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O maior presente que eu já ganhei veio de 
Deus, e eu chamo ele de pai. Feliz dia ao 

meu pai, Moacir Procópio
“

”Do filho, Danilo Silva para o pai, Moacir Procópio da Silva

MÊS DOS PAIS 

A Justiça do Trabalho re-
jeitou as duas propostas de 
compra feitas por estarem em 
desacordo com os requisitos 
pré-estabelecidos. As novas 
propostas podem ser feitas a 
partir desta sexta-feira (20) 
tendo como nova data limi-
te dia 17 de setembro. Os 
valores continuam sendo os 
mesmos: valor mínimo inicial 
de R$ 23.544.000,00 – que 
corresponde a 60% da avalia-
ção total do imóvel.     Pág.A3

“Não acabaram 
as restrições, 
não está tudo 

liberado”
“Quero deixar claro que não 

acabaram as restrições, não 
está tudo liberado, a pandemia 
ainda está aí”, disse a gerente 
da Vigilância Sanitária, Mirian 
Wowk ontem durante live para 
explicar o novo decreto e a 
reabertura do comércio. “Ape-
sar do avanço da vacinação é 
preciso que todos continuem 
respeitando o distanciamento, 
o uso obrigatório de máscara e 
higienização”, frisou. Pág.A2

OPORTUNIDADE

Resort anuncia contratação 
de 60 novos funcionários

O Barretos Country Thermas Park, um dos maiores complexos de entretenimento 
no interior de São Paulo, está com processo seletivo para 60 vagas. Pág.B2BARRETOS COUNTRY RESORT
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53% dos médicos 
já sofreram 

restrições de 
Planos de Saúde 
ao pedir exames

Pág. A5

Mais da metade 
das pessoas que 

faltaram à 2ª 
dose tem entre 
30 e 39 anos
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Borim acredita 
que variante Delta 

poderá chegar
 em Rio Preto 
em setembro
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Secretaria de Esportes define 
regras do novo auxílio-atleta
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Mirassol atropela 
Olímpia e Tanabi 
vence América 
pelo Sub-20
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GOLPISTAS
 PM prendeu 

ontem três 
pessoas em 

flagrante apli-
cando golpe 

com documen-
tos falsos em 
shoppings de 

Rio Preto; com 
os acusados 

foram apreen-
didos perfumes 

importados, 
dinheiro e do-
cumentação. 
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PAULISTA
Time do Rea-
lidade Jovem 

venceu ontem 
em sua es-

treia em casa 
com gol nos 
acréscimos. 
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R$ 3 MIL 
GCM prendeu 
ontem dupla 
acusada de 

furtar produ-
tos de uma 

lanchonete de 
um tradicio-
nal clube no 

Centro de Rio 
Preto. Segundo 
proprietário, os 

produtos le-
vados somam 

cerca de 
R$ 3 mil.
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Quer voltar às 
atividades físicas? Não 
esqueça do coração! 

Ainda é cedo para afirmar 
que a vida está voltando ao nor-
mal? Difícil dizer, mas após um 
ano e meio de pandemia, com 
diversas restrições obrigatórias 
e isolamento social, o que mais 
se vê são pessoas tentando, aos 
poucos, voltar às ruas, parques 
e academias - muitas delas até 
estimuladas pela emoção com-
partilhada durante a edição das 
Olimpíadas em Tóquio. 

Não tenho dúvida que este já 
é o início de um momento de ale-
gria, mas é preciso haver cautela. 
E quando falo em cautela, incluo 
aqui todos os cuidados neces-
sários para a proteção contra a 
covid-19, mas, também, neste caso, trago um outro importante 
alerta: depois de um longo período dentro de casa, com ativida-
des físicas reduzidas e vida mais sedentária - mais de 50% dos 
brasileiros engordaram durante a pandemia segundo dados do 
Instituto Ipsos, as pessoas precisam saber que não podem reto-
mar as atividades físicas sem antes passar por avaliação médica.  

Todos os dias, atendo pessoas com condições cardíacas 
diversas e colesterol alto. Para estes meus pacientes e todas as 
outras pessoas, a minha primeira orientação sempre é que elas se 
movam e pratiquem algum esporte. Mas, para que cada um deles 
possa dar início a este novo começo, é preciso que conheçam o 
seu corpo, entendam quais são as atividades físicas adequadas, 
suas necessidades e intensidades. E isso vale para todas as idades 
– crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todos devem 
realizar pré-avaliações esportivas com médicos de confiança, 
para que possam ser orientados da melhor forma sobre como 
podem se exercitar e, mais importante, eventualmente detectar 
problemas que demandem tratamento. 

Além de garantir que o paciente esteja apto ou não à prática 
de determinado esporte, a avaliação médica pré-esportiva mapeia 
indícios de condições preexistentes que podem, às vezes, levar à 
morte súbita. No caso dos praticantes de primeira viagem, essa 
avaliação se torna ainda mais essencial. O corpo de quem nunca 
se exercitou automaticamente aumenta o ritmo do trabalho, a 
frequência cardíaca e a pressão do organismo para compensar 
todo o esforço realizado. Por isso, exames detalhados com uma 
visão global do paciente são tão importantes.  

É fundamental também que todo praticante de atividade físi-
ca realize anualmente um check-up completo e, caso a pessoa 
perceba qualquer sintoma, como tonturas, palpitações e dores 
no peito durante quaisquer práticas esportivas, precisa procurar 
um médico imediatamente. 

Por fim, o mais importante é ter a certeza de que nunca é 
tarde para começar a se exercitar e que a atividade física é uma 
grande aliada da nossa saúde. É só dar o primeiro passo. Come-
ce devagar, mas siga sempre em frente. Faça os seus exames 
periodicamente, mantenha uma rotina de sono regular e uma 
alimentação saudável. Assim, eu te garanto que seu coração te 
agradecerá para sempre. 

 
Nicolle Queiroz é médica cardiologista especialista em 

cardiologia do esporte e professora do curso de Medicina 
da Universidade Santo Amaro – Unisa. 

ARTIGO 

VEREADOR
Indicações pedem mais linhas 
de ônibus para região norte

O vereador Odélio Chaves 
foi procurado por moradores 
de Rio Preto solicitando que 
o parlamentar os ajudasse 
a conseguir mais linhas de 
ônibus para a região norte 
da cidade, em especial de 
Talhado até o Shopping Nor-
te e da Avenida Philadelpho 
Gouveia Neto até o bairro 
Santo Antônio.

Odélio protocolou duas 
indicações, nesta terça-feira 
(17), pedindo que o Execu-
tivo estude as possibilidades 
requeridas pelos morado-
res. “Essa solicitação se faz 

necessária uma vez que os 
usuários reclamam que falta 
transporte coletivo partindo 
do distrito de Talhado para 
a região norte de Rio Preto 
(shopping Cidade Norte) e da 
Avenida Philadelpho para o 
bairro Santo Antônio”, ressal-
ta o vereador.

Segundo o parlamentar, “é 
dever do município zelar pela 
vida e integridade física de 
seus cidadãos, onde a preven-
ção deve ser paradigma dessa 
administração”, conclui.

O prazo legal para o Execu-
tivo responder uma indicação 
é de até 30 dias contados a 
partir da data de protocolo.

Andressa ZAFALON 

PRÓXIMA CONCESSÃO
Vereador quer gratuidade de 
ônibus para atiradores do TG

O pedido de gratuidade no 
passe de transporte público 
para os atiradores do Tiro de 
Guerra é do vereador Renato 
Pupo, através de uma indicação 
protocolada na segunda-feira 
(16), para que a Prefeitura de 
Rio Preto inclua na próxima 
concessão.

Segundo o texto da indica-
ção, essa gratuidade valeria 
para os atiradores que estive-
rem fardados e durante o perí-
odo em que estiverem servindo 
a Pátria.

“Todos os cidadãos sabem 
da importância do trabalho de 
utilidade pública desenvolvido 
pelo Tiro de Guerra em favor 
da comunidade, envolvendo-

-se em várias campanhas pelo 
bem coletivo, além disso, esses 
Atiradores, em sua maioria, não 
trabalham em virtude do próprio 
período que estão servindo a 
Pátria”, explica Pupo.

Não é a primeira vez que 
Pupo faz este tipo de pedido à 
Prefeitura de Rio Preto, segundo 
ele, foram cinco indicações e 
um requerimento, sem contar 
o atual. “Uma luta antiga e 
necessária”, ressalta.

O contrato de concessão do 
Transporte Coletivo Municipal irá 
se encerrar no mês de Novem-
bro de 2021, possibilitando a 
inclusão dos atiradores do Tiro 
de Guerra, devidamente farda-
dos, na categoria de isentos 
do próximo contrato, caso o 
Executivo aceite a indicação.

Andressa ZAFALON 

Arquivo DHOJE

 “Não acabaram as restrições, 
não está tudo liberado”, diz 

gerente da Vigilância Sanitária
Mirian Wowk, gerente da 

Vigilância Sanitária, participou 
de uma live extraordinária, 
nesta quinta-feira (19), para 
detalhar sobre o novo decreto 
publicado que regulamenta o 
funcionamento dos comércios 
e outros setores.

“Quero deixar claro que 
não acabaram as restrições, 
não está tudo liberado, a 
pandemia ainda está aí. Ape-
sar do avanço da vacinação é 
preciso que todos continuem 
respeitando o distanciamento, 
o uso obrigatório de máscara 
e higienização das mãos com 
álcool em gel”, frisou Mirian.

De acordo com Mirian, 
todas as atividades puderam 
retornar ao funcionamento, 
no entanto, apesar de não ter 
mais o limite pré-estabelecido, 
nenhum estabelecimento vai 
conseguir colocar 100% da 

capacidade.
“Cada local vai ter que cal-

cular a lotação respeitando o 
distanciamento mínimo de 1 
metro. Está proibida torcida, 
pista de dança e eventos 
com público em pé que não 
tenham um controle e que 
não respeitem a distância”, 
comenta.

Em relação aos horários de 
funcionamento, não há mais 
restrições para os mesmos, 
porém, a gerente explicou que 
as fiscalizações continuam 
como eram antes.

“A Vigilância Sanitária, GCM 
e Fiscais de Postura vão con-
tinuar atendendo todas as 
denúncias que chegarem e vão 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

NOVO DECRETO

continuar com as fiscalizações 
de rotina. Se for observado 
aglomeração, falta de mascara 
ou qualquer outra irregularida-

de, as empresas ou pessoas 
serão penalizadas, da mesma 
maneira como era feito ante-
riormente”, concluiu.

gerente da Vigilância Sanitária

“Cada local vai ter que cal-
cular a lotação respeitando o 
distanciamento mínimo de 1 
metro. Está proibida torcida, 
pista de dança e eventos 
com público em pé que não 
tenham um controle e que 
não respeitem a distância”, 

Em relação aos horários de 
funcionamento, não há mais 
restrições para os mesmos, 
porém, a gerente explicou que 
as fiscalizações continuam 

“Não acabaram as restrições, 
não está tudo liberado”, diz
Mirian Wowk, gerente da 
Vigilância Sanitária

NA SP 310
Estado recebe pedido para construir pontilhão 
entre bairros Alto Rio Preto e Jardim Maracanã

O pedido, através de um 
requerimento, é do vereador 
Renato Pupo ao Governador 
do Estado, João Doria, para 
que estude a possibilidade 
de enviar recursos financeiros 
para a construção de um pon-
tilhão na Avenida da Luz inter-
ligando o Alto Rio Preto com o 
bairro Jardim Maracanã, em 
Rio Preto.

Pupo alega que com a ex-
pansão de áreas residenciais 
e comerciais nas proximidades 
do Jardim Maracanã o tráfego 
de veículos aumentou consi-
deravelmente e as duas únicas 
vias de acesso se tornaram 

sobrecarregadas causando 
transtornos aos usuários.

A Avenida da Luz fica entre 
as Avenidas Bady Bassitt e 
Clóvis Oger, principais vias de 
acesso à rodovia Washington 
Luiz (SP310), e ficam conges-
tionadas nos horários de pico.

“A construção deste pon-
tilhão interligando os bairros 
dará ao motorista mais uma 
opção de deslocamento contri-
buindo assim para um trânsito 
mais livre em ambas aveni-
das”, ressalta Pupo.

Em contato com a asses-
soria do Estado, a mesma 
informou que ainda não tem 
nenhum recurso previsto para 
a construção deste pontilhão.

Andressa ZAFALON 
Divulgação

INDICAÇÃO
Entrega delivery com bicicletas 

pode ser regulamentada 

O vereador Cabo Júlio Do-
nizete fez uma indicação para 
que a Prefeitura de Rio Preto 
proceda a regulamentação do 
serviço de entrega com o uso 
de bicicletas por meio de apli-
cativos.

“Enviar e receber merca-
dorias é uma atividade muito 
antiga, no entanto, com o 
tempo houve um maior volume 
de demanda, que demonstram 
a força e a importância de se 
ter novos modais de entrega, 
mostrando como o setor de Bike 
Delivery é altamente promis-
sor”, relata o vereador.

O Bike Delivery já é uma re-
alidade nas cidades brasileiras, 
a tendência em utilizar novos 
meios de transporte de carga 
ganha ainda mais visibilidade 
na sociedade.

“Além disso há uma grande 
preocupação ambiental, pois 
os veículos automotores são 
responsáveis por grande parte 
da população, nesse sentido, o 
Bike Delivery está na vanguarda 
do setor, mas já tem uma gran-
de aplicabilidade em vários tipos 
de empresas. Portanto, renovar 
e inovar são as palavras chave 

do momento”, frisa Odélio.
De acordo com uma em-

presa nacional, que estuda os 
benefícios do Bike Delivery, para 
se ter um bom sistema neste 
setor, é preciso uma logística 
eficiente, planejando o trabalho.

Segundo a empresa Inte-
lipost, uma frota efetiva de 
bicicletas deve ter: capacitação 
dos motoristas, um treinamen-
to básico orientando quanto à 
segurança no trânsito, preser-
vação dos produtos de entrega 
e boas práticas logísticas e de 
rotas; investimento em ma-
nutenção, já que as bicicletas 
precisam passar por constantes 
reparos; criação de bicicletários, 
que são os pontos de partidas 
das entregas e investimento em 
segurança com equipamentos 
de proteção individual e dispo-
sitivos de segurança para as bi-
cicletas garantindo a integridade 
dos entregadores.

Ainda de acordo com a 
empresa especializada neste 
serviço, as economias geradas 
usufruindo deste veículo são 
várias, destacando combustível, 
manutenção mais barata, segu-
ro mais barato, sem multas de 
trânsito e sem documentação 
e frota.

Andressa ZAFALON 
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LEILÃO  JUDICIAL

O imóvel que 
tem 12.030 m² 
de terreno e 
área construída 
de 9.295 m² 

Fotos: Arquivo DHOJE

Justiça rejeita  duas 
propostas de compra do 
Nossa Senhora da Paz 

e abre novo prazo
As novas propostas podem ser feitas a partir desta sexta-feira 
(20) tendo como nova data limite dia 17 de setembro. Os 
valores continuam sendo o mesmo valor mínimo inicial de R$ 
23.544.000,00 – que corresponde a 60% da avaliação total do 
imóvel (R$ 39.240.000,00)

Os ex-funcionários do 
Hospital Nossa Senhora da 
Paz terão que esperar mais 
uma pouco para ter o capitulo 
final da novela em relação 
à venda do prédio que dura 
quase duas décadas em Rio 
Preto, isto porque a Justiça do 
Trabalho rejeitou as duas pro-
postas de compra feitas por 
estarem, em desacordo com 
os requisitos pré-estabeleci-
dos. Com isso foi aberto novo 
prazo para o recebimento de 
novas propostas de compra 
do prédio.

As novas propostas po-
dem ser feitas a partir desta 
sexta-feira (20) tendo como 
nova data limite dia 17 de se-
tembro. Os valores continuam 
sendo o mesmo valor mínimo 
inicial de R$ 23.544.000,00 
– que corresponde a 60% 
da avaliação total do imóvel 
(R$ 39.240.000,00), caso 

nenhuma proposta alcance 
esse montante outros valores 
poderão ser analisados, po-
rém não podendo ser inferior 
a 50% da avaliação total do 
imóvel – com isso o novo valor 
mínimo passou a ser de R$ 
19.620.000,00.

Rejeitadas – No caso 
da primeira das propostas 
feita por um comerciante mo-
rador de um condomínio na 
Zona Leste de Rio Preto – o 
valor ofertado para a compra 
foi de R$ 19 milhões e por 
estar abaixo do valor pré-de-
finido pela justiça foi descar-
tada . Já a segunda proposta 
de R$ 19.620.000,00 feita 
por uma empresa da cidade 
de São Paulo também foi des-
cartada por ter sido feita após 
o prazo legal 10 de agosto e 
por ter sido intermediada por 
um  corretor não credenciado 
pela justiça.

A justiça ratificou que as 
propostas devem ser encami-

nhadas ao corretor Júlio Cé-
sar Cardoso que legalmente 
está credenciado.

O imóvel que tem 12.030 
m² de terreno e área constru-
ída de 9.295 m² e fica locali-
zado em região valorizada de 
Rio Preto na Avenida Anísio 
Haddad.

Trabalhista – no que 
diz respeito aos credores 
relacionados às ações tra-
balhistas são cerca de 300 
ex-funcionários que tem va-
lores a receber que somam 
aproximadamente R$ 16 
milhões.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br 23.544

valor mínimo inicial

milhões
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RIO PRETO PF cumpre mandados de busca e prisão 
em operação contra tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagrou 
nesta quinta-feira (19) a Ope-
ração Contracapa que tem o 
intuito de combater o tráfico de 
drogas na região de Rio Preto.

Com o apoio da Delegacia 
de Polícia Federal em Guaíra/

PR, na cidade de Umuarama/
PR foram cumpridos dois man-
dados de prisão preventiva e um 
mandado de busca e apreen-
são, que foram expedidos pela 
Justiça Estadual em São José 
do Rio Preto.

Segundo as investigações, 
as pessoas presas têm parti-
cipação no transporte de 388 
quilos de maconha apreendidos 
pela PF de Rio Preto em outubro 
de 2020. Naquela ocasião, 
três pessoas foram presas em 
flagrante.

Os indivíduos presos pode-

Da REDAÇÃO rão responder pelos crimes de 
tráfico de drogas e de asso-
ciação para o tráfico, crimes 
previstos nos artigos 33 e 35 
da Lei 11.343/06, cujas penas 
somadas variam de 8 a 25 anos 
de reclusão.

A denominação da Opera-
ção, “Contracapa”, foi dada em 
razão de os investigados, assim 
como a contracapa de um livro, 
que se esconde por trás da 
obra, utilizarem subterfúgios 
na tentativa de ocultar suas 
participações na empreitada 
criminosa.

PF cumpre mandados 
de busca e prisão em 
operação contra tráfico 
de drogas

Divulgação

Trio é preso aplicando 
golpes em shoppings
Policiais militares da equipe 

da BAEP prenderam às 20h15 
da última quarta-feira (18) 
uma mulher de 26 anos e 
dois homens de 35 anos e 30 
anos que estavam utilizando 
documentos falsificados para 
fazerem compras em shoppings 
de Rio Preto e Ribeirão Preto.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento quando na Avenida 
Brasilusa esquina com a Rua 
Comendador Antônio Teixeira 
eles observaram um carro esta-
cionado embaixo de uma árvore 
em um local vazio, sendo que 
ao notar a presença da viatura 
o condutor do automóvel de-
monstrou nervosismo e por isso 
foi abordado.

Na revista nada de ilícito foi 
encontrado e o suspeito disse 
ser morador da cidade Campo 
Limpo Paulista. Os policiais re-
alizaram uma vistoria no carro 
e encontraram 26 perfumes 
importados, um tênis infantil e 
uma loção de água micelar que 

estavam com etiquetas de uma 
loja de shopping.

O homem confessou que es-
tava na cidade junto com outras 
duas pessoas e que os produtos 
encontrados foram comprados 
com documentações falsas, 
sendo que seis dos perfumes 
foram adquiridos em Rio Preto 
e o restante eles compraram em 
Ribeirão Preto.

Neste momento os outros 
dois suspeitos foram vistos sain-
do do shopping e inicialmen-
te apresentaram documentos 
falsos, sendo que mais tarde 
revelaram suas verdadeiras 
identidades.

A mulher e o homem mais 
jovem disseram que o mandante 
do esquema era o terceiro en-
volvido, pois ele era o responsá-
vel de fazer as documentações.

Os três foram levados para a 
Central de Flagrantes, onde um 
boletim de ocorrência de este-
lionato, uso de documentação 
falsa, falsificação de documento 
público e financiar ou integrar 
organização foi registrado e eles 
ficaram detidos. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

FLAGRANTE

Divulgação

Produtos apreendidos com os golpistas na hora que 
deixavam mais um shopping em Rio Preto

INTERNADO

Padrasto é esfaqueado 
por namorado da enteada

Um homem de 38 anos foi 
hospitalizado na manhã da últi-
ma quarta-feira (18) após levar 
duas facadas desferidas pelo 
namorado de 15 anos de sua 
enteada. O caso ocorreu na 
casa da vítima, no bairro Bela 
Vista, por volta das 10h40, e 
depois o adolescente não foi 
encontrado.

De acordo com boletim 
de ocorrência, funcionários 
do UPA Norte acionaram uma 
equipe da Polícia Militar rela-
tando que um homem teria 
dado entrada na unidade com 
ferimento a faca. A vítima con-

firmou ter sido agredida pelo 
namorado da enteada duas 
vezes na barriga.

Depois da agressão o ho-
mem ainda conseguiu dirigir 
até a Unidade de Pronto Aten-
dimento para atendimento 
médico.

Após o depoimento da 
vítima, os PMs foram até a 
residência do adolescente  mas 
não localizaram o agressor. A 
faca também não foi encontra-
da. Na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como lesão 
corporal e foi encaminhado 
para o 6º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

MARIA JOSÉ FURQUIM BOCALÃO, 
natural de Guapiaçu/SP, faleceu aos 80 anos 
de idade. Era casada com Alceu Bocalão 
e deixou seus fi lhos José Roberto e Elza 
Aparecida. Foi sepultada no dia 18/08/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS
ELOY BATISTA DE OLIVEIRA, natural 

de Américo de Campos/SP, faleceu aos 
84 anos de idade. Era divorciado e deixou 
seus fi lhos Cleber, Rose Valéria e Aparecida 
Luzia. Foi sepultado no dia 18/08/2021 às 
16:00, saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

R$ 3 MIL
GCM prende dupla após 
furto a lanchonete de 

clube em Rio Preto

A Guarda Civil Municipal 
prendeu na madrugada desta 
quinta-feira (19) um homem 
de 28 anos e outro de 21 anos 
que confessaram ter furtado 
mercadorias avaliadas em R$3 
mil de uma lanchonete que 
fica no interior de um clube de 
Rio Preto.

Os GCMs estavam reali-
zando um patrulhamento na 
Avenida Philadelpho Manoel 
Gouveia Neto quando obser-
varam a dupla carregando em 
uma carriola e um carrinho 
de supermercado diversas 
bebidas, salgadinhos, uma TV, 
um microondas e um botijão 
de gás e por isso realizaram a 
abordagem.

Inicialmente os suspeitos 
disseram que os produtos eram 

da residência de um deles, 
mas acabaram confessando 
o furto.

A dupla informou que para 
conseguir furtar a lanchonete 
primeiro arrombou a porta 
interna do clube. Os acusados 
deixaram interior da lanchonete 
revirado e os cadeados das 
portas dos freezers estourados.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrante, onde o 
proprietário da lanchonete foi 
contatado e informou que o 
prejuízo total é de R$3 mil. 
Uma pesquisa também foi 
realizada e constatou que os 
dois envolvidos já possuem 
passagem pela polícia. Em 
seguida a dupla foi presa e o 
caso foi registrado como furto e 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Produtos apreendidos após o furto, avaliados em mais 
de R$ 3 mil

Divulgação

FOGO
Incêndio devasta 6 alqueires e dono de 

propriedade rural registra queixa

Após ser aconselhado por 
seu advogado a registrar bole-
tim de ocorrência, um homem 
de 44 anos procurou a Central 
de Flagrantes nesta quarta-fei-
ra (18) para relatar o incêndio 
ocorrido em sua propriedade, 
localizada na Rodovia Assis 
Chateaubriand, na última se-
gunda-feira (16).

A vítima informou que esta-
va em sua propriedade quando 
avistou um grande incêndio 
vindo do terreno vizinho.  Ele 
acionou o Corpo de Bombei-
ros para conter as chamas e 
precisou soltar o rebanho para 

salvar os animais do fogo.
Mais tarde com o auxilio de 

um caminhão-pipa o incêndio 
foi contido e a vítima teve seis 
alqueires de pasto, a cerca da 
divisa e a cerca interna quei-
mados.

Segundo a vítima, o incên-
dio foi causado na área de 
uma usina, onde segundo os 
funcionários um dos tratores 
da empresa pegou fogo aci-
dentalmente e se espalhou até 
alcançar sua propriedade.

O boletim de ocorrência foi 
lavrado como incêndio culpo-
so e encaminhado para o 3º 
Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Incêndio devasta 6 alqueires e dono de propriedade 
rural registra queixa

Divulgação

SE DEU MAL FLAGRANTE
Ladrão rouba caminhonete, apanha 
de netos da vítima e  acaba  preso

Um homem de 37 anos foi 
hospitalizado e está sob escolta 
policial desde a tarde da última 
quarta-feira (18) após ter rouba-
do uma caminhonete, ser segui-
do pelos netos, de 25 anos e 29 
anos, do proprietário do veículo e 
apanhar por volta das 11h.

O caso ocorreu na alça de 
acesso da rodovia Washington 
Luiz para a Avenida Abelardo 
Menezes, em Mirassol.

A Polícia Militar de Rio Preto 
foi acionada para atender uma 
ocorrência de roubo de veículo 
com suspeito sendo detido por 
testemunhas e ao chegar no 
endereço, policiais encontraram 
os netos do idoso de 69 anos 
agredindo o suspeito.

Após separar a briga os po-
liciais foram informados de que 

mais cedo os dois rapazes teriam 
visto o homem roubando o veículo 
do idoso e por isso o seguiram e 
o detiveram.

Em sua defesa o criminoso 
confessou ter roubado o auto-
móvel dizendo que usou uma 
chave mixa para ligar o veículo e 
que mais tarde iria tirar as peças 
para vender.

Os policiais levaram os três 
envolvidos, que apresentaram 
ferimentos, para o UPA Tangará, 
onde apenas o criminoso foi man-
tido em observação e mais tarde 
foi encaminhado para o Hospital 
de Base de Rio Preto para realizar 
exames.

O caso foi registrado como 
roubo, entrega de veículo e le-
gitima defesa, posteriormente 
também foi encaminhado para 
a Delegacia Policial de Mirassol. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Baep apreende jovem por tráfico 
de drogas no bairro Santo Antônio

Policiais militares do BAEP 
apreenderam na tarde da últi-
ma quarta-feira (18) às 17h30 
porções de maconha com um 
adolescente de 16 anos no 
bairro Santo Antônio.

Os policiais estavam reali-
zando patrulhamento quando ao 
se aproximarem de um terreno 
observaram pessoas fugindo, 
entre elas o adolescente que 
estava segurando uma sacola 
plástica. Ele foi abordado.

Na sacola, policiais encon-
traram um celular, um rolo de 
plástico filme e 34 porções de 
maconha. O garoto confessou 
estar no local para traficar e 
não estava com o dinheiro das 
vendas pois já tinha entregado 
para o “gerente” da área. Ainda 
acrescentou que em sua resi-
dência teriam mais porções de 

maconha.
Na casa os policiais reali-

zaram uma busca com o apoio 
da equipe do canil, porém não 
encontraram nada.

Em seguida o adolescente 
foi levado para a Central de 
Flagrantes onde na presença de 
sua mãe foi liberado e um bole-
tim de ocorrência com natureza 
de drogas sem autorização foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

de drogas no bairro Santo Antônio

Policiais militares do BAEP 
apreenderam na tarde da últi-
ma quarta-feira (18) às 17h30 
porções de maconha com um 
adolescente de 16 anos no 

Os policiais estavam reali-
zando patrulhamento quando ao 
se aproximarem de um terreno 
observaram pessoas fugindo, maconha.
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FIV- Resposta emocional 
do marido e da esposa 
durante o tratamento

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Para a maioria das pessoas, ter filhos e formar uma fa-
mília são metas em determinado momento de suas vidas. 
O procriar parece ser algo natural, bastando apenas sus-
pender o método contraceptivo em uso. Algumas pessoas, 
ao iniciarem as tentativas para engravidar, se deparam com 
resultados negativos, mês após mês. Após um período de 
tentativas, que gira em torno de 12 a 18 meses, o casal 
se vê diante de uma situação desfavorável e, geralmente, 
procuram uma ajuda médica. Historicamente, os estudos 
psicológicos sobre infertilidade focalizavam primariamente 
a mulher sobre a qual se pensava que era hostil e muito 
dependente de sua mãe ou que agressivamente imitava o 
papel masculino. Também se sustentava que a mulher in-
fértil tinha sentimentos conflitantes e ambivalentes acerca 
da maternidade, o que resultava na sua incapacidade de 
conceber. Diversos estudos foram realizados com o intuito 
de avaliar se o nervosismo das mulheres e homens inférteis 
poderia causar ou contribuir para sua infertilidade, ou se as 
características da personalidade poderiam fazer com que as 
pessoas tivessem uma tendência maior a serem inférteis. 
Porém, nas últimas décadas, a maioria destes estudos teve 
problemas metodológicos que tornaram difícil decifrar se cer-
tas características psicológicas predispõem a que indivíduos 
se tornem inférteis ou se a infertilidade conduz a problemas 
psicológicos. Se existem ou não fortes desejos de ter um 
filho, ou atitudes negativas das mulheres que podem incidir 
sobre a infertilidade, são motivos de tenazes e constantes 
controvérsias e, em geral, até agora têm sido refutados. 
Do ponto de vista biológico, a ciência vem avançando cada 
vez mais no tratamento dos numerosos fatores que podem 
levar à infertilidade. Alguns estudos pontuam que, além do 
biológico, vários fatores psicológicos podem interferir na 
infertilidade, tanto masculina como feminina. A investigação 
psicossomática focaliza-se na resposta fisiológica da infertili-
dade como uma reação ao estresse, citando como exemplo 
a anovulação em mulheres e a baixa produção espermática 
em homens. Entretanto, nos casais com diagnóstico de 
infertilidade funcional ou sem causa aparente, há muito 
ainda a ser investigado, já que uma proporção importante 
deles concebe sem nenhuma intervenção médica. Estes 
fatores ainda não são compreendidos muito bem, apesar 
do conhecimento detalhado sobre os neurotransmissores e 
os mecanismos hormonais envolvidos. Além disto, alguns 
autores colocam que estudar os fatores envolvidos torna-se 
extremamente difícil, já que a infertilidade em si mesma é 
uma fonte considerável de tensão, estresse e conflito, tanto 
para o paciente como para toda a família. No início dos anos 
90 alguns estudos colocaram que a patologia emocional 
ou psicológica que freqüentemente se nota em homens e 
mulheres inférteis é mais atribuída à reação do casal frente 
à infertilidade do que a causa da mesma. Assim sendo, 
como pondera Kusnetzoff, “mais importante que buscar 
antecedentes psíquicos ou emocionais, que vão terminar 
em muitos casos em culpar o paciente”, é concentrar os 
esforços nas consequências psicossociais imediatas que a 
própria infertilidade acarreta”.

O estudo destes casais evidenciou diferenças nas re-
ações emocionais entre esposas e maridos maiores que 
similaridades, confirmando a literatura que postula que 
as mulheres, de uma forma geral, demonstram-se mais 
ansiosas e estressadas que seus companheiros durante o 
tratamento de FIV; e que os homens têm mais dificuldade 
de lidar com a infertilidade quando esta é um fator mascu-
lino, dificuldade esta que, como apontou este estudo, se 
reflete em sua vida conjugal, social e profissional. Assim 
sendo, um serviço de reprodução humana tem que estar 
preparado para acolher estes casais, que apesar de formas 
diferentes, com certeza estarão ambos atravessando um 
período de oscilação emocional e psíquica e com alterações 
em suas redes de relações. Talvez um dos desafios mais 
importantes que se apresentam às pessoas que encaram o 
problema da infertilidade e todo o sistema de saúde atual 
seja o de prover atenção profissional que reconheça e utilize 
as dimensões do problema: biológica, psicológica e social. 
Se existe algum problema no âmbito da consulta médica, 
que não se esgota em um ângulo estritamente biológico, 
esse problema é, sem dúvida, a infertilidade conjugal. Este 
fato deve ser reconhecido e compreendido, para que um 
suporte adequado seja oferecido a cada um dos cônjuges.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

53% dos médicos já sofreram restrições 
de planos de saúde ao pedir exames

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) realizou uma 
pesquisa com médicos da 
região de São José do Rio 
Preto e constatou que muitos 
profissionais da saúde tem a 
autonomia limitada por pres-
sões de empresas de planos 
de saúde. Um dos dados 
divulgados que mais chamou 
a atenção é que 53% desses 
médicos já tiveram algum tipo 
de restrição quanto à solicita-
ção de exames.

“Isso é um problema sério. 
53% dos médicos da região 
de Rio Preto afirmam que 
tem dificuldades para soli-
citar exames e os planos de 
saúde autorizarem. Isso é um 
cerceamento do trabalho do 
médico e um prejuízo enorme 
para a população. Quando 
um médico qualificado, como 
são os da região de Rio Preto, 
pede um exame é porque ele é 
necessário”, afirmou o diretor 
de Defesa Profissional da APM 
Estadual, Marun David Cury.

A pesquisa contou com a 
participação de 354 médicos 
da região, sendo 68% homens 
e 32% mulheres. Dentre esses 
profissionais, mais da metade 
possui no mínimo 20 anos 
de experiência e 95% tem o 
título de especialista em suas 
respectivas áreas. O levanta-
mento contou com médicos 
que atuam no Austa Clínicas/
Hospital Care, Bensaude, 
Hapvida/São Francisco/Santa 
Casa, HB Saúde e Unimed.

Os dados ainda mostram 
que 62% dos médicos já ti-
veram atraso no pagamento, 

29% tiveram interferência na 
conduta com o paciente, 21% 
sofreram ameaça de descre-
denciamento e 19% tem dificul-
dades para internar pacientes.

“Isso é um absurdo. Quem 
determina a conduta de um 
paciente é o médico. As ope-
radoras de plano de saúde não 
podem interferir na conduta do 
médico e negar cirurgias e inter-
nações. Querem que os médi-
cos justifiquem inúmeras vezes 
o motivo de internar. Nenhum 
médico qualificado vai internar 
o paciente por mero prazer. O 
médico sabe que o paciente 
tem indicação de internação 
por ter risco de vida e precisa 
ser realmente bem tratado”, 
explicou Cury.

Segundo o diretor, as inter-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

PESQUISA

Presidente da APM Regional de Rio Preto 

Associação Paulista Medi-
cina (APM) comunicou que vai 
levar uma carta aberta e os 
dados coletados aos ministros 
da Justiça, da Saúde e ao 
presidente Jair Bolsonaro, soli-
citando providências em defesa 
da medicina.

A APM Estadual (Associação 
Paulista de Medicina) também 
já começou a enviar a pesquisa 
às Promotorias da Saúde e do 
Consumidor do Ministério Públi-
co do Estado de São Paulo e ao 
Procon de São Paulo. Durante a 
realização do Congresso Médico 
do Oeste Paulista haverá um 
minuto de silêncio em protesto.

A pesquisa, realizada com 
354 médicos, mostra que a 
maioria dos profissionais de 
Rio Preto e Região se queixa de 
não dispor de autonomia para 
a prática da melhor Medicina, 
por pressões das empresas de 
planos de saúde.

Mais da metade dos médicos 
(53,39%) afirma que enfrenta 
restrição por parte dos planos de 
saúde à solicitação de exames 
e 63% dos profissionais relatam 
conviver com a chamada “glosa 
médica”, ou seja, a operadora 
nega-se a pagar atendimento, 
internação, exame laboratorial 
ou de imagem, remédios e 
outros serviços essenciais ao 
paciente.

A pesquisa constatou que 
29% dos médicos sofreram 
interferência em sua conduta 
profissional por parte dos planos 
de saúde. Dificuldades para in-
ternar os pacientes e ameaças 
de descredenciamento são ou-
tros problemas relatados pelos 
participantes da pesquisa.

APM vai levar caso 
ao governo federal
Vinicius LIMA 

ferências ocorrem pelo fato de 
as operadoras visarem apenas 
a lucratividade. Cerca de 450 
mil pessoas na região possuem 
plano de saúde.

“Aí na região, assim como 
em todo o Estado, está ocorren-
do a verticalização dos planos 
de saúde. Os planos contratam 
os médicos para atender em 
suas unidades e ditam o pro-
tocolo que o médico tem que 
seguir, que geralmente inclui a 
não reaização de exames, não 
internações, evitar cirurgias e 
ter que atender de seis a oito 
pacientes por hora. Não dá nem 
tempo do médico perguntar ao 
paciente o que ele tem. Isso 
é prejudicial e pode aumentar 
a mortalidade dos pacientes”, 
comentou Marun.

Divulgação

IMUNIZAÇÃO

A Secretaria de Saúde divul-
gou nesta quinta-feira (19) que 
11.852 pessoas estão com a 
segunda dose da vacina contra 
Covid-19 em atraso em Rio 
Preto. Segundo a Saúde, destes 
faltosos, 6.622 estão na faixa de 
30 a 39 anos, o equivalente a 
56% dos ausentes.

“É fundamental a segunda 
dose. Não ache que tomar ape-
nas a primeira dose imuniza. As 
vacinas que precisam de duas 
doses tem que ser tomadas. 
Esse excesso de confiança, prin-
cipalmente na faixa dos 30 anos, 
que é uma idade produtiva, nos 
preocupa muito. Não deixem de 
tomar a segunda dose”, afirmou 
o secretário de saúde Aldenis 
Borim.

Quem ainda não tomou a 
segunda dose dever comparecer 
em um dos postos de vacinação. 
A CoronaVac está disponível na 
Swift, das 8h às 16h, Shopping 

Cidade Norte, das 8h às 14h, 
e unidades de saúde das 8h às 
14h. Já a AstraZeneca está dis-
ponível apenas nas UBSs.

De acordo com os dados 
divulgados, Rio Preto já aplicou 
512.731 doses da vacina, sen-
do 343.765 na primeira etapa 
e 157.414 na segunda. Além 
disso, 11.522 receberam dose 
única. Na população adulta, a 
cobertura vacinal é 96% para 
primeira dose e 46% para segun-
da. Já considerando a população 
geral, a cobertura passa a ser de 
76,4% na primeira dose e 36,3% 
na segunda.

A vacinação nesta sexta-feira 
(20) segue sendo realizada para 
adolescentes de 12 a 17 anos 
com comorbidades, deficiência, 
gestação ou puerpério. Os locais 
de imunização são a Swift, das 
8h às 16h, e no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 14h. A Saúde 
ainda aguarda novas doses para 
vacinar com primeira dose adul-
tos de 18 anos ou mais.

Vinicius LIMA Divulgação

Mais da metade das 11,8 mil pessoas que 
faltaram à 2ª dose tem entre 30 e 39 anos

CORONAVÍRUS
Saúde teme que variante Delta 

chegue em Rio Preto em setembro

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou na live desta 
quinta-feira (19) a atualização 
dos casos de Covid-19. Em-
bora todos os dados apontem 
para uma queda no número de 
casos da doença, o secretário 
de Saúde Aldenis Borim não 
descartou um novo aumento 
de casos no próximo mês por 
conta da variante Delta.

“Nós acreditamos que o 
mês de setembro será a che-
gada da Delta em Rio Preto, 
principalmente na segunda 
quinzena. Se tivermos grande 

parte da população vacinada 
com duas doses, teremos um 
aumento dos casos, mas que 
não chegue perto da segunda 
onda, que foi o momento mais 
difícil que nós passamos”, 
afirmou.

Outros dados revelados pela 
Saúde foram que nos últimas 
30 dias ocorreram a diminui-
ção de 53% dos casos leves, 
67% dos casos graves e 50% 
dos óbitos. “Essas quedas são 
efeitos da vacina. Com menos 
casos, temos consequente-
mente menos internações e 
consequentemente dos óbitos”, 
afirmou Aldenis.

Nesta quinta-feira (19) fo-
ram confirmados mais 149 
casos de Covid-19 na cidade, 
totalizando 95.215 casos. 

Também foi registrado mais 
um óbito, chegando a 2.724 
mortes. O número de curados 
está em 86.222.

Atualmente, Rio Preto regis-
tra 474 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 243 
na UTI e 231 na enfermaria, 

sendo 216 residentes de Rio 
Preto e 258 de outras cidades 
da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 
são 307 internações, com 
177 na UTI e 130 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 49% no mu-
nicípio e de 52,7% da região.

Nos últimas 30 dias 
diminuiu 53% os casos 
leves de Covid 

Vinicius LIMA 

chegue em Rio Preto em setembro
Secretário de 
Saúde, Aldenis 
Borim
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AOS POUCOS  

A Diretoria Nadim Cury/ Paulo 
Voltarelli, está comunicando 
aos sócios que estão liberados 
para utilização no clube de 
campo, os quiosques pequenos 
(só os pequenos), as atividades 
esportivas de futebol, vôlei, 
basquete e dança e a sauna a 
partir de amanhã, dia 21. Pelo 
protocolo sanitário, cada sócio 
tem que levar sua toalha e 
chinelos. E usar máscara.

RÉVEILLON I    

Não será surpresa para esta 
coluna, se o révei l lon do 
Automóvel Clube acontecer no 
restaurante Panorâmico, com 
um desenho very cosy, isto é, 
bem aconchegante e íntimo, 
com uma ceia caprichada para 
120 pessoas, música light e 
obedecendo às normas do 
Plano São Paulo.

ANIVERSÁRIOS 
Esses os aniversariantes da semana: 20, sexta-feira: ex-prefeito Valdomiro Lopes da Silva 
Júnior, acadêmico da ARLEC, José Luiz Balthazar Jacob, Célia Maria Vetorazzo Fauaz, Sandra Amelia 
Imbernom, Ideal Fuscaldo Júnior, Nilva Neves Caffagni, Sabrina de Giorgi, José Jacob Parsekian. 21, 
sábado: Danilo Galleazzi Neto, Fábio Mazoni Merenda, Flávio Costantini Maluli, ator Murilo Rosa, 
Ramiro Ali Murad, Ricardo Eládio Arroyo, João Flavio Pessoa, Alexandre Mansur Biscaro. 22, domingo: 
Dia do Folclore, Steffano Centola, Henrique de Oliveira Queiroz, Ludovico Pockel, Rodrigo Santoro, 
Zelão Megid, Patricia Vaz, Sérgio Frota. 1976 – morreu em Resende, RJ, o médico, oficial da PM 
mineira e presidente da República de 1956 a 1061 Juscelino Kubitsheck de Oliveira, Nasceu em 
Diamantina em 1902 e morreu em acidente automobilístico em 76, aos 74 anos. 23, segunda-
feira: Luiz Carlos Casseb, Anira Isabel  Finimundi Verdi, Waldemar Verdi Neto, Pedrinho Milian, 
Suzana Cavalcante, José Luis Franzoti,Vereador Maurin Alves Ribeiro, Rita Pardo, Renata Zancaner, 
Glória Pires, Nelson Rubens, Susana Vieira, Fabiana Ribeiro Funes Cury, Maria Ines Dobbert. 24, 
terça-feira: Dia da Infância, Dia dos Artistas, nasceu Iolanda Bassitt, José Oscar Cícero, José Carlos 
Stefanini, José Cury Neto, Carla Gomes Lemos, Cezar Olimpio Golin, Veridiana Cherubini Soares 
Bassan, Edmur Oliveira, Mestre Boca (José Cunha), Paulo Coelho, 1954 - suicidou-se o advogado e 
político brasileiro, líder da Revolução, de 1930,Getúlio Vargas,14º presidente do Brasil. Nasceu em 
São Borja, no RS, em 882 e suicidou-se no Rio de Janeiro em 1954, aos 66 anos. 1961 - renúncia 
do 22º presidente do Brasil, Jânio Quadros. 1991-renúncia de Mikhail Gorbachev à Secretaria 
Geral do Partido Comunista Soviético, 25, quarta-feira: Aniversário de Barretos, Data Nacional 
do Uruguai, Dia do Exército Brasileiro, Dia do Feirante, Dia do Soldado-nasceu Duque de Caxias, 
patrono do Exército brasileiro; Luiz Carlos Tarraf, Maria Helena Soubhia Tarraf, Ivani Mendes Nonato, 
Neide Oliveira Lima Bdini, Nelson Pulice, Zezé Madlun, Aguinaldo Gonçalves, Teka Mastrocola, cantor 
Leonardo, nasceu Sean Connery, Tony Ramos, Alexandre Cury Junior, Eliana Oger Pagliusi, Carolina 
Prata Cunha Buchala, Mafalda Mussi Naffah. 26, quinta-feira: Dia da Declaração dos Direitos 
do Homem, ex-prefeito Roberto Lopes da Silva, Maria Nizia Guimarães, Adalberto Menezes Lorga, 
Cláudia Telles, Cristina Cal, Dori Caymmi, Nair Marques Alves, Adalberto Menezes Lorga.

DOUTORADO

O advogado Fabio Lemos Cury, 
filho do médico Francisco Cury, 
diretor da Funfarme e Silvia 
Lemos Cury, foi aprovado com 
nota máxima em sua tese de 
doutorado, sexta-feira, dia 13, 
na PUC-São Paulo, orientado 
pela ministra do Superior Tribunal 
de Justiça  Regina Helena Costa, 
detentora do Prêmio Jabuti, o 
mais tradicional prêmio literário 
do Brasil,  e terceiro lugar na 
Categoria Direito em 2010.

CONCERTO NAPOLETANO I
Confirmando nota aqui publicada, a primeira vice-presidente da 
Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (ARLEC), Rosalie Gallo, 
acertou uma parceria com o Consulado Geral da Itália em São 
Paulo para realizar gratuitamente às 16 horas do próximo domingo, 
dia 22, em Rio Preto, o Concerto Napoletano, que integra o projeto 
consular “A caminho do interior”, ocasião em que se apresentarão 
dois artistas italianos:o pianista Flavio Lago e a soprano Maria 
Sole Gallevi para interpretarem canções napolitanas.

* 

JINGLE BELLS 

Rio Preto terá 15 árvores de 
Natal iluminadas e decoradas, 
espalhadas pela cidade a partir 
do início de dezembro. 

* 

* 

* 

São José do Rio Preto, sexta-feira
20 de agosto de 2021

* 
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RÉVEILLON II  

Um empresário, player do setor 
de eventos, fez uma oferta 
para a diretoria do clube: quer 
alugar o salão de festas e o Bar 
Aperitivo para um réveillon que 
ele pretende realizar nos dois 
espaços. No salão de festas,  
uma banda tocando sertanejo, 
samba e outros ritmos. E no Bar 
Aperitivo e nos jardins, rock. A 
oferta, em termos financeiros, 
é tentadora e a diretoria poderá 
bater o martelo. 

POSSE 

O Comandante do Exército, General de Exército Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, convida para a solenidade de Passagem do 
cargo de Comandante Militar do Norte, do General do Exército 
Sérgio da Costa Negrães, para o General de Exército João Chalella 
Júnior, dia 27 de agosto de 2021, sexta-feira às 19h30, no 2º 
Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém do Pará. O Gal. João 
Chalella Jr é rio-pretense. O cirurgião dentista João Antônio 
Dosualdo, que foi colega do General Chalella na Academia das 
Agulhas Negras, também foi convidado para a cerimônia, assim 
como familiares do ilustre militar. Merci pelo convite.

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

* 

* 

*

* 

* 

VIAGEM 

Elis Lorencin, que está cursando Estudos Internacionais e Saúde 
Global nos Estados Unidos, embarca na próxima terça-feira, dia 24 
de agosto, para a França, pois dentro do seu programa, cursará um 
semestre em Toulouse, na La Ville Rose, cidade cheia de tradição e 
cultura, que abriga uma das mais antigas universidades do mundo. 
Ela estará de volta somente após Natal para passar Ano Novo em Rio 
Preto, antes de retornar aos Estados Unidos, onde continuará seus 
estudos no Allegheny College, um dos Top 10 Colleges de estudos 
internacionais naquele país. Durante suas férias, Elis participou de 
um programa internacional de apoio a crianças em risco de saúde 
na Índia e elaborou um projeto de apoio para a crise COVID nas 
comunidades de baixa renda no interior daquele país.

SAVE THE DATE 

Heloisa Figueiredo Ferraz 
de Andrade Vianna e Felipe 
Tucunduva Van Den Berch 
Van Heemstede, já estão 
disparando aos amigos, o 
“save the date” para o seu 
casamento, marcado para 
dia 2 de julho de 2022 em 
São Paulo. A noiva é filha da 
conselheira seccional da OAB 
em Campinas, Gilda Figueiredo 
Ferraz e neta do saudoso 
Javert de Andrade, promotor 
de Justiça e diretor do Instituto 
Penal Agrícola de Rio Preto- 
morto aos 42 anos- ao qual 
emprestou seu nome. Merci.

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

LEVARE AO RIO
Após uma temporada de quase dois meses em sua casa, em 
Orlando, Sinval e Denise Célico chegaram dia 2 de agosto. 
Sinvalzinho, chegou, chegando. Já lançou uma viagem maravilhosa 
com seus confortáveis e luxuosos ônibus Levare, fazendo a nova 
rota São Paulo e Rio. Uma mão na roda- desculpem o trocadilho- 
nessa época em que as rotas aéreas andam meio enlouquecidas 
e obrigam rio-pretenses, quando querem ir para o Rio de Janeiro, 
ou fazer o percurso Rio Preto- Brasília- Rio, ou descer no Galeão. 
É dose.

CONCERTO NAPOLETANO II  
Capitaneado pelo Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Filippo La 
Rosa, e pela cônsul adjunta Lívia Satullo, além de Rio Preto,o projeto 
contempla poucas cidades do interior: Jundiaí, Quiririm, Ribeirão 
Preto e Santos. Em nossa cidade o Concerto acontecerá no Auditório 
da ACT– Academia de Ciência e Tecnologia, do acadêmico Paulo 
Cesar Naoum. Em função da pandemia, o Secretário Municipal 
de Saúde autorizou um público presencial de apenas 30 (trinta) 
pessoas, sendo 15 (quinze) autoridades locais convidadas pelo 
próprio Consulado e 15 (quinze) convidados acadêmicos. Aos 
interessados, haverá transmissão pela internet. 

O médico Carlos Celso (Toco) Prado de Carvalho com a 
mulher, Cristina Lemos Prado de Carvalho e seus filhos 

Ricardo, Eduardo e Maisa.

PAIS NOSSOS 

Com suces-
so absolu-
to, a Clube 
FM realizou 
uma live 
no último 
sábado no 
Hotel Mi-
chelângelo, 
em Rio 
Preto. Na 
foto, Mar-
celo Fer-
nandes, da 
Clube FM 
Catanduva, 
Arthur Luis 
Cardoso, 
diretor da 
Clube FM 
de Brasília 
e Marcos 
Dias, o 
Markim da 
Clube FM 
Rio Preto

    Encerra-se hoje a exposição 
que mostra as gostosuras 
das brincadeiras infantis de 
rua, registradas pelas lentes 
espertas do fotógrafo Guilherme 
Baffi expostas no Terminal 
Urbano na exposição “A arte de 
ser moleque”. 

     Será inaugurado amanhã 
o Pet Park Matheus Pinotti 
Massucato.

    Notícia triste: a advocacia 
de Rio Preto perdeu ontem 
mais um causídico de grande 
respeito: João Mansur, vencido 
pelo Covid.

     O Governador João Doria 
confirmou ontem que o 
deputado federal Rodrigo Maia, 
511 anos, ex-presidente da 
Câmara dos Deputados, será 
nomeado hoje, Secretário de 
Projetos e Ações Estratégicas 
do Governo de São Paulo. 

     Foi aberto ontem e termina 
amanhã, totalmente on-line 
o 23º Congresso Médico do 
Oeste Paulista, principal evento 
científico da Associação Paulista 
de Medicina- Regional Rio 
Preto.

     O Clube Monte Líbano 
realiza na próxima segunda-
feira, dia 23, mais um leilão de 
títulos, com lances a partir de 
R$ 2,5 mil.

     Leopoldinho Gottardi, 
comemora. Vai ser avô em 
setembro de um garoto que 
receberá o nome de Francisco, 
Seu filho Leopoldo e a norinha 
Luiza Bonin Gottardi vão dar-lhe 
esse presente.

     Na próxima segunda-feira, 
dia 23, o governador de São 
Paulo, João Doria, estará no 
centro do Roda Viva, a partir de 
22 horas, na TV Cultura. Com 
certeza, vai descer a ripa no 
presidente Bolsonaro.

     Aliás, o Governador João 
Dória estará em Olímpia 
no próximo dia 2 para a 
inauguração do Solar das Águas 
Park Resort, além do deputado 
federal Geninho Zuliani e do 
secretário estadual de Turismo, 
Vinicius Lummertz.

* 

* 

* 
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ESPORTES

Secretaria de Esportes anuncia novo decreto 
com regras para concessão do auxílio-atleta 

A secretaria de Es-
portes informa que 
nesta sexta-feira 
(20), será publicado 

um novo Decreto Regulamen-
tador da Lei nº 5.425, de 7 de 
dezembro de 1993, em subs-
tituição ao Decreto nº 9.021, 
de 3 de março de 1997, em 
vigor, trazendo um completo 
regramento para o benefício 
financeiro concedido à atle-
tas e à técnicos desportistas 
amadores.

“Trata-se do resultado do 
minucioso trabalho técnico e 
jurídico da Comissão de Es-
tudos criada pelo Decreto nº 
18.815, de 3 de fevereiro de 
2021, que promoveu a devida e 
necessária atualização e aper-
feiçoamento da legislação em 
vigor, concluindo que a Lei nº 

9.021/1997 ainda se mantém 
atual, mas que demanda um 
Decreto Regulamentador mais 
específico e completo”, explicou 
o secretário de Esportes, Fábio 
Marcondes.

A elaboração do documento 
levou mais de cinco meses de 
trabalho e envolveu professo-
res, especialistas desportivos, 
advogados e juristas, com a 
participação de representante 
da Câmara Municipal além de 
diversas pastas da atual admi-
nistração.

“Todo esse aprimoramento 
restou sintetizado no Novo 
Decreto Regulamentador que 
será editado, cujo teor envol-
ve com clareza e objetividade 
o regramento completo para 
a concessão do benefício, o 
que permitirá maior controle e 
transparência, valores perse-
guidos por esta administração 
e gestão”, concluiu Marcondes.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Bruno fez o gol da vitória do Tanabi

Divulgação

A 
um novo Decreto Regulamen-
tador da Lei nº 5.425, de 7 de 
dezembro de 1993, em subs-
tituição ao Decreto nº 9.021, 
de 3 de março de 1997, em 
vigor, trazendo um completo 
regramento para o benefício 
financeiro concedido à atle-
tas e à técnicos desportistas 
amadores.

“Trata-se do resultado do 
minucioso trabalho técnico e 
jurídico da Comissão de Es-
tudos criada pelo Decreto nº 
18.815, de 3 de fevereiro de 
2021, que promoveu a devida e 
necessária atualização e aper-
feiçoamento da legislação em 
vigor, concluindo que a Lei nº 

redacao@dhoje.com.br

Fabio 
Marcondes, 
secretário de 
Esportes de 
Rio Preto

PAULISTA SUB 20 PAULISTA FEMININO
Mirassol atropela Olímpia e 

Tanabi vence o América 

A terceira rodada do Campe-
onato Paulista Sub-20 terminou 
bem para as equipes invictas. 
Nos dois duelos regionais da 
rodada, Mirassol e Tanabi se-
guiram com 100% de aprovei-
tamento, vencendo Olímpia e 
América, respectivamente.

Líder do grupo, o Leão não 
tomou conhecimento do Olím-
pia mesmo atuando fora de 
casa. Logo aos oito minutos, 
Mineiro recebeu um lança-
mento do campo de defesa e 
ganhou na corrida dos zagueiros 
do Galo Azul para sair na cara 
do gol e marcar. Dois minutos 
depois, Mineiro aproveitou o 
rebote do goleiro Lucas em 
cabeçada para ampliar a van-
tagem dos visitantes.

O Olímpia descontou aos 37 
minutos, com Euller cobrando 
falta e marcando um golaço. 
O gol foi o primeiro do Galo na 
competição e o primeiro sofrido 
do Mirassol. Ainda antes do fim 
do primeiro tempo, Tota deixou 
Danilo na cara do gol para fazer 
o terceiro. A vitória por quatro 

a um foi decretada no segundo 
tempo, com Kauan recebendo 
na área e finalizando no canto 
direito do goleiro.

Na cola do Mirassol, o Ta-
nabi também segue invicto e 
bateu o América por um a zero 
em casa. O gol da vitória saiu 
aos 26 minutos da primeira 
etapa. Rhurick saiu na cara do 
gol e dividiu com o goleiro José. 
O árbitro marcou pênalti para 

o Índio da Noroeste. Bruno co-
brou e definiu a terceira vitória 
seguida do Tanabi.

Na próxima quinta-feira 
(26), o Mirassol recebe o Amé-
rica. O Leão vai tentar defender 
a liderança, enquanto o Rubro, 
que ainda não fez gols na 
competição, tenta vencer seu 
primeiro jogo. Já o Tanabi visita 
o Monte Azul e o Olímpia encara 
o Fernandópolis fora de casa.

Vinicius LIMA 

Com gol nos acréscimos, Realidade 
vence a primeira no Paulistão 

O Real idade Jovem 
venceu sua primeira 
partida no Campeo-

nato Paulista feminino nesta 
quinta-feira (19). Jogando no 
Teixeirão, a equipe rio-pretense 
pressionou a Portuguesa, mas 
o gol da vitória só saiu aos 47 
minutos do segundo tempo. A 
vitória por um a zero também 
manteve a invencibilidade da 
equipe na competição.

O primeiro tempo foi aberto, 
com ambos times buscando 
o ataque. A primeira grande 
chance foi da Lusa aos 12 
minutos, com Lai chutando de 
fora da área e Carol fazendo a 
defesa. O Realidade respondeu 
com Pérola, recebendo dentro 
da área e puxando para perna 
direita, finalizando para fora.

Aos 26 minutos, veio a me-
lhor chance do time rio-preten-
se. Tcheury cobrou escanteio 
e a bola sobrou para Débora 
finalizar. A goleira Nany conse-
guiu fazer uma boa defesa. Na 
sequência, a Portuguesa quase 

marcou com Thais cabeceando 
um cruzamento que veio da 
esquerda e Carol salvando o 
Realidade em cima da linha.

No segundo tempo, o Reali-
dade Jovem seguiu no ataque e 
logo aos dois minutos, Barbara 
quase encobriu a goleira Nany, 
que se recuperou e fez a de-
fesa. A Portuguesa apostou no 
contra-ataque e quase marcou 
o gol com uma atacante saindo 
na cara da goleira, mas a za-
gueira Bruna conseguiu cortar 

no momento do chute.
Quando o jogo parecia se 

encaminhar para um a zero a 
zero, Débora recebeu dentro 
da área, girou e tocou na saída 
da goleira para fazer o gol da 
vitória do Realidade Jovem aos 
47 minutos.

O próximo compromisso 
da equipe de Rio Preto é na 
quarta-feira (25) contra o Pal-
meiras no Allianz Parque. Já 
a Portuguesa enfrenta o São 
Paulo novamente fora de casa.

Vinicius LIMA 
Renan CONTRERA Divulgação

COPA DO BRASIL
CBF define datas e 
locais de jogos de 
volta das quartas

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divul-

gou, no final da noite da última 
terça-feira (17), as datas, horá-
rios e locais de realização dos 
jogos de volta das quartas de 
final da Copa do Brasil. As par-
tidas estão marcadas para os 
dias 14, 15 e 16 de setembro.

O primeiro confronto, que 
terá como palco o estádio da 
Vila Belmiro, será entre Santos 
e Athletico-PR, a partir das 
21h30 (horário de Brasília) do 
dia 14. No dia 15 acontecem 
outros dois duelos: Flamengo e 
Grêmio, a partir das 21h30 no 
Maracanã, e Fortaleza e São 
Paulo, no mesmo horário no 
Castelão.

Já o dia 16 terá apenas um 
confronto, Atlético-MG e Flumi-
nense, a partir das 21h30 no 
Mineirão, em Belo Horizonte.

Jogos de ida - A 
CBF já havia anunciado an-
teriormente os detalhes dos 
confrontos de ida. O primeiro 
jogo a ser realizado será entre 
Athletico-PR e Santos, no dia 
25, a partir das 19h (horário de 
Brasília), na Arena da Baixada, 
em Curitiba. Na mesma data, 
a partir das 21h30, Grêmio e 
Flamengo medem forças em 
Porto Alegre, enquanto São 
Paulo e Fortaleza se enfrentam 
no Morumbi, em São Paulo.

O primeiro jogo entre Flu-
minense e Atlético-MG será no 
dia 26, a partir das 21h30, no 
estádio Nilton Santos, no Rio 
de Janeiro.

Agência BRASIL

PANDEMIA

GP do Japão é cancelado pelo segundo ano

O Grande Prêmio de 
Fórmula 1 de 2021 
do Japão foi cance-

lado devido à pandemia de 
covid-19 pelo segundo ano 
consecutivo, informaram os 
organizadores da corrida nesta 
quarta-feira.

O cancelamento da prova, 
agendada para o final de se-
mana de 8 a 10 de outubro 
no circuito de Suzuka, ocorre 
na esteira da desistência da 
realização da corrida noturna 
de Cingapura entre os dias 1º 
e 3 de outubro.

“Depois de conversas em 
andamento com o promotor 
e as autoridades do Japão, o 
governo japonês tomou a deci-
são de cancelar a corrida nesta 
temporada devido às comple-
xidades atuais da pandemia 
no país”, disse a F1 em um 
comunicado. “Agora a Fórmula 
1 está trabalhando nos deta-
lhes do calendário revisado, e 

anunciará os detalhes finais 
nas próximas semanas.”

Recentemente, o Japão 
sediou a Olimpíada de Tóquio 
sem a presença de espec-
tadores, e as competições 
paralímpicas de 24 de agosto 
a 5 de setembro também 
acontecerão sem a presença 
do público.

Atualmente, a F1 está 
operando com protocolos de 
saúde rígidos, com equipes 
em “bolhas” e exames de co-
vid-19 frequentes para todos 
os funcionários e a mídia.

O cancelamento da prova 
japonesa pode dificultar o GP 
da Turquia, que foi acrescen-

Agência BRASIL

tado ao calendário no lugar 
da corrida de Cingapura. A 
competição no circuito de 
Istanbul Park foi encaixada 
uma semana antes de Suzuka 
e uma semana depois da 
etapa russa de Sochi, mas 
pode haver novas mudanças 
nas datas.

Divulgação
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O Barretos Country 
Thermas Park, um 
dos maiores com-
plexos de entrete-

nimento e lazer para a família 
no interior de São Paulo, está 
com processo seletivo aberto 
para o preenchimento de 60 
vagas de trabalho.

As oportunidades são para 
as áreas de Alimentos e Be-
bidas (atendente, assistente 
de cozinha), de Governança 
(assistente de higiene, cama-
reira), Lazer (recreador), de 
Recepção (atendente, recep-
cionista, mensageiro), Salva-vi-
das e Segurança (vigia).

As vagas são para início 
imediato e na modalidade 
intermitente, em que o cola-
borador presta serviços por 
determinado número de ho-
ras e dias. Os contratados 
têm ainda vale-alimentação, 
vale-transporte e assistência 

O que você acha de 
trabalhar num resort?

odontológica como benefícios.
Os interessados devem en-

viar currículo para o e-mail re-
crutamento@barretoscountry.
com.br até o dia 25 de agosto. 
Um dos requisitos para as va-
gas é ter a disponibilidade de 
horário para trabalho aos finais 
de semana. O processo seleti-
vo será em etapas, começando 
pela triagem de currículos, 
entrevista recursos humanos, 
teste prático e entrevista com 
gestor da área.

“As ações de combate à 
pandemia estão permitindo ao 
turismo a retomada de suas 
atividades, mantendo, claro, 
todos os protocolos sanitários 
para garantir diversão e lazer 
com segurança. E por isso 
já estamos nos preparando, 
contratando e qualificando 
nosso time para atender a 
alta demanda que certamen-
te teremos na temporada de 
verão”, explica Filipe Rezende, 
diretor de entretenimento do 
GR Group, responsável pelo 

complexo de Barretos.
Primeiro resort de São Pau-

lo a receber o selo de Turismo 
Responsável, do Ministério do 
Turismo, pelas boas práticas e 
protocolos de segurança ado-
tados durante a pandemia, o 
Barretos Country é um oásis 
de diversão, descanso e lazer 
distribuído por mais de 200 mil 
m² de área aberta.

O resort possui 216 aparta-
mentos, todos equipados para 
uma completa experiência de 
casa de férias em meio a um 
convidativo parque aquático 
de águas quentes, muita área 
verde e mais de 40 atrações, 
com piscina de ondas, praia 
artificial, minizoo, fazendinha, 
entre outras.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

OPORTUNIDADE
Divulgação
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O Barretos Country Thermas Park, um 
dos maiores complexos de entreteni-
mento e lazer para a família no interior 
de São Paulo, está com processo sele-
tivo aberto para o preenchimento de 60 
vagas de trabalho



Editais de
CITAÇÃO

Editais de
CONVOCAÇÃO

EDITAIS

Editais de
LEILÕES

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
20 de agosto de 2021





           

              

                  



 

 

 

                        
                        SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS ASSALARIADOS   

                          DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO 
                                 EXTENSÃO DE BASE – IPIGUÁ, CEDRAL, NOVA ALIANÇA E BADY BASSITT (SP) 

                 Reconhecido pelo M.t.b. Sob nº 24.440.52633/86 em 28/03/88 
                                   Rua José Bonifácio, nº 315 - Vila Ercília - São José do Rio Preto/SP – CEP: 15013-150 

                        Fone: (17) 3222-6855 e (17) 99759-3027 
            e-mail: struralriopreto@hotmail.com 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 

 Ficam convocados os empregados rurais, associados ou não, 
representados, estatutariamente, por este Sindicato, a reunirem-se, em 
Assembleia Geral Extraordinária, na forma do artigo 612 da CLT e nas 
disposições atinentes, na sede do Sindicato, no próximo dia 05 de setembro de 
2021,  às 8 (oito) horas, em primeira convocação ou por falta de “QUORUM”, às 
9:00 (nove) horas em segunda convocação, em sua sede social, sito à Rua José 
Bonifácio, nº 315, Vila Ercília, nesta cidade de São José do Rio Preto (SP), para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Leitura, discussão e 
deliberação da Ata da Assembleia Anterior; 2) Deliberar sobre as reivindicações 
econômicas e sociais para celebração de acordos e/ ou Convenção Coletiva de 
Trabalho ou eventual instalação de Dissídio Coletivo para setor da cultura 
diversificada e Pecuária, data base de 01/10/2021 à 30/09/2022; ou Convenção 
Coletiva nos termos da Sumula 277 do TST, atendendo o item 2 do presente 
edital. 3) Autorizar a diretoria do Sindicato a negociar com a classe patronal, 
outorgando-lhe poderes especiais, para firmar ACORDOS e ou CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO ou a instaurar eventual DISSIDIO COLETIVO DE 
TRABALHO para o respectivo setor para vigorar aos integrantes da base 
territorial desta Entidade. As deliberações serão tomadas estatutariamente. 
Ressaltamos que a assembleia será realizada devido a Pandemia (COVID-19), 
levando a determinação da Secretária da Saúde de São José do Rio Preto (SP)., 
será seguidos o distanciamento obrigatório, o percentual exigido  e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos associados. São José do 
Rio Preto (sp),  20 de Agosto de 2021. JOANA D´ARC DA COSTA RENAUD.–
PRESIDENTE. 
 
 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, 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 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 35, da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 34; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 36; e finalmente nos fundos mede 
10,00m e divide-se com o lote 05, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,89m da esquina da 
Av. Projetada A. Matrícula nº 150.572 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 115.299,07. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 171.149,92. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será 
aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à 
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre 
o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz 
e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência 
de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, 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 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 16, da quadra H, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
4,00m e divide-se com a Rua Projetada 02; 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 02 com a Rua Projetada 
04; do lado direito de quem da Rua Projetada 02 olha para o imóvel mede 11,87m e divide-se com a Rua Projetada 04; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 17; e finalmente nos fundos mede 14,04m e divide-se com o 
lote 15 e parte do lote 14, encerrando uma área superficial total de 248,55 m². Matrícula nº 149.920 do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.764,72. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e 
honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br 
, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos 
que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à 
vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura 
Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias.
O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a 
eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização 
da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao 
valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se 
responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na 
hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas.O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, 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 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 23, da quadra J, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 22; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 24; e finalmente nos fundos mede 10,00m 
e divide-se com o lote 08, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 53,53m da esquina da Rua 
Projetada 33. Matrícula nº 149.984 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.907,23. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 194.127,26. 
Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no 
site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do 
leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, 
em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não 
será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas 
à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A 
escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do 
imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, 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 30 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 
31 de Agosto de 2021 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – 
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  
Descrição do Imóvel: O lote nº 07, da quadra M, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado 
nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 
10,00m e divide-se com a Rua Projetada 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se 
com o lote 6; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 08; e finalmente nos fundos mede 10,00m e 
divide-se com o lote 24, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 41,30m da esquina da Rua 
Projetada B. Matrícula nº 150.050 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 73.777,96. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 185.922,28. Caso 
não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 
31 de Agosto de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que 
igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, 
custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O 
pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. 
Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição 
do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de 
arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos 
de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja 
necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad 
Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A 
vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação 
fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do 
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% 
(cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por 
eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – 
TRT DA 15ª REGIÃO – São José do Rio Preto, SP – 1ª Vara.

PROCESSO: 0188700-96.2002.5.15.0017, AUTOR: JAS-
SON CASTRO JUNIOR e outros (190), RÉU: HOSPITAL 
NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA.

DEVENDO NO QUE COUBER SER OBSERVADO O 
PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 DO EG. TRT DA 15ª 
REGIAO. A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA 
CAMPOS MISKULIN - Juíza do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais, 
conforme id c9825cd, torna pública a abertura da realização 
de “ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR” do bem 
penhorado nos autos em epígrafe e discriminado a seguir, 
para tanto nomeia o Corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, telefone 017 
99619-9362 e 19 98363-2151, e-mail julio@asolucaoimoveis.
com.br, site www.alienacaojudicialdebens.com.br, Av. Miguel 
Damha 1540 – Residencial Gaivota I em São José do Rio 
Preto- SP e Rua Bolívia n.112, bairro Moacyr Arruda, Indaia-
tuba, SP corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, 
que deverá observar os seguintes critérios. IDENTIFICA-
ÇÃO: Matrícula do imóvel nº 11933 do 2º CRI de São José 
do Rio Preto - SP. DESCRIÇÃO DO BEM: Uma gleba de 
terra com total de 12.030,00 m² e que na AV 3/11933, consta 
averbação conforme alvará de construção nº 2233, de 28 de 
novembro de 1977, e habite-se nº.403, de 26 de março de 
1980, foi construído um prédio destinado a hospital com área 
construída de 9.295,00 m² e com acréscimos de área não 
averbada na matrícula, perfazendo uma área total de 
11.675,71 m². LOCALIZAÇÃO; Avenida Anísio Haddad, nº 
6.565, São José do Rio Preto/SP, antigo local do Hospital 
Nossa Senhora da Paz. AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 
39.240.000,00 (trinta e nove milhões e duzentos e quarenta 
mil reais), em julho de 2017. PROPOSTA MÍNIMA: R$ 
23.544.000,00 (vinte e três milhões quinhentos e quarenta e 
quatro mil reais). ÔNUS/OBSERVAÇÃO: R.8/11933 Hipoteca 
R.9/11933 Hipoteca R.10/11933 penhora R.11/11933 Penho-
ra R.12/11933 Penhora R.13/11933 Arrolamento do Imóvel, 
R.14/11933 Penhora, R.15/11933 Penhora, R.16/11933 
Penhora que deu origem a esta ALIENAÇÃO processo 
1887/2002 da 1 Vara do Trabalho de São José do Rio Preto, 
R.17/11933 Penhora, R.18/11933 penhora, R.19/11933 
Penhora, R.20/11933 Penhora, R.21/11933 Penhora, 
R.22/11933 Penhora, R.23/11933 Penhora, R.24/11933 
Penhora, R.25/11933 Penhora, R.26/11933 Penhora, 
R.27/11933 Penhora, R.28/11933 Penhora, R.29/11933 
Penhora, R.30/11933 Penhora, R.31/11933 Penhora, 
Av.33/11933 Indisponibilidade do Bem, R.34/11933 Penhora, 
R.35/11933 Penhora, R.37/11933 Penhora, R.38/11933 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.327/2021 
De 18 de agosto de 2021 

 
Outorga a Medalha do Brasão do 
Município de São José do Rio 
Preto e o Diploma de 
Comendador da Ordem 
Municipal do Brasão ao Senhor 
Isaias Bernardes de Oliveira, por 
ter prestado, de maneira 
inequívoca, inestimáveis e 
excepcionais serviços à 
coletividade. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Ficam outorgados a Medalha do Brasão do Município de 
São José do Rio Preto e o Diploma de Comendador da Ordem 
Municipal do Brasão ao Senhor Isaias Bernardes de Oliveira, em 
reconhecimento pelos inestimáveis e excepcionais serviços à 
coletividade. 

 
Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene, em 

data previamente marcada através do entendimento entre o Vereador 
autor, o homenageado e a Presidência da Câmara. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente 

Decreto Legislativo correrão por conta de recursos próprios do 
orçamento da Câmara Municipal, suplementado se necessário.  

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

18 de agosto de 2021. 
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Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2021 
Aprovado em 17/08/2021, na 30ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Vereador Renato Pupo 

rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.326/2021 
De 18 de agosto de 2021 

 
Outorga o Título de Cidadão 
Honorário Rio-pretense ao Padre 
Júlio Lancellotti. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu 

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Honorário Rio-
pretense ao Padre Júlio Lancellotti, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à coletividade. 

 
Art. 2º A honraria outorgada por este Decreto Legislativo será 

entregue em Sessão Solene conforme dispõe o Regimento Interno 
desta Câmara Municipal, em data a ser definida em comum acordo 
entre o Vereador autor da propositura, o homenageado e a Presidência 
da Câmara. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente 

Decreto Legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento 
da Câmara Municipal, suplementada se necessário.  

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

18 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  
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Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2021 
Aprovado em 17/08/2021, na 30ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Vereador João Paulo Rillo 

rfg/ 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
20 de agosto de 2021

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Penhora, R.39/11933 Penhora, R.40/11933 Penhora, 
R.41/11933 Penhora, R.42/11933 Penhora, Av.43/11933 
Indisponibilidade do Bem, Av.46/11933 Indisponibilidade do 
Bem, Av.47/11933 Indisponibilidade do Bem. DA VISITAÇÃO 
DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentís-
sima 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, fi cando desde logo 
autorizado o uso de força policial, caso a providência se 
mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO: Esta alienação, 
por iniciativa particular, perdurará pelo período de 
20/08/2021 a 17/09/2021. RECEBIMENTO DAS PROPOS-
TAS: de 20/08/2021 a 17/09/2021 até as 18:00 horas; As 
propostas deverão ser entregues diretamente ao Sr. JÚLIO 
CÉSAR CARDOSO, no período, não haverá encerramento 
presencial, fi ca autorizada a realização de alienação, na 
modalidade eletrônica e as propostas caso tenha seja 
juntada ao processo pelo corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CAR-
DOSO, ou informando caso não tenha proposta. Após, 
juntada as propostas ao processo ato contínuo concluso ao 
juízo para apreciação; Eventuais propostas que forem 
apresentadas diretamente ao processo não serão conheci-
das (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a 
proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar 
ao corretor Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comis-
são, 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 diretamente em conta bancária indicada pelo 
corretor devendo apresentar o comprovante ao juízo. Res-
salva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, 
pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo 
diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 
Com agendamento 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, site 
www.alienacaojudicialdebens.com.br. DA PREFERÊNCIA 
NOS LANCES: Ocorrendo propostas de idêntico valor, 
observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) 
A proposta com menor número de parcelas. FORMAS DE 
PAGAMENTO DOS LANCES: 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 e o restante em até 30 
(trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas mone-
tariamente, pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos 
Judiciais, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de 
depósito judicial. OBS - 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. DA PRO-
POSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o 
valor mínimo de venda poderão ser recebidas "condicional-
mente", fi cando sujeitos a posterior apreciação do Juiz 
responsável, desde que não inferiores a 50% da avaliação. 
Propostas abaixo de 50% da avaliação serão rejeitadas de 
plano. 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 impos-
tas 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 fi cará gravado com hipote-
ca, nos termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES 
GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes 
também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualda-
de 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/arrema-
tação do(s) bem(s) pelo exequente, este fi cará responsável 
pela integralidade da comissão do 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 até a data e hora designadas para a 
abertura dos envelopes, 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, além da comis-
são do Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO. DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS" e no estado 
em que se encontra. A descrição detalhada e as fotos do 
imóvel a ser apregoado estão disponíveis no site www.
alienacaojudicialdebens.com.br (as fotos disponíveis no 
referido site são meramente ilustrativo-exemplifi cativas). DA 
VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o 
imóvel a ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto 
ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal. ÔNUS: Aos 
interessados em arrematar o bem imóvel, fi ca 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 responsa-
bilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através 
de alienação judicial, é considerada como aquisição originá-
ria, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o 
anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, pará-
grafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar 
nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da carta de alienação a fi m 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 fi m de 
promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, 
em responsabilidade do anterior(es) proprietário(s). IMPOR-
TANTE: a) Publicação deste edital suprirá eventual insuces-
so das notifi cações/intimações pessoal dos respectivos 
patronos, executados, coproprietários, 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 apre-
sentadas até a assinatura do auto. Indaiatuba, 19 de agosto 
2021.

JÚLIO CÉSAR CARDOSO
CRECI S/P 52891-F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 020/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 020/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, 
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2455/19. Sessão: 09h00 
do dia 02/09/2021, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua 
Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informa-
ções poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.
sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 19 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI - Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO 004/2021     PROCESSO Nº: 

100/2021

O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade Tomada de Preço
OBJETO: contratação de empresa para execução de obras 
de conclusão/reprogramação da Reforma da Praça da ma-
triz de Potirendaba, localizada no Largo Bom Jesus, con-
forme especifi cações constantes na planilha orçamentária, 
memorial descritivo, cronograma físico fi nanceiro e projeto 
técnico.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 08/09/2021 às 8h30, na 
qual a sessão de licitação será realizado no mesmo dia.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 039/2021   PROCESSO Nº: 071//2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro d epreço, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição De Flâmulas, Suportes E Mastros, Pelo 
Período De 12 (Doze) Meses
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h300 do dia 
02/09/2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 061/2021   PROCESSO Nº: 102/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição De Medicamentos E Insumos Específi -
cos Para Atendimento A Determinação Judicial Do Processo 
N:  1000068-39.2018.8.26.0474
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00 do dia 
02/09/2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021   PROCESSO Nº: 
078/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PESSOAS FISICAS E/OU JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOPEDAGÓGICOS,com 
vigência de 06 (seis) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: a partir das 14h00, do dia 
08/09/2021, até o dia 08/03/2022
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras 
informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 19 de agosto de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

IGOR MARTIN CORREIA e SEMILLA DE SALDANHA DA 
GAMA. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de julho 
de 1990, fi lho de DOMINGOS CORREIA e de CELIA MAR-
TIN CORREIA. Ela, de nacionalidade brasileira, autonoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 
de julho de 1992, fi lha de SILVIO LUIS DE SALDANHA DA 
GAMA e de DÉBORA ELAINE BENTO. 

IURÊ EDUARDO DE OLIVEIRA e ELIANA DE JESUS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de 
agosto de 1999, fi lho de  e de RUTH DE OLIVEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida em 
Caetité, BA, no dia 01 de fevereiro de 1996, fi lha de JOSÉ 
PEREIRA DOS SANTOS e de JOSEFA FIDELCINA DE 
JESUS SANTOS. 

PEDRO MANOEL e AMANDA DO SOCORRO GOMES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido 
em Catanduva, SP, no dia 11 de novembro de 1995, fi lho de 
WELLINGTON DE MORAES MANOEL e de ADRIANA APA-
RECIDA GOUVEIA MANOEL. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 12 de novembro de 1998, fi lha de ANTONIO MARCOS 
GOMES e de ROZELÍ SOCORRO GOMES. 

WILIAM ROSSI DA SILVA e THAÍS STORINI PANTALEÃO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, técnico de enfermagem, 
solteiro, nascido em Ibirá, SP, no dia 04 de dezembro de 
1992, fi lho de JOSÉ CARLOS DA SILVA e de CARMEN 
LUCIA ROSSI DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 22 
de maio de 1993, fi lha de FABRICIO DE OLIVEIRA PANTA-
LEÃO e de JOSIANE RENATA STORINI PANTALEÃO. 

WESLEI DOS SANTOS CANTANHEDE e VITÓRIA CRIS-
TINA ARAUJO DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de produção, solteiro, nascido em Augustinópolis, 
TO, no dia 20 de agosto de 2001, fi lho de ALCINO LINO 
CANTANHEDE FILHO e de LUZINETE DOS SANTOS 
TEIXEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, babá, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de abril 
de 2002, fi lha de SANDRO ARAUJO DA SILVA e de ANA 
MARIA DA SILVA. 

CAUÊ BARBOSA PRETTE e LETICIA NUNES DE SOUZA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de setembro 
de 1981, fi lho de LAURIANO PRETTE JUNIOR e de ELIA-
NA BARBOSA PRETTE. Ela, de nacionalidade brasileira, 
empresária, solteira, nascida em Jales, SP, no dia 30 de 
outubro de 1989, fi lha de JOSIAS FERREIRA DE SOUZA e 
de MARLENE FREITAS NUNES DE SOUZA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 19 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. LEANDRO GARUTTI BARBOSA DA SILVA e MI-
CHELE ARAÚJO AKAHOSSI, sendo ELE fi lho de DJALMA 
BARBOSA DA SILVA e de NATALINA GARUTTI BARBOSA 
DA SILVA e ELA fi lha de CLAUDIO SHIGUERU AKAHOSSI 
e de SONIA SUELI ARAÚJO AKAHOSSI;

2. PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES 
e CAROLINE KITAKAWA FACHINI, sendo ELE fi lho de 
PAULO ELIAS RODRIGUES e de MARIA LÚCIA CABRERA 
RODRIGUES e ELA fi lha de ANTÔNIO CARLOS FACHINI e 
de APARECIDA SAKAE KITAKAWA FACHINI;

3. MARCO ANTONIO MELLIES e VANIA MARA DA 
SILVA LEME, sendo ELE fi lho de ANTONIO FREDERICO 
MELLIES e de OSMARINA MELLIES e ELA fi lha de ARIS-
TEU CANDIDO LEME e de MARIA APARECIDA DA SILVA 
LEME; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 19/08/2021.


