
Semae deve prorrogar prazo para 
renegociar dívidas até dia 17
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SUB-20: Mirassol 
faz clássico contra 

o América e 
Tanabi enfrenta 

Monte Azul
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TJ suspende lei 
que cria call center 

para informar 
sobre decretos
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Agradecemos por todos os cuidados, 
sobretudo pelos nossos momentos juntos! 

Nem todo herói usa capa, não é papai? 
Te amamos.

“
”Dos filhos, Henrique e Helena de Andrade  para o pai, Alan 

Pires de Andrade

MÊS DOS PAIS 

América leva 
a virada nos 
acréscimos e 

perde a segunda 
partida seguida
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A Câmara de Rio Preto rea-
liza  hoje sessão extraordinária 
para votar a prorrogação do 
PPI (Programa de Pagamen-
to Incentivado) do Semae. A 
propositura visa prorrogar até 
o dia 17 de setembro para a 
população aderir ao Programa.
A dívida ativa do Semae é de 
R$233 milhões e a autarquia 
espera receber R$9 milhões 
através do PPI. O Projeto de Lei 
é do Executivo e será votado na 
legalidade e no mérito. Pág.A5
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Delegado pede informações à Câmara no inquérito 
que investiga "rachadinhas" em gabinetes

União e Estado 
confirmam que 
vão aplicar 3ª 

dose em idosos
A decisão pela aplicação 

da terceira dose foi tomada 
de forma conjunta na noite de 
terça-feira (24). A imunização 
deverá ser feita, preferencial-
mente, com uma dose da 
Pfizer ou Janssen ou AstraZe-
neca.    Pàg.A2

Sesi reabre 
teatro com 
tributo a 
Elvis Presley

Um grande tributo 
ao rei do rock, Elvis 
Presley, marca o re-
torno das atividades 
presenciais no Tea-
tro do Sesi Rio Preto, 
na próxima sexta-feira 
(28).   Pág.B2

“A Lei, aparentemente 
cria, por iniciativa parla-
mentar, serviço próprio 
no Município, inclusive 
indicando a forma de sua 
prestação. Ante o exposto, 
processe-se com a liminar 
requerida”, escreve o rela-
tor Cláudio Godoy. Pág.A5

Edital do Partec 
tem 19 inscritos 

e fecha na 
segunda-feira
Este é o segundo ciclo 

de seleção de empresas 
de base tecnológica. O 
primeiro, em fevereiro, 
atraiu 26 empresas, das 
quais 13 foram selecio-
nadas e já estão instala-
das nas incubadoras do 
Partec.        Pág.A5

GOLEADA 
Realidade 

Jovem foi à 
capital e levou 
de sete a zero 
do Palmeiras, 

perdendo a in-
vencibilidade. 

Pág.B1

GASTRO
Mirassolense 
ganha prêmio 

de melhor 
cozinheiro em 
concurso feito 
na cidade da 

Bahia.
Pág.B2

Baep apreende 
haxixe, maconha, 

LSD e Skank 
com traficante

Pág. A4
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As varizes dos membros inferiores representam a doença 
circulatória mais frequente em nossa população, com predomí-
nio no público feminino. Os homens também podem apresentar 
varizes, entretanto, ainda existe uma resistência masculina em 
procurar o atendimento médico precoce.

Caracterizada por veias superficiais dilatadas, tortuosas, 
palpáveis e de coloração esverdeada ou azulada, as varizes 
não constituem apenas uma doença estética. Complicações 
decorrentes da insuficiência venosa, tais como, flebite, trom-
bose, dermatite, eczema, hiperpigmentação e úlcera venosa, 
podem acometer os indivíduos portadores de varizes crônicas 
nos membros inferiores. Além disso, já foi comprovado que a 
veia varicosa é inflamada, fato que predispõe a recorrência 
do quadro clínico caso não seja realizado o acompanhamento 
médico e o tratamento clínico periódico.

Quem sofre com varizes, sabe o quanto é constrangedor 
exibir suas pernas na piscina ou na praia, usar uma saia para 
trabalhar ou vestir um short para fazer uma caminhada ou 
um passeio com os amigos. Além de repercussões clínicas e 
estéticas, a presença de varizes altera o psicológico da mulher 
predispondo a depressão, baixa autoestima e piora significativa 
da qualidade de vida.

Atualmente, o tratamento das varizes nos membros infe-
riores pode ser realizado com diferentes tecnologias e muitas 
vezes é possível que ele seja efetuado no próprio consultório 
do médico vascular, de forma minimamente invasiva, guiada 
por Doppler Vascular, sem repouso e sem anestesia. É impor-
tante ressaltar, entretanto, que nem todo paciente portador 
de varizes pode ser tratado no consultório médico. Além disso, 
não existe ainda um tratamento capaz de solucionar todos os 
casos de varizes.

Portanto, a avaliação clínica e ultrassonográfica com o Do-
ppler Vascular é fundamental quando se procura um tratamento 
vascular de excelência para as varizes. A opinião do médico 
vascular é essencial, visto que o planejamento terapêutico e 
a experiência profissional são importantes para a individua-
lização do tratamento, levando sempre em consideração as 
expectativas e as preocupações do paciente quanto ao seu 
quadro clínico.

A cirurgia de varizes ainda representa o tratamento mais 
utilizado quando uma pessoa é portadora de veias varicosas. A 
evolução da medicina vascular melhorou o tratamento cirúrgico 
das varizes, tornando-a uma opção benéfica e com caráter 
estético. Com a conscientização populacional quanto a im-
portância de cuidar das suas pernas, atualmente o tratamento 
das varizes está sendo realizado, na maior parte das vezes, em 
fases menos avançadas da doença, o que permite ao médico 
vascular efetuar um tratamento cirúrgico de qualidade, com 
recuperação imediata do paciente.

Para desmistificar a cirurgia de varizes e esclarecer a nossa 
população sobre as vantagens deste tratamento, segue abaixo 
algumas curiosidades sobre a cirurgia de varizes.

1. A cirurgia de varizes constitui uma cirurgia estética, 
caracterizada por micro incisões, que não exigem pontos.

2. Não há necessidade de repouso prolongado no pós-
-operatório. A alta hospitalar na maioria das vezes ocorre no 
mesmo dia do procedimento e o paciente já pode ir para casa 
caminhando.

3. Curativos modernos reduziram a incidência de hema-
toma e dor no pós-operatório.

4. Caminhada leve, serviços domésticos e dirigir veículos 
são permitidos com poucos dias de recuperação.

5. Atividades físicas leves podem ser realizadas a partir 
de três a cinco dias de recuperação.

Para mais informações sobre tratamento de varizes, acesse 
o site www.drsthefanovascular.com.br.

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa 

em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e co-
ordenador do curso de Medicina da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago)

Curiosidades sobre 
cirurgia de varizes
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MENDONÇA
Cidade zera casos de 
Covid desde o dia 12

O município de Mendonça 
zerou os principais índices de 
transmissão de Covid-19 nesta 
semana. A cidade atualmente 
não tem nenhum caso novo 
confirmado, óbito, internação 
ou morador em quarentena. O 
último caso registrado foi no 
dia 12/08 e o último óbito em 
04/08. Já o último paciente que 
precisou de internação foi há 
quase um mês, no dia 29/07.

“Nesta semana não temos 
ninguém de quarentena. Desde 
o começo da pandemia não 
tínhamos índices tão baixos. A 
vacinação, que já está chegan-

do a 90% em Mendonça, teve 
um papel importante nessa di-
minuição, assegurando a imuni-
zação”, afirmou o coordenador 
de saúde do município, João 
Bazotti.

Segundo o coordenador, 
Mendonça aguarda a chegada 
de uma nova remessa de doses, 
prevista para primeira semana 
de setembro, para vacinar jo-
vens com menos de 18 anos.  
Atualmente, 27 pessoas ainda 
aguardam o resultado do exame 
para Covid-19 em Mendonça. 
Desde o início da pandemia, 
a cidade registrou 1.055 ca-
sos, com 1.025 curados e 30 
óbitos.

Vinicius LIMA 

Estado e União confirmam 
início da aplicação da 3ª dose

O Ministério da Saúde 
também informou que inicia-
rá, na segunda quinzena de 
setembro, a aplicação da dose 
de reforço da vacina contra a 
Covid-19 a todos os indivíduos 
imunossuprimidos após 28 
dias da segunda dose e para 
as pessoas acima de 70 anos 
vacinados há 6 meses.

A decisão pela aplicação 
da terceira dose foi tomada 
de forma conjunta na noite de 
terça-feira (24), em reunião 
da pasta com o Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass),o Conselho 
Nacional de Secretários Mu-
nicipais de Saúde (Conasems) 
e a Câmara Técnica Assesso-
ra de Imunização Covid-19 
(Cetai).

Segundo o ministério, a 
imunização deverá ser feita, 
preferencialmente, com uma 
dose da Pfizer ou, de maneira 
alternativa, com a vacina de 
vetor viral Janssen ou Astra-
Zeneca. Também foi decidido, 
durante a reunião de ontem, 
que haverá redução do inter-
valo entre as doses da Pfizer 
e AstraZeneca, de 12 para 8 
semanas.

Durante a coletiva desta 
quarta-feira (25), o governador 
João Doria também anunciou 
que o Estado de São Paulo vai 
aplicar a 3ª dose da vacina 
contra Covid-19 a partir do dia 
6 de setembro em idosos com 
mais de 60 anos.

“Desde a semana passada, 
o Comitê Científico vem dis-
cutindo com a área da Saúde 
a proteção das pessoas com 

mais idade. Essa decisão foi 
finalizada hoje pela manhã 
para aumentar a proteção 
das pessoas com mais de 60 
anos”, disse Doria.

A extensão da campanha 
foi avalizada pelo Comitê Cien-
tífico de São Paulo. O objetivo 
principal é garantir proteção 
adicional à população mais 
vulnerável a variantes mais 
contagiosas do coronavírus, 
como a delta. O Governo do 
Estado também pediu mais 
vacinas ao Ministério da Saúde 
para antecipar a segunda dose 
dos públicos restantes.

“Além de proteger a popu-
lação adulta com a cobertura 
de segunda dose, é importante 
também aumentar a proteção 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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dos grupos mais vulneráveis 
que têm maior chance de, 
eventualmente, ter um quadro 
mais grave, com uma dose 
adicional. Após seis meses, 
há evidência de uma possível 
queda de proteção e isso se 
aplica a todos os imunizantes”, 
afirmou Paulo Menezes, Coor-
denador do Comitê Científico.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, até esta 
quarta há 266 amostras posi-
tivas da variante delta em todo 
o território paulista. A estraté-
gia do Governo de São Paulo 
é assegurar que os índices 
epidemiológicos e de ocupa-
ção hospitalar continuem em 
queda e evitar a propagação 
de novas variantes.

“O fato dela ter uma ca-
racterística de disseminação 
muito maior que as cepas an-
teriores faz com que esse olhar 
de atenção e antecipação se 
faça necessário”, destacou 
o Secretário da Saúde Jean 
Gorinchteyn.

A Secretaria da Saúde 
também já preparou uma nova 
carteira de vacinação para os 
idosos que vão receber a ter-
ceira dose a partir de setem-
bro. Não haverá necessidade 
de novo cadastro no Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br) para 
a dose adicional, bastando 
comparecer a qualquer posto 
de vacinação com o compro-
vante do esquema de imuniza-
ção completo há seis meses.

A PARTIR DE HOJE
Olímpia faz Conferência da Saúde para 

discutir atendimento do SUS

A Prefeitura de Olímpia, por 
meio da secretaria de Saúde, 
realizará, de 26 a 31 de agos-
to, a Conferência Municipal de 
Saúde, direcionada às políti-
cas de saúde do município e 
discutirá medidas para a área, 
fortalecendo os serviços bási-
cos de assistência em saúde 
com o implemento de serviços 
modernos. Além disso, será re-
alizada uma análise da situação 
da Saúde do município.

Para isso, este ano, devido à 
pandemia da Covid-19, a ação 
terá a participação do morador 
que poderá responder a duas 
questões sobre os serviços 
de saúde, sendo: 1) Na sua 
opinião, quais os principais 
problemas de saúde do muni-
cípio? e 2) Qual sua sugestão 
para resolver ou melhorar esta 
situação?

As perguntas podem ser 

respondidas de forma online 
pelo formulário disponível no 
site da Prefeitura, na aba da 
secretaria de Saúde (https://bit.
ly/ConferênciaSaúdeOlímpia), 
ou em urnas físicas disponibi-
lizadas nas Unidades Básicas 

unidade de Fisioterapia.
Após esta etapa, a Comis-

são Organizadora avaliará as 
propostas que, validadas pelo 
Conselho Municipal de Saúde, 
serão encaminhadas para a 
Gestão Municipal. Finalizado 
este processo, as sugestões 
escolhidas serão incorporadas 
ao Plano Municipal de Saúde 
referente ao exercício de 2022 
a 2025.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Maria Cláudia 
Marcondes Lemos de Toledo, 
a Conferência Municipal de 
Saúde é responsável por pro-
porcionar o diálogo entre a 
população e a Administração 
Municipal. “Com a participa-
ção popular podemos traçar 
novas estratégias e diretrizes 
para o desenvolvimento da 
Saúde municipal, com ações 
que alcancem as necessidades 
dos moradores”, salientou a 
secretária.

Da REDAÇÃO

de Saúde (UBS), na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), 
no Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), Centro 
de Testagem e Aconselhamen-
to (CTA), Centro de Diagnósti-
cos, Farmácia Municipal e na 

COVID
Saúde registra mais 112 casos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta quar-
ta-feira (25) mais 112 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
84 diagnosticados por exame 
PCR, 24 por TR antígeno e 
4 por TR sorológico. No total 
são 95.681 casos, com uma 
média móvel de 76 casos leves 
e quatro casos graves por dia.

Também foi confirmado 
mais um óbito, notificado nes-
ta quarta-feira (25). Desde o 
início da pandemia são 2.735 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021, são 
60.918 casos e 1.813 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 812 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-

zando 88.779 recuperados, o 
equivalente a 92,7% dos ca-
sos. A cidade soma 315.971 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 283.739 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é 20.577 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 385 pacientes internados 
com síndrome respiratória 

aguda grave (SRAG), com 
199 na UTI e 186 na enfer-
maria, sendo 175 residentes 
de Rio Preto e 210 de outras 
cidades da região. Dentre os 
casos confirmados com Co-
vid-19 são 247 internações, 
com 136 na UTI e 111 na 
enfermaria. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na região 
é de 48%.

Vinicius LIMA 
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Os 11 vereadores citados 
como investigados pela Polí-
cia Civil, após uma denúncia 
anônima de “rachadinhas” em 
seus gabinetes, envolvendo, in-
clusive, mais de 30 assessores 
parlamentares, se manifesta-
ram ao DHoje sobre o assunto.

O vereador Anderson Bran-
co (PL), através de nota, disse 
que “os fatos nos quais versam 
a denúncia não condizem com 
a verdade. Esclareço ainda, 
que meu mandato é pautado 
em princípios de lisura, trans-
parência e comprometimento 
com a população e, portanto, 
não tem qualquer envolvi-
mento na denúncia anônima 
protocolada na Policia Civil, 
sobre a qual versa em suposta 
rachadinha”.

Já o vereador do Patriota, 
Bruno Marinho, atribuiu a 
denúncia a uma ‘perseguição 
política’. “Uma pessoa covar-
de. Eu chamo isso de terceiro 
turno. Isso daí nada nada mais 
é do que uma perseguição 
política. Eu estou no meu 
primeiro mandato, sou advo-
gado, tenho meu trabalho e 
não preciso de ‘rachadinhas’. 
A política é uma forma que 
eu achei de continuar aju-
dando as pessoas. Fui eleito 
na minha primeira eleição e 
nunca fui envolvido em nada 
que me desabonasse, mas, 
infelizmente, a gente sabe que 
trabalho bom chama atenção 
e aí julgaram por me colocar 
numa denúncia dessa. Não 
tive acesso ainda aos autos. 
Talvez, quem denunciou nunca 
vai ter a coragem de aparecer, 
mas não tem problema, temos 
que ter paciência para provar-
mos a verdade, mostrar que 

isso inexiste e as pessoas que 
confiam no nosso trabalho, eu 
tenho certeza que vão con-
tinuar confiando. Alguns vão 
se aproveitar desse fato para 
fazerem política negativa, mas 
as pessoas têm que ter certeza 
de uma coisa: meu mandato só 
termina em 2024. Até lá, como 
diria Zagallo: todos vão ter que 
me engolir”.

Cláudia de Giuli, vereadora 
pelo MDB, disse ao DHoje que 
“por vezes a política é injusta”. 
“Trabalho de forma séria e 
honesta, o que me deixa triste 
em ter o meu nome citado na 
investigação da ‘rachadinha’. 
Deveria existir mais zelo para 
evitar que uma denúncia anô-
nima, sem nenhuma prova, 
gerasse tanta repercussão ne-
gativa. Por fim, tenho a cons-
ciência tranquila e aproveito a 
oportunidade para tranquilizar 
todos aqueles que confiaram 
em mim, pois do meu gabinete 
vocês podem esperar apenas 
trabalho e dedicação para a 

que recebeu a notícia com 
surpresa. “Vi a notícia através 
da mídia, sobre a abertura de 
inquérito para apurar esquema 
de ‘rachadinha’. Nesses anos 
como vereador sempre repu-
diei qualquer irregularidade, e 
no meu gabinete não há essa 
prática. Estou à disposição da 
justiça para maiores esclare-
cimentos juntamente com os 
meus assessores”.

O Progressista Odélio Cha-
ves relatou que desconhece o 
conteúdo da denúncia. “Todo 
ato ilícito deve ser investigado. 
Estou tranquilo, pois nosso 
gabinete não comunga de tal 
prática”.

Cabo Júlio Donizete, do 
PSD, comentou que “é uma 
denúncia ridícula, sem funda-
mento de quem não tem o que 
fazer e parece-me que foram 
escolhidos alguns vereadores 
a dedo, É uma forma de querer 
colocar os vereadores contra a 
população de Rio Preto, pesso-
as que estão lá representando 
o povo e trabalhando para o 
povo. Eu falo em nome do meu 
gabinete, estamos de portas 
abertas para que seja feita a 
investigação com qualquer tipo 
que seja quebra de sigilo, conta 
telefônica, o que for necessá-
rio, porque nós não nos com-
pactuamos com esse tipo de 
criminalidade. E se, por acaso, 
tiver esse tipo de criminalidade 
na Câmara, que o responsável 
seja punido”.

Os vereadores Celso Peixão 
(MDB), Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), Rossini Diniz (PL) 
e o vereador licenciado, atual 
Secretário de Esportes, Fábio 
Marcondes (PL), apesar de 
terem sido comunicados pela 
reportagem, até o momento 
não se manifestaram.

Andressa ZAFALON

causa animal”
O vereador Francisco Júnior 

(DEM), ressaltou que está 
bem tranquilo em relação à 
denúncia. “Realizo um trabalho 
com bastante transparência e 
sem nada a esconder. Acho 
um absurdo darem alguma 
importância a uma denúncia 
anônima absolutamente infun-
dada como esta, direcionando 
o desgaste a um grupo de ve-
readores provavelmente desa-
fetos do anônimo denunciante. 
Vale lembrar que, em relação à 
minha pessoa, o denunciante 
comete crime de calúnia ao 
imputar falsamente os fatos 
criminosos mencionados na 
denúncia. Este é o crime que 
realmente acontece neste 
caso, mas está protegido pelo 
anonimato. De qualquer forma, 
ante o absoluto descabimento 
da acusação, desde já, eu e 
meus assessores nos coloca-
mos à inteira disposição para 
quaisquer esclarecimentos”.

Jorge Menezes (PSD) disse 

Pupo diz que apenas 
encaminhou denúncia à 
delegacia responsável

O vereador Renato Pupo 
enviou à imprensa um co-
municado explicando que foi 
apenas o “subscritor” do ofí-
cio de encaminhamento de 
uma carta recebida no 
final de maio deste 
ano, apontando o 
suposto esquema 
de ‘rachadinhas’ 
na Câmara de Rio 
Preto.

“Gostaria de 
esclarecer que, 
enquanto De-
legado de Polí-
cia, fui apenas 
o subscritor do 
ofício de encami-
nhamento da carta que recebi 
na Delegacia de Polícia onde 
trabalho, apresentada por meio 
de correspondência e envolvia 
mandatários populares”, expli-
ca o vereador por nota.

Pupo ainda ressalta que 
“como profissional da Seguran-
ça Pública, cumpri meu dever, 
dando encaminhamento à 
Delegacia Seccional de Polícia, 
responsável por investigações 
dessa natureza”.

O processo trata de medi-
da administrativa, protocolar, 
cumprida dentro do rigor das 
normas. “Desde então, não in-
terferi nem tomei conhecimen-
to do rumo dado à investigação 
até ser informado, ontem, pela 
imprensa, sobre os desdobra-
mentos”, esclarece.

O vereador frisa que mante-
ve distância dos fatos que nem 
sequer lembrava do ocorrido. 
“Nunca misturei minha ativi-
dade política com minha atu-
ação profissional. Limitei-me a 
fazer o que era meu dever. Do 
contrário, se nada fizesse, es-
taria prevaricando. Em extremo 
oposto, se usasse aquilo para 

eventuais retaliações, seria 
arbitrário. Então, fiz o que me 
competia fazer”.

O parlamentar também 
esclarece que não tem nada a 
esconder, por isso, ele mesmo 
assinou o ofício. “Poderia pedir 
a um dos três outros Delegados 
que atuam na mesma Delega-
cia, ou ter levado o expediente 
em mãos até a Delegacia 
destinatária. Mas não. Preferi 
a transparência, pela qual 
sempre me pautei”.

Surgiram comentários de 
que o vereador teria ‘arquite-
tado’ com o denunciante, o 
que Pupo chama de absurdo. 
“Dizem que há muitos detalhes 
na denúncia, coisas sobre 
as quais só alguém, muito 
próximo, tem conhecimento. 
Ademais, se fosse para eu de-
nunciar, teria assinado, porque 
nunca em minha vida fiz nada 
no anonimato. Prova disso é o 
ofício que assinei com natu-
ralidade, pois, se gostasse do 
anonimato, teria orientado o 
denunciante a procurar direto 
a Delegacia Seccional em vez 
de subscrever o ofício de enca-
minhamento”, conclui.

Andressa ZAFALON

INQUÉRITO POLICIAL

Pedro Roberto, Presidente da Câmara de Rio Preto

Divulgação

ABEQ
Executivo encaminhou Projeto de Lei (PL) ao Legislativo para 

que a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de 
imóvel público municipal, em favor da ABEQ (Associação Benefi-
cente do Evangelho Quadrangular do Solo Sagrado). A área é de 
3.100 metros quadrados, com edificações existentes. A outorga 
será concretizada após a aprovação do PL e assinatura do Termo 
de Concessão e terá vigência pelo prazo de cinco anos, prorrogá-
veis, sendo que, ao término do prazo a entidade beneficiária não 
terá qualquer direito à retenção de benfeitorias ou indenização 
por obras que, eventualmente, tenham sido realizadas no local. 
O PL foi lido na sessão desta terça-feira (24) e será votado, pro-
vavelmente, na próxima sessão, do dia 31 de agosto. 

Schmitt
O vereador Paulo Pauléra fez uma indicação para que a Pre-

feitura de Rio Preto autorize o CRAS (Centro de Referência de 
Assistência Social) de Schmitt faça atendimento duas vezes na 
semana no bairro Santa Catarina, para a realização dos trabalhos 
desenvolvidos. “Os moradores do Santa Catarina necessitam se 
deslocar até Schmitt para o atendimento e, como se trata de 
famílias em vulnerabilidade social, é de extrema importância que 
o CRAS venha até ele para maior comodidade e segurança em 
seus atendimentos”, ressalta Pauléra. Os serviços prestados pelos 
CRAS são organizados em dois níveis de proteção social: básica e 
especial, tendo o território como espaço de expressão da cidadania 
e reconquista dos direitos sociais. O Executivo tem o prazo legal 
de até 30 dias para responder ao pedido do vereador.

Isenção de impostos e taxas
Foi aprovado, em regime de urgência, ou seja, na legalidade 

e no mérito, o Projeto de Lei Complementar (PLC), de autoria do 
Executivo, que altera dois artigos da Lei que dispõe sobre isenção 
de impostos e taxas e amplia o benefício para as cooperativas de 
ensino, as cooperativas de trabalhadores de coleta seletiva de 
materiais recicláveis, as cooperativas de produção de vestuário e 
as cooperativas de produção em panificação, além das entidades 
que forem declaradas de utilidade pública por lei municipal. “O 
acréscimo dessas entidades que exercem atividade de interesse 
público permite que as mesmas possam usufruir dos benefícios 
fiscais e tributários acima mencionados”, ressalta o Executivo. 
O PLC será sancionado pelo Executivo.  

Delegado pede informações à Câmara na 
investigação de 'rachadinhas' em gabinetes

O pedido foi feito através 
de um ofício enviado nesta 
quarta-feira (25) ao Legisla-
tivo, pelo delegado que está 
investigando o caso de supos-
ta ‘rachadinha’ em Rio Preto, 
Gustavo Henrique Gonçalves.

No ofício o delegado pede 
informações de mais de 30 
assessores parlamentares que 
estão a lista dos investigados, 
além dos 11 vereadores, 
sendo um licenciado para a 
Secretaria de Esportes.

O vereador e presidente da 
Câmara, Pedro Roberto, infor-
mou, por nota, que “não teve 
acesso ao inquérito policial”. 
“Tenho apenas informações 
através da imprensa e aguar-
do a conclusão das investi-
gações. Esclareço que nesta 
quarta-feira, 25, fui oficiado 
pelo delegado do inquérito 
solicitando informações dos 
assessores dos vereadores, 
sendo o documento encami-
nhado para o departamento 
de pessoal para levantamento 
e consequente envio”.

Os 11 vereadores investi-
gados são Anderson Branco 
(PL), Bruno Marinho (Patrio-
ta), Cláudia De Giuli (MDB), 
Celso Peixão (MDB), Francisco 
Júnior (DEM), Jorge Menezes 
(PSD), Julio Donizete (PSD), 
Odélio Chaves (Progressistas), 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
e Rossini Diniz (PL), além do 
secretário de Esportes, Fábio 
Marcondes, vereador licen-
ciado.

Entenda oa caso - O 
delegado  da Seccold (Setor 
Especializado de Combate aos 
Crimes de Corrupção, Crime 
Organizado e Lavagem de Di-
nheiro) do Deic de Rio Preto, 
Gustavo Henrique Gonçalves, 
conversou com o DHoje no iní-
cio da tarde desta quarta-feira 
(25) e explicou de que forma a 
denúncia chegou à Polícia Civil.

De acordo com o delegado, 
a denúncia anônima chegou 
pelos Correios. “A denúncia 
anônima foi encaminhada 
pelo Correio à Polícia Civil. 
Instauramos o inquérito policial 
para apurar os fatos aqui pelo 
Seccold”, ressalta Gustavo.

O inquérito está em fase 
inicial e foi instaurado dia 16 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Dentre os 11 investiga-
dos, estão Anderson Branco 
(PL), Bruno Marinho (Patriota), 
Cláudia de Giuli (MDB), Celso 
Peixão (MDB), Francisco Júnior 
(DEM), Jorge Menezes (PSD), 
Cabo Júlio Donizete (PSD), 
Odélio Chaves (Progressistas), 
Paulo Pauléra (Progressistas), 
Rossini Diniz (PL) e o vereador 
licenciado, atual Secretário 
de Esportes, Fábio Marcondes 
(PL).

Um inquérito policial foi ins-
taurado que pode resultar em 
medidas cautelares na Justiça, 
com pedido de quebra de sigilo 
bancário de todos que foram 
mencionados na denúncia 
(vereadores e assessores).

Se forem comprovados os 
crimes de peculato, organiza-
ção criminosa ou lavagem de 
dinheiro, as penas variam de 
dois a 12 anos de reclusão. O 
DHoje entrou em contato com 
os vereadores investigados e 
aguarda retorno.

Os vereadores que não es-
tão na lista de investigação da 
Polícia Civil são: Bruno Moura 
(PSDB), Jean Charles (MDB), 
João Paulo Rillo (Psol), Karina 
Caroline (Republicanos), Pedro 
Roberto (Patriota), Renato 
Pupo (PSDB) e Robson Ricci 
(Republicanos).

de agosto. “Está na fase inicial 
das investigações. Para não 
tumultuar o andamento do 
inquérito, prefiro não divulgar 
quais medidas serão toma-

das”, frisa o delegado.
As investigações são com 

base na denúncia anônima 
de que 11 dos 17 vereadores, 
além de mais de 30 asses-

sores, estariam participando 
do esquema de “rachadinha”, 
onde há a divisão dos salários 
dos assessores com os vere-
adores.

Tenho apenas 
informações 
através da 
imprensa e 
aguardo a 

conclusão das 
investigações

“

”

O vereador Renato Pupo 
enviou à imprensa um co-
municado explicando que foi 
apenas o “subscritor” do ofí-
cio de encaminhamento de 
uma carta recebida no 
final de maio deste 
ano, apontando o 
suposto esquema 
de ‘rachadinhas’ 
na Câmara de Rio 

“Gostaria de 

Acusados rebatem denúncia e 
criticam anonimato do autor



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
26 de agosto de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

Traficante é preso pelo Baep com 
maconha, LSD, haxixe e skank

Um homem de 27 anos 
foi preso às 17h30 da última 
terça-feira (24) por tráfico de 
drogas após seu irmão de 25 
anos informar para os policiais 
militares da equipe do BAEP 
sobre as drogas escondidas 
na casa dos dois.

Os militares estavam em 
patrulhamento pelo bairro 
Vale do Sol quando observa-
ram o irmão mais jovem subir 
o vidro do carro, que estava 
estacionado. Junto com o 
rapaz no carro estava uma 
jovem de 20 anos.

Os policiais fizeram a abor-
dagem e na apreenderam 
no console do veículo três 
porções de maconha e um 
micro-ponto de LSD.

Assim que foi questiona-
do sobre as drogas o rapaz 
informou que eram para con-
sumo próprio e em sequência 
confessou que em sua casa 

teriam mais entorpecentes no 
quarto de seu irmão, que foi 
quem lhe deu as porções.

Os policiais se dirigiram 
para o endereço e o irmão 
mais velho confessou que es-
tava mantendo entorpecentes 
em seu quarto para vender.

No cômodo os militares 
apreenderam, dentro do guar-
da-roupa, 21 porções de ma-
conha, uma porção de haxixe, 
um pote de vidro com porções 
fragmentadas de skank, 29 
comprimidos de ecstasy, 76 
micro-pontos de LSD, dois 
rolos de plástico filme, duas 
balanças, R$543, dois produ-
tos para controlar umidade em 
plantas e um celular.

O homem disse que há 
aproximadamente três meses 
começou a traficar os entor-
pecentes. A mãe informou 
aos policiais que já teria visto 
drogas em sua casa e pediu 
para que seu filho parasse de 
guardá-las no imóvel.

Os dois irmãos e a jovem 

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

VALE DO SOL

O homem disse que há 
aproximadamente três 
meses começou a traficar 
os entorpecentes

que estava no carro foram 
levados para a Central de Fla-
grantes. O homem mais velho 
foi preso e encaminhado para a 
carceragem da DEIC, e o caso 
que foi registrado como dro-
gas sem autorização e drogas 
para consumo próprio sendo 
encaminhado para 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Divulgação

EM 12 HORAS

Entre a  tarde e a noite da 
última terça-feira (24) a Polícia 
Militar de Rio Preto capturou 
quatro procurados pela justiça.

O primeiro caso ocorreu às 
14h40 quando uma equipe re-
cebeu uma denúncia relatando 
que no bairro Vila Toninho esta-
ria um homem procurado pela 
justiça. No endereço os poli-
ciais abordaram o acusado de 
31 anos que tem contra si um 
mandado de prisão preventiva 
expedido no dia 15 de julho.

Quinze minutos mais tarde, 
uma segunda equipe da PM foi 
acionada para conduzir um pro-
curado pela justiça que estava 
no fórum de Rio Preto, no local 
eles fizeram uma pesquisa que 
constatou que o homem tinha 
em seu registro um mandado 
de prisão expedido no dia 16 
de julho pela 1ª Vara Criminal.

Já às 16h45 policiais da 
equipe do BAEP obtiveram 
sucesso em capturar uma mu-
lher de 24 anos no bairro So-
lidariedade, que em pesquisa 
consta contra si um mandado 
de prisão expedido no dia 25 
de junho pela 4ª Vara Criminal 
de Rio Preto.

Por fim às 22h50 uma ter-
ceira equipe da PM capturou 
um homem de 29 anos que 
tem registrado um mandado 
de prisão em regime fechado 
expedido no dia 17 de agosto.

Os policiais se dirigiram até 
a residência do procurado, que 
esta localizada no bairro Jardim 
Gabriela, onde encontraram 
o homem e o encaminharam 
para a carceragem do Cen-
tro de Triagem de Presos da 
Delegacia Seccional de Rio 
Preto. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Quatro 
procurados 

da Justiça são 
recapturados

Da REPORTAGEM

71 ANOS GCM prende idoso por 
tráfico em praça

A Guarda Civil Municipal 
prendeu às 13h40 desta ter-
ça-feira (24) no bairro Vila 
Imperial um aposentado de 
71 anos que estava segurando 
uma sacola com cinco pedras 
de crack.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, inicialmente os 
GCMs receberam informações 
de que na praça Dom José 
Marcondes havia um senhor 
de idade vendendo drogas que 
estavam dentro de uma saco-
la, sendo que em seguida os 
policiais se dirigiram ao local e 
abordaram o suspeito.

Em sua defesa o idoso in-
formou que tinha recebido o 
plástico, com nove pedras, de 
um rapaz já conhecido no meio 
policial e que não sabia que 
aquelas porções eram drogas.

Após a declaração os guar-

das mostraram para o suspeito 
uma foto do rapaz mencionado, 
tendo o aposentado confirmado 
que aquele era o homem que 
tinha lhe entregado a sacola e 
mais tarde subtraído algumas 
pedras deixando apenas as 
cinco porções que foram apre-
endidas.

Com o senhor os guardas 
localizaram em revista pessoal 
R$32 e três celulares antigos.

Os GCMs ainda constata-
ram que durante a abordagem 
do idoso o rapaz mencionado 
estava na praça, mas fugiu ao 
notar a presença da viatura. Em 
seguida os guardas levaram o 
aposentando para a Central de 
Flagrantes, onde ele foi preso 
e encaminhado para a carce-
ragem da DEIC.

O caso foi registrado como 
drogas sem autorização e en-
caminhado para o 1º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Divulgação

TRÁFICO

Central de Flagrantes registra duas apreensões de drogas

Nesta terça-feira (24) a 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto registrou mais dois casos 
de apreensão de drogas que 
foram realizadas pela Polícia 
Militar.

O primeiro caso ocorreu 
às 16h30, quando policias 
militares da BAEP prenderam 
um rapaz de 22 anos que 
estava mantendo porções de 
maconha em sua residência 
localizada no bairro Bosque da 
Felicidade.

O jovem foi abordado após 
tentar evitar contato visual 
com os policiais e em revista 
pessoal os militares apreen-
deram uma porção média de 

maconha que o suspeito disse 
que estava levando para outra 
pessoa, mas não quis identifi-
cá-la.

Ele foi questionado sobre a 
presença de entorpecentes em 
sua residência e em seguida 
no novo endereço ele indicou o 
local onde estava escondendo 
as drogas, sendo que foram 
apreendidas mais 15 porções 
de maconha e metade de um 
tijolo da mesma droga na gaveta 
de uma cômoda de seu quarto.

Os policiais ainda localiza-
ram uma faca com resquícios 
de droga, um rolo de plástico 
filme, uma caixa de madeira 
com farelos de maconha, dois 
celulares e R$77.

Já por volta das 23h durante 

o patrulhamento no bairro Jar-
dim Paraíso os policiais prende-
ram um homem de 28 anos que 
foi flagrado comercializando 
porções de maconha. Junto 
com ele estava sua esposa de 
24 anos que tinha como função 
contabilizar o lucro das vendas.

Inicialmente os militares 
abordaram um rapaz de 21 
anos que saiu de um imóvel 
com atitude suspeita. Eles re-
alizaram uma revista pessoal e 
localizaram na carteira do jovem 
seis papelotes de cocaína, em 
seguida ele foi questionado e 
confessou ter comprado as por-
ções dentro do estabelecimento 
que ele foi visto.

Os policiais solicitaram o 
apoio de outras viaturas e em 

busca pelo local eles localiza-
ram o homem que escondia 
consigo seis papelotes de cocaí-
na e um celular. Para os policiais 
ele informou que no imóvel 
também estava sua esposa que 
mais tarde foi encontrada junto 
com mais 20 porções da mes-
ma substância já apreendida, 
R$777 e um celular.

Eles foram levados para a 
Central de Flagrantes, onde o 
homem foi preso e sua esposa 
foi liberada para mais tarde ser 
investigada.

Os dois casos foram regis-
trados como drogas sem autori-
zação e os indiciados foram en-
caminhados para a carceragem 
da DEIC. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

EM MERCADO

GOLPES 
EM SITE

Homem é preso 
furtando picanha, 
uísque e isqueiros

Na tarde da última terça-fei-
ra (24) um homem de 31 anos 
foi preso tentando furtar um 
supermercado na Avenida dos 
Estudantes. Ele foi impedido de 
fugir por funcionários do esta-
belecimento com mercadorias 
dentro da mochila.

O representante do merca-
do foi informado pela central 
de monitoramento de que um 
homem teria escondido merca-
dorias em uma mochila e saído 
após pagar apenas uma lata de 
cerveja.

Junto com outro funcionário 
ele correu para o estaciona-
mento do estabelecimento e 
conseguiu abordar o suspeito 
que foi levado de volta ao es-
tabelecimento.

Em uma sala separada fun-
cionários localizaram na mo-
chila uma peça de picanha, 
uma garrafa de uísque e dois 
isqueiros, momento em que o 
suspeito informou que venderia 
as mercadorias para pagar uma 
divida com traficante.

A Polícia Militar foi aciona-
da para levar o homem até a 
Central de Flagrantes, onde ele 
confessou o furto e acrescen-
tou que é usuário de drogas e 
por isso estava endividado. Em 
seguida o delegado plantonista 
arbitrou uma fiança de R$1.200 
que por não ter sido paga o ho-
mem foi preso e encaminhado 
para a carceragem da DEIC.

O caso foi registrado como 
furto e posteriormente encami-
nhado para o 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

Homem paga falso boleto de 
financiamento e perde R$ 3 mil

Um homem de 30 anos 
procurou a Central de Flagrantes 
na noite desta terça-feira (24) 
para informar que às 14h45 da 
segunda-feira (23) ele foi vítima 
de um golpe no qual teve um 
prejuízo de mais de R$3 mil.

Ele informou que tinha a 
intenção de quitar um financia-
mento de um veículo e por isso 
procurou na internet o site do 
banco onde fez a ação, sendo 
que em certo momento ele 
passou a ser atendimento pelo 
aplicativo WhatsApp por um 
número de DDD 11.

Durante o atendimento a 

vítima recebeu por mensagem 
um boleto de cobrança no 
valor de R$3.165,74 que foi 
imediatamente paga sem que 
o homem percebesse que o 
dinheiro foi direcionado para a 
conta de outro homem, sendo 
que assim que notou o golpe a 
vítima entrou em contato com o 
banco que o orientou a registrar 
um boletim de ocorrência.

Na central o homem foi 
instruído sobre seus prazos judi-
ciais e o caso que foi registrado 
como estelionato mais tarde foi 
encaminhado para o 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ARMINDO DOCITEU DENARDIN, CPF 146.284.909-10. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento 
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na 
CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ 75.770.164/0001-05, que será denominada Conbr 
Administradora de Consórcios S.A., se aprovada a transformação do seu tipo jurídico. ESCLARECE que eventuais 
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital 
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e 
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: 
o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Gerência Técnica de Organização do 
Sistema Financeiro em Curitiba (Deorf/GTCUR). São José do Rio Preto, SP, 23 de agosto de 2021.

PPI

Semae deve prorrogar anistia até dia 17
Nesta quinta-feira (26), a 

Câmara de Rio Preto realiza 
duas sessões extraordinárias 
para votar a prorrogação do 
PPI (Programa de Pagamen-
to Incentivado) do Semae. A 
propositura visa prorrogar até 
o dia 17 de setembro para a 
população aderir ao Programa.

A dívida ativa do Semae é de 
R$ 233 milhões e a autarquia 
espera receber R$9 milhões 
através do PPI. O Projeto de Lei 
é do Executivo e será votado na 
legalidade e no mérito, seguin-
do para sanção do Prefeito.

As regras vão continuar as 
mesmas. Para o pagamento 
à vista o desconto nos juros e 
multas é de 100%. O boleto 
com as contas em atraso será 
entregue na casa do usuário. 
Ele também pode ser emitido 
pelo site do Semae (www.se-
mae.riopreto.sp.gov.br).

Os pagamentos parcelados 
têm desconto 70% nos juros e 

multas em até 24 vezes, com 
parcela mínima de R$100,00. 
Já o pagamento em 48 vezes 
tem desconto de 50% nos juros 
e multas, com parcela mínima 
de R$500,00. O parcelamento 
em 60 vezes tem desconto de 
30% nos juros e multas, com 
parcela mínima de R$1.000,00. 
Também é oferecido um des-
conto de 30% sobre o saldo 
devedor de parcelamentos ativos 
e em dia.

O objetivo do PPI é oferecer 
condições favoráveis para o 
usuário que está inadimplente 
colocar as suas contas em dia. 
“O PPI do Semae é uma opor-
tunidade para os usuários que 
estão com contas atrasadas, 
de colocá-las em dia. Vivemos 
momentos difíceis, principal-
mente por causa da pandemia 
da covid-19 e da alta dos preços 
dos itens de primeira necessida-
de. A nossa expectativa agora é 
de uma adesão significativa ao 
PPI, com descontos vantajosos 
nas contas atrasadas”, declarou 
Nicanor Batista Jr., superinten-
dente do Semae.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHOJE

LIMINAR POLÊMICA

TJ suspende lei que cria 
call center para atender 
cidadão sobre decretos

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou com uma Adin (Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de) contra a Lei promulgada 
pela Câmara, de autoria do 
vereador Jean Charles, que 
determina a implantação de 
serviço de call center para 
esclarecimentos de dúvidas da 
população sobre cada decreto 
local editado.

A Central de Atendimento 
tem como objetivo prestar 
informações e auxiliar a popu-
lação, esclarecendo possíveis 
dúvidas de interpretação em 
relação às normas. As ativi-
dades deveriam ser iniciadas 
antes da vigência dos decretos 
e permanecerem por três dias.

O pedido de liminar foi 
aceito pelo Tribunal de Justiça 
(TJ), suspendendo então a 
presente Lei, até o julgamento 

no mérito. A Lei foi aprovado 
em primeira e segunda discus-
são na Câmara, seguiu para o 
Executivo, que vetou e retornou 
à Câmara onde os vereadores 
rejeitaram o veto, promulgando 
assim a Lei.

A Prefeitura alega que “a Lei 
vulnera o princípio da separa-
ção de poderes, da reserva da 
administração, ademais ainda 
de não indicar as receitas ne-
cessárias ao atendimento do 
comando legal”.

Segundo o TJ, a Lei não 
é inconstitucional, mas sim, 
inexequível no mesmo exercício 
orçamentário de sua promul-
gação. “A Lei, aparentemente 
cria, por iniciativa parlamentar, 
serviço próprio no Município, 
inclusive indicando a forma de 
sua prestação. Ante o expos-
to, processe-se com a liminar 
requerida”, escreve o relator 
Cláudio Godoy na decisão.

Andressa ZAFALON 

NEGÓCIOS

Lide promove 4º Encontro 
de Varejo e Franchising 

O 4º Encontro de Varejo e 
Franchising LIDE Noroeste Pau-
lista recebe nesta quinta-feira 
(26) representantes de grandes 
marcas para discutir o tema “A 
nova realidade ‘figital’ do varejo 
-  união entre a experiência físi-
ca e digital”. O evento híbrido, 
exclusivo para filiados, acontece 
no hotel Hyatt Place São José 
do Rio Preto, a partir das 18h.

Entre os palestrantes con-
firmados estão Marcelo Silva, 
presidente do IDV - Instituto de 
Desenvolvimento do Varejo; o 
CEO da rede de restaurantes 
L’Entrecôte de Paris, Daniel 
Guedes; e Enéas Pestana, pre-
sidente Executivo da rede de 
supermercados DIA.

“Vamos conhecer o impacto 
da pandemia em grandes vare-
jistas e conhecer os caminhos 
trilhados para atender com 
eficiência e proximidade os 
consumidores”, afirma Marcos 
Scaldelai, presidente do Lide 

Noroeste Paulista. “Uma opor-
tunidade única para vivenciar e 
aprender com grandes nomes 
do mercado.”

Em formato híbrido, o evento 
vai reunir presencialmente um 
número limitado de filiados, 
que poderão também optar 
por assistir as discussões on-
line ao vivo. Os palestrantes 
participarão de forma remota, 
permitindo interação em tempo 
real com todos os participantes 
do Encontro.

Da REDAÇÃO 

de Varejo e Franchising 

Audiência discute projeto que permite prefeitura 
contratar R$ 300 milhões em empréstimos

Na manhã desta quarta-fei-
ra (25), a Câmara de Rio Preto 
fez uma audiência pública para 
debater um Projeto de Lei (PL) 
do Executivo, que abre prece-
dente para um empréstimo de 
R$300 milhões, inicialmente. 
No artigo 5° do PL, o Executi-
vo ainda diz que poderão ser 
feitos empréstimos adicionais 
a qualquer momento.

A audiência começou às 9h 
e terminou 12h, com partici-
pação simultânea (presencial 
e remota) de, pelo menos, 50 
pessoas. “Estamos quebrando 
um paradigma. Eu fico muito 
feliz com tantas representa-
ções aqui no legislativo, para 
discutir um assunto extrema-
mente importante”, declarou o 
presidente da Casa, vereador 
Pero Roberto.

Pedro ainda destacou que 
o município fez dois emprés-
timos em 2014, um de apro-
ximadamente R$15 milhões 
para questões de saneamento 
e, mesmo tendo passado 
quase sete anos, o município 
ainda deve R$13,1 milhões 
que estão parcelados até ju-
nho de 2036.

O segundo empréstimo, 
também realizado em 2014, 
foi no valor de R$190,1 mi-
lhões destinados à corredores 
de ônibus. Até o momento, 
Rio Preto ainda deve R$170,3 

milhões que deverão ser pagos 
até 2036. “Vários mandatos 
pela frente pagando esses em-
préstimos. O que me assusta 
é que, no caso do segundo 
empréstimo, onde o município 
pegou R$190 milhões, só de 
juros nós vamos pagar R$215 
milhões, fora os R$190 mi-
lhões”, ressalta Pedro.

Estiveram presentes repre-
sentantes de diversos bairros, 
entidades, partidos e socie-
dade civil. No âmbito geral, 
todos concordam que o PL é 
vazio, no sentido de que não 
há informações pertinentes de 
onde e como esse recurso será 
investido em Rio Preto.

No PL consta apenas que o 
Executivo precisa da aprovação 

também o setor dos empre-
sários, Denilson Marzochi fez o 
uso da palavra e disse ser con-
tra o empréstimo. “Faltou um 
detalhamento, uma apresenta-
ção para a sociedade de onde 
vai ser aplicado o dinheiro e 
de que forma isso será feito. 
Precisamos agir com cautela e 
responsabilidade e não liberar 
este financiamento, o Prefeito 
tem que buscar recursos com 
a sua própria receita”.

A OAB (Ordem dos Advoga-
dos do Brasil) estava presente 
remotamente e explicou sobre 
políticas públicas como um 
todo, como o projeto fere 
essa prerrogativa. “O Poder 
Legislativo é essencial na 
fiscalização e, para que possa 
fiscalizar, tem que verificar se o 
planejamento dessas políticas 
públicas tem uma finalidade 
bem definida. Nesse PL, mes-
mo atendendo às questões 
legais e técnicas, não há um 
demonstrativo na queda da 
arrecadação, não tem detalha-
mentos e isso dificulta muito 
em fiscalizar onde e como 
esse dinheiro será usado”, diz 
o advogado da OAB João Paulo 
Lefundes.

O PL ainda não tem data 
para ser votado na Câmara de 
Rio Preto, mas tem que ser 
votado em até 45 dias da data 
de apresentação, ou seja, até 
o meio do mês de setembro.

Andressa ZAFALON 

para viabilizar empréstimos 
junto às instituições financei-
ras nacionais que permitirão a 
realização de obras de pavimen-
tação urbana e recapeamento 
asfáltico.

A Atem (Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação Munici-
pal de Rio Preto), representada 
pelo presidente Fabiano de 
Jesus, se posicionou contra à 
aprovação do PL e alegou que 
“se abrisse o orçamento para 
a população discutir, temos 
certeza que a população iria 
querer mais investimentos na 
saúde, habitação e educação. 
Precisamos derrubar esse pro-
jeto que só endivida o cidadão 
rio-pretense”.

Representando o Rotary e 

Divulgação

TECNOLOGIA
Edital do Partec já tem 19 inscritos; prazo acaba na segunda-feira

Termina segunda-feira (30) 
o prazo para a inscrição de 
empresas no Edital de Fluxo 
Contínuo do Parque Tecnológico 
de Rio Preto.

Este é o segundo ciclo de 
seleção de empresas de base 
tecnológica. O primeiro, em 
fevereiro, atraiu 26 empresas, 
das quais 13 foram seleciona-
das e já estão instaladas nas 

incubadoras do Partec. Até ter-
ça-feira (24), novos 19 empre-
sários haviam feito a inscrição.

Após o encerramento do 
prazo, uma comissão de ava-
liação faz a análise do plano 
de ação das empresas e a 
documentação e, caso haja 
aprovação, a homologação é 
feita pelo Conselho gestor do 
Parque Tecnológico.

“É um momento muito im-
portante no processo de de-

senvolvimento da inovação 
tecnológica em Rio Preto, es-
pecialmente neste momento de 
retomada da economia”, disse 

o secretário de Planejamento 
Estratégico e presidente do 
Conselho gestor do Parque 
Tecnológico, Orlando Bolçone.

Da REDAÇÃO 
Divulgação
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Roberto
 Toledo

ABRINDO OS OLHOS SE APRENDE MAIS DO QUE ABRINDO A BOCA. 
O DOM DA PALAVRA É LINDO, MAS A SABEDORIA DO SILÊNCIO É 

PERFEITA.  Sorria, beba muita água e seja feliz!
LUIS FERNANDO Caldeira, 

cirurgião plástico, ao lado da 
esposa Liliana Bardella Caldei-
ra e fi lhas, comemorou mais 
um aniversário no aconchego 
de sua residência no Condo-
mínio Dahma 1.   

O PRESIDENTE do Sim-
pósio, Dr. Toufi c Anbar Neto, 
realiza o 1º Simpósio de Ensi-
no e Extensão, com debates 
e aborda a Curricularização 
da Extensão na educação 
superior brasileira. Evento 
promovido pela faculdade de 
medicina FACERES, totalmen-
te gratuito e 100% on-line, será 
realizado entre os dias 09 e 11 
de setembro

EM DEZEMBRO... Fred 
Tonelli, empresário da Allian-
za Eventos & Shows, Victor 
Miranda e Hugo Pastel, já 
agendaram para o dia 12 de 
dezembro, almoço e show 
(no formato mesas para 6 
pessoas), com a famosa dupla 
sertaneja Jorge & Matheus, no 
Villa Conte Buffet. Em breve, 
mais informações @victorhc-
miranda.

RUBINHO GOUVEIA, de 
Novo Horizonte, um dos me-
lhores e mais respeitados 
juízes de rodeio de nosso país, 
neste ano de 2021, Rubinho 
estará completando 15 anos 
que trabalha no maior Rodeio 
da América Latina, a Festa do 
Peão de Barretos.

A EXPOSIÇÃO imersiva 
Mondrian para Crianças já co-
meçou no Shopping Iguatemi 
Rio Preto, onde fica aberta 
para visitação do público até o 
dia 19 de setembro. A mostra 
é uma homenagem ao pin-
tor holandês Piet Mondrian, 
criador do movimento neo-
plasticismo e conhecido por 
uma estética abstrata, com o 
uso predominante de preto, 
branco e cores primárias ver-
melho, azul e amarelo, além 
de muitas formas geométri-
cas, em especial os formatos 
quadrados e retangulares. Os 
baixinhos poderão desfrutar de 
momentos inesquecíveis, em 
seis ambientes muito visuais 
e divertidos.

FAUSTÃO pretende levar 
bailarinas do Domingão, para 
seu novo programa na Band.   

 

Detalhes
não tão pequenos...

Convites e camarotes
Ed Carlos, empresário, manda avisar que no próximo 
dia 01 de setembro, começam as vendas de convites 
e camarotes para 2ª edição da FEIJOADA DO ED, 
na Ocularium, no Shopping Iguatemi, Redentora e 
Rio Preto Shopping. Showzaço com cantor carioca 
Diogo Nogueira, além de outras atrações, cantor Ed 
Carlos, Maestria do Samba e Banda GPlay, dia 11 
de dezembro, no Monte Líbano.  

Tel. (17) 3233-4888

Jogos da Amizade
E por falar no empresário e banqueteiro, Ed Carlos, 
ele, participa com médicos rio-pretenses no próximo 
domingo, dia 29, dos Jogos da Amizade, com alguns 
ex-jogadores profissionais, no Estádio Engenhão, onde 
foi realizada a Copa América, no Rio de Janeiro. E, no 
dia 11 de dezembro, o evento “Jogos da Amizade” 
será realizado em Rio Preto. Depois, dos jogos, os 
atletas participam da 2ª edição da Feijoada do Ed, 
com show do cantor carioca Diogo Nogueira, no Clube 
Monte Líbano.   

DiáriodoBob
Esquema da “rachadinha”. Já chegou por aqui e, segundo 

vozes do ALÉM, os filhos do Presidente Bolsonaro podem ter 
servido de modelos, mas não tiveram “contatos imediatos” 
com os nossos parlamentares. O  senador Flávio, o vereador 
Carlos, o deputado Eduardo e Jair Renan o caçula da família, 
apesar de ter apenas 22 anos é especialista em Youtube e 
ainda brinca com a sua puberdade. Afinal, você sabe o que 
é “rachadinha”? (extraindo sua conotação de safadeza?). Na 
bula política trata-se de processo no qual o parlamentar rouba 
metade do salário de seus assessores. Se no caso aqui da nossa 
Câmara, os assessores dos edis, se toparam aceitar a proposta 
deveriam, para o bem do serviço público, serem intimados pela 
Justiça a contar a verdade, até porque, no caso dos verea-
dores a imunidade parlamentar lhes concede uma  proteção 
difícil de achar o primeiro fio da meada para puxar. Enfim, pra 
concluir a prática da “rachadinha” é uma ZONA com cabaré, 
bagunça, desorganização, prostíbulo! Chega de Agosto. Pra 
mim já está bom demais! Não vejo a hora de chegar setembro 
e comemorar a Independência do Brasil. Será que ainda 
somos Independentes? Vale Saúde. Parceria entre UNIPOS/
UNORP e UNIPAR lança programa de pós-graduação na área 
de medicina e traz médicos estrangeiros para São José do Rio 
Preto. São profissionais do Chile, Colômbia, Equador, México 
e Peru que buscam cursos de especialização em diversas áreas 
da medicina. A abertura oficial dos cursos foi no começo da 
semana, no auditório José Casseb, na UNORP. A aula inau-
gural foi com a médica cardiologista Dra Valéria Braile que 
falou da “influência da medicina de Rio Preto para  o Brasil e o 
exterior”.  A coordenação geral dos cursos é do Prof. Dr. Elias 
Naim Kassis. Pelo exposto haverá cursos de 2,3 e 5 anos de 
duração. Conta paga e casa própria. Os 2.491 moradores do 
Residencial Nova Esperança estão eufóricos porque exatamente 
ha 10 anos (em agosto de 2011) recebiam as chaves de suas 
casas pelas mãos da então presidenta (?) Dilma Rousseff, de 
“saudosa memória”. Finalmente as escrituras já foram lavradas 
e as mensalidades quitadas. Era prefeito ha época Valdomiro 
Lopes da Silva Jr. que, ladeou outras autoridades presentes, 
como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do ministro 
das Cidades, Mário Negromonte, da ministra da Comunicação, 
Helena Chagas, do presidente da Caixa Econômica Federal, 
Jorge Hereda, e do secretário de Estado da Habitação, Sílvio 
França Torres. O valor de cada residência foi na ordem de R$ 
42mil e as prestações até 10% do salário mínimo. O tempo 
passa e a vida continua. Ponto e Basta!

henriforne@gmail.com

Angustia verde
Vamos convocar uma CPI 
no Palestra Esporte Clube, 
mas não aceitaremos um 
Presidente como Omar Aziz e 
tampouco o Renan Calheiros 
como relator; para colocarmos 
tudo a limpo daquilo que está 
sendo ocultado dos Associados 
e que são os leg í t imos 
proprietários da Sede Social e 
Clube de Campo! É primordial 
a busca pelo péssimo negócio 
que foi feito pelas diretorias 
do passado deixando órfãos os 
sócios do presente. Ressalva-
se os heróis do momento que, 
como diretores não conseguem 
fazer milagre!

SPOTlight

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

C/ Luizinho BUENO 

Uma equipe da rede hoteleira, Hilton, vinda 
diretamente dos Estados Unidos, desembarcou em 
Rio Preto na semana passada para uma visita às 

obras do Hotel que leva sua bandeira do Complexo 
Georgina Business Park. Eles vieram se juntar 
aos profi ssionais da Hdauff Empreendimentos 

Imobiliários, da operadora Atlântica e da Hamam 
Development para estudos da decoração de interiores 

e implantação do projeto hoteleiro desta unidade 
da marca. Entre as multitarefas, a comitiva fez a 

vistoria do quarto modelo, onde fi carão, no futuro, os 
hóspedes do hotel

 
Os empresários, Júlio Menegaz e Dedé 

Menegaz, que assumiu idade nova ontem. O 
casal está com um novo aplicativo, baixe o 
App LUZK, e agenda o dia, hora e local que 
deseja ser atendida(o). Quer se cuidar sem 

sair de casa? LUZK – leva o salão de beleza até 
você. Tenha acesso a serviços de manicure, 

depilação, cabeleireiro, esteticista... As clientes 
que estão usando o aplicativo estão adorando.  

Vale à pena conferir!
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Realidade Jovem sofre goleada do Palmeiras 
e perde invencibilidade no Paulistão

O Realidade Jovem 
teve a sua inven-
cibilidade quebra-
da na tarde desta 

quarta-feira (25). Jogando 
Allianz Parque, a equipe rio-
-pretense perdeu por sete a 
zero para o Palmeiras, que 
assumiu a liderança do Pau-
listão feminino com 100% de 
aproveitamento.

O jogo todo foi pratica-
mente uma disputa entre o 
ataque alviverde e a defesa 
do Realidade. Logo aos seis 
minutos, Ottilia recebeu dentro 
da área, driblou a goleira e fez 
um a zero. Poucos minutos 
depois, Ottilia cruzou para 
Giovana ampliar a vantagem 
das palestrinas. Ainda no pri-
meiro tempo, Thais cruzou da 
direita e Dandara apareceu na 
área para marcar o terceiro de 

cabeça.
No segundo tempo, o Pal-

meiras voltou atacando a equi-
pe do Realidade Jovem. Aos 10 
minutos, Duda Santos mandou 
um foguete de fora da área e 
marcou um golaço para o time 
da capital. O quinto gol também 
foi bonito. Após cobrança de 
escanteio, Rafa Andrade acer-
tou um voleio e mandou para o 
fundo da rede.

Aos 38 minutos, Duda San-
tos deu um belo passe para 
Thayná dentro da área e ela 
marcou o sexto. O último gol do 
Palmeiras foi aos 43 minutos, 
com Katrine recebendo bom 
passe de Tainara para empurrar 
para o fundo da rede e definir a 
vitória por sete a zero.

O próximo compromisso do 
Realidade Jovem é em Rio Preto 
na quinta-feira (2) contra o Red 
Bull Bragantino. Já o Palmeiras 
faz o clássico contra o Santos 
no mesmo dia na Vila Belmiro.

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Realidade Jovem 
sofre goleada do 
Palmeiras e perde 
invencibilidade 
no Paulistão; jogo 
aconteceu ontem 
na capital

EM CASA SUB-20

América leva virada nos acréscimos e 
está na lanterna da segunda divisão

O América sofreu mais 
uma derrota na Se-
gunda Divisão do 

Campeonato Paulista nesta 
quarta-feira (25). Jogando 
em casa, o Rubro chegou a 
sair na frente do placar, mas 
levou a virada e perdeu por 
três a dois para Inter de Be-
bedouro. O resultado deixa o 
time rio-pretense na lanterna 
do grupo 1.

O primeiro tempo foi bas-
tante movimentado e parecia 
que o América iria construir 
uma vitória confortável. Com 
pouco mais de 10 segundos 
de jogo, o Rubro roubou a bola 
da Inter e deixou Vagalume na 
cara do goleiro para fazer um 
gol relâmpago. Mesmo com a 
vantagem, o América seguiu 
pressionando e aos 8 minutos 
Gabriel Oliveira fez bela jogada 
driblando dois jogadores e 
parou na defesa do goleiro 
Jefferson.

Mesmo superior na partida, 
os mandantes se descuidaram 
na defesa e sofreram o empa-
te aos 32 minutos, com Luís 

acertando um chute forte de 
fora da área. Quatro minutos 
depois, a Inter armou um con-
tra-ataque e Moicano recebeu 
com o gol aberto para virar o 
jogo. Ainda antes do fim da pri-
meira etapa, Juninho recebeu 
dentro da área, cortou para 
direita e finalizou rasteiro para 
empatar o jogo novamente.

O segundo tempo teve 
menos jogadas de gol do que 
o primeiro, com o América 
dominando a posse de bola e 
a Inter de Bebedouro tentando 
assustar nos contra-ataques. 
Aos 44 minutos, o Rubro ficou 

com um a menos após Paulo 
Victor ser expulso. Vale ressal-
tar que o América já tinha tido 
um jogador expulso na estreia.

Com 10 em campo, a Inter 
de Bebedouro aproveitou para 
ir para cima e fazer o terceiro. 
Aos 48 minutos, Pablo avançou 
e finalizou de fora da área para 
fazer um belo gol e definir a 
vitória da equipe visitante.

O América volta a campo 
no sábado (28) para enfrentar 
o Catanduva fora de casa. Já 
a Inter de Bebedouro recebe 
a Matonense em casa no do-
mingo (29).

Vinicius LIMA
Divulgação

Mirassol faz clássico contra o 
América e Tanabi enfrenta Monte Azul

As equipes da região 
entram em campo 
nesta quinta-feira 

(26) para disputar a 4ª roda-
da do Campeonato Paulista 
Sub-20. De um lado, Mirassol 
e Tanabi disputam a liderança 
do grupo, enquanto América e 
Olímpia tentam desencantar 
na competição e conseguir a 
primeira vitória.

No Maião, o Mirassol rece-
be o América em um duelo de 
apostos. Enquanto o Leão tem 
o melhor ataque do grupo com 
nove gols e três jogos, o Rubro 
ainda não conseguiu balançar 
as redes na competição. Uma 
das apostas da equipe da casa 
é o atacante Kauan, que já fez 
três gols e é o vice-artilheiro do 
campeonato, atrás apenas de 
Antônio Gabriel da Ferroviária.

Com os mesmo nove pon-
tos que o Mirassol e 100% de 
aproveitamento, o Tanabi tem 
se destacado na competição 
pelo desempenho defensivo. 
O Índio da Noroeste é o único 
time do Grupo 1 e um dos três 
em todo o campeonato que 

não sofreu gols. Nesta rodada, 
o Tanabi encara o Monte Azul 
foram de casa, que vem de 
derrota.

“Nós da defesa estamos en-
trando nos jogos com o objetivo 
de não sofremos gols, porque 
temos um time com bastante 
qualidade do meio pra frente e 
isso naturalmente faz com que 
a gente crie bastante oportuni-
dades de gols. Mesmo que se 
aconteça da gente não marcar, 
se nós ali atrás conseguirmos 
segurar o ataque adversário, 
saímos de campo sem a der-
rota”, afirmou o zagueiro Lucas 
Santana, que já chegou a fazer 
um gol no campeonato.

Lanterna na competição 
e com a defesa mais vazada 

do grupo, o Olímpia enfrenta 
o Fernandópolis fora de casa 
em busca da primeira vitória. 
Na última rodada o Galo Azul 
foi goleado pelo Mirassol por 
quatro a um, enquanto que o 
Fernandópolis bateu o Monte 
Azul por um a zero.

Jogos:
26/08 – 15h – Mirassol x 

América – Estádio José Maria 
de Campos Maia (Mirassol)

26/08 – 15h – Monte Azul x 
Tanabi – Estádio Otácilia Patrício 
Arroyo (Monte Azul)

26/08 – 15h – Fernandópo-
lis x Olímpia – Estádio Claudio 
Rodante (Fernandópolis)

Vinicius LIMA
Renan CONTRERA

PARALÍMPIADAS
Natação brasileira 

conquista duas medalhas

O paulista Gabriel Bandeira 
e o mineiro Gabriel Geraldo 
Araújo, também conhecido 
como Gabrielzinho, conquista-
ram as duas primeiras meda-
lhas para a natação brasileira 
na Paralimpíada de Tóquio 
(Japão). Bandeira levou o 
ouro com o tempo de 54s76, 
alcançando o novo recorde 
paralímpico na prova de 100 
metros borboleta da classe 
S14 (deficiência intelectual). 
Já a prata veio na prova dos 
100m costas da classe S2 
(deficiência físico-motora). 
Gabrielzinho fez o tempo de 
2min2s47. As competições 
de natação serão disputadas 
no Centro Aquático de Tóquio.

Nos 100m borboleta, atrás 
de Gabriel Bandeira, de 21 

anos, ficou o britânico Reece 
Dunn, que levou medalha de 
prata, tendo obtido a marca de 
55s12. Ele é o atual recordista 
mundial. Na sequência tivemos 
o australiano Benjamin Hance, 
com o tempo de 56s90.

Já na classe S14, à frente 
de Gabriel Geraldo Araújo, de 
19 anos, ficou apenas o chi-
leno Alberto Abarza, que se 
tornou campeão paralímpico 
após atingir 2min00s40. Já o 
bronze quem levou foi Vladimir 
Danilenko, do Comitê Olím-
pico Russo, com a marca de 
2min02s74.

Agência BRASIL

JOGO TESTE

O paulista 
Gabriel 
Bandeira 

Brasil e Argentina terá 
público com 12 mil pessoas

O clássico entre Brasil e 
Argentina, programado para 
acontecer no dia 5 de setem-
bro na Neo Química Arena, em 
São Paulo e válido pelas Elimi-
natórias Sul-Americanas para 
a Copa do Mundo de 2022 
(Catar), terá um público de até 
12 mil torcedores, anunciou a 
CBF na última terça-feira (24).

A partida será o primeiro 
evento teste com presença de 
torcedores no Estado de São 
Paulo. A CBF informou que 
criou um protocolo conjunto 
com o Governo paulista.

“O jogo seguirá as normas 
estabelecidas pelo Protocolo 
de Recomendações para Re-
torno do Público aos Estádios, 
da Comissão Médica Especial, 
com a supervisão das autori-

dades sanitárias estaduais e 
municipais, que têm sido im-
portantes aliadas para garantir 
a presença segura dos torce-
dores no estádio. A decisão foi 
tomada em reuniões entre a 
CBF, o Governo de São Paulo e 
a Federação Paulista de Fute-
bol”, diz o comunicado da CBF.

A seleção brasileira é a atual 
líder das Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas para a Copa do Mundo 
de 2022 (Catar), com seis 
vitórias em seis jogos.

Agência BRASIL
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GASTRONOMIA

Mirassolense ganha como 
melhor chef em cidade da Bahia

O chef mirassolense 
Clodomiro Tavares, 
63 anos, ganhou o 
prêmio Destaque 

Ano 2020, na categoria co-
zinheiro, realizado na cidade 
baiana de Paulo Afonso. A 
escolha foi realizada pelo voto 
popular via rede social - e fi-
nalizada na última sexta-feira 
(20). O resultado foi divulgado 
pela organização nesta terça-
-feira (24).

Clodomiro Tavares se for-
mou em Direito e trabalhou 
por 18 anos no Banespa, 
até que seu talento para a 
gastronomia, revelado ainda 
durante a adolescência, des-
pertou. Influenciado pela avó 
paterna, Dona Maria Joanna, 
uma quituteira de mão cheia, 
sempre teve forte ligação com 
à vida entre panelas. Assim, 
aprimorou suas técnicas de 
cozinha no Senac de Águas de 
São Pedro, em São Paulo e na 
Casa do Comércio de Salvador.

Ainda durante o curso de 
pós-graduação em Gestão de 

Qualidade em Gastronomia, 
Clodomiro foi sócio-proprietário 
de buffets e restaurantes, até 
que migrou para hotelaria e 
atuou em importantes estabe-
lecimentos de Ilhéus e Itacaré, 
no sul da Bahia.

Por oito anos, foi chef exe-
cutivo do Catussaba Hotéis & 
Resorts, em Salvador. Minis-
trou aulas no curso de Chefs 
de Cozinha do Senac. Participa 
de festivais gastronômicos na 
Bahia defendendo a valoriza-
ção dos produtos regionais. 
Também estuda sobre os méis 
de abelhas nativas sem ferrão. 
Atualmente é professor de gas-
tronomia na curso de tecnólogo 
da Unisa (Universidade Santo 
Amaro - BA).

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O chef mirassolense 
Clodomiro Tavares, 63 
anos, ganhou o prêmio 
Destaque Ano 2020

Divulgação

RESORTS
Atrações em Olímpia 
se consolidam como 

“casa de férias”

Não é de hoje que 
Olímpia é destino 
queridinho das fa-

mílias em busca de diversão 
em água quente. A cidade 
tem dois parques aquáticos: 
o Thermas dos Laranjais, que 
deu origem ao turismo local e 
é o mais visitado da América 
Latina (AL), e o moderno Hot 
Beach Olímpia.

Todas as piscinas dos dois 
parques são abastecidas com 
água naturalmente aquecida, 
que brota do solo quente. O 
Hot Beach Olímpia é parque 
aquático, mas também praia 
porque tem piscina com ondas 
artificiais e vasta faixa de areia 
branca e fofinha com coquei-
ral. Também fica na cidade 
o Vale dos Dinossauros, um 
parque temático seco.

De olho nas famílias que 
preferem passar temporadas 
mais longas na cidade das 
águas quentes, o Hot Beach 
Parque & Resorts, que já ad-
ministra o parque aquático Hot 
Beach Olímpia e três resorts, 
inaugurou o Hot Beach Suites. 
Os apartamentos do novo em-
preendimento acomodam até 
sete pessoas, perfeito para fa-
mílias expandidas para passar 
férias e feriados prolongados 
como o de 7 de Setembro.

O Hot Beach Suites, com 
acesso liberado ao parque 
aquático Hot Beach Olímpia, 
que fica ao lado, é um misto 
de hotel e segunda casa ou 
“casa de férias”. São 442 
apartamentos em dois tama-
nhos:  um dormitório e dois 
dormitórios, ambos com cozi-
nha americana equipada com 
geladeira, fogão de indução, 
pia e armário com kit básico de 
utensílios e varanda gourmet e 
jogo de mesa e cadeiras. Tudo 
o que é necessário para prepa-
rar uma refeição como se esti-
vesse em casa, se não quiser 
utilizar o restaurante do resort. 
E nem é preciso sair para com-
prar gêneros alimentícios de 
primeira necessidade. Basta 
descer e fazer a comprinha no 
armazém “Secos e Molhados” 
que funciona no resort.

Também estão à dispo-
sição dos hóspedes do Hot 
Beach Suites um restaurante 
Gastronomia da Terra, com 
cozinha variada e diversos 
pratos da culinária brasileira, e 
dois bares. O Bar da Diva, que 
com Carmem Miranda retra-
tada em suas paredes em um 
lambe-lambe, tem no cardápio 

pratos típicos da cozinha brasi-
leira, e o Bora Bar, localizado à 
beira da piscina, com serviço 
e drinks. Dispõe de academia 
de ginástica, ampla área kids, 
sala de jogos para família, 
game room para os adoles-
centes e uma ampla piscina 
que chama atenção para a 
tonalidade verde, efeito das 
pedras naturais da estrutura.

Com o tematização Brasil, 
a decoração do resort inclui 
cobogó, mesas, poltronas e 
bancos talhados em troncos 
de árvores brasileiras, muita 
madeira nos revestimentos 
e obras de arte do artista 
plástico Pitta estampadas nas 
paredes. Com esta configura-
ção arquitetônica e mobiliária 
que possibilita ser a casa de 
férias, o Hot Beach Suites tem 
tudo para ser a sensação de 
Olímpia.

Já está em operação para 
quem comprou frações imo-
biliárias e para os turistas em 
geral, que podem fazer reser-
vas pelo site hotbeach.com.br. 
Mas, se o turista quiser outro 
perfil de hotel, o Hot Beach 
Parque & Resorts tem outros 
três. O Thermas Park Resort 
& Spa, que é um resort bouti-
que de 48 apartamentos com 
muito verde; o Celebration 
Resort Olímpia com 264 apar-
tamentos, ao lado do Thermas 
dos Laranjais e o moderno e 
sofisticado Hot Beach Resort, 
com 464 apartamentos e que 
também fica ao lado do parque 
aquático Hot Beach.

Serviço - Preços e 
reservas de pacotes de hospe-
dagem no Hot Beach Suites e 
demais resorts do Hot Beach 
Parque & Resorts pelo site ho-
tbeach.com.br ou na Central 
de Vendas pelo telefone (17) 
3279-1009 ou WhatsApp (17) 
3279-1111.

Da REDAÇÃO Divulgação

RIO PRETO

Teatro do Sesi vai reabrir 
com tributo a Elvis Presleycom tributo a Elvis Presley
Um grande tributo ao rei do rock, Elvis Presley, marca 

o retorno das atividades presenciais no Teatro do 
Sesi Rio Preto, na próxima sexta-feira (28). ‘Elvinho 

and Remember the King Band’ sobem ao palco com o show 
‘Elvis is Back at the Building’, após 17 meses de paralisação 
devido a pandemia da Covid-19.

Álvaro Martins Alonço Neto ou ‘Elvinho’, como é conhe-
cido, interpreta o rei do rock em sua fase áurea, nos anos 
1970, com cinturões e macacões bordados, e já foi eleito 
o primeiro Elvis Cover brasileiro entre os três melhores do 
continente americano.

“Me sinto lisonjeado em ser o primeiro a realizar um 
show depois desse tempo todo. A volta das atividades com 
esse projeto é sem dúvida nenhuma recomeçar os trabalhos 
artísticos com o pé direito. Confesso que estou muito emo-
cionado, principalmente em agosto, que é um mês de muitas 
homenagens a Elvis”, conta o artista.

O cover Elvinho tem o mesmo timbre vocal do astro Elvis 
Presley, barítono e as suas interpretações sempre são ao 
vivo, sem dublagens. As performances de palco foram desen-
volvidas a exemplo das que eram apresentadas nos shows 
originais, assim como a construção de repertório, sequência 
musical e respeito à dinâmica que o rei do rock imprimia em 
seus shows.

O Sesi São José do Rio Preto desenvolveu um rígido pro-
tocolo de segurança para o retorno das atividades culturais 
no teatro, além de seguir as recomendações das autoridades 
de saúde como o uso de máscara, distanciamento e uso de 
álcool em gel. Os ingressos para o show estão disponíveis 
para reserva no link www.sesisp.org.br/eventos.

Da REDAÇÃO 

NO POUPATEMPO Banco de Leite faz exposição 
sobre amamentação

O Banco de Leite de Rio 
Preto promove nesta semana 
a Exposição Fotográfica “AMA-
mentar”, em alusão à Campa-
nha Agosto Dourado, que cons-
cientiza sobre a importância 
da Amamentação e tem como 
tema “Proteger a Amamenta-
ção é um responsabilidade de 
todos”.  As fotos estão expostas 
no hall de entrada no Poupa-
tempo e permanecem no local 
até o dia 28 de agosto.

A Exposição foi montada 
pela fotógrafa Gisele Spiewak, 
autora das fotos. “A fotógrafa 
mostra com delicadeza a ama-
mentação como um momento 
único, que precisa contar com 
o apoio da família, profissio-
nais, sociedade e empresas”, 
afirmou a gerente do Banco de 
Leite, Priscila Theodoro.

O Banco de Leite Humano 

de Rio Preto é um serviço espe-
cializado, administrado pela Se-
cretaria de Saúde, em parceria 
com a Unimed e o Rotary Club 
Cinquentenário, com objetivo 
de arrecadar leite materno para 
bebês prematuros, internados 
em UTIs Neonatais, com baixo 
peso que não sugam, portado-
res de imunodeficiência e com 
problemas no aparelho digesti-
vo. O leite materno é indicado 
sob prescrição médica ou de 
nutricionista.

O serviço também ofere-
ce orientação e assistência 
às mães sobre aleitamento 
materno e/ou que estão com 
dificuldades na amamentação.

Lactantes que queiram doar 
leite materno devem se cadas-
trar na unidade e estar com a 
saúde em dia. O Banco de Leite 
realiza a coleta semanalmente 
na casa da doadora e fornece 
os frascos para doação.

Da REDAÇÃO 

Serviço:
Banco de Leite
Endereço: Av. dos Estudantes, 
1.886 –Jardim Aeroporto
Telefone: (17) 3214-3422
Horário de funcionamento: de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h, e aos sábados, das 8h 
às 14h.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
  
PROCESSO Nº 36/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2021 
CONTRATO Nº 05/2021 
Contratada: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para pesquisas das intimações 
publicadas nos Diários Oficiais da União e do Estado de São Paulo em nome da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto conforme relação anexa à proposta da CONTRATADA, 
parte integrante deste instrumento contratual, vinculado ao Termo de Dispensa, em 
atendimento ao artigo 55, XI, da Lei Federal nº 8.666/1993. Vigência: 04 de setembro de 
2021 a 04 de setembro de 2022. Data da assinatura: 12 de agosto de 2021. Valor Global 
Estimado: R$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, inciso II e artigo 23, 
inciso II, “a”, da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores. São José do Rio Preto, 16 de 
agosto de 2021. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO  
PROCESSO Nº 37/2021 
ADITIVO Nº 18/2021 
CONTRATO N° 10/2020 
Contratada: TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME 
Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato nº 10/2020, que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
da central telefônica, placas de tronco digital, CPU, nobreak, fontes e todo sistema de 
telefonia digital, linhas analógicas, IP e ramais convencionais e extensões da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto/SP e do Arquivo Público da Câmara Municipal Alberto 
Olivieri Filho, sem inclusão de peças. Vigência: 18 de agosto de 2021 à 17 de agosto de 
2022. Data da assinatura: 12 de agosto de 2021. Valor global: R$14.400,00 (quatorze mil 
e quatrocentos reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. Base Legal: art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 
13 de agosto de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto. 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 

PORTARIA Nº 6748, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 
Exonera a servidora LUCIANA CHIQUETTI MACHADO PEROSA – Diretor 
Administrativo, Referência C-3, lotada na Diretoria Administrativa, a 
partir de 01 de setembro de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6749, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 
Exonera a servidora ARLETE DE FATIMA PIZELLI – Assessor Político, 
Referência C-4, lotada no Gabinete do Vereador Renato Pupo, a partir 
de 25 de agosto de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6750, DE 25 DE AGOSTO DE 2021. 
Nomeia a senhorita BEATRIZ NAVES GONÇALVES – Assessor Político, 
Referência C-4, lotada no Gabinete do Vereador Renato Pupo, a partir 
de 25 de agosto de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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6ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 26 DE AGOSTO DE 2021 – QUINTA-FEIRA – 17:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI 
01 – 282/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC-VOT. 
Dispõe sobre a prorrogação do Programa de Pagamento Incentivado – PPI 
junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE, 
estabelecido pela Lei nº 13.743, de 28 de junho de 2021. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
VISTO, 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES – Presidente da Câmara 

(25/08/2021) 
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ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 16/2021 
                                     Promove alterações do Ato da Mesa nº 14/2021. 

 
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normas internas 

de acordo com as diretrizes do Plano São Paulo e legislação municipal 
correlata; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas 
as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, 
do RI) 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
por este ato RESOLVE: 

Art. 1º  O Ato da Mesa nº 14/2021 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

“Art. 2º  
......................................................................................................
.......... 
......................................................................................................
....................... 
II – cessão de uso gratuito das Bandeiras e demais símbolos, 
do Plenário e do Auditório da Câmara para realização de 
quaisquer eventos não oficiais da Casa, exceto quando a 
requisição partir de Vereador da Casa; 
......................................................................................................
..............” (NR) 
 
“Art. 9º-A. Ficam cessados, a partir de 1º de setembro de 
2021, os regimes de teletrabalho (home office, revezamento ou 
rodízio) implantados em decorrência da pandemia, devendo os 
servidores e  estagiários cumprir jornada de trabalho ou carga 
horária integralmente em regime presencial, mantidas todas as 
diretrizes de higiene, segurança e distanciamento mínimos 
estabelecidos pelas autoridades competentes e pelo Plano São 
Paulo.  
§1º  Os servidores com comorbidades, após a aplicação da 
segunda dose ou dose única de vacina para COVID-19 e 
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decorrido o prazo de quinze dias de imunização, deverão 
retornar ao trabalho presencial, na forma deste artigo.  
§2º  Ficam dispensadas do retorno presencial de que trata este 
artigo as servidoras grávidas, nos termos da Lei Federal nº 
14.151/2021, devendo permanecer em trabalho remoto.” (NR) 
“Art. 9º-B. Todo servidor ou estagiário afastado por suspeita 
de infecção pela COVID-19 deverá retornar ao trabalho 
presencial no dia seguinte à data do resultado do exame 
negativo, devendo protocolar junto ao Departamento de 
Pessoal o resultado do referido exame quando se tratar de 
retorno antecipado ao período do afastamento já concedido, 
podendo submeter-se a perícia médica, a critério da autoridade 
competente.” (NR) 
“Art. 9º-C. Nos casos em que constar o nome do servidor ou 
estagiário no atestado de isolamento domiciliar, deverá ele 
permanecer em teletrabalho pelo período fixado em perícia 
médica determinada pela autoridade competente, se for o caso. 
Parágrafo único. No caso de exame negativo do familiar para 
COVID-19, o servidor ou estagiário deverá retornar ao trabalho 
presencial no dia seguinte à data do resultado do referido 
exame.” (NR) 

Art. 2º   Os servidores e estagiários deverão, em até 5 (cinco) dias 
úteis da entrada em vigor deste Ato, protocolizar junto ao Departamento de 
Pessoal cópia do Comprovante de Vacinação COVID-19, contendo as 
doses já aplicadas e, no caso de dose pendente, indicação da data da 
próxima dose, a fim de permitir o acompanhamento da imunização de 
todos os colaboradores da Casa. 

Art. 3º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se os arts. 9º, 11, 12, 13 e 15, do Ato da Mesa nº 14/2021. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 24 de agosto de 

2021. 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
Ver. KARINA CAROLINE DE SOUZA 

Vice-Presidente 
Ver. RENATO PUPO DE 

PAULA 
1º Secretário 
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Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 

2º Secretário 

 
Ver. JORGE MENEZES SILVA 

3º Secretário 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO  
PROCESSO Nº 37/2021 
ADITIVO Nº 18/2021 
CONTRATO N° 10/2020 
Contratada: TOTAL TELECOM RIO PRETO EIRELI - ME 
Objeto: Prorrogação do prazo do Contrato nº 10/2020, que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
da central telefônica, placas de tronco digital, CPU, nobreak, fontes e todo sistema de 
telefonia digital, linhas analógicas, IP e ramais convencionais e extensões da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto/SP e do Arquivo Público da Câmara Municipal Alberto 
Olivieri Filho, sem inclusão de peças. Vigência: 18 de agosto de 2021 à 17 de agosto de 
2022. Data da assinatura: 12 de agosto de 2021. Valor global: R$14.400,00 (quatorze mil 
e quatrocentos reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. Base Legal: art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 
13 de agosto de 2021. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto. 
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5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
 26 DE AGOSTO DE 2021 – QUINTA-FEIRA – 16:00 HORAS 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI 
01 – 282/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC-VOT. 
Dispõe sobre a prorrogação do Programa de Pagamento Incentivado – PPI 
junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto – SeMAE, 
estabelecido pela Lei nº 13.743, de 28 de junho de 2021. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
VISTO, 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara 

(25/08/2021) 
 
 
 
 

AVISO DE ABERTURA

Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andra-
de" COMUNICA a abertura de LICITAÇÃO na modalidade 
CHAMADA PUBLICA sob o nº. 002/2021 CPPSJRP, objeto 
do processo nº. SAP-PRC-2021/30118, que trata da despesa 
com a compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, 
leite e derivados através do Programa Paulista de Agricultura 
e Interesse Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério da 
Administração), para uso no preparo das refeições aos fun-
cionários e sentenciados desta Unidade Prisional e do CDP 
de São José do Rio Preto durante o período de 20/09/2021 
a 31/12/2021 (102) cem dias. Os documentos de habilitação 
e as propostas de venda apresentadas serão analisados, 
na data de 10/09/2021, a partir das 09:00h, em uma única 
etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que 
verifi cará sua conformidade com os requisitos do edital e 
na legislação vigente. As informações que se fi zerem ne-
cessárias serão fornecidas através do telefone (17) 3234-
5522 ramal 236, no Centro de Progressão Penitenciária "Dr. 
Javert de Andrade" sito à Rod. BR 153, km 47,5 São José do 
Rio Preto - SP ou pelo endereço eletrônico: cpp@sjrp.sap.
sp.gov.br. O edital na integra será disponibilizado para leitura 
e impressão na internet no endereço: www.sap.sp.gov.br, 
www.itesp.sp.gov.br e www.imesp.com.br, e ainda poderá ser 
consultado e ou retirado na Diretoria do Núcleo de fi nanças e 
Suprimentos desta Unidade.

O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente 
da Diretoria Executiva da Fundação Ecológica Nacional 
(FEN), nos termos de seu Estatuto, vem CONVOCAR os 
membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral 
Extraordinária Conjunta a ser realizada de forma presencial 
nos dias 02/09/2021, das 10:00 horas às 12:00 horas na 
cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 
534, Jardim Europa, convocação mediante fi xação deste 
Edital na sede da FEN e publicação em jornal, referente à 
seguinte ORDEM DO DIA: 1-Deliberação sobre alteração de 
integrantes da FEN em razão de falecimento, para preenchi-
mento do cargo vacante pelo período remanescente; 2-De-
liberar sobre alienação de bens móveis (veículos) da Enti-
dade; 3-Outros assuntos de ordem legal e estatutária. São 
José do Rio Preto/SP, 20 de agosto de 2021.Ovasco Roma 
Altimari Resende, Presidente Diretoria Executiva. Ulisses 
Ramalho de Almeida, Presidente Conselho de Curadores.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 49/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 74/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 36/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP
OBJETO: Contratação de empresa para locação de sanitário 
químico. 
Data da realização da Sessão Pública: 14/09/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 25 de agosto de 2021.

ERRATA – Por um erro de programação o edital abaixo não foi 
publicado no dia 25 de agosto de 2021. Segue a publicação: 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
26 de agosto de 2021

Editais de
PROCLAMAS

Editais de
LEILÕES

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA
CNPJ nº 04.470.103/0001-76
OBJETO O presente contrato tem por objeto a aquisição de 
câmara de vacinas, medicamentos, oncológicos, termolábeis 
e afi ns, conforme especifi cações constantes no de edital de 
licitação Pregão Presencial nº 42/2021, Processo Adminis-
trativo nº 63/2021 e também na proposta apresentada pela 
empresa CONTRATADA (Modelo: BT-1100/560, Marca: Bio-
tecno – Manual Técnico de Operação em Português, Fabri-
cante: Biotecno Industria e Com. Ltda, Procedência Nacio-
nal, Registro do Produto na Anvisa Classe II: 80573310001, 
AFE: Autorização de Funcionamento da empresa Fabrican-
te: 8.05.733-1 (K0146H6L074L)).
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência até 31/12/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos 
reais).
Monte Aprazível, 23 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11:10h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11:10h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO RODOBENS S/A, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 33.603.457/0001-40, 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 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 31 de 
Agosto de 2021 às 11:10 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 10, da quadra “Z6”, 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 20; do direito, de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e  finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 16; encerrando uma área superficial de 200,00 m², distante 21,81m 
da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.495 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 95.100,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 138.771,70. 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 11:10 horas, no mesmo local, pelo maior 
lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, dos débitos de IPTU, Condomínio, 
Encargos Legais e Contratuais, Prêmios de Seguros 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 questiona-
mentos 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 

RODOBENS
BANCO

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. MARIO BRUNO LEONEL e GRAZIELE DE SOUZA 
QUEIROZ, sendo ELE fi lho de MARIO ANTONIO LEONEL 
e de CASSIA VERONICA LEONEL e ELA fi lha de VALMIR 
AMARAL DE QUEIROZ e de ALDEMIR DE SOUZA;

2. NILSON DOMINGUES MAGALHÃES e MARIA 
APARECIDA FERREIRA DE MORAES, sendo ELE fi lho de 
VIRGILIO PEREIRA MAGALHÃES e de MARIA DA GLÓRIA 
DOMINGUES MAGALHÃES e ELA fi lha de ALMIRO FELIX 
PEREIRA e de ZULMIRA FERREIRA;

3. CAIO HENRIQUE MENEZELLO e LARISSA BO-
TINI SOARES, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS MENE-
ZELLO e de ADRIANA REGINA GONÇALVES MENEZELLO 
e ELA fi lha de AURO SERGIO SOARES e de ELIZANGELA 
CRISTINA BOTINI SOARES; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
24/08/2021.
 
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. CARLOS HENRIQUE AMARAL DO PRADO e CA-
MILA LOPES VIEIRA, sendo ELE fi lho de ROBERTO LEME 
DO PRADO e de SUELI DELMONDES AMARAL DO PRA-
DO e ELA fi lha de VALDIR MARÇAL VIEIRA e de LEONILDA 
LOPES CARNEIRO VIEIRA;

2. MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA e PRISCILA 
APARECIDA DE OLIVEIRA CARDOSO, sendo ELE fi lho 
de CLOVIS FRANCISCO DE OLIVEIRA e de CLEONICE 
MARIA DAS NEVES OLIVEIRA e ELA fi lha de ROBERTO 
CARDOSO e de VALDEMIRA APARECIDA DE OLIVEIRA 
CARDOSO;

3. REINAN GARCIA DE OLIVEIRA e BRUNA ZANINI, 
sendo ELE fi lho de GILBERTO GARCIA DE OLIVEIRA e de 
SÔNIA MARIA DE OLIVEIRA e ELA fi lha de VALERIA ZANI-
NI;

4. LEONARDO LIMA BRUZATO e MARIA APARECI-
DA SILVA DE JESUS, sendo ELE fi lho de CELSO APARE-
CIDO BRUZATO e de SILVINHA LIMA DOS SANTOS e ELA 
fi lha de VALMIR DE JESUS e de JOVENTINA CARDOSO 
DA SILVA;

5. FERANDO CEZOSTI DE CARVALHO e ANA PAU-
LA BERTI, sendo ELE fi lho de APARECIDO CEZOSTI DE 
CARVALHO e de OTILIA ROSA GOMES DE CARVALHO e 
ELA fi lha de SANTO BERTI e de ANA FERREIRA BERTI; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/08/2021.


