
Região registra queda de 25% nas mortes 
envolvendo acidentes com ciclistas

DE JANEIRO A JULHO

Atleta rio-pretense 
faz rifa para disputar 

Campeonato de 
Levantamento de Peso

Leo ROVERONI
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LEÃO
O Mirassol 
recebe neste 
sábado (21) 
o Figueirense 
pela 13ª roda-
da da Série C 
do Campeo-
nato Brasileiro 
sonhando com 
o G4.
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Pet Park terá atrações em área de 8 mil metros quadrados; abertura hoje tem feira de adoção
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Parabéns papai nós te amamos do fundo 
do coração“

”Dos filhos, Samara, Serena e Thomas, para o pai, Ricardo

MÊS DOS PAIS 

O atleta rio-pretense Adilson 
Carlos Zanchetta Filho vai dispu-
tar o Campeonato Brasileiro de 
Levantamento de Peso, mas para  
custear a viagem está fazendo uma 
rifa. Saiba como ajudar.   Pág.A6

América estreia 
na Bezinha neste 
domingo mirando 

o acesso
A Segunda Divisão do Cam-

peonato Paulista, popularmente 
conhecida como Bezinha, co-
meça para o América. O Rubro 
encara a Matonense fora de 
casa neste domingo.   Pág.A6

Na comparação entre julho 
de 2020 e julho de 2021, a 
redução nos óbitos de ciclistas 
na região foi de 67%, saindo 
de 3 para 1. No acumulado 
de janeiro a julho de 2020 e 
2021 também foi registrada 
redução de 25%, de 8 para 6 
ocorrências. O levantamento foi 
realizado pelo sistema Infosiga 
do Respeito à Vida, programa 
do Governo de São Paulo ge-
renciado pelo Detran. Pág.A2

Prefeitura 
inaugura hoje o 

primeiro Pet Park 
de Rio Preto

Rio Preto inaugura neste 
sábado, 21 de agosto, às 
10h, o primeiro Pet Park da 
cidade. O espaço – localizado 
na praça da Emurb – tem 8 mil 
m2 de área aberta, destinado 
a passeios, encontros e feiras 
de adoção. O Pet Park tam-
bém conta com brinquedos e 
atrativos para os pets e seus 
responsáveis.   Pág.A2

TJ suspende 
lei que obriga 

prefeitura pagar 
aluguel a famílias 
de baixa renda

Pág. A3

Região Norte 
pode ter bolsão 
para comércio 

ambulante perto 
de novo hospital 

Pág. A3

Vereador quer 
parceria público-

privada para 
guarda municipal 
poder fazer "bico"

Pág. A3

Rio Preto abre cadastro para adulto 
que ainda não tomou vacina da Covid

SP 310 terá 
ação educativa 

em Mirassol para 
motoristas sobre 

embriaguez
Pág. A4
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Alunos da Faceres 
fazem cartilha 
sobre mitos da 
amamentação
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21 de agosto de 2021 COTIDIANO

Maior rigor punitivo da nova Lei de 
Licitações afasta os bons empresários 

das contratações públicas
Nas palavras do mestre Flo-

riano Peixoto Azevedo Marques, a 
nova Lei de Licitações publicada 
em 1º de abril deste ano é um 
“new beatle normativo”, ou seja, o 
velho fusca da Lei nº 8.666/1993 
com algumas inovações que bus-
caram a modernização do diploma 
legal. Do ponto de vista penal, a 
lei trouxe mudanças importantes 
e apostou no maior rigor punitivo, 
inclusive inaugurando um novo 
capítulo no Código Penal. 

Ao todo são onze os crimes 
envolvendo licitações e contratos 
administrativos que foram intro-
duzidos no Código Penal, sendo 
que apenas um deles não era previsto na Lei nº 8.666/1993. 
Trata-se do crime de “omissão grave de dado ou informação por 
projetista”, pelo qual se punirá com pena de seis meses a três 
anos de reclusão e multa o contratado pela Administração Pública 
para elaborar o anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo de 
obras e serviços de engenharia, que omita, modifique ou entregue 
algum dado ou informação errado. O dispositivo também se aplica 
àqueles que apresentem esses projetos nas hipóteses de diálogo 
competitivo ou de procedimento de manifestação de interesse. 

O novo crime requer uma conduta dolosa ou com culpa grave 
do agente. O detalhe do dispositivo está na expressão “omitir, 
modificar ou entregar à Administração Pública levantamento 
cadastral ou condição de contorno em relevante dissonância 
com a realidade”. Ou seja, não basta simplesmente uma falha, 
insuficiência ou incorreção do documento para a aplicação do 
novo tipo penal. O erro deve ser grave e perceptível por qualquer 
outro profissional que se encontre na mesma posição do agente. 
Importante destacar que nos casos dolosos em que o agente 
comete o crime visando obter benefício, direto ou indireto, para 
si ou para outrem, a pena é aplicada em dobro, podendo chegar 
a seis anos de reclusão. 

Quanto aos crimes que já eram previstos na Lei nº 8.666/1993 
houve algumas mudanças significativas, principalmente com 
relação às penas, que sofrem sensível majoração. Destacamos 
alguns deles nesta breve análise.

O primeiro é o crime de contratação inidônea, presente no 
art. 337-M da nova Lei de Licitações. Merece menção, pois o 
dispositivo fracionou o antigo crime previsto no art. 97 da Lei nº 
8.666/1993, que antevia dois tipos penais, em três. A pena é de 
um a três anos de reclusão para o agente público que admitir na 
licitação empresa ou profissional declarado inidôneo. A conduta 
do agente se agrava se for celebrado o contrato administrativo, 
subindo a pena para três a seis anos de reclusão. É possível per-
ceber o rigorismo do dispositivo ao punir o agente público nessas 
condições. A antiga lei previa a m esma pena para a admissão 
e a contratação da empresa ou do profissional inidôneo. O que 
buscou o legislador foi dar uma gradação à gravidade de cada 
conduta. Trata-se, portanto, nessas hipóteses de crime próprio 
no qual o sujeito ativo apenas poderá ser o agente público. O 
parágrafo segundo ainda estabelece que incorre na mesma pena o 
particular que, declarado inidôneo, venha a participar da licitação 
ou contratar com a Administração Pública.

O crime de fraude à licitação, que sempre foi considerado um 
dos mais graves referente à matéria, sofreu uma grande majoração 
na pena. Na Lei nº 8.666/1993 a pena era de seis meses a dois 
anos e multa. Com a Lei nº 14.133/2021, a pena subiu para 
quatro a oito anos de reclusão. O legislador também substituiu o 
sujeito passivo do crime de Fazenda Pública para Administração 
Pública, tornando o crime mais abrangente para, inclusive, abarcar 
as empresas públicas e sociedades de economia mista.

Importante destacar que a majoração da pena trazida pelo 
dispositivo impede que, em casos de fraude à licitação, seja 
firmado o acordo de não persecução penal previsto pela Lei nº 
13.964/2019. Isso porque o art. 28-A da referida lei determina 
que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução 
penal ao investigado que tenha supostamente cometido crime 
cuja pena mínima não seja superior a quatro anos. 

Por fim, cabe destacar o crime de contratação direta ilegal. 
Primeiramente, ressaltamos que a contratação direta se refere 
aos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstas na 
lei de regência. O dispositivo merece apreciação, já que a Lei nº 
14.133/2021 também modificou os valores permitidos para a 
contratação nos casos de dispensa e nos critérios de inexigibilida-
de de licitação. Pela nova lei, as contratações de obras e serviços 
de engenharia ou de manutenção de veículos automotores até 
o valor de R$ 100 mil ou para outras compras e serviços até o 
valor de R$ 50 mil dispensam licitação. Os antigos valores da Lei 
nº 8.666/1993 eram, respectivamente, R$ 33 mil e R$ 17,6 mil. 

Ao passo que o dispositivo trouxe maior flexibilidade para as 
contratações públicas, também conferiu mais austeridade na 
aplicação de penalidades àqueles que contratarem sem licitação 
acima dos valores estabelecidos pela lei. A pena prevista pelo 
art. 337-E da Lei nº 14.133/2021 subiu de três a cinco anos de 
detenção para quatro a oito anos de reclusão. 

 
Paula Lima Hyppolito Oliveira - Formada pela Faculdade 

de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC/SP), em 2005, pós-graduada em Direito Penal Econô-
mico pela Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas.

É Conselheira e diretora da Associação dos Advogados 
de São Paulo – AASP.

ARTIGO Detran aponta queda nos 
óbitos em acidentes com 

bicicletas na região
Um levantamento realiza-

do pelo sistema Infosiga do 
Respeito à Vida, programa 
do Governo de São Paulo 
gerenciado pelo Detran-SP, 
revelou uma significativa 
diminuição no número de 
óbitos envolvendo bicicletas 
na região de São José do 
Rio Preto.

Na comparação entre 
julho de 2020 e julho de 
2021, a redução nos óbitos 
de ciclistas na região foi de 
67%, saindo de 3 para 1. No 
acumulado de janeiro a julho 
de 2020 e 2021 também foi 
registrada redução de 25%, 
de 8 para 6 ocorrências.

O técnico de máquinas, 
Jailson Rodrigo de Almeida, 
37 anos, há cerca de nove 
anos vai para o trabalho de 
bicicleta. Ele mora em Bady 
Bassitt e pedala por volta de 
40 km todos os dias para 
ir e voltar de Rio Preto. Ele 
relata que muitas vezes os 
motoristas não respeitam os 
ciclistas nas vias.

“Quando eu pedalo pela 
rodovia, vejo que muitos ca-
minhoneiros não respeitam. 
Mesmo a gente andando no 
acostamento, eles passam 
bem próximos dos ciclistas, 
isso quando não buzinam e 
xingam. Já na cidade, temos 
casos como na ciclovia da 
avenida Bady Bassitt em que 
os carros param no meio da 
faixa quando vão virar, fazen-
do o ciclista ter que desviar”, 
comentou Jailson.

Ele também contou que 
costuma sempre utilizar 
equipamento de segurança, 
como capacete e a jaqueta 
corta vento, além de sem-
pre sinalizar com os braços 
quando for virar e andar na 

direita da pista. “Ir para o tra-
balho de bicicleta melhorou 
muito minha saúde. Antes eu 
pesava 120 kg e vivia tendo 
que ir ao médico. Hoje eu me 
sinto bem melhor”, afirmou.

Não só Rio Preto teve 
queda no número de óbitos 
de ciclistas no trânsito. No 
Estado de São Paulo como 
um todo também houve uma 
diminuição. Na comparação 
entre os meses de julho de 
2020 e julho de 2021, a 
redução nos óbitos de ci-
clistas em São Paulo foi de 
43,6%, caindo de 39 para 
22. No acumulado dos sete 
primeiros meses do ano pas-
sado e deste ano também 
se verificou uma diminuição 

Vincius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

TRÂNSITO
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de 15,2% nas fatalidades, 
de 237 em 2020 para 201 
em 2021.

O advogado Rodrigo de 
Oliveira Medeiros, 38 anos, 
contou que passou a utilizar 
a bicicleta como meio de 
transporte quando veio para 
Rio Preto. “Eu morava na 
capital e São Paulo não é 
uma cidade amistosa para 
os ciclistas, então sempre 
utilizei o transporte público 
lá. Já em Rio Preto, eu me 
senti mais a vontade para 
começar a ir trabalhar de 
bicicleta. Só vejo benefícios 
desde então, seja para saú-
de física e mental, seja para 
ajudar o meio ambiente ou 
até economizando o com-

bustível”, afirmou.
Apesar disso, ele tam-

bém relata que o ciclista 
continua estando vulnerável 
no trânsito. “Acredito que 
os motoristas estão ficando 
mais informados e se acos-
tumando com os ciclistas. 
No trânsito, a maior preocu-
pação do ciclista, é ser visto 
pelos motoristas, já que é 
muito vulnerável. Eu sempre 
utilizo os equipamentos de 
segurança e tenho ilumina-
ção na bicicleta para evitar 
maiores riscos”, comentou.

“É importante promover 
o uso da bicicleta, já que 
ela representa um meio de 
transporte sustentável e que 
contribui para redução das 
poluições atmosférica e so-
nora, diminuição de mortes 
no trânsito, alívio das redes 
de transporte coletivo e alívio 
dos congestionamentos”, 
afirmou William Cruz, ide-
alizador do projeto “Vá de 
Bike”.

Rodrigo começou a uti-
lizar a bicicleta para ir ao 
trabalho quando veio para 
Rio Preto.

67%
óbitos de ciclitas entre julho de 2020 e  julho 
de 2021 

redução

Jailson usa a 
bicicleta para ir 
ao trabalho 
diariamente

Rio Preto inaugura hoje primeiro Pet Park e 
público terá feira para adoção de animais

Rio Preto inaugura neste 
sábado, 21 de agosto, às 10h, 
o primeiro Pet Park da cidade. O 
espaço – localizado na praça da 
Emurb – tem 8 mil m2 de área 
aberta, destinado a passeios, 
encontros e feiras de adoção. 
O Pet Park também conta com 
brinquedos e atrativos para os 
pets e seus responsáveis reali-
zarem atividades e brincadeiras.

O espaço conta com portaria 
e o horário de funcionamento 
será de quarta a domingo, das 
7h às 10h e das 16h às 20h. “O 
Pet Park foi criado para que os 
munícipes e seus pets possam 
ir até o local para usufruir de 
momentos de lazer e diversão”, 
afirma Kelsen Arioli, diretor da 
Diretoria do Bem Estar Animal 
(Dibea).

Para a inauguração neste 
sábado, o Pet Park terá uma feira 
de adoção no período da manhã, 
com os cães e gatos que estão 
provisoriamente abrigados no 

Da REDAÇÃO Centro de Controle de Zoonoses. 
A ação será feita em conjunto 
pela Dibea e a equipe do CCZ. 
Interessados em adotar um 
animal devem comparecer ao 
espaço portando documentos 
pessoais.

A administração do Pet Park 
será feita em conjunto entre 
a Emurb e a Diretoria do Bem 
Estar Animal.

NORMAS DE USO
- Não é permitido deixar os 

cachorros sozinhos dentro do 
Pet Park.

- Não é permitida a entrada 
de filhotes com menos de 6 
meses.

- Não é permitida a entrada 
de cachorros doentes ou em 
tratamento dentro do Pet Park.

- Todos os cães devem estar 
acompanhados por um respon-
sável maior de idade no local.

- Todos os cachorros devem 
estar vacinados, vermifugados 
e com o controle de pulgas e 
carrapatos em dia.

Divulgação

BICHANOS

- É proibida a entrada de 
alimentos de qualquer origem e 
rações dentro do espaço.

- É proibida a entrada de 
brinquedos do cachorro.

- Cadelas no cio e cães bra-
vios, como pitbull, fila, doberman 
e rottweiler, conforme definição 
da Lei Estadual 3205/1999, não 
devem usar o Pet Park.

- As fezes dos animais devem 
ser recolhidas pelo tutor em sa-

cos plásticos.
Serviço
Pet Park “Matheus Pinoti 

Massucato”
Endereço: Av. Philadelpho 

Manoel Gouveia Neto, 2.150 
– Parque Setorial

Horário de funcionamento: 
de quarta a domingo, das 7h 
às 10h e das 16h às 20h

Inauguração: sábado, 21 de 
agosto, às 10h
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Vereador quer parceria público-privada para 
autorizar guarda municipal a fazer “bico”

O vereador Jean Charles 
protocolou uma indicação 
destinada ao Executivo de Rio 
Preto, para que se proceda es-
tudos no sentido de firmar par-
cerias com pessoas jurídicas de 
direito privado e outros, para 
implantar a atividade com-
plementar aos integrantes da 
GCM (Guarda Civil Municipal).

“O objetivo é basicamente 
possibilitar o Poder Público a 
fazer parcerias com o privado 
para emprego da GCM, desde 
que a atividade tenha interesse 
público. Por exemplo, A Acirp 
precisa melhorar ou ampliar 
o patrulhamento na área do 
calçadão, aí ela faz a parceria 
com a Prefeitura e paga a hora 
do GCM”, explica o autor.

Segundo Jean Charles, 

esse projeto já existe em São 
José dos Campos e propicia 
o aumento do número de 
Guardas na rua e melhora a 

ou seja, ele se inscreve no Pro-
jeto, se quiser. Seria uma ativi-
dade extraordinária”, ressalta o 
parlamentar.

Jean Charles frisa que não 
apresentou a ideia em formato 
de Projeto de Lei, porque re-
conhece que é um Projeto de 
iniciativa do Executivo. “Não é 
um projeto de iniciativa Câma-
ra Municipal, por essa razão, 
apresentei uma indicação e, 
inclusive, anexei uma cópia da 
legislação São José dos Campos 
para análise do Poder Público de 
Rio Preto. Eles devem verificar 
a viabilidade e se há interesse 
político ou não de apresentar 
esse projeto vindo do Executivo 
para a Câmara Municipal”.

O prazo para que o Executivo 
responda a indicação é de 30 
dias.

Andressa ZAFALON 

condição financeira também 
do Guarda que vai desenvolver 
o trabalho. “A participação, por 
parte dos GCMs, é voluntária, 
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Encontro discute verba 
para conclusão de hospital

Os vereadores Pedro Rober-
to e Renato Pupo, membros do 
Parlamento Regional Metropoli-
tano de Rio Preto, foram a São 
Paulo nesta quinta-feira (19), 
no Palácio dos Bandeirantes, 
se encontrar com o Secretário 
de Desenvolvimento, Marco 
Vinholi, para alinhar o pedido 
de R$10 milhões para equipar 
o Hospital da Região Norte.

Segundo os vereadores, o 
Estado sinalizou que vai desti-
nar este recurso à Rio Preto. “O 
Secretário Vinholi deu boas no-
tícias. Havíamos pedido R$10 
milhões para que o Hospital de 
Rio Preto comece a funcionar, 
seja equipado e o Secretário 
sinalizou que é possível o Esta-
do nos ajudar, então nós vamos 
conversar com o Doutor Aldênis 
Borim e encaminhar essa ques-
tão para ser resolvida”, explicou 
Pedro Roberto.

De acordo com a assessoria 
da Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, para equipar o Hospi-
tal Norte são necessários R$ 
23 milhões, sendo que R$5 
milhões são oriundos de uma 
emenda federal do Deputado 
Geninho Zuliani e mais R$5 mi-
lhões que ele conseguiu através 
do Estado.

Os R$13 milhões restantes, 
incluindo os R$10 milhões 
pedidos pelo Parlamento Re-

gional, virão do Governo do 
Estado, com o aval do vice-go-
vernador Rodrigo Garcia.

Sangue -  Na mesma 
visita, os vereadores também 
conversaram com o Secretário 
de Desenvolvimento, Marco 
Vinholi, sobre o veículo coletor 
de sangue par ao Banco de 
Sangue de Rio Preto e outras 
cidades que compõem a Re-
gião Metropolitana.

“Eu já vinha tratando deste 
assunto e as conversas estão 
muito avançadas. O Estado 
deve sim fazer a doação do 
veículo, mas tem algumas 
questões burocráticas que pre-
cisam ser resolvidas”, ressalta 
o vereador Renato Pupo.

Segundo Pupo, não se 
pode doar um veiculo para 
uma única Prefeitura arcar 
com a manutenção dele, en-
quanto o veiculo também está 
rodando nas outras cidades 
que compõem o Parlamento. 
“Vinholi pediu que fizéssemos 
contato com alguma entidade 
para que seja formalizado um 
convênio entre a entidade e o 
Estado e, aí sim, p Estado pos-
sa fazer a doação do veículo e, 
através de um convênio, arcar 
com o custo da manutenção, 
para que o veículo abasteça 
todas as cidades da Região 
Metropolitana”, conclui o ve-
reador.

Andressa ZAFALON 

REGIÃO NORTE

LIMINAR

Região Norte pode ter “bolsão” para 
comércio ambulante perto de hospital

O pedido é do vereador 
Celso Peixão, através de uma 
indicação à Prefeitura de Rio 
Preto, para que viabilize estu-
dos para que seja implantado 
um ‘bolsão’ para comércio 
ambulante nas proximida-
des do Hospital Municipal da 
Região Norte, localizado na 
Avenida Nametallah Youssef 
Tarraf, esquina com a Avenida 
Albeto Olivieri.

Peixão argumenta que, 
com a conclusão das obras 
de construção do Hospital – e 
em breve seu funcionamento 
–, haverá um aumento no fluxo 
de pessoas que passarão dia-
riamente pelo local para aten-
dimento médico-hospitalar.

“Nossa cidade possui o 
‘Shopping HB’, um espaço 
muito benéfico a população 
que busca os atendimentos 

médico-cirúrgicos do Hospital 
de Base, com a implantação 
de um bolsão para ambulantes 
nas proximidades do Hospital 
Norte em muito beneficiará os 
munícipes que frequentarão o 
local, os funcionários e pres-
tadores de serviços, além da 

preciso solicitar uma outorga 
de Permissão de Uso, emissão 
de Alvará de Ambulante e, após 
a aprovação, solicitar o pedido 
de vistoria prévia.

Qualquer pessoa física civil-
mente capaz ou pessoa jurídica 
pode solicitar as solicitações 
para se tornar um ambulante. 
Os documentos necessários 
são: requerimento subscrito 
pelo interessado, duas fotos 
3x4, cópia do RG, cópia do 
CPF, cópia do comprovante de 
residência, atestado de saúde 
constando que o interessado 
não é portador de moléstia 
contagiosa, infectocontagiosa 
ou repugnante, bem como a 
declaração do grau de deficiên-
cia física, se for o caso, atesta-
do de Antecedentes Criminais 
e três vias da Deca Municipal.

O Executivo tem até 30 dias 
para responder ao vereador 
sobre a indicação feita.

Andressa ZAFALON 

geração de emprego e renda a 
diversas pessoas que poderão 
trabalhar com o comércio am-
bulante”, ressalta o vereador.

Segundo consta no site 
oficial da Prefeitura de Rio 
Preto, para se tornar um ven-
dedor ambulante na cidade é 

Andressa ZAFALON

PROPOSTA

Bolsão ficará proximo ao novo hospital

Pupo e Pedro Roberto, com Marcos Vinholi

TJ suspende lei que obriga prefeitura 
pagar aluguel a família de baixa renda

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou com uma Adin (Ação 
Direta de Inconstitucionalidade) 
no Tribunal de Justiça pedindo 
uma liminar para suspender a 
lei promulgada pela Câmara 
Municipal de autoria do verea-
dor Cabo Júlio Donizete.

A Lei prevê o pagamento de 
aluguel de imóveis de terceiros 
em favor de famílias na situação 
habitacional de emergência e 
de baixa renda, que residam há 
mais de um ano em Rio Preto 
e não possuam imóvel próprio.

Segundo a Prefeitura, há 
vício de iniciativa e ofensa à 
separação dos poderes (quan-
do tal propositura só pode ser 
criada pelo Executivo), além 
de afrontar o artigo 113 que 
determina a obrigatoriedade da 

estimativa de impacto orçamen-
tário e financeiro nos projetos 
que criem ou alterem despesa 
obrigatória ou caracterizem re-
núncia de receita.

“Existe aparente invasão de 
atribuições próprias e privativas 
do Chefe do Executivo Muni-
cipal”, escreveu o desembar-
gador Moacir Peres. “Ademais, 
conceder-se programa assis-
tencial não contemplado na lei 
orçamentária anual é medida 
danosa ao erário, em linha de 
princípio, porque ao se exigir 
esses valores não previstos a 
primeira pergunta a se fazer é 
de onde o Executivo vai obter re-
cursos, sem prejuízos às demais 
necessidades do município?”, 
questiona o desembargador.

Com esses argumentos, o 
TJ então concedeu a liminar 
suspendendo a eficácia da Lei 
Municipal até o final do julga-
mento.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Segundo a Prefeitura, 
há vício de iniciativa 
e ofensa à separação 
dos poderes
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HORA PAGA

INVESTIGAÇÃO Advogado alega sigilo profissional e não responde 
perguntas da CPI das Terceirizadas

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito que investiga 
supostas irregularidades nos 
contratos de prestação de 
serviços entre empresas par-
ticulares e a Prefeitura de Rio 
Preto realizou nova rodada de 
oitivas na tarde desta sexta-
-feira (20).

Nessa oitava rodada de 
declarações, foram ouvidos 
pelos vereadores membros 
da CPI, o advogado Ailton 

Cesar Favaretto e o sócio e 
administrador da empresa 
terceirizada Inova, Ailton de 
Souza.

No primeiro depoimento, 
do advogado Ailton da Fava-
retto Advocacia, o presidente 
da CPI, o vereador João Paulo 
Rillo (Psol), questionou sobre 
denúncia de terceirizados 
que afirmaram terem sido 
chamados para reunião com 
o advogado. Segundo a de-
núncia, o escritório estaria 
intermediando a assinatura 

do aviso prévio e fazendo com 
que os trabalhadores abrissem 
mão de direitos trabalhistas.

A oitiva foi tensa e por duas 
vezes o vereador João Paulo 
suspendeu o trabalho da CPI 
alegando que a testemunha 
não estava contribuindo para 
os trabalhos parlamentares. 
Por fim o advogado alegou 
razões de segredo e de princí-
pios éticos para não responder 
diretamente sobre a denúncia.

O segundo depoimento, 
do responsável pela Inova, o 

empresário Ailton de Souza, 
também se aprofundou na 
denúncia. Ele foi questionado 
sobre essa possível renún-
cia aos direitos trabalhistas, 
na qual os trabalhadores 
estariam abrindo mão do 
pagamento de aviso prévio e, 
assim, isentando a Inova do 
pagamento de multa do FGTS, 
além de não terem direito ao 
seguro desemprego.

A denúncia revelava ainda 
que a Secretaria de Serviços 
Gerais cedeu um ônibus para 

Da REDAÇÃO levar os trabalhadores até o 
escritório de advocacia para 
assinar o termo de demissão. 
O empresário negou esta 
prática e disse que iria apre-
sentar em uma semana do-
cumentos pedidos pela CPI.

A Comissão Especial de 
Inquérito das Terceirizadas 
é composta pelo vereador 
João Paulo Rillo (Psol), pelos 
membros Anderson Branco 
(PL) e Rossini Diniz (PL) e 
pelo suplente Pedro Roberto 
(Patriota).
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Populares apedrejam viatura para 
ajudar suspeito de tráfico fugir

Na tarde da última quin-
ta-feira (19) policiais milita-
res relataram na Central de 
Flagrantes que durante uma 
perseguição de suspeito por 
tráfico de drogas na região 
norte de Rio Preto às 14h30 
a viatura militar foi atacada 
por populares.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, os policiais estavam 
em patrulhamento pelo bairro 
João Paulo II, quando passa-
ram por um local conhecido 
por tráfico de drogas e obser-
varam um grupo de pessoas 
em movimentação suspeita.

Em seguida o grupo se 
dispersou, instante em que 
o motoqueiro  passou a fugir 
em alta velocidade, motivando 
a perseguição pelos policiais.

Ainda segundo o B.O, pelo 
fato de que o homem transita-

va por lugares movimentados e 
escolas foi necessário acionar 
o apoio policial, e mais tarde 
no cruzamento da Rua Rosa 
Generosa Pinheiro com a Rua 
Pedro Barbosa o suspeito caiu, 
mas acabou conseguindo fugir 
da abordagem com a ajuda de 
populares que seguraram os 
policiais.

Segundo os PMs, popula-
res jogaram pedras, restos de 
construção e um carrinho de 
supermercado contra a viatu-
ra. O ataque só parou quando 
chegou reforço policial. Ne-
nhum popular foi identificado.

A moto do suspeito perma-
neceu no local  mas o proprie-
tário não foi identificado.

Na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como deso-
bediência, fuga de local de aci-
dente e trafegar em velocidade 
incompatível, em seguida foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

ATAQUE À PM

Viatura da polícia é apedrejada durante perseguição a acusado de tráfico, que 
consegue fugir

No final da noite da última 
quinta-feira (19) uma equipe 
da Polícia Militar deteve um 
homem de 37 anos por dirigir 
embriagado na Avenida Doutor 
Cenobelino de Barros Serra às 
23h45. O homem foi levado 
para uma Unidade de Pronto 
Atendimento e no caminho ele 
danificou a viatura.

Inicialmente os militares 
foram informados de que no 
endereço populares estavam 
impedindo que um homem con-
duzisse uma moto embriagado, 
sendo que ao chegarem ao 
local os policiais o observaram 
tentar fugir com o veículo e aca-
bar perdendo o equilíbrio e cair.

Os policiais o levaram para 
o UPA Tangará e no caminho o 
homem chutou o interior da via-
tura, o que danificou o assoalho 
do carro.

Após receber atendimento 
médico o motociclista foi levado 
para a Central de Flagrantes, 
onde ele se negou a realizar a 
coleta de sangue para exame 
de dosagem alcoólica e mais 
tarde os policiais registraram 
um boletim de ocorrência com 
natureza de embriaguez ao 
volante e dano qualificado. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Motorista bêbado 
danifica viatura 
após ser detido

Da REPORTAGEM 
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TRÁFICO
Mulher acusa PM de 

“plantar” droga na bolsa

Na tarde desta quinta-feira 
(19) policiais militares da equi-
pe da BAEP prenderam por vol-
ta das 16h30 uma mulher de 
26 anos que estava traficando 
porções de crack e maconha 
no bairro Parque Industrial.

Segundo as informações 
fornecidas os policiais estavam 
em patrulhamento quando ao 
se aproximarem de um ponto 
de comércio de drogas avista-
ram a mulher contando dinhei-
ro e fizeram a abordagem.

Na bolsa da mulher os poli-
ciais encontraram 150 porções 
de crack, 12 porções de maco-
nha, R$67 e um celular. Ela foi 
questionada e confessou que 
estaria no local comercializan-

do os entorpecentes por R$10 
cada porção.

Em seguida a suspeita foi 
levada para a Central de Fla-
grantes, onde em depoimento 
ela negou a propriedade das 
drogas, dizendo que dias antes 
foi abordada pelos policiais 
que cobraram que a mulher 
denunciasse o local de drogas 
ou armas, e por não obedecer 
ao pedido na data da quinta-
-feira eles voltaram a abordá-la 
e “plantaram” a droga em sua 
bolsa.

Mesmo assim a mulher foi 
presa e encaminhada para a 
carceragem da DEIC e o caso 
registrado como drogas sem 
autorização foi encaminhado 
para o 1º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

CRUELDADE
Protetora resgata 
filhotes de gato 

abandonados em saco

Na tarde desta quinta-feira 
(19) uma protetora de animais 
de 54 anos procurou a Central 
de Flagrantes para registrar 
uma ocorrência de maus-tratos 
ocorrida na noite da quarta-fei-
ra (18) no bairro Vila Elmaz.

A protetora disse que re-
cebeu uma denúncia de que 
uma mulher teria abandonado 

na rua um saco que escondia 
dois filhotes de gato, e que 
outra  mulher de 37 anos teria 
testemunhado a ação.

Para a testemunha a mu-
lher ainda informou que real-
mente estava abandonando 
os filhotes e que iria jogá-los 
em uma saída de água pluvial. 
No local a protetora recolheu 
os animais.

Na central o caso foi regis-
trado como praticar ato de abu-
so a animais e mais tarde foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial que dará continuidade 
a investigação. A autora do 
crime não foi identificada.(Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Após resgatar animais, 
mulher registrou queixa 
na delegacia
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COM FACA
Mãe e filha flagram 
ladrão em casa e 
são ameaçadas

Uma mulher de 53 anos e 
uma adolescente de 16 anos 
compareceram na Central de 
Flagrantes de Rio Preto na 
última quinta-feira (19) para 
informar que às 20h30 do 
mesmo dia elas encontra-
ram dentro de casa no bairro 
Jardim Canaã um homem 
furtando o imóvel.

De acordo com as infor-
mações do boletim de ocor-
rência, mãe e filha tinham 
acabado de chegar na casa 
quando notaram que a porta 
da sala tinha sido arrombada 
e que dentro do imóvel estava 

um homem desconhecido. Ao 
notar a presença das vítimas 
se armou com uma faca.

Neste momento as vítimas 
correram para a rua para 
pedir socorro, o que fez com 
que o ladrão fugisse com um 
relógio smartwatch, a faca de 
cozinha e o molho de chaves 
da residência.

Após o depoimento os po-
liciais da central registraram 
um boletim de ocorrência 
com natureza de roubo que 
mais tarde foi encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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ESTELIONATO Idosa cai em golpe do 
WhatsApp clonado do 
filho e perde R$ 2 mil

Uma aposentada de 64 
anos procurou a Central de 
Flagrantes na tarde desta 
quinta-feira (19) para informar 
que às 14h20 do mesmo dia 
ela foi vítima de um golpe 
onde utilizaram um falso perfil 
no WhatsApp.

Em sua declaração a ví-
tima informou que recebeu 
uma mensagem de um nú-
mero com DDD 61 com foto e 
nome de sua filha, sendo que 
durante a conversa o golpista 
se identificou como a filha 
dizendo que tinha trocado de 
número e que precisava fazer 
um pagamento por transfe-

rência.
De acordo com o boletim 

de ocorrência a aposentada 
realizou uma transferência 
no valor de R$1.180 para a 
conta de um homem e uma 
transferência de R$1.700 
para a conta de uma mulher, 
o que totalizou o prejuízo de 
R$2.880.

Após notar que tudo se 
tratava de um golpe a víti-
ma registrou um boletim de 
ocorrência com natureza de 
estelionato que mais tarde foi 
encaminhado ao 7º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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2ª FEIRA
Concessionária e Sest fazem ação 
educativa na SP 310 em Mirassol

Com o objetivo de prevenir 
acidentes e preservar vidas, a 
concessionária AB Triângulo do 
Sol e o Sest Senat programaram 
campanha de conscientização 
sobre os perigos da utilização 
de bebidas alcoólicas e outras 
drogas antes e durante a con-
dução de um veículo. As ações 
serão realizadas às margens da 
rodovia Washington Luís (SP-
310), em Matão, Araraquara e 
Mirassol, nos dias 23, 24, 25 e 
27 de agosto.

Em Mirassol o atendimento 
será  na próxima segunda, das 
8h às 12h, no Posto Monte Carlo 

– marginal da rodovia SP-310, 
km 450, sentido sul.

De 2015 a 2020, ao longo 
das rodovias sob concessão, a 
concessionária registrou 276 
acidentes que tiveram como 
causa provável a embriaguez do 
motorista – uma média de 46 
ocorrências por ano. A grande 
maioria destes acidentes ocor-
reu na SP-310.

Em 2021, entre 1º de janei-
ro e 31 de julho, 18 acidentes 
com a mesma causa provável já 
foram registrados pela conces-
sionária em todo o trecho, 94% 
deles na SP-310.

E por este motivo e seguin-
do os protocolos sanitários 

contra a covid-19, equipes 
especializadas abordarão mo-
toristas para explicar que o 
consumo de entorpecentes é 
prejudicial à saúde e compro-
mete a segurança dos usuários 
das rodovias, uma vez que 
estas substâncias diminuem os 
reflexos e a visão, afetando as 
condições de dirigir e, conse-
quentemente, aumentando as 
chances de acidentes.

Outros serviços gratuitos, 
como medição da pressão arte-
rial e da temperatura corporal, 
também serão oferecidos aos 
motoristas, juntamente com 
orientações para manter os 
cuidados contra o coronavírus.

Da REDAÇÃO
Divulgação
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Dor crônica nas costas e a 
interferência na vida sexual ativa

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

A relação entre dores nas costas e uma vida sexual sempre 
foi uma questão pouco discutida. Porém, é bem preocupante, 
pois, com a vida moderna corrida está cada dia mais difícil man-
ter equilíbrio entre alimentação, exercícios, mente saudável! Em 
decorrência da falta de bons hábitos, surgem muitas patologias 
que podem agravar indiretamente o relacionamento dos casais, 
bem como a vida sexual. 

Um estudo, publicado no Jornal Neurosurgery Spine, focou a 
interferência da hérnia de disco na qualidade de vida sexual das 
pessoas.

A pesquisa analisou 43 pessoas com média de idade de 41 
anos, entre homens e mulheres, com o objetivo de avaliar as ati-
vidades sexuais dos portadores de hérnia de disco antes e depois 
de passarem por cirurgia.

O resultado mostrou que 55% dos homens e 84% das mulhe-
res disseram ter problemas sexuais após o aparecimento da dor 
motivada pela hérnia. A disfunção mais citada foi a diminuição do 
desejo sexual, tanto pelos homens, quanto pelas mulheres. Os 
integrantes do sexo masculino também se queixaram de ejaculação 
precoce e disfunção erétil (18%).

Após o tratamento, a pesquisa apontou que a frequência de 
relações sexuais no grupo analisado era 78% menor antes da 
cirurgia, quando comparado ao período em que os pacientes 
disseram estar sem dor.

Este estudo mostra não só a interferência do problema no co-
tidiano dos indivíduos, mas também a necessidade de atenção e 
tratamento adequado para esta situação. A conclusão do trabalho 
mostra que os pacientes não são analisados em seu contexto geral 
e suas queixas paralelas ao quadro da dor acabam ficando em 
segundo plano, quando na verdade são componentes de grande 
importância para o corpo e a mente que está relacionado direta-
mente o quadro da dor . 

A dor lombar influencia negativamente a atividade sexual, uma 
vez que pode provocar desconforto físico e/ou exacerbação da dor 
durante a relação sexual e redução acentuada na frequência da 
atividade sexual.

Mesmo com a liberação de endorfina após o ato sexual, a dor 
parece descompensar o prazer . 

Tratamento
Felizmente, esse problema é passível de solução, por meio de 

tratamento multidisciplinar, com medicamentos, fisioterapia e, em 
situações mais complicadas, cirurgia. O sexólogo tem papel funda-
mental neste contexto, uma vez que as posições sexuais podem 
ser adequadas ao momento e entender qual melhor ângulo da 
prática sexual para diminuir a dor seria importante para os casais. 
O psicólogo de casais também tem papel fundamental uma vez que 
o cônjuge pela sua debilitação pode estar inseguro diante das suas 
limitações. Uma boa conversa entre o casal poderá ser de suma 
importância, pois, ajustes precisam ser feitos e estar seguros entre 
si se apoiando mutuamente para que juntos como casal possam 
entender o problema e se ajudarem, seja mostrando que não 
importa o momento difícil estarão sempre apoiando e mostrando 
cumplicidade nos momentos difíceis. Isso tornará a dor do cônjuge, 
menor, e o apoio incentivará a busca por tratamento. Este caminho 
mesmo sendo de um só deve ser percorrido por ambos. Só assim 
a dor e o sexo podem ser resolvidos completamente sem afetar o 
emocional e nem mesmo o relacionamento.

Qual a melhor posição para relação sexual com dor nas costas ? 
1)Para um parceiro com dor nas costas pode ser mais confor-

tável ajoelhar-se e se apoiar, inclinando-se para frente numa pilha 
de almofadas, permitindo ao parceiro penetrar por trás. 

2)Deitar-se de lado pode ser útil por permitir uma boa inclinação 
dos quadris, o que ajudará a coluna a ficar confortável.

Relato 1 
(Não consegue falar com o esposo! Mantém relação mesmo 

com dor por medo do esposo procurar outra mulher ).
A Senhora Maria, 64anos, 32 de casada disse estar sofrendo 

muito emocionalmente, pois, não sente mais vontade ter relações 
pois sente dores constantes na região lombar. Isso tem sido muito 
difícil, pois, após a relação sexual a dor aumenta e permanece 
por pelo ao menos 24horas. Ela relata também não ter coragem 
para discutir esse assunto com o esposo e não tem condições 
para procurar ajuda profissional. Está fazendo tratamento para a 
dor. Com as novas posições propostas pela fisioterapia, tem se 
sentido melhor e mais confortável , com isso bem mais confiante 
para seguir o tratamento.

Relato 2 
(Divide com o cônjuge e juntos estão superando a situação 

de mãos dadas) 
A Sandra de 59 anos casada a 32 anos possui discopatia 

toraco-lombar há 10 anos . Afirma que nunca parou para pensar 
se influenciou ou não a sua vida sexual. Porém, houve diminuição 
na quantidade ativa sexual.Tiveram muitos fatores que fizeram 
diminuir a frequência sexual e a dor certamente foi uma delas. 
Outros fatores como a idade, a baixa testosterona e hormônios 
em geral que baixam e diminui o desejo também contribuem para 
diminuir a quantidade e a qualidade. Contudo, a segurança que 
tem no esposo que o sexo não interfere na relação de amor e 
cumplicidade faz ela  achar comum diminuir a frequência sexual 
mas o amor continuar intacto. Acredita ser o ciclo da vida e o que 
vale é estar unidos e felizes.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Rio Preto abre cadastro para 
adulto ainda não vacinado

Rio Preto abriu nesta sex-
ta-feira (20) o cadastro para 
os adultos que ainda não re-
ceberam a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. É 
o caso de jovens de 18 anos 
que não conseguiram receber a 
dose ao longo da semana e de 
pessoas que ainda não tinham 
se recuperado da Covid-19 
quando a vacinação incluiu seu 
respectivo grupo.

Enquanto a nova remessa 
de dose destinada a esse pú-
blico não chegar ao município, 
as equipes de vacinação vão 
convocar os cadastrados para 
receberem as vacinas rema-
nescentes provenientes da 
segunda dose.

O cadastro está disponível 
no Portal da Prefeitura, em 
www.riopreto.sp.gov.br/vacina-
covid. Para receber a dose, é 
necessário ser morador de Rio 
Preto e preencher os campos 
obrigatórios do cadastro, com 
informações como nome, CPF, 
endereço e telefone de contato.

Os munícipes serão convo-

cados conforme a disponibilida-
de de doses remanescentes, ou 
seja, doses de frascos abertos 
que precisam ser utilizadas no 
mesmo dia.

Na segunda-feira (23) a 
Campanha de Vacinação contra 
a Covid continua para os ado-
lescentes de 12 a 17 anos com 
comorbidades, deficiência, ges-
tantes e puérperas. Esse público 
pode comparecer ao Shopping 
Cidade Norte, das 8h às 14h, ou 
à Swift, das 8h às 16h.

A vacinação de segunda 
dose também continua, sendo 
que a imunização de segunda 
dose da vacina AstraZeneca 
está disponível nas unidades de 
saúde, das 8h às 14h, enquanto 
da Coronavac está disponível na 
Swift, das 8h às 16h, e unida-
des de saúde e Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 14h. O número 
de faltosos de segunda dose é 
de 10.453.

O município já apl icou 
519.418 doses da vacina con-
tra a Covid, sendo 344.371 na 
primeira e 163.547 na segunda. 
Além disso, 11.552 pessoas 
foram imunizadas com dose 
única.

Da REPORTAGEM   
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Rio Preto abre cadastro para adultos não vacinados
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HB tem curso de capacitação 
para identificar morte encefálica

O Hospital de Base (HB) 
de Rio Preto, em parceria a 
Associação de Medicina Inten-
siva Brasileira (AMIB), realiza 
nos dias 21 e 22 de agosto 
no Hyatt Place Hotel curso de 
Capacitação em Determinação 
de Morte Encefálica.

O curso visa a capacita-
ção de médicos que atuam 
em unidades de tratamento 
intensivo, emergência, neuro-
logistas e outros profissionais 
envolvidos no atendimento do 
paciente grave. Ao todo, serão 
52 profissionais participantes, 
sendo 26 do HB e outros 26 
da região de Rio Preto (DRS XV 
e II). Entre as cidades partici-
pantes estão: Araçatuba, Mi-
randópolis, Birigui, Catanduva, 
Fernandópolis, Santa Fé do Sul 
e Votuporanga.

Dentre os assuntos abor-
dados durante a capacita-
ção estão: conceito de mor-
te encefálica, fundamentos 
éticos e legais, metodologia 
da determinação da morte 
encefálica adulto e criança, 
além de como informar aos 

familiares sobre a possibilidade 
de doação.

De janeiro a junho de 2019 
o número de doadores viáveis 
por milhão de habitantes da 
Organização de Procura de 
Órgãos (OPO) do Hospital de 
Base foi de 26, no Estado de 
São Paulo foi de 22 e no Brasil 
de 16. No mesmo período, em 
2020, a OPO aumentou para 
32, contra 23 no Estado de 
São Paulo e 15 no Brasil.

Em 2021, o número da OPO 

contra 32% no Estado de São 
Paulo e 40% no Brasil.

Segundo João Fernando 
Picollo, coordenador da OPO e 
vice-diretor administrativo do 
HB, o principal fator de influên-
cia nessa taxa é a comunicação 
entre familiares. “O número 
de doadores teve uma queda 
durante a pandemia, mesmo 
assim, as famílias continuam 
permitindo a doação. Porém, 
para aumentarmos o número 
de doadores, é preciso que a 
família entenda o desejo do 
ente ainda em vida e siga essa 
decisão. É necessário que esse 
diálogo aconteça entre os fami-
liares”, afirmou.

A determinação da morte 
encefálica tornou-se uma etapa 
obrigatória do atendimento a 
pacientes com lesão encefálica 
conhecida, irreversível e capaz 
de causar um quadro de coma 
não reativo e apneia persisten-
te, de acordo com a Resolução 
nº CFM 2.173/17 do Conselho 
Federal de Medicina. A obriga-
toriedade de análise dos pré-
-requisitos na determinação da 
morte encefálica trouxe maior 
segurança ao processo.
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teve uma diminuição de 28% 
e atingiu 23 doadores viáveis 
por milhão de habitantes de-
vido ao cenário da pandemia 
da Covid-19. O Estado de São 
Paulo atingiu a marca de 20 
e a média do Brasil foi de 13 
doadores.

Devido ao trabalho de trei-
namento e capacitação da OPO 
do HB com os profissionais de 
Rio Preto e região, a taxa de re-
cusa da instituição foi de 27% 
em 2021, de janeiro a junho, 
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HOJE E AMANHÃ

ORIENTAÇÃO
Alunos da Faceres lançam cartilha sobre 

mitos e verdades da amamentação

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) considera o leite 
materno como alimento de 
ouro para a saúde dos bebês. 
Por isso lançaram o “Agosto 
Dourado”. Tendo em vista a 
relevância deste tema, as pro-
fessoras do eixo do Programa 
de Integração Comunitária da 
Faceres de Rio Preto, em con-
junto com os alunos da T16, 
desenvolveram uma cartilha 
informativa sobre os mitos e 
as verdades da amamentação.

Na cartilha foram abor-
dadas questões como as 
características e funções do 
leite materno, a alimentação 
da nutriz, uso de chupeta e 
mamadeira, situações em que 
há restrição ao aleitamento 
materno, retorno da mãe ao 
trabalho e os instrumentos 
de proteção ao aleitamento 
materno no Brasil.

Para Fernanda Novell i 
Sanfelice professora e co-
ordenadora do PIC, existe 

muita desinformação sobre o 
tema aleitamento materno. “As 
pessoas especulam muito e 
sempre tem uma tia da vizinha 
de uma amiga que tem uma 
receita ótima para mãe que 
tem leite fraco”, afirmou.

Um dos assuntos aborda-
dos na cartilha é justamente 
sobre leite fraco. Ou melhor 
explicando que não existe leite 
materno fraco. O leite de mães 
de recém-nascidos prematuros 
é diferente do leite de mães de 
bebês que nasceram em tempo 
adequado (34 a 37 semanas). 
Nos primeiros dias, o leite 
materno é chamado colostro, 
que contém mais proteínas 
e menos gorduras do que o 
leite maduro, ou seja, o leite 
secretado a partir do sétimo ao 
décimo dia pós-parto.

Ainda sobre a questão se o 
leite materno pode ou não ser 
fraco, a professora explica que 
essa percepção é o reflexo da 
insegurança materna quanto 
a capacidade de nutrir o seu 
bebê. “Essa insegurança, com 

frequência reforçada por pes-
soas próximas, faz com que o 
choro do bebê e as mamadas 
frequentes sejam interpre-
tados como sinais de fome. 
Apenas as mulheres com 
desnutrição grave podem ter o 

seu leite afetado em qualidade 
e quantidade”, afirmou.

A cartilha, em formato de 
E-Book será distribuída nos 
serviços de saúde e publicada 
nas redes sociais e site da 
faculdade.

Da REPORTAGEM Divulgação
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LEVANTAMENTO DE PESO
Atleta rio-pretense 

faz rifa para disputar 
campeonato brasileiro

O atleta rio-pretense 
Adilson Carlos Zan-
chetta Filho vai dis-

putar o Campeonato Brasileiro 
de Levantamento de Peso, que 
será realizado no Rio de Janeiro 
neste mês de setembro. Para 
custear a viagem, ele come-
çou a vender uma rifa de um 
pingente de ouro.

Zanchetta investiu na aber-
tura de uma academia no início 
do ano passado, porém ela 
passou os primeiros meses fe-
chada por conta da pandemia. 
“Tivemos uma certa dificuldade 
financeira por conta do fecha-
mento, mas agora ela está 
funcionando bem. O custo para 
participar do campeonato é de 
aproximadamente R$ 2 mil, 
incluindo a viagem e o tempo 
que vou ficar lá, então uma de 
nossas alunas doou o pingente 
para que pudéssemos fazer a 
rifa”, comentou.

O atleta de 31 anos pratica 
levantamento de peso desde 
2017, mas começou a partici-
par de competições em 2019. 
Recentemente ele foi 5º colo-
cado no Paranaense. “Como 
em São Paulo não temos uma 

federação que organiza o cam-
peonato, fui para o Paraná com-
petir. Com o meu desempenho, 
consegui a classificação para 
o Brasileiro”, afirmou Adilson.

Para o Brasileiro, ele pre-
tende participar na categoria 
de até 96 kg. “Estou em busca 
de patrocinadores e queremos 
desenvolver um projeto na 
academia para os jovens pos-
sam iniciar nessa modalidade”, 
comentou Adilson.

A rifa do pingente de ouro 
tem o valor de R$ 20 e inte-
ressados em contribuir podem 
entrar em contato pelo número 
(17) 98151-6988 ou pelo Ins-
tagram @alphaphysicaltraining.

Vinicius LIMA 

PAULISTA 2ª DIVISÃO
Mirassol joga hoje 
contra Figueirense

O Mirassol recebe nes-
te sábado (21) o 
Figueirense pela 13ª 

rodada da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. Depois de 
bater o Botafogo na última 
rodada, o Leão tenta engatar 
a quarta vitória seguida no 
Maião para seguir sonhando 
com o G4.

Na 6ª posição do grupo B, 
a diferença do Mirassol para 
o Ituano, 4º colocado é de 
cinco pontos. O técnico Edu-
ardo Baptista entende que a 
vitória é fundamental para que 
o Leão siga na briga para se 
classificar para próxima fase. 
Para o duelo, o lateral direito 
Jeferson será desfalque por 
ter recebido o terceiro cartão 
amarelo.

O Figueirense tem os mes-
mos 16 pontos que o Miras-
sol, porém tem uma vitória 
a menos. Os catarinenses 
venceram o Paraná na última 
rodada por dois a zero. No 

primeiro turno, o jogo entre 
os dois times terminou em 
um a um.

“A gente acredita que o 
Figueirense tem as mesmas 
expectativas que o Mirassol. 
É uma equipe que tem uma 
filosofia muito parecida com 
a nossa. A gente acredita que 
vai ser um jogo duro e brigado, 
porém mais corajoso de am-
bas as partes. Não é um time 
que vai vir aqui estritamente 
para se defender”, comentou 
Eduardo Baptista.

Vinicius LIMA 

BRASILEIRO

MIRASSOL X FIGUEIRENSE

SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO

DIA: 21/08

HORÁRIO: 17H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA – 
MIRASSOL

TRANSMISSÃO: BAND E 
DAZN

Ficha técnica

Leo ROVERONI

América estreia na Bezinha 
neste domingo fora de casa

A Segunda Divisão do 
Campeonato Pau-
lista, popularmen-
te conhecida como 

Bezinha, começa neste fim 
de semana para o América. O 
Rubro encara a Matonense fora 
de casa neste domingo (22), 
iniciando a caminhada para 
tentar sair da última divisão do 
futebol paulista. Desde que foi 
rebaixado na Série A3 de 2014, 
o América não subiu mais.

Desde o ano passado, a 
equipe rio-pretense tem con-
tado com o investimento da 
MT Sports, empresa que tem 
focado na busca de jovens joga-
dores para o clube. Com isso, o 
Rubro conseguiu voltar a treinar 
em um CT e a disputar as com-
petições de base, embora tenha 
sido eliminado na primeira fase 
da Bezinha do ano passado.

No início do ano, o técnico 
Edson Fio foi escolhido para 
comandar a equipe, mas após 
recusar participar de um amis-

toso com o Mirassol na pré-
-temporada, foi demitido. Para 
o seu lugar, o América trouxe o 
treinador Jorge Saran.

“Fizemos uma boa pré-tem-
porada e bons amistosos, po-
rém a gente sabe que quando 
vale três pontos tudo muda. 
Nós estamos com uma equipe 
forte, porém todos os times 
vão ter uma certa dificuldade 
nas três primeiras rodadas. O 
nosso time sempre busca o gol 
e esperamos um bom resultado 
em Matão”, afirmou Saran.

O técnico também afirmou 
que a Matonense é um time 
que também investiu para a Be-
zinha e vê o estado do gramado 
adversário com preocupação. 
“Vi um jogo amistoso do Ma-
tonense e o campo deles está 
muito ruim. Como nosso time 
trabalha passe, o campo vai 
ser um grande inimigo nosso. 
Estamos tentando deixar os 
jogadores tranquilos para a 
estreia”, afirmou.

O clube espera a liberação 
dos jogadores Cristoffer, Yuri e 

Alex, que devem ser titulares 
caso sejam liberados pela Fede-
ração. Os três estavam atuando 
no futebol europeu e aguardam 
regularização dos documentos.

Quem esta confirmado no 
time titular é o zagueiro Leandro 
Sergipe. “A expectativa é muito 
boa. Nosso grupo está bem fo-
cada, trabalhando forte e com 
o mesmo objetivo. Queremos 
estrear com o pé direito e buscar 
o acesso”, afirmou o defensor.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

MATONENSE X AMÉRICA
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZI-
NHA)
DIA: 22/08
HORÁRIO: 10H
LOCAL: ESTÁDIO BUCK FER-
REIRA – MATÃO
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica
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SUL-AMERICANA Santos perde e está 
eliminado da competição

O Santos não conseguiu a 
classificação para as semifinais 
da Copa Sul-Americana na 
noite desta quinta-feira (19) 

após ser derrotado pelo Li-
bertad-PAR, por 1 a 0, no 
estádio Defensores del 
Chaco, no Paraguai.

Apesar do placar 
agregado por 2 a 2, o 
Libertad avançou pelo 
gol marcado fora de 
casa na derrota por 2 
a 1, na Vila Belmiro. 
O time paraguaio vai 
enfrentar o Red Bull 
Bragantino na semi-
final.

O Libertad começou em 
cima do Santos e abriu o 
placar logo aos dez minutos. 
Melgarejo cobrou escanteio, 
Barboza cabeceou e João Paulo 
defendeu. Mas o rebote sobrou 
para Ferreira, que só teve o 
trabalho de empurrar a bola 
para o fundo das redes.

A vitória confirmava a clas-
sificação para o Libertad, que 
passou a explorar o contra-a-
taque. O Santos tinha mais a 
posse da bola, mas não con-
seguia criar lances de perigo e 
por isso não ameaçou o goleiro 
Martín Silva.

Logo aos dois minutos do 
segundo tempo, o Santos qua-
se conseguiu o empate. Mad-

Da REDAÇÃO son cruzou e Marcos Leonardo 
cabeceou a bola no travessão. 
Aos 19, Melgarejo só não fez 
o segundo do Libertad porque 
João Paulo fez grande defesa.

O Santos não conseguiu 
chegar com perigo ao gol de 
Martín Silva e viu João Paulo 
evitar uma derrota maior. O 
goleiro fez grande defesa em 
cabeçada de Melgarejo. Sem 
poder de reação, o time bra-
sileiro se despediu do torneio 
sul-americano.

Agora, o Santos volta suas 
atenções para o Brasileirão. 
No domingo (22), o time de 
Fernando Diniz recebe o Inter-
nacional, às 18h15, na Vila 
Belmiro, pela 17ª rodada.

Divulgação

O Santos não conseguiu a 
classificação para as semifinais 
da Copa Sul-Americana na 
noite desta quinta-feira (19) 

após ser derrotado pelo Li-
bertad-PAR, por 1 a 0, no 
estádio Defensores del 
Chaco, no Paraguai.

agregado por 2 a 2, o 
Libertad avançou pelo 
gol marcado fora de 
casa na derrota por 2 
a 1, na Vila Belmiro. 
O time paraguaio vai 
enfrentar o Red Bull 
Bragantino na semi-
final.
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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 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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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 66/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: J. L. CARAIS MÓVEIS E BRINQUEDOS 
LTDA
CNPJ/MF sob nº 09.413.435/0001-32
OBJETO: Aquisição de brinquedos diversos destinados a 
distribuição nas CEMEI’s.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá a vigência de 120 dias, 
até o dia 05 de dezembro de 2021.
VALOR GLOBAL: R$17.475,00 (dezessete mil quatrocentos 
e setenta e cincos reais),
Monte Aprazível, 05 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA 
PROCESSO n. 040/2021, TOMADA DE PREÇOS n. 

005/2021 

REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ENTREGA DE ENVELO-
PES (DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA) E 
ABERTURA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA torna 
público que em face da necessidade de readequação junto 
as planilhas orçamentárias que se fazem parte constan-
te deste procedimento licitatório, que poderiam ocasionar 
entendimentos diversos, bem como, o não fornecimento 
da peça de Edital a qualquer empresa interessada até o 
momento, fato que poderia causar responsabilidade outras, 
quando do conhecimento da data originalmente designada, 
RESOLVE DESIGNAR para o dia 10 de setembro de 2021, 
às 09,00 na sede da Prefeitura Municipal de Neves Paulis-
ta, sito à Avenida Rio Branco nº 298, centro, na cidade de 
Neves Paulista/SP, a data para a entrega e abertura dos 
envelopes contendo documentação e propostas fi nanceiras, 
conforme estatuído no Edital deste procedimento licitatório. 
Municipal de Neves Paulista, 19 de Agosto de 2021 
Márcio Rogério Rodrigues dos Santos - Prefeito Municipal 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 062/2021   PROCESSO Nº: 104/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL, para registro de preço do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para atender a Coor-
denadoria Municipal de Saúde com entrega parcelada, pelo 
período de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30 do dia 
03/09/2021.
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

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. ADEVILSON DE CARVALHO e MIRIAN LOIOLA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO DE CARVALHO 
e de DULCE SERAFIM BORGES DE CARVALHO e ELA 
fi lha de GENESIO LOPES DA SILVA e de RAIMUNDA LOIO-
LA DA SILVA;

2. JOSÉ MANOEL RIBEIRO BORGES e LUANA 
FRAGALLI TEIXEIRA, sendo ELE fi lho de MANOEL RAI-
MUNDO BORGES e de CONCEIÇÃO RIBEIRO PAVÃO e 
ELA fi lha de ADELSON FRANCISCO TEIXEIRA e de LAURA 
APARECIDA FRAGALLI;

3. LUCAS TADEU SOUZA SANTOS e MAISA DE 
OLIVEIRA ROCHA, sendo ELE fi lho de MANOEL TADEUS 
SANTOS e de ANÍZIA GERMANA DE SOUZA SANTOS e 
ELA fi lha de CUSTÓDIO OLIVEIRA ROCHA e de ROSANA 
DE BRITO ROCHA;
4. ANTONIO DOMINGOS DA COSTA e JULIA APA-
RECIDA DA SILVA SOUZA, sendo ELE fi lho de CLAUDINO 
MIGUEL COSTA e de JOANIRA MARTINS DA COSTA e ELA 
fi lha de MIGUEL ALVES DE SOUZA e de GEORGINA GENI 
DA SILVA SOUZA;

5. TIAGO HENRIQUE GONZAGA GIAMPANI e 
CAROLINA MARIA SOARES, sendo ELE fi lho de PEDRO 
LUIZ GIAMPANI e de SANDRA AUXILIADORA GONZAGA 
GIAMPANI e ELA fi lha de PEDRO MARIA SOARES e de 
ANA MARIA GIOLI MARIA SOARES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/08/2021.



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, sábado
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

SE  VOCÊ QUER CHEGAR ONDE A MAIORIA NÃO CHEGA, FAÇA O QUE 
A MAIORIA NÃO FAZ. Sorria, beba muita água e seja feliz!MAX ROMANO CALIL, Ma-

ria Helena Naime Thomé, 
Mateos Raduan Dias e Andreia 
Sabbag foram os aniversa-
riantes de ontem, recebendo 
os parabéns dos amigos e 
familiares.

A DIRETORIA Dr. Nadim 
Cury / Dr. Paulo Voltarelli, do 
Clube Monte Líbano, agendou 
para o dia 27 de novembro, o 
tradicional baile de aniversário 
com showzaço do cantor Da-
niel, no imenso salão climati-
zado do clube.

QUE TAL FAZER AS unhas 
em casa neste sábado? Quer 
se cuidar sem sair de casa? 
LUZK – leva o salão de beleza 
até você.   Tenha acesso a ser-
viços de manicure, depilação, 
cabeleireiro, esteticista... Baixe 
o App LUZK e agenda o dia, 
hora e local que deseja ser 
atendido. A empresária Dedé 
Menegaz, avisa que as clientes 
que estão usando o aplicativo 
estão adorando.  Vale à pena 
conferir!

NESTE SÁBADO, a partir 
das 10 horas da manhã, será 
inaugurado o Pet Park Ma-
theus Pinoti Massucatto, no 
Parque Setorial, na avenida 
Philadelpho Gouveia Neto, nas 
proximidades do MacDonald´s.         

RIOPRETO Shopping Kids 
retorna com as atividades 
para as crianças. A reestreia 
acontece neste sábado e do-
mingo, das 14h às 18 horas, 
com as tradicionais ofi cinas de 
Tie Dye. O espaço com todos 
os cuidados da secretaria da 
saúde. No ambiente, todo de-
corado, as crianças aprendem 
a fazer o Tie Dye, que são es-
tampas criadas com mistura de 
tinta e diferentes amarrações. 
As crianças podem escolher 
entre camisetas, bonés ou 
máscaras para fazer a arte.

Detalhes
não tão pequenos...

Fique por Dentro
M a r c o s  F e r n a n d e s , 
super intendente do Praça 
Shopping, avisa que o centro 
de compras no calçadão de Rio 
Preto, realiza de 21 a 28 de 
agosto a segunda edição hibrida 
do Economix em 2021. Os 
consumidores poderão aproveitar 
os descontos indo diretamente 
até o local ou acessando as 
redes sociais/site das lojas 
participantes. Os consumidores 
podem estacionar os seus 
veículos no estacionamento 
oficial, que fica no pavimento 
superior da Catedral São José. 
Nas compras acima de R$ 20,00 
o consumidor ganha uma hora 
de estacionamento gratuito.

DiáriodoBob
PEDRO E PUPO. Pode até parecer uma dupla sertaneja com 

sucesso novo na praça, mas, não é! A dupla que está andando 
muito junta tem no atual momento as mesmas intenções políti-
cas: Pedro Roberto, presidente da Câmara ainda está na toca 
esperando o momento certo para anunciar a sua candidatura a 
deputado federal. O mesmo acontece com Renato Pupo, que 
pode dobrar com Pedro, ao confirmar que vai disputar pela se-
gunda vez uma cadeira na ALESP. O Delegado tentou em 2018, 
mas não obteve êxito pelo PSD. Acostumado com vitórias. Na 
cadeira legislativa em seu 5º mandato como vereador, Pedro, 
nascido em IPIGUÁ, no PSOL  é um cara bom de voto.  PUPO, 
o Delegado de Rio Preto, que nasceu em Birigui, também tem 
em sua “folha corrida”, uma disputa ao cargo de Deputado 
Estadual, mas também ficou de fora. O que desejamos aos dois 
são VOTOS de felicidade. Espólio enigmático. Está mais difícil 
do que se pensava a negociação do “surrado” prédio que abriga-
va o Hospital Nossa Senhora da Paz. Como o valor proposto 
de R$ 19 milhões seiscentos e vinte não foi referendado pela 
juíza Ana Paula Silva Campos Miskulin, o prédio volta para uma 
nova arrematação.  Negócio com milhões em jogo não é de fácil 
conclusão. Bom Dia, Associado!  A Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto inova e revoluciona o trabalho de sua di-
retoria em beneficio dos seus associados. Com eventos internos 
e externos, levando em conta o bem que faz e sempre fez para 
melhorar os negócios empresariais, a ACIRP também promove 
eventos internos e externos  no desenvolvimento de ações com 
o objetivo de inovar o crescimento das empresas parceiras. Com 
transmissão online via Microsoft Teams, programou para 27 
de agosto, das 8h30 às 10h30, uma “Conversa Afiada”, tendo 
como convidado Daniel Rodrigues, fundador da CCLI - Con-
sultoria Lingüística, um dos vices presidentes da entidade, para 
debater “Como inovar na sua empresa”. Não percam! Justiça 
seja feita. Ele disse que ia mudar e já começou pelo “Auxílio 
Atleta”. A promessa feita ao assumir a Secretaria de Esportes, 
Fábio Marcondes foi “Curto e Grosso”. O benefício financeiro 
concedido a atletas e a técnicos desportistas amadores, lei que 
vigora desde 1997, vai para o BELELÉO e isso significa que 
o polêmico programa de concessão de bolsas a esportistas, 
depois de castigar os prevaricadores, vai ser retomado e será 
visto como um brilhante, cuja luz da verdade será contabilizada 
com maior controle e muita transparência. Acabou o esquema 
da “rachadinha”. Com Fábio no comando as verbas destinadas 
ao esporte amador vai sair do caixa com destino nominado e 
assinado como bolsas a atletas e técnicos, sem brechas para 
desvios de finalidade. Ponto e basta!

Brasil Imperial
Dr. Fernando Araujo, cirurgião-
dentista Rio-pretense, postou 
em sua conta no Facebook que 
recebeu da Casa Imperial do 
Brasil uma Bandeira Imperial, 
disse que vai ficar em sua mesa 
de trabalho, na esperança de 
trazer Bons Ventos para o País.

Bodega Km 06
Os empresários, Elisangela 
Rocha e o marido Fábio Rocha, 
inauguram na manhã deste 
sábado, o Bodega Km 06, 
Empório & Hortifruti, próximo 
dos Condomínios Damhas, 
na vicinal de Eng. Schmitt. 
Também terá  um espaço 
agradável e aconchegante, 
para café... cheios de delícias, 
onde você pode encontrar uma 
variedade de produtos, como 
frutas, legumes, queijos, docês, 
massas, vinhos, entre outras 
novidades. Na próxima semana, 
o casal, recepciona um seleto 
grupo de convidados no bonito 
espaço do Bodega Km 06, 
Empório & Hortifruti.  

SPOTlight
C/ Luizinho BUENO 

Cristina Mussi e a sobrinha Stephanie Tarraf, 
arquiteta, em dia de comemoração festiva 


