze mil e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o
presente edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos
K-24e25/03
11 de março de 2021.

Editais de
LEILÕES
Av. Bento Justo, 111 – Jardim Marajó – CEP 15046-000 – Fones 17-3219-9697/9104-3062
São José do Rio Preto –SP – E-mail:- lpmadeiras@terra.com.br

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Fabiana Rosa de Jesus, Leiloeira Oﬁcial, matrícula JUCESP
976, devidamente autorizada pela Credora TERROMAVI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ/MF
sob nº 15.194.344/0001-56, com sede na Rua Antônio de
Godoy, nº 5042, sala 1, Bairro Nova Redentora – São José
do Rio Preto/SP faz saber que, nos termos do artigo 27 da
Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário,
que institui alienação ﬁduciária de bem imóvel, fará realizar:
Primeiro Leilão: dia 26 de março de 2021 às 09:00 horas,
Segundo Leilão: dia 09 de abril de 2021 às 09:00 horas;
Local do Leilão: Rua Antônio de Godoy, 5315 – São José do
Rio Preto/SP, de forma presencial. As demais condições de
venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão
ou pela publicação no jornal local. Descrição do imóvel: Lote
nº 17, da quadra nº 17, do tipo RESIDENCIAL, do Loteamento denominado “TERRAVISTA RESIDENCE CLUB”, situado
no perímetro urbano desta cidade, município e comarca de
Mirassol – SP, que mede treze (13,00) metros de frente para
a Rua Projetada 9; igual dimensão nos fundos dividindo com
o lote 12; vinte e nove (29,00) metros de cada lado, da frente
aos fundos dividindo do lado direito visto de frente com o lote
18, e do outro lado com o lote 16, encerrando uma área de
377,00 metros quadrados, cadastrado na Prefeitura Municipal de Mirassol sob nº 20.11.05.0538.01.000. Matrícula
sob nº 42.422 do Oﬁcial de Registro de Imóveis de Mirassol.
Obs: Não consta nenhuma construção, sobre o terreno. Valor
de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 114.985,00
(Cento e catorze mil, novecentos e oitenta e cinco reais);
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$
105.984,16 (Cento e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro
reais e dezesseis centavos); A venda será realizada à vista.
Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for
inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será
aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro,
dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições
condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão da
Leiloeira de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas,
alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc.
O imóvel será vendido no estado em que se encontra não
podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador,
que assume o risco da ação, bem como todas as custas
e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante
propositura da competente reintegração na posse, na forma
do artigo n.º 30, da Lei n.º 9.514/97. Maiores informações no
escritório do Leiloeira tel. (17) 98139-5088. Fabiana Rosa de
Jesus, Matrícula - JUCESP 976 - Leiloeira Oﬁcial

Editais de
PROCLAMAS
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.
FELIPE RABELO DA SILVA e ÍSIS MILANI FONSECA, sendo ELE ﬁlho de VALDENIR DA SILVA e de SILVIA
RABELO DE OLIVEIRA SILVA e ELA ﬁlha de LUIZ CARLOS
FONSECA e de ROSEMEIRE APARECIDA MILANI FONSECA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R.
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/03/2021.
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.
ADRIANO CARVALHO DANIEL e ANA PAULA DE
SOUZA, sendo ELE ﬁlho de REALINO DANIEL e de MARIA
DE CARVALHO DANIEL e ELA ﬁlha de BENEDITO MANGABEIRA DE SOUZA e de EVA MARIA DA SILVA SOUZA;
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/03/2021.
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São José do Rio Preto, quarta-feira
24 de março de 2021

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - TRT 15ª Região – São José do Rio Preto.
PROCESSO: 0010191-95.2016.5.15.0133. AUTOR: JOSÉ VICENTE MAIA
e outros (114).REU: INSTITUTO ESPIRITA NOSSO LAR.
DEVENDO NO QUE COUBER SEREM OBSERVADOSOS TERMOS DA
PORTARIA GP N.º81/2014 E PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 EG. TRT
DA 15ª REGIAO, EDITAL ESTE PROVENIENTE DO DESPACHO ID
2a212a1. A Excelentíssima Doutora DANIELA RENATA REZENDE
FERREIRA BORGES Juíza Federal do Trabalho - no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura da realização de ALIENAÇÃO POR
INICIATIVA PARTICULAR dos bens penhorados nos autos do processo em
epígrafe e discriminado a seguir, para tanto nomeia o perito corretor, Sr.
JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20,
perito corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, que deverá
observar os seguintes critérios. DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Auto de penhora ID. 68Be329. Obs. 01: Os imóveis
relacionados nos itens 1 a 17 do auto de penhora estão localizados em um
quarteirão do bairro Boa Vista, nesta cidade, que se localiza entre as ruas
Martinho Gonçalves x Rua do Seminário (paralelas) e ruas Luis Antonio da
Silveira e Presciliano Pinto (paralelas); Obs. 02: Os imóveis relacionados
nos itens 18 a 22 do auto de penhora estão localizados no bairro Vila
Mayor, fazem parte de um único complexo e estão localizados na esquina
das ruas Ferez Gattaz e Rua Paschoal Decrescenzo, no bairro Vila Mayor,
nesta cidade; Obs. 03: Em relação aos imóveis localizados no bairro Boa
Vista que eles tem 01, 02 e até 03 pavimentos que, em geral, foram sendo
construídos como “puxadinhos” e que, em sua maioria, interligam-se em
seu interior, formando um verdadeiro “labirinto”, não sendo muitas vezes
possível determinar onde começa uma matrícula e onde termina outra.
Além disso, há situações onde ou a área construída não está averbada ou
está averbada de maneira diversa do que existe na atualidade no local.
Exemplo disso ocorre no item 6 do auto de penhora referido, onde consta
que sobre um terreno de 242 metros quadrados existe uma área construída
de 8.314,86 metros quadrados. Ou seja, a área construída seria de 34
vezes a área do terreno, o que claramente não corresponde à realidade;
Auto de Reavaliação, de 07/10/2020, ID 7f6c246; Item 1º; Matrícula nº
4.474, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um prédio residencial
com frente para a Rua Martinho Gonçalves, sob nº 2.388, e o seu respectivo terreno constituído pelo lote U, da quadra 2, parte integrante do lote nº
37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado no Bairro Boa Vista, medindo
11,00 x 33,00 metros, confrontando-se de um lado com o lote V, de outro
lado com os lotes T, S e R, e pelos fundos com o lote Q, todos da mesma
quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 209877000 (área do
terreno: 363,00 m², área construída: 166,00 m²). Obs. Construção simples,
antiga, em bom estado (Medicina Nuclear-Laboratório Ielar), Reavaliado em
R$ 418.000,00. Item 2º; Transcrição nº 61.672, do 1º CRI de São José do
Rio Preto-SP. - “Um prédio térreo residencial, com frente para a Rua
Martinho Gonçalves, sob nº 2.374, construído de tijolos e coberto de telhas,
com todas as suas dependências e instalações, além de benfeitorias
existentes no quintal, e o seu respectivo terreno medindo 11 metros de
frente, iguais dimensão nos fundos, por 33 metros de ambos os lados e da
frente aos fundos (11 x 33), constituído pelo lote sob letra “V”, da quadra
sob nº 2, parte do lote nº 37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado no
Bairro Boa Vista confrontando-se pela frente com a citada Rua Martinho
Gonçalves, de um lado com o lote U, do outro lado com o lote X, e nos
fundos com o lote Q. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº
209876000 (área do terreno: 363,00 m²). Obs.: Imóvel simples, antigo, em
bom estado (com garagem utilizada pelo hospital); Reavaliado em R$
330.000,00. Item 3º; Matrícula nº 85.508, do 1º CRI de São José do Rio
Preto-SP. - “Um prédio térreo residencial, com frente para a Rua Martinho
Gonçalves, sob nº 2.364, com todas as suas dependências e instalações, e
o seu respectivo terreno constituído de parte do lote geral nº 37, da quadra
sob nº 2, constituído pelo lote sob letra X, medindo onze metros de frente,
iguais dimensão nos fundos, por trinta e três metros de cada lado, da frente
aos fundos (11,00 x 33,00), encerrando uma área de 363,00 m², situado no
Bairro Boa Vista, dividindo-se pela frente com a citada rua, de um lado com
Oswaldo Ferrari, de outro lado com o IELAR e pelos fundos com os lotes Q
e D, da mesma quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº
209875000 (área construída: 202,00 m²). Construção simples, antiga, em
bom estado (Multiclínica Chico Xavier); Reavaliado em R$ 462.000,00. Item
4º; Transcrição nº 63.241, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um
terreno com frente para a Rua Martinho Gonçalves, antiga Rua Cedral,
medindo 11,00 metros de frente e igual dimensão nos fundos, por 33,00
metros de cada lado e da frente aos fundos (11,00 x 33,00), constituído
pelo lote sob letra “Y”, do quarteirão nº 2, parte integrante do lote nº 37,
situado no Bairro Boa Vista, confrontando-se pela frente com a citada Rua
Martinho Gonçalves, de um lado com os lotes A, B e C, do outro lado com o
lote X, e pelo fundo com o lote D do mesmo quarteirão. Com (área do
terreno: 363,00 m², área construída: 233,00 m²). Construção simples,
antiga, em bom estado (Gráﬁca Nosso Lar); Reavaliado em R$ 495.000,00.
Item 5º; Matrícula nº 12.350, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um
prédio com frente para a Rua Martinho Gonçalves, nº 2344, de tijolos e
telhas, contendo 7 cômodos internos, alpendre e abrigo para carro, com
suas dependências e instalações, inclusive benfeitorias existentes no
quintal, e o seu respectivo terreno medindo 11,00 metros de frente, iguais
dimensão nos fundos, por 22,00 metros de cada lado (11,00 x 22,00),
constituído de parte dos lotes A e B, quadra 2, e parte integrante do lote
geral 37, situado no Bairro Boa Vista, confrontando de um lado com o
restante dos lotes A e B, do outro lado com o lote Y, e nos fundos com o
lote C”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 209873002 (área do
terreno: 242,00 m², área construída: 174,00 m²). Construção simples,
antiga, em bom estado (Oftalmologia); Reavaliado em R$ 474.000,00. Item
6º; Transcrição nº 75.447, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um
prédio com frente para a Rua Presciliano Pinto, nº 1805 (pelo cadastro
municipal nº 1811), construído de tijolos e coberto de telhas, contendo seis
cômodos internos com todas as suas dependências e instalações, inclusive
benfeitorias existentes no quintal, e seu respectivo terreno medindo 11 x 22
metros, constituído pelo lote sob letra C do quarteirão nº 2, parte integrante
do lote geral nº 37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado na Boa Vista,
dividindo-se na frente com a citada rua, de um lado com o lote B, de outro
lado com o próprio comprador (IELAR) e nos fundos com o lote Y. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200849000 (área do terreno: 242,00
m², área construída: 8.314,86 m²). Obs. Parte do Hospital Ielar, em bom
estado; Reavaliado em R$ 13.548.000,00. Item 7º; Transcrição nº 74.804,
do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno localizado nos fundos
do prédio 1821 da Rua Presciliano Pinto, medindo 11,00 x 16,50 metros,
constituído de parte do lote D do quarteirão nº 2, parte integrante do lote
geral nº 37, situado no bairro Boa Vista; dividindo-se pela frente com o
prédio 1821 da rua Presciliano Pinto, de um lado com quem de direito, do
outro lado e fundos com o adquirente (IELAR). Cadastrado na Prefeitura
Municipal sob o nº 200850001 (área do terreno: 181,50 m², área construída
339,00 m²). Obs.: Parte do Hospital Ielar, em bom estado; Reavaliado em
R$ 842.000,00. Item 8º; Transcrição nº 75.446, do 1º CRI de São José do
Rio Preto-SP. “Um prédio construído de tijolos e coberto de telhas,
contendo cinco cômodos e mais dois no quintal, com suas dependências e
instalações, situado na Rua Presciliano Pinto, nº 1821, bairro Boa Vista, e
seu respectivo terreno medindo 11,00 x 27,50 metros, constituído de parte
da data D do quarteirão nº 2, parte integrante do lote geral nº 37, foreiro ao
Patrimônio Municipal, dividindo-se na frente com a citada rua, de um lado
com o lote F, de outro lado com os lotes C, Y e X, e pelos fundos com o
comprador (IELAR). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº
200850000 (área do terreno: 302,50 m², área construída: 605,00 m²). Obs.:
Parte do Hospital Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 1.520.000,00.
Item 9º; Matrícula nº 20.990, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um
prédio residencial, construído de tijolos e coberto de telhas, com vários
cômodos, situado à Rua Presciliano Pinto, nº 1827, Bairro Boa Vista, e o
seu respectivo terreno medindo 11 x 22 metros, constituído pela parte do
lote sob letra E, do quarteirão 02, parte integrante do lote geral 37”,
dividindo-se pela frente com a citada rua, de um lado com parte do lote D,
de outro lado com parte dos lotes F, I e J, nos fundos com o remanescente
do terreno”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200851000 (área
do terreno: 242,00 m², área construída: 154,00 m²). Obs. Parte do Hospital
Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 515.000,00. Item 10º; Matrícula nº
31.400, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um terreno medindo
11,00 metros na confrontação com o lote E, de propriedade de Ricardo
Miguel Fasanelli, de um lado mede 22,00 metros, confrontando com o lote
D, de outro lado mede 22,00 metros, confrontando com parte dos lotes F, I
e J, e nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o lote P, constituído
de parte do lote sob letra E, do quarteirão 02, parte integrante do lote 37,
situado na Boa Vista; sobre o qual existe o prédio n.1835” (frente para a
Rua Presciliano Pinto, conforme cadastro municipal). Cadastrado na
Prefeitura Municipal sob o nº 200851001 (área do terreno: 242,00 m², área
construída: 49,00 m²); Reavaliado em R$ 287.000,00. Item 11º; Matrícula nº
6.360, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno com frente
para a Rua Presciliano Pinto, medindo 11,00 x 22,00 metros, constituído
pelo lote sob letra “G”, do quarteirão nº 02, parte integrante do lote 36,
situado na Boa Vista, dividindo-se na frente com a citada rua; de um lado
com o lote F, de outro lado com o lote H e nos fundos com o lote I”.
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200853000 (área do terreno:
242,00 m², área construída: 114,00 m²). Obs. Atualmente inexiste construção, trata-se do estacionamento do hospital, murado, ao lado do lote do
estacionamento da Clínica UMA; Reavaliado em R$ 286.000,00. Item 12º;
Matrícula nº 1.150, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio
residencial térreo, construído de tijolos e coberto de telhas, com quatro
cômodos internos, banheiro, alpendre e área de serviço, sob nº 2375, da
Rua do Seminário, situado no Bairro Boa Vista, e o seu respectivo terreno
(11 x 33 metros) constituído pelo lote I, do quarteirão nº 2, parte integrante
do lote geral 37”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 209999000
(área do terreno: 363,00 m²). OBSERVAÇÕES: Foi construída a Clínica
UMA (Unidade Médica Avançada), que recebeu a numeração 2387 da Rua
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do Seminário, a qual ocupou além do lote I pertencente à executada, o lote
J, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 210000000 (área do
terreno: 363,00 m2), em nome de Bellini Spotti e Togni Empreendimentos
Imobiliários Ltda. Informo que, conforme Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, a área total construída (pavimentos térreo e superior) é de
951,05 m². Reavaliação do imóvel: R$ 1.925.000,00. Item 13º; Transcrição
nº 66.886, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio residencial
com frente para a Rua Seminário, nº 2043, construído de tijolos e coberto de
telhas, com todas as suas dependências e instalações, e o seu respectivo
terreno de formato irregular, constituído de parte do lote “K”, da quadra nº 2,
desmembrado do lote nº 37, situado no Bairro Boa Vista com as confrontações e metragens seguintes: - um metro de frente para a rua Seminário, de
um lado onde confronta com o lote L mede 33 metros, em linha reta, no
fundo mede 11 metros e confronta com o lote P e do outro lado mede 33
metros por uma linha quebrada de três dimensões, que partindo da frente na
rua Seminário, sobe em direção ao fundo na extensão de 20 metros, ai vira
a esquerda e segue na extensão de 10 metros, ai vira a direita e segue na
extensão de 13 metros, confrontando com o remanescente do lote K e com
o lote J. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 210001001 (área do
terreno: 163,00 m², área construída: 60,00 m²). Obs. Trata-se de imóvel
antigo, em péssimo estado, identiﬁcado pelo nº 2397; Reavaliado em R$
200.000,00. Item 14º; Transcrição nº 74.172, do 1º CRI de São José do Rio
Preto-SP. “Uma faixa de terreno que mede 10,00 x 0,60 metros, constituída
de parte do lote K da quadra 2, parte integrante do lote 37, situado no bairro
Boa Vista; dividindo-se pela frente e por um lado com terrenos do comprador (IELAR), por outro lado com quem de direito e nos fundos com os
vendedores (Pedro Neres Santan e s/m Aurora Zuque Santana)”, Reavaliado em R$ 4.000,00. Item 15º; Matrícula nº 26.006, do 1º CRI de São José do
Rio Preto-SP. “Um prédio residencial com frente para a Rua Luiz Antonio da
Silveira, sob nº 1742, construído de tijolos e coberto de telhas, contendo
seis cômodos internos e alpendre, e o seu respectivo terreno medindo onze
metros de frente, igual dimensão nos fundos, por trinta e três metros de
cada lado, da frente aos fundos (11,00 x 33,00), constituído pelo lote O e
parte do lote L, do quarteirão nº 37, situado no Bairro Boa Vista”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200388000 (área do terreno: 363,00 m²,
área construída: 112,00 m²), construção simples, em bom estado, Reavaliado em R$ 385.000,00. Item 16º; Transcrição nº 70.010, do 1º CRI de São
José do Rio Preto-SP. “Um terreno situado na Boa Vista, bairro desta
cidade, com frente para a Rua Luiz Antônio da Silveira, com a área de 968
metros quadrados, medindo 22 metros de frente onde confronta com a
referida rua; 44 metros de um lado com os lotes O, L e K, 44 metros de outro
lado confrontando com os lotes R, U e V e nos fundos medindo 22 metros,
confrontando com os lotes D e E, terreno esse constituído pelos lotes P e Q
da quadra 2; sobre o qual foram construídos três prédios térreos, sendo um
na frente e dois nos fundos”. O imóvel recebeu o nº 1728 da Rua Luiz
Antonio da Silveira. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200386000
(área do terreno: 968,00 m², área construída: 617,00 m²), construção
simples, em bom estado, avaliado em R$ 1.250.000,00, avaliado em 25 de
Maio 2018 conforme ID 35c7177. Item 17º; Matrícula nº 15.549, do 1º CRI
de São José do Rio Preto-SP. “Os prédios nº 1.706 e nº 1.712, da Rua Luiz
Antonio da Silveira, construído de tijolos e coberto de telhas, com todas as
suas dependências e instalações, além de benfeitorias existentes no quintal,
e o seu respectivo terreno que mede onze metros de frente, igual dimensão
nos fundos, por vinte e dois metros em ambos os lados, da frente aos
fundos (11,00 x 22,00) constituído pelo lote R, do quarteirão nº 2, parte
integrante do lote geral 37, situado no Bairro Boa Vista, confrontando-se
pela frente com a citada Rua Luiz Antonio da Silveira, de um lado com o lote
Q, de outro lado com o lote S, e pelos fundos com o lote U, da mesma
quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200385000 (área do
terreno: 242,00 m², área construída: 112,00 m²); construção simples, em
bom estado, Reavaliado em R$ 300.000,00. Obs. 4: Sobre as áreas abaixo
descritas, itens 18, 19, 20, 21 e 22, localiza-se o “Instituto As Valquírias”,
onde foram construídas diversas benfeitorias não averbadas, construções
simples, entre elas: pavilhão para brechó, cozinha industrial, dispensa,
refeitório com dois banheiros, sala de dança, sala de cursos, barracão
coberto para aula de circo, casa do caseiro com churrasqueira, playground,
campo, dois vestiários externos, barracão área lúdica, corredor com onze
salas, banheiro adaptado deﬁciente físico, sala para ferramentas, sala para
armazenamentos de produtos de higiene e limpeza, sete salas e dois
banheiros infantis, outra cozinha, dispensa, pátio, salão cabeleireiro com
banheiro, quadra coberta, estacionamento descoberto, salão doutrinário,
dispensa, três salas, copa, marcenaria/barracão, mais duas casas. Informo
que, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a área total
construída é de 3.022,95 m². Item 18º; Matrícula nº 15.881, do 1º CRI de
São José do Rio Preto-SP. “Um terreno situado na Vila Mayor, bairro desta
cidade, medindo 22 metros de frente, iguais dimensão nos fundos, por 22
metros de cada lado e da frente aos fundos (22x22) metros, com frente para
a Rua Ferez Gataz e dividindo-se por um lado e fundos com Carmem
Estraviz ou seus sucessores, contendo nesse terreno uma casa de tijolos e
telhas, sob o nº 581, da Rua Ferez Gataz”. Cadastrado na Prefeitura
Municipal sob o nº 210976000 (área do terreno: 484,00 m², área construída:
124,00 m²). Reavaliado em R$ 286.000,00. Item 19º; Transcrição nº 72.101,
do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno com frente para a
Estrada Boiadeira esquina da Rua 4, medindo 22,00 x 52,50 metros,
constituído pelo lote sob nº1, nomenclatura particular, situado na Vila Mayor,
bairro desta cidade, confrontando-se ainda por um lado com o comprador
(IELAR) e nos fundos com o lote 2. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob
o nº (área do terreno: 1.155,00 m²); Item 20º; Matrícula nº 39.514, do 1º CRI
de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno com a área remanescente de
9.838,08 m² (Av.02/39514), situado na Vila Mayor, bairro desta cidade, com
as divisas e metragens seguintes: começa num marco na Estrada Boiadeira
e a divisa com Augustinho Mayor Strabi (quinhão nº 5), indo pela referida
divisa na distância de 149,20 metros, até atingir o terreno de propriedade de
Osvaldo Alves da Silva; indo pelo referido alinhamento a esquerdas na
distância de 124,00 metros, até um marco, fundos da Rua Projetada 4, da
Vila Mayor, confrontando com o referido Osvaldo Alves da Silva e Milton de
Campos Severi; indo à esquerda pela referida divisa na distância de 156,20
metros, por uma linha quebrada de três dimensões que mede 13,70 metros,
fazendo uma abertura de 6,00 metros à direita e 142,50 metros, até outro
marco na estrada Boiadeira, e por este na distância de 171,00 metros, até o
ponto de partida”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 0215859005
(área do terreno: 9.838,08 m², situado na Rua Paschoal Decrescenzo,
quinhão 6P); Item 21º; Matrícula nº 44.700, do 1º CRI de São José do Rio
Preto-SP. “Uma área destinada ao sistema de lazer, encravada no Jardim
Ielar, desta cidade, contida dentro das divisas e confrontações constantes
do memorial descritivo que assim descreve: inicia-se no marco 0, no interior
da propriedade, dividindo com a área remanescente do Instituto Espírita
Nosso Lar, segue na distância de 17,00 metros com rumo S 27º20', 0 onde
encontra a divisa do lote 01, da quadra 01, nesse ponto deﬂete à direita
seguindo pela divisa do lote 01 e mais a divisa dos lotes 02, 03, 04, 05, 07 e
08, da mesma quadra, na distância de 83,00 metros e com rumo S 58º00' E,
onde encontra a divisa do lote 11, neste ponto deﬂete a direita seguindo pela
divisa dos lotes 11 e 12, na distância de 17,00 metros, onde encontra a
divisa da área remanescente do Instituto Espírita Nosso Lar, ﬁnalmente
neste ponto deﬂete à direita seguindo por esta divisa na distância de 85,125
metros, onde encontra o ponto inicial da presente descrição, encerrando
uma área de 1.429,06 m². Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº
272074000 (área do terreno: 1.429,06 m², situado na Rua Paschoal
Decrescenzo, quadra SL, lote s/n – Sistema de Lazer do Jardim Ielar); Item
22º; Matrícula nº 182.459 (registro anterior: matrícula 40.424), do 1º CRI de
São José do Rio Preto-SP. – Um terreno constituído pelo lote 02, da quadra
02, situado no loteamento denominado “Jardim Ielar”, bairro desta cidade,
município e comarca de São José do Rio Preto, que assim se descreve:
Pela Frente mede 13,80 metros e divide-se com a Estrada Boiadeira; do
lado direito de quem da estrada olha para o imóvel mede 21,00 metros e
divide-se com propriedade de Augustinho Mayor Strabi; do lado esquerdo
mede 19,70 metros e divide-se com o lote 01 e ﬁnalmente nos fundos mede
11,00 metros e divide-se com parte do lote 03; encerrando a área de 251,00
metros quadrados. Avaliação dos itens 19 + 20 + 21 + 22, com 12.673,14 m²
de terreno incluindo benfeitorias: Reavaliado em R$ 2.985.000,00. Alienação
em caráter “AD CORPUS”. Situação de ocupação dos bens: “Ocupado por
terceiros”. ÔNUS/OBSERVAÇÃO: Item 1º; Matrícula nº 4.474, do 1º CRI de
São José do Rio Preto-SP, na Av. 005/4.474, consta que o imóvel foi
resgatado do patrimônio Municipal, Av. 007/4.474, consta penhora referente
ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID
f861e79. Item 2º; Transcrição nº 61.672, do 1º CRI de São José do Rio
Preto-SP, na Av. 001/61.672, consta penhora referente ao processo
0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID ff2040f. Item
3º; Matrícula nº 85.508, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
002/85.508, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5e4bece. Item 4º;
Transcrição nº 63.241, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
001/63.241, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 53f95db. Item 5º;
Matrícula nº 12.350, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
005/12.350, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 348282c. Item 6º;
Transcrição nº 75.447, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
001/75.447, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 13eb09c. Item 7º;
Transcrição nº 74.804, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
001/74.804, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 27c3ee4. Item 8º;
Transcrição nº 75.446, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
001/75.446, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5c7652b. Item 9º;
Matrícula nº 20.990, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
008/20.990, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5ce6c03. Item 10º;
Matrícula nº 31.400, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
002/31.400, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID e61e29c. Item 11º;

Matrícula nº 6.360, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
007/6.360, consta penhora referente ao processo 000139557.2012.5.15.0133 e na Av. 008/6.360, consta penhora referente ao
processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID
e6d00a9. Item 12º; Matrícula nº 1.150, do 1º CRI de São José do Rio
Preto-SP, na R. 008/1.150, concedeu o direito real de uso de superfície para
U.M.A UNIDADE DE MEDICINA AVANÇADA RIO PRETO LTDA, 009/1.150,
consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 3e3111a. Item 13º; Transcrição nº 66.886, do 1º
CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 001/66.886, consta penhora
referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao
processo ID d4db8ba. Item 14º; Transcrição nº 74.172, do 1º CRI de São
José do Rio Preto-SP, na Av. 001/74.172, consta penhora referente ao
processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID
8df6ac3. Item 15º; Matrícula nº 26.006, do 1º CRI de São José do Rio
Preto-SP, na Av. 005/26.006, consta penhora referente ao processo
0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 35967e2.
Item 16º; Transcrição nº 70.010, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na
Av. 001/transcrição 70.010, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 065e223. Item 17º;
Matrícula nº 15.549, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
002/15.549, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 9fffb22. Item 18º;
Matrícula nº 15.881, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
003/15.881, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID d0d1e32. Item 19º;
Transcrição nº 72.101, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
001/72.101, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal numero
00025804220134036106, na Av. 002/72.101, consta penhora referente ao
processo Execução Fiscal numero 00034871720134034036106, na Av.
003/72.101, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 512fdad. Item 20º;
Matrícula nº 39.514, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
003/39.514, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal numero
00034871720134034036106, na Av. 004/39.514, consta penhora referente
ao processo Execução Fiscal numero 00025804220134036106, na Av.
005/39.514, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 3469151. Item 21º;
Matrícula nº 44.700, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av.
003/44.700, consta Doação da referida área pela Prefeitura Municipal, na
Av. 004/44.700, consta penhora referente ao processo 001019195.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID e60a61e. Item 22º;
Matrícula nº 182.459 (registro anterior: matrícula 40.424), do 1º CRI de São
José do Rio Preto-SP, na Av. 001/182.459, consta penhora referente ao
processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID
99edace. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da
excelentíssima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde que
acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado,
devendo ser apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual
se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a
visitação do imóvel a ser Alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77,
inciso IV, do NOVO CPC, ﬁcando desde logo autorizado o uso de força
policial, caso a providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO
E ABERTURA: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo
período de 01/03/2021 a 29/04/2021; Ato continuo as propostas serão
encaminhadas ao juízo responsável para apreciação no dia 04/05/2021, as
11:00 horas, em sessão publica, a ser realizada no fórum Trabalhista de
São José do Rio Preto – SP. Não haverá encerramento presencial.
Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não
serão conhecidas (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a
proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. JÚLIO
CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não integra o
valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em
nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação
judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A comissão devida ao
corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e improrrogável
de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito
judicial, devendo apresentar o comprovante ao Juízo. Ressalva-se a
possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente
(adquirente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Com agendamento telefônico de horário na Av.
Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São
José do Rio Preto, SP e Rua Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, fones para contato 55-1799619.9362 ou 55-19-98363.2151. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUIZO:
Correspondente a 60% do valor da avaliação. DA PREFERENCIA DAS
PROPOSTAS: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a
seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número
de parcelas. OBS - 1º: havendo propostas idênticas, a que tiver sido
recebida em primeiro lugar. OBS - 2º: Proposta recebida em bloco poderá
terá preferência tendo em vista a necessidade para funcionamento e
operação do bem maior. FORMAS DE PAGAMENTO DAS PROPOSTAS:
1- À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da
intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30%
(trinta por cento) de entrada no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco)
dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora, e o
restante (saldo) em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas,
atualizadas pelo IPCA-E, na data do efetivo pagamento, sempre por meio
de depósito judicial. OBS – Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo
5º do novo CPC, em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias
de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o valor da
venda e execução do valor remanescente será dirigida ao patrimônio dos
adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de
pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por se tratar de
dívida líquida e certa, além da perca da comissão paga. DA PROPOSTA
CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda
poderá, ser recebidas "condicionalmente", sujeitas a posterior apreciação
do Juízo responsável. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do
bem será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante
deverá declarar "estar ciente das regras da alienação por iniciativa
particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais
que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar
também a total veracidade das informações prestadas.”. * Será expedida
carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º
do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ﬁcará
gravado com hipoteca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES
GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exeqüentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros
interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo
primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a
lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de
fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno,
considerando as condições e peculiaridades dos bens alienados. * A partir
da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do(s)
bem(s) pelo exeqüente, este ﬁcará responsável pela integralidade da
comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO DA
EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou
alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil,
deverá apresentar, a guia comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução.
Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da
dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e periciais, além da
integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso,
conforme regramento do provimento. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos
interessados examinarem o imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de
pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS:
Aos interessados em arrematar o bem imóvel, ﬁca esclarecido que os
créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o
domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de
serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, não serão de
responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através de
alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo
relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem
(aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte
arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da carta de alienação a ﬁm de que seja retido de eventual valor
remanescente da execução e paga a dívida, observada a gradação legal
ou, inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público competente a
ﬁm de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em
responsabilidade do anterior proprietário. Único; A procedência e evicção de
direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e
exclusiva responsabilidade dos rrematantes/proprietários/União. O corretor
é mero mandatário, ﬁcando, assim, eximido de eventuais responsabilidades
por vícios ou de feitos nos bens Alienados (ocultos ou não), como também
pro indenizações trocas, consertos, compensações ﬁnanceiras de qualquer
hipótese ou natureza, portanto, qualquer diﬁculdade quanto a: obter/
localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar
o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo
responsável para as providencias cabíveis. IMPORTANTE: a) Publicação
deste edital suprirá eventual insucesso das notiﬁcações/intimações pessoal
dos respectivos patronos, executados, co-proprietários, cônjuges e credores
com penhora anterior. b) Qualquer inconsistência das informações poderá
ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à correção de
possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das informações
apresentadas até a assinatura do auto. São José do Rio Preto, São Paulo,
01/03/2021.
JÚLIO CÉSAR CARDOSO
CRECI S/P 52891-F

