
Trânsito acumula mais de 20% das 
indicações dos vereadores no ano

LEVANTAMENTO EXCLUSIVO

Bruna MARQUES

Hospitais fecham agosto com menor 
número de internados por Covid-19

COMPLEXO FUNFARMEArquivo DHOJE

O DHoje fez um levantamen-
to em relação às indicações da 
Câmara de Rio Preto e constatou 
que 21,4% delas – quase um 
quarto - são voltadas para me-
lhorias e demandas do trânsito. 
A cada 5 indicações, pelo me-
nos uma diz respeito à lombada, 
faixa de pedestre, sinalização ou 
semáforo. No total esta ano, até 
ontem, os vereadores fizeram 
3.763 indicações, sendo 808 
voltadas para o trânsito e dis-
tribuídas em 380 indicações de 
lombadas, 60 de semáforo, 182 
de sinalização e 186 de faixa de 
pedestre.            Pág.A3

Plenário da 
Câmara rejeita 
todas propostas 
de Renato Pupo

O vereador tucano, Renato 
Pupo, teve na pauta da sessão 
desta terça-feira (31), três 
requerimentos de congratu-
lações e quatro moções de 
aplausos, todos rejeitados 
durante a votação em plená-
rio, com a maioria votando 
contra as propostas. Votaram 
contra todos os vereadores 
envolvidos na investigação da 
‘rachadinha’, mais o vereador 
Bruno Moura.   Pág.A3

Saúde antecipa 
2ª dose da 
AstraZeneca

 e Pfizer
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou que vai an-
tecipar a vacinação da segun-
da dose contra Covid-19 com 
os imunizantes AstraZeneca 
e Pfizer. Desta forma, todas 
as pessoas que receberam a 
primeira dose de uma dessas 
vacinas até o dia 16 de junho 
passado podem comparecer 
a uma sala de vacina nesta 
quinta-feira (2).  Pág.A5

Biblioteca Móvel 
volta a circular; 
saiba os locais 

neste mês
O Projeto Biblioteca Móvel, 

da Prefeitura de Rio Preto, 
realizado por meio da Secre-
taria Municipal de Cultura, 
voltou a circular pela cidade. 
O micro-ônibus, adaptado e 
equipado, possui o acervo de 
1.477 exemplares, entre vo-
lumes de literatura brasileira 
e estrangeira. A Biblioteca 
Móvel percorre 10 regiões 
administrativas. Saiba aonde 
ela estará este mês. Pág.A2

Incêndio destrói loja de 
estofados no centro de Rio Preto

Pág. A4

Estimativa de prejuízo chega a R$ 1 milhão; no detalhe destruição causada pelas chamas

Realidade 
Jovem volta 

a campo hoje 
contra Red Bull

O Realidade Jovem entra 
em campo hoje tentando 
deixar para trás a goleada 
sofrida contra o Palmeiras na 
última rodada do Campeonato 
Paulista quando o time rio-pre-
tense foi superado por sete a 
zero. O duelo dessa vez será 
contra o Red Bull Bragantino.
Esse será o segundo jogo em 
casa do time de em casa.   
   Pág.B1
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DESTAQUE
O atleta faixa-preta Le-
onardo Gonçalves, 27 
anos, que representa a 
academia Gracie Barra 
em Rio Preto, conquistou 

no último fim de se-
mana quatro meda-
lhas de ouro no tor-
neio internacional 
da Confederação 
Brasileira de Jiu-
-Jitsu Esportivo. 
Pág.B1

MAIS CRISE  América perdeu ontem em casa para o Ta-
quaritinga na quarta derrota consecutiva na Bezinha. Pág.B1
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O PODER DA HARMONIA
Em cada bairro ou cidade 

onde paro para conversar, a 
maioria das pessoas me per-
gunta quando voltaremos à 
normalidade. Falam da volta ao 
respeito entre os três poderes 
e do emprego, principalmente. 
Não é fácil falar sobre o futu-
ro em um país tão complexo 
como o Brasil. Mas de uma 
coisa tenho certeza: é preciso 
restabelecer a harmonia entre 
os três poderes para que tenha-
mos o cenário necessário para 
tocar as reformas que o País 
precisa e, ao mesmo tempo, 
garantir a segurança jurídica, com respeito à democracia e 
à Constituição, recuperar a economia e garantir emprego, 
comida, habitação, salário e renda para os trabalhadores, 
ou seja, focar nos temas que são prioritários e urgentes para 
os brasileiros.

 
Inflação e salário
 
Enquanto o País não se acerta, alguns indicadores causam 

preocupação para todos. A inflação, por exemplo, que solapa 
os salários dos trabalhadores, volta a causar assombros. O  
boletim mensal da Fundação Instituto de Pesquisas Econô-
micas (FIPE), divulgado no último dia 26/08 é preocupante. 
Mostra que a inflação continua comprimindo os reajustes. 
Isso porque somente 27,5% das negociações salariais em 
julho resultaram em ganhos reais ao trabalhador, ou seja, 
acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
O reajuste médio dos salários ficou 1,6 pontos percentuais 
abaixo do acumulado dos últimos 12 meses, que foi de 9,2%. 
Foi o mês mais cruel, segundo os analistas. A proporção de 
negociações salariais abaixo do INPC foi de 59,3%. E apenas 
13,2% conseguiram aumentos iguais ao índice. Para mudar 
essa realidade o país precisa voltar a crescer e reduzir a 
inflação. A perspectiva no mercado de trabalho está muito 
preocupante, destacou o boletim da Fipe.

 
Desemprego
 
O desemprego já atinge 15 milhões de pessoas e é o maior 

número de desempregados desde 2012. Pesquisa do IBGE 
aponta que o país perdeu mais de 1,3 milhão de carteiras 
assinadas em um ano. Faltam oportunidades no mercado para 
33 milhões de trabalhadores no Brasil e a única atividade que 
cresceu nos últimos meses foi o trabalho por conta própria. 
Mesmo diante desse cenário, vez por outra, aparecem novas 
propostas para a precarização daqueles que estão trabalhan-
do e para os que anseiam por uma vaga, sem as garantias 
das leis trabalhistas. Do outro lado, vemos mais de 800 mil 
empresas fechando suas portas e deixando dívidas para trás.

 
Presente e futuro
 
É o momento de os governos, parlamento, judiciário e 

todos os que se preocupam com o presente e com o futu-
ro da Nação, olharem com responsabilidade para a classe 
trabalhadora para a adoção do chamado “colchão social”, 
afastando a possibilidade de conflitos e oferecendo condições 
para alimentação, saúde e moradia digna para os milhões 
de despejados de suas casas que diariamente se juntam aos 
milhões de outras pessoas com fome. Tenho trabalhado em 
todas as frentes dentro e fora do Parlamento com o objetivo 
de unir forças para amenizar o sofrimento durante essa difícil 
transição. 

 
Pandemia
 
Infelizmente estamos constatando, agora, o que já era pre-

visível no início da pandemia: os pobres, os desempregados e 
os trabalhadores informais estão sofrendo mais do que toda 
a sociedade. A demora na compra, distribuição e aplicação 
das vacinas contra a Covid-19 prejudicou a retomada das 
atividades, principalmente no comércio. A não inclusão de 
categorias como a dos comerciários, por exemplo, na lista 
dos prioritários para a imunização, também causou prejuízos, 
ceifou vidas e empregos.

 
Recuperação
 
O Brasil é o 9º país mais desigual do planeta, segundo 

classificação do Banco Mundial. Essa desigualdade só tem 
aumentado. Nossa esperança é que a solidariedade, a resi-
liência, a capacidade de luta e de reversão de expectativas, 
que sempre marcaram os brasileiros, estejam mais fortes para 
que possamos ter mais rapidamente possível a tão sonhada 
recuperação de parte do que perdemos até agora.

E aproveito para fazer um apelo ao Executivo, Legislativo e 
Judiciário: retomem o relacionamento harmônico para destra-
var as pautas que possam trazer dias melhores aos brasileiros.

 
 
*Luiz Carlos Motta é Deputado Federal (PL/SP) 

ARTIGO 
Aluno de Escola Técnica 

terá Bolsa Educação
O Governador João Doria 

lançou nesta quarta-feira (1) 
o Bolsa do Povo Educação 
Centro Paula Souza. O auxílio 
será destinado a 2.368 res-
ponsáveis legais de alunos 
da rede estadual de ensino 
técnico em situação de vul-
nerabilidade social. A ação 
prevê pagamento de benefício 
mensal no valor de R$ 500 a 
cada bolsista.

O programa faz parte do 
Bolsa do Povo, criado pelo 
Governo de São Paulo para 
auxiliar a população mais 
vulnerável prejudicadas por 
impactos negativos da CO-
VID-19. A iniciativa permite 
ainda que pais, mães e outros 
familiares se aproximem das 
escolas, com benefícios para 
toda a comunidade.

Na primeira fase, o Estado 
vai investir R$ 7,1 milhões no 
programa. Os bolsistas vão 
auxiliar equipes gestoras das 
Etecs e Fatecs no cumpri-
mento do protocolo sanitário 
para o retorno facultativo às 
aulas presenciais. Cada uni-

dade terá ao menos quatro 
vagas – o número pode variar 
de acordo com o tamanho da 
escola ou faculdade e total de 
alunos atendidos.

Os beneficiários do progra-
ma serão entrevistados pelos 
diretores de cada unidade. 
Todos os auxílios devem ser 
aprovados pelo Núcleo Re-
gional de Administração do 
Centro Paula Souza.
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Os selecionados devem 
cumprir jornada de 20 ho-
ras semanais (quatro horas 
diárias). O contrato vai durar 
seis meses, com a possibili-
dade de prorrogação até 31 
de dezembro de 2022. Para 
participar do processo seleti-
vo, os interessados devem se 
inscrever no site www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br até o dia 12 
de setembro.

VEJA OS REQUISITOS
- ser responsável legal de 

estudante matriculado
- ter idade entre 18 a 59 

anos
- estar desempregado há 

pelo menos três meses
- não possuir comorbida-

des associadas à Covid-19
- residir no município onde 

está a Etec ou Fatec em que 
pretende atuar

LITERATURA

Biblioteca Móvel volta a circular; veja os locais em setembro

O Projeto Biblioteca Móvel, 
da Prefeitura de Rio Preto, re-
alizado por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, voltou a 
circular pela cidade, a partir 
desta quarta-feira (1).

No ano passado, o projeto 
de biblioteca itinerante ganhou 
um ônibus renovado, que per-
mite a retomada do programa 
de descentralização de acesso 
à leitura, seguindo protocolos 
específicos de atendimento 
por conta da pandemia de 
covid-19.

O atendimento será de 
uma pessoa por vez, com uso 
de máscara e álcool em gel. 
O cronograma de circulação 
com locais, dias e horários 
pode ser consultado no portal 
da Prefeitura: (https://www.

riopreto.sp.gov.br/cultura/), no 
Departamento – Biblioteca.

O micro-ônibus, adaptado 
e equipado, possui o acervo 
de 1.477 exemplares, entre 
volumes de literatura brasileira 
e estrangeira, voltadas ao pú-
blico adulto e infanto-juvenil. É 
permitido o empréstimo de até 
dois livros de literatura e afins, 
e cinco livros infantis, por vez, 
é importante levar comprovante 
de residência para cadastro.

O horário de atendimento 
é de segunda a quinta, 9h às 
11h30 e 14h às 16h30, e às 
sextas 9h às 11h30 e 13h30 
às 15h30. A Biblioteca Móvel 
percorre 10 regiões adminis-
trativas: Bosque, Cidade da 
Criança, CEU, Central, Vila Toni-
nho, Schmitt, Represa, Talhado,  
HB e Pinheirinho. A cada dia, a 
unidade estará em uma região

Da REDAÇÃO

O Governador João Doria 
lançou nesta quarta-feira (1) 
o Bolsa do Povo Educação 
Centro Paula Souza

Dia 1 - Quarta-feira - 
Cidade da Criança

Dia 2 - Quinta-feira 
- Bosque

Dia 3 - Sexta-feira 
- HB

Dia 8 - Quarta-feira 
- Schmitt

Dia 9 - Quinta-feira - 
Pinheirinho

Dia 10 - Sexta-feira 
-  Central

Dia 13 - Segunda-
-feira - Talhados

Dia 14 - Terça-feira 
- CEU

Dia 15 - Quarta-feira 
- Cidade da Criança

Dia 16 - Quinta-feira 
- Bosque

Dia 17 - Sexta-fei-
ra - HB

Dia 20 - Segunda-
-feira - Vila Toninho

Dia 21 - Terça-feira 
- Represa

Dia 22 - Quarta-feira 
- Schmitt

Dia 23 - Quinta-feira 
- Pinheirinho

Dia 24 - Sexta-feira 
- Central

Dia 27 - Segunda-
-feira - Talhados

Dia 28 - Terça-feira 
- CEU

Dia 29 - Quarta-feira 
- Cidade da Criança

Dia 30 - Quinta-feira 
- Bosque

ACHE A SUA

Balcão de empregos tem 565 vagas
O Balcão de Empregos 

de Rio Preto desta quarta-
-feira (1) está oferecendo 
565 oportunidades de tra-
balho. As principais delas 
são para vendedor (79), 
atendente (16), consultor 
de vendas (10), motorista 
de transporte escolar (15), 
entre outros.

Há também oportuni-
dades de estágio. As va-
gas são para as seguintes 
áreas: atendimento (61), 
vendas (13), ensino médio 
(10), pedagogia (3),ciên-
cias contábeis (3),  direito 
(1), jornalismo (3), auxiliar 
de cobrança (1), auxiliar 
de escritório (1), desen-
volvimento de software (1), 
mecatrônica (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site 
da Prefeitura www.riopreto.

também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico é 
que a demanda por novos 
postos de trabalho no setor 
continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e 
encaminhar uma busca 
por palavra chave “tipo 
entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pes-
soas interessadas, com 
experiência e perfil para o 
cargo. 

(Colaborou Maria Pau-
la ANDRADE)

Da REDAÇÃO

sp.gov.br/balcaoempregos 
e se candidatar às vagas 
oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos 

Divulgação
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RACHA NA CÂMARA

O vereador tucano, Re-
nato Pupo, teve na pauta da 
sessão desta terça-feira (31), 
três requerimentos de con-
gratulações e quatro moções 
de aplausos, todas rejeitados 
durante a votação em plená-
rio, com a maioria votando 
contra. Votaram contra todos 
os vereadores envolvidos na 
investigação da ‘rachadinha’, 
mais o vereador Bruno Moura.

As congratulações foram 
para a Associação Operação 
Alegria, pela iniciativa de pro-
mover a 11ª Pizza Solidária; 
para a Casa de Acolhimento 
Thales Carvalho Zacarias, em 
comemoração aos dois anos 
de existência e para todos os 
voluntários pelo dia comemo-
rado em 28 de agosto.

Já as moções de aplausos 
foram para os policiais do 
Deic que esclareceram um 
homicídio, outra para a prisão 
dos suspeitos em matar o ad-

vogado Cláudio Rollemberg e 
uma terceira moção, ainda par 
ao Deic, pela prisão do sétimo 
integrante da quadrilha que 
assaltou um edifício em Rio 
Preto. Todas rejeitadas pelos 
vereadores.

A moção de aplausos que 
mais causou polêmica nas 
redes sociais, foi para o atleta 
paraolímpico rio-pretense, 
Claudiney Batista dos Santos, 
que conquistou ouro nas Pa-
ralimpíadas e bateu recorde 
mundial de lançamento de 
disco. Esta moção também foi 
rejeitada em plenário.

Pupo gravou um vídeo e 
postou em suas redes sociais, 
além de dispará-los em diver-
sos grupos, relatando a indig-
nação por não ter suas moções 
e requerimentos reprovados.

O DHoje questionou o ve-
reador se ele interpretava essa 
situação como uma persegui-
ção política. Pupo respondeu 
que não teria condições de 
falar sobre o motivo da rejei-

Andressa ZAFALON 

Projeto Guri prorroga inscrições e tem 
267 vagas para região de Rio Preto

O Projeto Guri, maior 
programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Esta-
do de São Paulo, prorrogou 
as inscrições até o dia 24 
de setembro. A região de 
Rio Preto dispõe de 267 
vagas.

Para participar, não é 
preciso ter conhecimento 
prévio de música, nem 
possuir instrumentos ou 
realizar testes seletivos. 
São 30 cursos gratuitos 
de música, oferecidos no 
contraturno escolar, para 
crianças, adolescentes 
e jovens de 6 a 18 anos 
incompletos.

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 
link no site do Projeto Guri 
(disponível para acesso 
nesta reportagem no Por-
tal DHoje) e preencher 
o formulário a partir de 
qualquer plataforma. Os 
formulários preenchidos 
nos meses de junho e 
agosto continuam valendo 
até o dia 24 de setembro. 
O sistema gerou uma lista 
de espera para os inscri-
tos que ainda não tiveram 
suas matrículas efetivadas 
e os polos darão prioridade 
a ela. 
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Mais de 20% das 
indicações feitas por 
vereadores pedem 
melhorias ou 
intervenções de 
trânsito

Trânsito é alvo de mais de 20% 
das indicações dos vereadores

O DHoje fez um levanta-
mento em relação às indica-
ções da Câmara de Rio Preto 
e constatou que 21,4% delas – 
quase um quarto - são voltadas 
para melhorias e demandas do 
trânsito. A cada 5 indicações, 
pelo menos uma diz respeito 
à lombada, faixa de pedestre, 
sinalização ou semáforo.

No total em 2021, até esta 
quarta-feira (1), os vereadores 
fizeram 3.763 indicações, 
sendo 808 voltadas para o 
trânsito e distribuídas em 380 
indicações de lombadas, 60 de 
semáforo, 182 de sinalização e 
186 de faixa de pedestre.

Nas indicações de lomba-
das, o contexto envolve em 
pedir a instalação de uma 

lombada (redutor de velocida-
de) para alguma via pública; 
na sinalização, em síntese, 
pede-se que repinte alguma 
sinalização de solo ou instale 
placas; nas faixas de pedestres 
a reivindicação também é para 
pintar no solo ou construção 
de lombofaixa e, por último, 
os semáforos são também pe-
didos de instalação em algum 
cruzamento ou via pública.

O ranking dos vereadores 
que mais apresentaram esse 
tipo de indicação é liderado por 
Celso Peixão, com 217 indica-
ções para o trânsito; Anderson 
Branco em segundo, com 64 e 
empatados em terceiro ficaram 
Rossini Diniz e Odélio Chaves, 
com 62 indicações cada.

A continuação, em ordem 
decrescente, fica Robson Ricci 
com 61; Cabo Júlio Donizete 

Andressa ZAFALON 
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Jorge Menezes com 47; Bruno 
Moura com 44; Francisco Júnior 
com 30; Paulo Pauléra com 27; 
Bruno Marinho com 24; Renato 
Pupo com 21; Karina Caroline 
com 17; Jean Charles com 12; 
João Paulo Rillo com 5 e Cláudia 
de Giulli com 4.

Vale ressaltar que o DHoje 
fez as contas com base nos 
números oficiais que constam 
no site da Câmara de Rio Preto.

O vereador Bruno Moura 
protocolou uma um requerimen-
to de congratulações ao atleta 
rio-pretense, Claudiney dos 
Santos, que ganhou medalha 
de ouro nas paralimpíadas de 
Tóquio e se tornou bicampeão 
paralímpico no lançamento de 
disco.

O requerimento foi protoco-
lado nesta terça-feira (31), após 
a maioria dos vereadores rejeitar 
uma moção de aplausos, com o 
mesmo teor, de autoria do ve-
reador Renato Pupo. A rejeição 
citada fez parte de um conjunto 
de moções e requerimentos não 
aprovados em plenário, todos 
de Pupo.

O vereador Bruno Moura 
votou contra a moção feita por 
Pupo para homenagear Claudi-
ney e explicou porque, mesmo 
votando contra, fez outro do-
cumento com o mesmo teor. 
“Era de conhecimento geral da 
Câmara que o Claudiney era 
meu amigo e que venho repre-
sentando o esporte e os atletas 
da nossa cidade desde antes 
do início do meu mandato. O 
Vereador em questão (Pupo), 
que propôs a congratulação, 
sabia que eu havia recebido o 
Claudiney e quis fazer politica-
gem em cima do atleta, sendo 
que ele nunca ajudou o esporte 
na nossa cidade, muito menos 
o atleta”.

Atleta rio-pretense - Clau-
diney Batista chegou às Pa-
ralimpíadas de Tóquio como 
favorito ao título. Campeão no 
lançamento de disco F56 na 
Rio 2016, o mineiro de Bo-
caiuva ainda detinha o recorde 
mundial - 46,68m - da prova. 
Confirmando toda a sua ex-
pectativa, o atleta de 42 anos 
levou o ouro com facilidade ao 
lançar o disco a 45,59m, novo 
recorde paralímpico. A medalha 
de Claudiney foi o quinto ouro 
do atletismo brasileiro em Tó-
quio, o que deixa o país a duas 
conquistas do seu 100° ouro em 
Paralimpíadas.

Claudiney é cidadão rio-pre-
tense e já ganhou outras meda-
lhas paraolímpicas, mundiais e 
Parapans.

Ouro – Tóquio 2021 (Disco 
F56)

Ouro - Rio 2016 (Disco F56)
Prata - Londres 2012 (dar-

do F56)
Ouro - Dubai 2019 (dardo 

F56)
Prata - Doha 2015 (disco 

F56)
Prata - Lyon 2013 (dardo 

F56)
Ouro - Guadalajara 2011 

(dardo F56)
Ouro - Lima 2019 (disco 

F56)
Prata - Lima 2019 (peso 

F56)

Moura 
reapresenta 

congratulação de 
Pupo rejeitada

Andressa ZAFALON 
Após polêmica das rachadinhas, Pupo 
tem propostas rejeitadas pelo plenário

ção, porque cada vereador é 
responsável pelo seu voto e 
cada um que deveria dizer o 
porquê votou contra.

“A única coisa que eu posso 
falar, é que eu lamento muito. 
Nosso medalhista paralímpico 
Claudiney Batista dos Santos, 
entre outras pessoas, entida-
des e órgãos, não puderam 
ser homenageados, porque o 
plenário votou contra, lamen-
tou Pupo.

O parlamentar ainda conti-
nuou. “Eu não posso dizer por-
que que eles votaram contra. 
Eu só sei dizer o seguinte: eu 
aplaudo toda vez que a polí-
cia prende um criminoso, eu 
aplaudo toda vez que a polícia 
prende um quadrilheiro, eu 
aplaudo toda vez que a polí-
cia prende um integrante de 
uma organização criminosa, 
mas eu acho que não é todo 
mundo que gosta disso. Agora, 
porque eles votaram contra, 
são eles que tem que dizer”, 
concluiu.
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TRÁFICO PM apreende maconha e prende 
travesti no Jardim Arroyo

Na tarde da última terça-fei-
ra (31) uma equipe da PM pren-
deu, no bairro Jardim Arroyo 
às 16h15, uma travesti de 18 
anos por tráfico de drogas. Ela 

confessou que iria vender por-
ções de maconha encontradas 
pelos policiais.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os militares 
estavam em patrulhamento 
quando  abordaram a jovem e 
em revista pessoal encontraram 
duas porções de maconha. Em 
seguida os PMs localizaram 
mais 22 porções escondidas 
próximo ao local.

Da REDAÇÃO Posteriormente os policiais 
se dirigiram para a residência 
da jovem, porém nada de ilí-
cito foi encontrado. A travesti 
foi levada para a Central de 
flagrantes e presa.

O caso registrado como 
drogas sem autorização mais 
e encaminhado ao 4º Distrito 
Policial.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PM apreende maconha 
e prende travesti no 
Jardim Arroyo

DISCUSSÃO

Mãe vai buscar filha 
e briga com mulher 

do ex-marido

Na tarde e noite desta ter-
ça-feira (31) a Central de Fla-
grantes de Rio Preto registrou 
mais dois casos de violência 
doméstica.

Às 20h30 compareceram 
na central uma mulher de 25 
anos, outra de 48 anos e um 
homem de 23 anos relatando 
as agressões.

Segundo o boletim de ocor-
rência, às 17h50 a mulher mais 
jovem compareceu na casa de 
seu ex-marido, no bairro Jardim 
Maria Lucia, para buscar os per-
tences da filha dos dois, junto 
com uma oficial de justiça, sen-
do que em certo momento ela e 
a nova companheira do homem 
se agrediram mutuamente, dei-
xando lesões visíveis nas duas.

Em sua defesa a mulher 
mais jovem disse que a nova 
companheira de seu ex-marido 
teria a agredido primeiro e que 
o pai de sua filha para ajudar 
a mulher ainda a segurou com 
um mata-leão.

Já o casal disse que o ho-
mem apenas puxou a mulher 
para separar as duas e cessar 
as agressões.

O casal ainda informou que 
a residência possui câmeras 
que podem comprovar suas 
versões, já a mulher informou 
que sua versão pode ser con-
firmada pela oficial de justiça 
que presenciou a ação.

O caso foi registrado como 
violência doméstica e lesão 
corporal e mais tarde foi enca-
minhado para o 4º Distrito Po-
licial que investigará o ocorrido 
através de um inquérito policial.

O outro caso ocorreu por 
volta das 12h20, quando uma 
mulher de 33 anos procurou 
a central para relatar que seu 
companheiro de 35 anos, com 
quem mora junto no bairro 
Parque Jaguaré, teria quebrado 
seus objetos de trabalho e em 
seguida a agredido com socos 
e puxões de cabelo.

Após o depoimento os po-
liciais requisitaram o exame 
de IML para a vítima que em 
seguida foi orientada a procurar 
a Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM) local que recebeu 
o boletim de ocorrência que 
também foi registrado como 
lesão corporal. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ZULMIRA BATISTA SARRACINI, 
natural de Sabino/SP, faleceu aos 
74 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Silvia Helena e Carlos Ce-
zar. Foi sepultada no dia 01/08/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do 
velório Municipal de Sabino para o 
cemitério Municipal de Sabino

  FALECIMENTOS

ESTELIONATO
Homem cai em golpe 
de falso anúncio a 

comprar carro

Na noite desta terça-feira 
(31) um homem de 28 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes para relatar que foi vítima 
de estelionato no último sá-
bado (28) por volta das 17h.

Ele disse que viu um anún-
cio de venda de um carro 
modelo Saveiro pelo valor de 
R$6.700, e por estar inte-
ressado passou a conversar 
com o proprietário, sendo que 
ficou negociado que a vítima 
deveria dar uma entrada de 
R$1 mil.

Assim, acreditando que o 
anúncio era verídico a vítima 
procurou a lotérica mais pró-
xima e realizou dois depósi-
tos nos valores de R$520 e 
R$230 e em seguida fez um 
PIX no valor de R$180.

Assim a vítima informou 
que o restante do pagamen-

to seria entregue na mão do 
vendedor, porém, após a con-
firmação da entrada o anun-
ciante bloqueou o contato da 
vítima, que para se comunicar 
novamente usou o celular de 
seu cunhado e notou que a 
pessoa agora estava utilizando 
a sua foto.

Após as informações os 
policiais registraram a ocor-
rência como estelionato e 
o encaminharam para o 4º 
Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Arquivo DHOJE

Incêndio destrói loja de 
estofados em Rio Preto

Na manhã desta quarta-
-feira (1) equipes do Corpo 
de Bombeiro, Polícia Militar e 
Defesa Civil foram mobilizadas 
por volta das 10h para comba-
ter um incêndio causado em 
uma empresa de estofados no 
centro do Rio Preto.

Em entrevista para o jornal 
DHoje, a responsável pela 
unidade da empresa, Polye-
ne Souza, informou que os 
problemas no imóvel teriam 
iniciado na sexta-feira (27) 
devido um curto-circuito.

“Nós chamamos a segu-
radora que disse que seria 
necessário chamar um eletri-
cista porque tinha acontecido 

um sinistro. Já na terça-feira 
(31) teve um principio de 
incêndio que queimou esto-
fados na parte superior da 
loja e o teto, nós chamamos 
a seguradora novamente e a 
orientação continuou sendo o 
acionamento de um prestador 
de serviços. Hoje enquanto o 
eletricista estava comprando 
os equipamentos para resolver 
o problema o fogo iniciou e se 
alastrou rapidamente”, disse 
Polyene.

Dentro da loja, que fica 
na Rua Rubião Junior esquina 
com a Avenida Bady Bassitt, 
estavam três dos quatro fun-
cionários da unidade, que ini-
cialmente tentaram conter as 
chamas usando os extintores 
de incêndio. Porém devido à 

Da REDAÇÃO   
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R$ 1 MI DE PREJUÍZO

rápida propagação do fogo eles 
deixaram o imóvel e acionaram 
o Corpo de Bombeiros.

Polyene ainda relatou que 
o prejuízo da empresa pode 
ultrapassar o valor de R$1 mi-
lhão. Não houve feridos.

Ao todo foram acionadas 
oito viaturas com quinze bom-
beiros para controlar as cha-
mas, impedindo que o incêndio 
se alastrasse para imóveis 
vizinhos. De acordo com o 
Sub-Tenente Manoel Batista 
de Oliveira, a motivação do 
incêndio será investigada. As 
equipes permanecerão no local 
para a ação de rescaldo.

“A loja de estofados possui 
materiais inflamáveis e propa-
gáveis, porém a ação rápida 
dos bombeiros que eliminou 

esse incêndio garantiu que 
nenhum outro edifício fosse 
danificado. Agora estaremos 
trabalhando com rescaldo, a 
intenção é impedir que qual-
quer novo foco de incêndio 
se inicie”, explicou o sub-te-
nente.

Junto com os bombeiros 
também foram acionados a 
Polícia Militar, que interditou 
parte das ruas vizinhas, e a 
Defesa Civil que apoiou os 
bombeiros e mais tarde irá 
avaliar a estrutura do prédio.

Segundo as informações 
fornecidas o imóvel já teria 
passado por outro incêndio 
quando em 2015 uma loja de 
cartuchos também aconteceu 
um curto-circuito. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

CRIME EM 2017

Fotos: Bruna MARQUES

Júri condena a 20 anos assassino 
de dono de quiosque na represa

Nesta terça-feira (31) foi 
realizado o júri popular para 
julgar um homem que em 
2017 matou um idoso. Após 
apresentadas às alegações da 
acusação, da defesa e ouvido 
o depoimento policial, o júri o 
considerou culpado e o cri-
minoso foi sentenciado a 20 
anos de prisão por homicídio 
qualificado. Ele vai  cumprir a  
pena em uma penitenciária 
estadual.

Segundo a denúncia do 
Ministério Público, em 12 de 
maio de 2017, por volta das 
21h30, em uma residência 
localizada no Jardim Fuscaldo, 
próximo à Represa Municipal, 
o condenado pulou o muro da 
casa e agrediu violentamente 

o morador, fugindo em seguida 
com uma camiseta tampando 
o rosto.

Devido à gravidade das 
lesões, que causaram isque-
mia cerebral e traumatismo 
craniano, a vítima, que era um 

Gerais (DIG) apurou que a 
vítima dias antes do ocorrido 
teria discutido com um rapaz 
de 26 anos, o qual supos-
tamente teria envolvimento 
com drogas. As investigações 
apontaram que o rapaz teria 
jurado vingança.

Através de imagens de câ-
meras de segurança próximas 
ao local, os investigadores 
visualizaram dois rapazes pró-
ximos à casa da vítima. Um dos 
suspeitos foi reconhecido por 
um dos policiais que trabalhou 
no caso porque ele já havia 
prendido o autor por tráfico de 
drogas em 2012.

Somamaram-se a isso o 
depoimento de testemunhas 
que confirmaram que o sus-
peito de fato teve desavenças 
com a vítima. Em seguida o 
suspeito foi preso.

Da REDAÇÃO Divulgação 

idoso que morava sozinho e era 
proprietário de um quiosque 
na represa, veio a óbito dias 
depois.

As investigações - A 
Delegacia de Investigações 
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Todos os dias recebo no consultório inúmeros pacientes 
queixando-se de dores nas pernas e inchaço em decorrência 
da presença de varizes nos membros inferiores. Desde sintomas 
leves até quadros avançados com dermatite, eczema e úlceras 
venosas, as varizes representam muito além de um problema 
estético, acometendo aproximadamente 40% a 50% da nossa 
população.

Já foi comprovado o caráter inflamatório da doença vari-
cosa, fato que aumenta o risco de recorrência dos sintomas 
e piora o quadro clínico da doença venosa com o passar dos 
anos. Complicações como flebite, trombose venosa, úlcera de 
estase e sangramento geralmente são observadas naqueles 
pacientes resistentes ao tratamento clínico e dependendo do 
caso, nos indivíduos com doença avançada que postergam o 
tratamento cirúrgico.

É importante sempre ressaltar que os principais fatores 
de risco para o desenvolvimento de varizes nos membros in-
feriores são histórico familiar, sobrepeso, obesidade, uso de 
anticoncepcionais orais, gravidez, puerpério, sedentarismo e 
atividades que exigem longos períodos em posição ortostática. 
Estima-se que o risco de uma pessoa evoluir com varizes é 
quatro a sete vezes maior se houver histórico de doença venosa 
em familiares próximos.

Por ser uma doença que prejudica a qualidade de vida, 
afastando do trabalho e reduzindo a autoestima do paciente, 
as varizes devem ser tratadas assim que surgirem sintomas 
ou que sejam identificadas veias dilatadas e tortuosas nos 
membros inferiores. Dores nas pernas, inchaço e sensação de 
peso e cansaço constituem os principais sintomas associados 
a presença de varizes.

Dentre as opções terapêuticas disponíveis hoje, o laser 
transdérmico destaca-se pela modernidade, pela eficácia e pela 
durabilidade no tratamento dos vasinhos e das microvarizes. 
Com o advento da tecnologia a laser, é possível em alguns casos 
substituir o tratamento cirúrgico convencional, oferecendo ao 
paciente uma opção terapêutica menos invasiva e realizada no 
próprio consultório do cirurgião vascular.

O sucesso do tratamento de vasinhos e microvarizes com 
laser transdérmico, entretanto, depende do adequado planeja-
mento terapêutico, com auxílio do doppler vascular, instrumento 
útil na análise minuciosa dos sistemas venosos superficiais e 
profundo e de suas comunicações. 

Se você ainda não conhece as vantagens do laser transdér-
mico, procure seu cirurgião vascular e solicite informações a 
respeito desta tecnologia moderna, que hoje tem sido utilizada 
como primeira opção no tratamento estético de varizes. Abaixo 
destaco alguns benefícios do laser transdérmico:

1. Pode ser realizado no consultório médico;

2. Não exige internação hospitalar;

3. Não exige preparo específico pré-tratamento;

4. Não exige repouso pós-tratamento;

5. Pode ser realizado sem anestesia;

6. Agrega diversas tecnologias durante o tratamento;

7. Permite terapia combinada, aumentando a eficácia do 
tratamento.

Para mais informações a respeito do laser transdérmico, 
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)

Tratamento de varizes 
com laser transdérmico: 
você conhece os seus 

benefícios?
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Funfarme fecha agosto com menor 
número de internados no ano

O Complexo Funfarme, que 
abrange o Hospital de Base e 
o Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM), registrou em 
agosto o menor número de 
internações de pacientes com 
Covid-19 no ano.

Foram 198 casos, uma 
redução de 57,5% em compa-
ração com julho. Anteriormen-
te, fevereiro era o mês com o 
menor número de internados 
com 355.

A média de internações por 
dia também diminuiu conse-
quentemente. Durante o pico 
da segunda onda em junho, 
eram quase 24 pacientes 
hospitalizados por dia. Já neste 
último mês foram cerca de seis 
pacientes.

O índice de agosto é pra-
ticamente o mesmo de no-
vembro do ano passado, com 
197 internações, sendo o 
menor dos últimos 12 meses. 
A Funfarme ainda apresenta 
números menores em 2020 
nos meses em que a pandemia 
teve início como junho (225), 
maio (70), abril (22) e março 
(6).

Segundo a diretora admi-
nistrativa do HB, Amália Tieco, 
a redução do número de inter-
nações permitiu que o hospital 

concedesse férias para alguns 
funcionários que estavam na 
linha de frente desde o início da 
pandemia. Ela também afirmou 
que o hospital mantém cautela 
quanto ao remanejamento de 
mais leitos.

“Tivemos a confirmação 
recente de que a variante delta 

Vinicius LIMA   
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já está circulando na região e 
sabemos que ela costuma ge-
rar um aumento do número de 
casos, por isso estamos tendo 
uma precaução. Já remaneja-
mos alguns leitos e isso nos 
permitiu dar uma boa avançada 
nas cirurgias eletivas”, afirmou.

Amália também comentou 
que a faixa etária dos inter-
nados tem apresentado uma 
mudança. “Nos últimos meses 
estávamos com uma população 
mais jovem sendo internada, 
mas recentemente a maioria 
dos hospitalizados são idosos. 
As internações de idosos tinham 
praticamente zerado e agora 

voltaram a crescer”, afirmou.
Atualmente o Hospital de 

Base conta com 88 pacientes 
internados com Covid-19, sen-
do 58 na UTI e 30 na enferma-
ria. Nas últimas 24 horas, seis 
pacientes receberam alta e dois 
óbitos foram contabilizados. No 
HCM são quatro internações, 
com três na enfermaria e um 
na UTI.

Desde o início da pandemia 
são 7.051 atendimentos, com 
5.204 altas e 1.765 mortes. 
As cidades que mais tiveram 
pacientes atendidos são: Rio 
Preto (2.029), Mirassol (621) 
e José Bonifácio (277).

198
casos registrados

RIO PRETO

Com mais de 12 mil faltosos, Saúde antecipa 
2ª dose da AstraZeneca e Pfi zer

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que 
vai antecipar a vacinação 
da segunda dose contra Co-
vid-19 com os imunizantes 
AstraZeneca e Pfizer. Desta 
forma, todas as pessoas que 
receberam a primeira dose 
de uma dessas vacinas até 
o dia 16 de junho passado 
podem comparecer a uma 
sala de vacina nesta quinta-
-feira (2).

Atualmente, o município 

conta com 12.766 faltosos. As 
doses estarão disponíveis nos 
seguintes locais: Swift (das 8h 
às 16h); Shopping Cidade Nor-
te (das 8h às 14h) e Unidades 
de saúde (das 8h às 14h).

Para a segunda dose da 
vacina Coronavac não há 
mudanças e o intervalo entre 
doses continua sendo de 
28 dias. A segunda dose de 
Coronavac estará disponível 
apenas nas unidades de saú-
de, das 8h às 14h.

Para receber a segunda 
dose de qualquer uma das 

vacinas, é necessário apre-
sentar documento com foto e 
CPF, comprovante de residên-
cia de Rio Preto e comprovan-
te de vacinação.

Primeira dose - 
Nesta quinta-feira, continua 
a aplicação de primeira dose 
da vacina Pfizer para adoles-
centes de 15 a 17 anos sem 
comorbidades e adolescentes 
de 12 a 17 anos com comor-
bidades, deficiência, gestantes 
e puérperas. Os locais são os 
mesmos da segunda dose da 

AstraZeneca e da Pfizer. Para 
receber a primeira dose da va-
cina, é necessário apresentar 
documento com foto e CPF e 
comprovante de residência de 
Rio Preto.

Segundo o último balan-
ço da Saúde, Rio Preto já 
aplicou 565.433 doses da 
vacina contra a Covid-19 
sendo 355.441 primeiras 
doses (78,92% de cobertura 
vacinal) e 198.441 segundas 
doses (45,16%). Além disso, 
11.551 pessoas receberam 
doses únicas.

Da REDAÇÃO 
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Saúde confirma 375 
casos de dengue

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quinta-
-feira (1) o boletim mensal com 
a atualização de casos de den-
gue no município. Foram 375 
novos casos confirmados, 33 
no mês de agosto e os demais 
sendo casos em investigação 
dos meses de junho e julho 
que só foram confirmados no 
último mês.

Com a divulgação, a cidade 
chegou a 19.869 casos no total 
acumulado no ano, uma média 
de 82 casos por dia. Rio Preto 
ainda segue com 345 casos 
em investigação, sendo 22 do 
mês de julho e 323 em agosto. 
Outros 9.434 casos já foram 
descartados. Nenhum óbito 

foi confirmado, permanecendo 
com sete mortes registradas 
por dengue no ano. A última 
aconteceu no mês de maio.

Os bairros com maiores índi-
ces de dengue até o momento 
são: Jardim Americano (1.597), 
São Francisco (1.498), Parque 
Industrial (1.378), São De-
ocleciano (1.334) e Jaguaré 
(1.242). Já os bairros com me-
nos casos são: Talhado (152), 
Cidadania (162), Gonzaga de 
Campos (188), Renascer (226) 
e Nova Esperança (245).

As recomendações da Saú-
de seguem sendo para que os 
moradores estejam sempre 
verificando na parte de trás 
da geladeira, vasos de planta, 
calhas e dentro de ralos para 
não deixar água parada.

Vinicius LIMA 

5 mil idosos em 
Serrana vão receber 
reforço na vacinação

O Governador João Doria 
confirmou que cerca de 5 mil 
idosos com 60 anos ou mais, 
residentes na cidade de Ser-
rana, vão receber reforço da 
vacina do Instituto Butantan a 
partir do próximo dia 6. A apli-
cação em massa da terceira 
dose da Coronavac é necessá-
ria para garantir o acompanha-
mento do estudo de vacinação 
em massa conduzido pelo 
Butantan na cidade.

“O Butantan começa na 
segunda-feira esse programa 
na cidade de Serrana. Lem-
brando que são pessoas com 
mais de 60 anos”, afirmou o 
Governador. “Serrana é um 
exemplo não só para o Brasil, 
mas se tornou uma referência 
mundial. Fico feliz que essa 
projeção já se reproduza na 
geração de empregos e opor-
tunidades para a população de 
Serrana”, reforçou Doria.

Chamado de Projeto S, o 
estudo clínico de efetividade 
da Coronavac em Serrana 
teve início em fevereiro, com 
a vacinação em massa de toda 
a população adulta da cidade 
até abril.

Com 95% dos habitantes 
acima de 18 anos protegidos 
pelo imunizante do Butantan, 

a pesquisa inédita mostrou 
quedas significativas de 95% 
em mortes, 86% de interna-
ções e 80% em casos sin-
tomáticos de COVID-19 na 
cidade da região de Ribeirão 
Preto.

“O Projeto S foi inovador 
em termos de análise de 
efetividade vacinal em grande 
escala. Um estudo clínico es-
calonado que deu resultados 
extremamente importantes”, 
afirmou o Diretor do Butantan, 
Dimas Covas.

A redução dos indicadores 
da pandemia foi constatada 
com a comparação dos dados 
registrados antes e depois que 
cerca de 27 mil moradores 
com mais de 18 anos rece-
beram duas doses da vacina 
do Butantan, com intervalo 
de 28 dias entre a primeira e 
a segunda aplicação.

Com a terceira fase da 
pesquisa, o Butantan vai pro-
videnciar a aplicação da dose 
de reforço da Coronavac em 
uma população estimada de 
5 mil pessoas com 60 anos 
ou mais na cidade. “Serrana é 
um verdadeiro laboratório epi-
demiológico e isso vai permitir 
o acompanhamento de uma 
possível ameaça representada 
pela variante delta”, concluiu 
Dimas.

Da REDAÇÃO 

Divulgação
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PERGUNTARAM A UM SÁBIO:  PORQUE PERDEMOS OS AMIGOS? ELE 
RESPONDEU: SE PERDEMOS É PORQUE NÃO ERAM AMIGOS. .. OS 
AMIGOS SÃO PRA SEMPRE. Sorria, beba muita água e seja feliz

DEIVID MURAD, muito re-
quisitado, inaugura em breve, 
o mais novo Estúdio Fotográfi -
co em Rio Preto. Que bacana!  

ARY ATTAB, engenheiro 
civil, Antonella Teixeira, a 
empresária Regina Lucato, o 
educador Rui Lucato, Eliana, 
Carol Lucato e o marido Alan 
retornaram ontem, de sema-
na de férias, sol e mar em 
Trancoso.   

QUE PENA! Fran´s Café, 
ponto de encontro para negó-
cios entre empresários, e ba-
te-papo para muitas madames 
rio-pretenses, que funcionou 
por 15 anos, na Redentora, 
anuncia encerramento das 
atividades.  

PAULO BOTTURA Filho, ci-
rurgião dentista, e Lidiani mais 
os fi lhos gêmeos, passaram 
o fi nal de semana passean-
do pelos lugares turisticos e 
revendo familiares em São 
Paulo.

SETEMBRO amarelo, mês 
Mundial de prevenção ao 
Suícidio.

CRIANÇA ESPERANÇA, 
uma das mais duradoras 
campanhas de doações para 
projetos voltados à crianças, 
adolescentes e jovens do 
país, poderá ser repetida em 
outros países. México e Ango-
la já demonstraram interesse. 
Membros do planejamento 
estratégico da Unesco solicita-
ram detalhamento da iniciativa 
brasileira, feita em parceria 
com a Globo. 

O EMPRESÁRIO Alaércio 
Bellon, no comando da loja 
BIOAGE Rio Preto, manda 
avisar que neste sábado, dia 
4 de setembro, das 9h às 
18 horas, acontecerá Curso 
Dermaplaning, uma oportu-
nidade de aprender um novo 
diferencial para se destacar 
no mercado. Dani Bastos é 
esteticista, fi sioterapeuta, es-
pecializada em docência do 
ensino superior, fi sioterapia, 
dermatofuncional é quem 
ministra o curso. Certifi cado 
de conclusão do curso. Mais 
detalhes: (17) 3233-4888.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Línguas presas
O isolamento social imposto pela pandemia 
deixou crianças em fase de desenvolvimento 
da fala longe do convívio escolar, de encontros 
familiares, amigos e experiência de lazer. E 
suas possibilidades de se expressar foram 
minguando. A observação é do Conselho Federal 
de Fonoaudiologia, que começou a notar atrasos 
no desenvolvimento da fala das crianças.

Tel. (17) 3233-4888

Inauguração
Rafael Almeida, da Natos Multi, grupo responsável pela gestão 
de incorporação do empreendimento, recepciona o governador 
Joao Doria, uma das autoridades confirmadas para a inauguração 
do Solar das Águas Park Resort, em Olímpia, nesta quinta-feira, 
dia 02 de setembro. O evento, para convidados, contará com a 
participação de outras personalidades políticas, como o deputado 
federal Geninho Zuliani (DEM) - responsável pela articulação para 
a presença do governador - e o secretário estadual de Turismo, 
Vinicius Lummertz. A cerimônia marca entrega deste que será o 
maior resort do Brasil.

DiáriodoBob
O apito do juiz. Com o jogo ainda em andamento, mas, 

sem o apito final do arbitro, o presidente em exercício do Rio 
Preto Esporte Clube, o ex-político, José Eduardo Rodrigues, 
tenta a todo custo retardar o julgamento do processo que deve 
retirá-lo do cargo (?) que ocupa, segundo seus opositores, 
irregularmente há mais de dois anos . Com direito a defesa, 
o prócer do Glorioso, ingressou na última semana, com um 
pedido requerendo que o juiz Lincoln Augusto Casconi, da 5ª 
Vara Cível, fosse afastado do caso pelo Tribunal de Justiça. Foi 
o segundo pedido idêntico de Rodrigues e pela segunda vez ele 
foi advertido. Casconini se defende no TJ e pede que o Tribu-
nal o condene por litigância de má-fé. Rodrigues responde na 
Justiça por ter feito uma eleição fraudulenta (?) em dezembro 
de 2018 e se mantém no cargo desde então, amparado numa 
liminar. Como o jogo aqui é aberto, Zé Eduardo tem o direito de 
retorquir ou contravir lá e aqui! Questão de ordem. Trabalhar 
e alimentar são duas das premências para manter a ARPROM 
e seus alunos em pé. Foi para dar uma mão nestas duas ne-
cessidades de momento que a direção da entidade, hoje sob 
o comando de Dr. Waldemar Brentan (presidente) e Dr. Paulo 
Humberto Borges (vice-presidente), recebeu ontem com “con-
tinência”, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Roberto. A 
luta continua! Preparado para a 3ª dose. O governador João 
Doria já anunciou o calendário de dose adicional de vacinas 
contra COVID-19 nos idosos e adultos imunossuprimidos, que 
começam a receber o imunizante na próxima segunda-feira. Ao 
todo, 7,2 milhões de pessoas poderão ter a dose de reforço 
no decorrer da campanha, sendo 1 milhão destes alcançados 
já nesta primeira fase que vai até 10 de outubro. Como estou 
incluído nesta faixa já preparei o braço pra mais uma picada. 
Aventuras autoritárias. O Brasil terá eleições e seus resulta-
dos serão respeitados. A sociedade brasileira é garantidora da 
Constituição e não aceitará aventuras autoritárias”. Mais de 
200 empresários, economistas e intelectuais, alguns de Rio 
Preto com prestigio nacional, também subscreveram o manifesto 
de apoio ao processo eleitoral brasileiro. Quem avisa amigo 
é. Meteorologistas de plantão mandam avisar que na Avenida 
Alberto Andaló a temperatura não chegara nunca mais a ZERO 
GRAU. A mudança climática pode ser como um uma brasa no 
fogão. Setembro pode até passar, mas de dezembro não 
passara porque já foi anunciado que vai ter REVEILLON lá. Apito 
final. “God Bless America” (Deus Salve o América) um time 
que não tem mais torcida e nem time para ganhar em casa do 
Taquaritinga. Perdeu ontem de 3 a 1. Ponto e basta!

É mas pode não ser
Depois de amanhã a TV Globo começa a fazer 
sua troca-troca de apresentadores. Marcos Mion 
estreará aos sábados na frente do Caldeirão 
e Luciano Huck assume o horário deixado por 
Fausto Silva no domingo. Por enquanto, é tudo 
provisório. Os dois apresentadores  já foram 
avisados que a permanência, principalmente 
Mion, à frente dos programas dependerá do 
desempenho e da audiência. Se forem bem 
deverão  ficar onde estão, caso contrário, 
novas mudanças poderão acontecer na grade 
de programação do ano que vem, que já está 
sendo estudada.

Pura curiosidade
Esta coluna também gosta de descobrir noticias 
de pouco interesse, mas que acabam sendo 
comentadas na sala de café do poder legislativo. 
Novo estudo do IBGE revela que homens pretos 
ou pardos costumam ter mais filhos e viram pais 
mais cedo, na comparação com o restante da 
população. A mesma lógica também vale para 
quem tem pouco estudo ou está nas menores 
fatias de renda. Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

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)

Bodega Km 06
Vicinal de Schmitt
A empresária Elisangela Rocha, já 
está recebendo sua clientela no seu 
novo espaço Bodega Km 06 – Empório 
& Hortifruti, onde você encontra 
uma variedade de produtos, doces, 
massas artesanais, pão de queijo, 
temperos naturais, vinhos, queijos, 
frutas, legumes, etc... No mesmo local, 
um bonito Espaço Café com muitas 
delícias! Lanches de pernil, costela e 
frango com catupiry.  Bodega Km 06, 
na vicinal para Eng. Schmitt. Horários 
de funcionamento: de segunda a sexta-
feira, das 08h às 19h, sábado, das 08h 
às 18h, e domingo, das 08h às 13 
horas. Um lugar super aconchegante. 
Vale à pena conhecer!      

C/ Luizinho BUENO 

A empresária da moda, Greice Grassi 
e Júnior Pavanelli em coquetel para 
clientes na loja Lis, Redentora. Foto 

Arnaldo Mussi

A empresária e pecuarista, Carina 
Ayres e o fi lho João Pedro, em edição 

especial da Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos, sábado passado   

VICINAL DE SCHMITT
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Editais de
PROCLAMAS

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. DAGOBERTO WILLIAM CALIXTRO e AMANDA 
CRISTINA GONÇALVES, sendo ELE fi lho de DULCINEI DE 
CÁSSIA CALIXTRO e ELA fi lha de ANISIO PEDRO GON-
ÇALVES e de ANDREIA CRISTINA RIBEIRO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 01/09/2021.

Realidade Jovem volta a 
campo após sofrer goleada

O Realidade Jovem en-
tra em campo nes-
ta quinta-feira (2) 

tentando deixar para trás a 
goleada sofrida contra o Pal-
meiras na última rodada do 
Campeonato Paulista quando o 
time rio-pretense foi superado 
por sete a zero. O duelo dessa 
vez será contra o Red Bull 
Bragantino.

Esse será o segundo jogo 
em casa do time de Chicão 
Reguera, tendo vencido o an-
terior por um a zero contra a 
Portuguesa no Teixeirão. Des-
sa vez, o estádio do América 
estará recebendo uma partida 
da equipe Sub-20 e o Reali-
dade vai atuar no Campo 2 do 
Distrito Industrial. A tendência 
é que o local siga sendo a casa 
do Realidade Jovem nos jogos 
restantes do Paulistão.

Para o duelo, o Realidade 
terá a volta de Pikena, que 
estava lesionada. Já a meia 
Suzana e a lateral-esquerda 
Letícia são dúvidas para o jogo. 
“Estamos pecando muito por 
falta de experiência. Muitas 
das nossas meninas estão 
competindo agora no Paulista 
e isso acaba pesando no início. 

Mas confio no nosso time e 
aos poucos vamos engrenar. 
É batalhar para conseguirmos 
somar pontos e classificar entre 
as melhores. O foco é também 
conquistar uma classificação 
esse ano para a disputa do 
Brasileiro de 2022”, afirmou 
a dirigente do time, Doroteia 
Reguera.

“Ainda temos algumas dú-
vidas para o jogo, mas quem 
entrar tem consciência que 
precisamos vencer e somar 
pontos. O time está bem com-
prometido”, afirmou Chicão.

Com quatro pontos na tabe-
la, a equipe rio-pretense ocupa 
atualmente a 8ª posição. O 
jogo será um confronto direto, 
já que o Massa Bruta tem a 
mesma pontuação e está uma 
posição acima por conta do 
saldo de gols. Na última rodada 
o Bragantino empatou em casa 
com o Santos por um a um.

Com 12 times na compe-
tição, o regulamento prevê 
que os quatro melhores times 
se classificam para a semifi-
nal, disputada em sistema de 
mata-mata. As equipes que 
ficarem entre o 5º e 8º lugar 
também disputam uma fase 
eliminatória valendo o título da 
Copa Paulista.

Vinicius LIMA 

HOJE

Gustavo BOTTINI

DESTAQUE
Atleta de Rio Preto conquista quatro 

medalhas em torneio de jiu-jitsu

O atleta faixa-preta Leonar-
do Gonçalves, 27 anos, que 
representa a academia Gracie 
Barra em Rio Preto, conquistou 
no último fim de semana quatro 
medalhas de ouro no torneio 
internacional da Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo 
(CBJJE). A competição foi reali-
zada em São Paulo.

Gonçalves disputou na cate-
goria faixa-preta adulto super pe-
sado (até 100 kg) e na absoluto 
(que reúne todos os pesos) nas 
modalidades sem kimono e com 
kimono (Gi e No-Gi). No mês de 
julho, o atleta de Rio Preto já 
tinha conquistado outras qua-
tro medalhas no Campeonato 

Brasileiro da CBJJE nas mesmas 
categorias.

“Me sinto realizado de ter 
conquistado essas medalhas. 
Vem trabalhando forte desde 
que me lesionei e me dediquei 
bastante aos treinos neste perí-
odo da pandemia, então fico feliz 
de estar resultado”, comentou 
Leonardo, que também é profes-
sor na Gracie Barra na Avenida 
Murchid Homsi.

Nascido em São Paulo, Gon-
çalves voltou a morar em Rio 
Preto há pouco mais de um 
ano. Ele pratica jiu-jitsu desde 
a adolescência e acredita que a 
modalidade contempla a todos 
os públicos. “O mais importante 
é ter foco e força de vontade”, 
comentou o atleta.

Vinicius LIMA 

REALIDADE JOVEM X RED BULL BRAGANTINO
CAMPEONATO PAULISTA FEMININO
DIA: 02/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: CAMPO 2 DO DISTRITO INDUSTRIAL (RIO PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO PLAY, YOUTUBE E ELEVEN

Ficha técnica

NA BEZINHA

América sofre quarta 
derrota e aumenta crise

A crise no América 
parece não ter fim 
na Segunda Divi-
são do Campeonato 

Paulista (Bezinha). O Rubro 
sofreu nesta quarta-feira (1) a 
sua quarta derrota em quatro 
jogos na competição. Dessa 
vez, o algoz foi o líder invicto 
Taquaritinga, que fez três a um 
no Teixeirão, deixando o time 
rio-pretense não só com a pior 
campanha do grupo como de 
todo o campeonato.

O primeiro tempo foi de 
poucas chances de gol para 
ambos os times. O Taquaritinga 
conseguiu ter uma chegada pe-
rigosa apenas aos 19 minutos, 
com Lucas Lima recebendo na 

entrada da área e finalizando 
para a defesa de Giovani, que 
mandou para escanteio. Já o 
América, na chance que teve, 
fez o gol. Cristoffer recebeu na 
direita aos 44 minutos e cortou 
para meio antes de chutar. A 
finalização saiu mascada e Caio 
completou de cabeça para fazer 
um a zero.

Na volta do intervalo, o Ru-
bro parecia ter a proposta de 
tentar segurar a vitória e supor-
tou bem nos minutos iniciais. 
Porém, a equipe acabou sofren-
do um apagão e levou três gols 
em menos dez minutos.

O primeiro foi aos 19 mi-
nutos, com Thiaguinho rece-
bendo um cruzamento rasteiro 
da direita e mandando para o 
funda da rede. Três minutos 
depois, Vitor Frezza recebeu 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

um bom passe e saiu na cara 
do goleiro para virar a partida. 
Já aos 27 minutos, Mosquito 
aproveitou o contra-ataque dos 
visitantes para arrancar sozinho 
com a bola e chutar forte para 
marcar o terceiro. A partir dai, 
o América não teve forças para 

reagir e o resultado seguiu em 
três a um.

O Rubro faz o seu último jogo 
no primeiro turno no próximo 
domingo (5) contra o Fernandó-
polis fora de casa. Já o Taqua-
ritinga recebe a Matonense em 
casa no mesmo dia.
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EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 23/2021 
CONTRATO Nº 06/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021 
Contratada: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA – EPP 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado conforme demanda de água mineral 
para o consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml. 
Vigência: 22 de agosto de 2021 a 21 de agosto de 2022. 
Data da assinatura: 19 de agosto de 2021.  
Valor Global: R$ 17.124,00 (dezessete mil, cento e vinte e quatro reais). 
Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2021. VER. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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RESOLUÇÃO Nº 1.264 
De 01 de setembro de 2021 

 
Modifica o art. 1 da Resolução nº 
1.193, de 07 de junho de 2017, que 
dispõe sobre a instituição do título 
de Empresa Amiga dos Animais no 
Município de São José do Rio Preto. 

 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 
seguinte Resolução:  

 
  Art. 1º O art. 1 da Resolução n° 1.193, de 07 de junho de 2017, que 
dispõe sobre a instituição do título “Empresa Amiga dos Animais” no 
Município de São José do Rio Preto, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  
 
 “Art. 1º  Fica instituído o título de “Empresa Amiga dos Animais” 
para empresas  privadas que realizam atividades em São José do Rio 
Preto visando à defesa, à  proteção e ao bem-estar animal.” (NR) 
 
 Art.  2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
  Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
   01 de setembro de 2021. 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 015/2021 
Aprovado em 31/08/2021, na 32ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
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  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

Autoria da propositura:  
Ver.ª Cláudia De Giuli 

anl/ 
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de 200 ml. 
Vigência: 22 de agosto de 2021 a 21 de agosto de 2022. 
Data da assinatura: 19 de agosto de 2021.  
Valor Global: R$ 17.124,00 (dezessete mil, cento e vinte e quatro reais). 
Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 20 de agosto de 2021. VER. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.328/2021 
De 01 de setembro de 2021 

 
Outorga o Título de 
Reconhecimento Público ao 
Senhor Dr. Jose Luis Crivellin. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 

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

promulgo o seguinte Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Reconhecimento Público ao 
Senhor Dr. Jose Luis Crivellin pelos inestimáveis serviços prestados à 
comunidade local.  

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

entregue em Sessão Solene na Câmara Municipal, em data escolhida 
em comum acordo entre o homenageado, o autor da propositura e a 
Presidência da Câmara.  

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente 

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

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

publicação.  
 
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

01 de setembro de 2021. 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2021 
Aprovado em 31/08/2021, na 32ª Sessão Ordinária (votação secreta). 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
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e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Jorge Gimenez Berruezo 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Vereador Julio Donizete 

anl/ 

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

 

Resolução 005/2021 

Considerando a aprovação da Resolução 01/2021 pelo colegiado, que instituiu o 

Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência; 

Considerando a necessidade de prover as nomeações; 

 

A Presidente do CMDCA, no uso de suas 

atribuições legais; 

R E S O L V E: 

Dispor sobre a nomeação e composição do Comitê Gestão de 

Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, nos termos 

que segue. 

Art. 1º. Ficam nomeados para assumir as funções no comitê, os seguintes membros: 

I. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

a. Titular: Michele Aparecida Nicoletti  

b. Suplente: Kelly Cristina Barril Drudi  

 

II. CONSELHO TUTELAR 

a. Titular: Kédima Rodrigues de Andrade 

b. Suplente: Ana Beatriz Lira Ribeiro 

 

 

III. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

a. Titular: Lenise Fernanda da Silva 

b. Suplente: Vera Lúcia Trevizan Pereira 

 

IV. EDUCAÇÃO  

a. Titular: Irani Maria Bertoldo 

b. Suplente: Denise Fernanda de Aguiar  

 

V. SAÚDE 

a. Titular: Eunice Aparecida Franco de Souza 

b. Suplente: Maria Alice Ferreira 

Art. 2º. Assumem como integrantes convidados para acompanhamento, apoio e 

execução das ações do comitê, conforme segue: 

I. SEGURANÇA PÚBLICA (CIVIL) 

a. Titular: Jonathan Marcondes Stopa (Delegado de Polícia) 

b. Suplente: Gisele Miranda Martins Almeida (Escrivã de Polícia) 

 

II. SEGURANÇA PÚBLICA (MILITAR) 

a. Milton do Amaral Filho (Sargento da Polícia Militar) 

Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Bady Bassitt, 01 de setembro de 2021 

 
Kelly Cristina Braga do Carmo 

Presidente do CMDCA 

 

 
Resolução 006/2021 

A Presidente do CMDCA, no uso de suas 

atribuições legais; 

R E S O L V E: 

Dispor sobre a renovação do Certificado de Capitação de Recurso, 

nos termos que segue. 

 

 

Art. 1º. Fica renovado por mais 12 meses, o certificado de capitação de recurso, emitido 

em favor da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto, CNPJ 

60.003.761/0001-29, para desenvolvimento do Projeto Acolher II, estimado no valor de 

R$ 792.255,00 (setecentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais). 

Art. 2º. O período do certificado compreende de 02 de setembro de 2021 a 31 de 

agosto de 2022. 

Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Bady Bassitt, 01 de setembro de 2021 

 
Kelly Cristina Braga do Carmo 

Presidente do CMDCA 
 
 
 

 

 

RESOLUÇÃO 04/2021 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BADY BASSITT, no 

uso de suas atribuições legais e por maioria absoluta 

de seus membros. 

Considerando o disposto no artigo 91 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no que tange ao registro de entidades 

não governamentais junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

Considerando o disposto na Resolução nº 164 do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, de 09 de abril de 2014, que dispõe 

sobre o registro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas 

não governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao 

adolescente e a educação profissional e dá outras providências. 

R E S O L V E: 

Dispor sobre os procedimentos para concessão ou 

renovação de registro de OSC’s de atendimento 

direito e indireto no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Bady 

Bassitt. 

 

Art. 1º. As OSC’s que atendam, planejem ou executem programas de garantia, proteção 

e/ou promoção de direitos para crianças e adolescentes, de forma direta ou 

indiretamente, deverão ser registradas no CMDCA. 

Art. 2º. Para obtenção ou renovação de registro, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

I. Ofício em papel timbrado da OSC, assinado pelo 

representante legal, dirigido à presidência do CMDCA, 

solicitando a concessão ou a renovação do registro; 

II. Estatuto Social registrado em Cartório; 

III. Ata de eleição da atual Diretoria da OSC registrada em 

cartório; 

IV. Atestados de Antecedentes Criminais, estadual e 

federal, dos membros da Diretoria; 

V. Certidão de regularidade do Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ); 

VI. Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipais (CND); 

VII. Plano de trabalho descritivo das atividades da OSC, em 

papel timbrado, com a assinatura do representante 

legal e o carimbo do CNPJ; 

§1º. No Estatuto Social de que trata o inciso II, deve constar 

obrigatoriamente em seu objeto social, o atendimento à criança e ao adolescente; 

§2º. O Estatuto Social deve estar em consonância com a 

legislação vigente, em especial com o Código Civil, e observar os princípios e 

diretrizes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

§3º. Para as OSC’s que possuem corpo diretivo em outro estado 

ou país, deve-se apresentar o Atestado de Antecedentes Criminais, previsto no 

inciso IV, equivalente à sua respectiva localidade. 

Art. 3º. O registro terá validade de 02 (dois) anos, para OSC’s que solicitarem a inscrição 

e de 04 (quatro) anos, para OSC’s que solicitarem a renovação, cabendo ao CMDCA 

reavaliar a concessão ou renovação mediante pedido à Comissão de Registro, 

oportunidade em que deverão ser apresentados os documentos previstos no art. 2º 

desta Resolução. 

Art. 4º. O pedido de renovação de registro deverá ser iniciado no prazo de 90 (noventa) 

dias anteriores à data de vencimento do registro em vigor. 

Art. 5º. O prazo para avaliação e apresentação de resposta à solicitação de renovação ou 

concessão de novo registro será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do 

protocolo do pedido. 

§1º. Caso haja pendências na documentação, necessidade 

de esclarecimentos e/ou adequações, a Comissão de Registro, transmitirá 

comunicado ao solicitante que terá um prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação de resposta e/ou documentos, sob pena de indeferimento sumario 

da solicitação. 

§2º. Poderão ser solicitadas, pela Comissão de Registros, visitas 

técnicas e/ou informações a outros órgãos fiscalizadores de serviços para crianças 

e adolescentes referente a entidade pleiteante do registro. 

§3º. A OSC’s que tiver indeferimento sumário decorrente de 

não cumprimento dos prazos descritos nesse artigo, poderá iniciar um novo 

pedido de registro. 
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§4º. O número de registro concedido à OSC’s será mantido, 

independente de alteração de programa ou do prazo para solicitação de 

renovação. 

Art. 6º. Tanto os pedidos de registro quanto os pedidos de renovação, serão analisados 

por ordem cronológica por protocolo com data, após o envio pela OSC’s de todos os 

documentos na forma prevista pelo artigo 2º desta Resolução. 

Art. 7º.  É dever das OSC’s que possuam registro no CMDCA, manter as informações 

atualizadas, direcionando à Presidência do CMDCA qualquer pedido de atualização nos 

respectivos registros. Para atualização cadastral do registro, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

I. Ofício dirigido ao Presidente do CMDCA especificando 

dados a serem atualizados; 

II. Cópia do registro do CMDCA em vigência; 

III. Estatuto Social registrado em cartório, atualizado, 

conforme novo código civil, em caso de alteração do 

endereço da sede, nome da entidade ou finalidades 

estatuárias.  

IV. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em caso 

de alteração do endereço da sede, nome da entidade 

ou CNAE. 

V. Cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria e 

os respectivos Atestados de Antecedentes Criminais, 

nos termos do Art. 2 º §3º, em caso de alteração da 

composição da diretoria; 

 

Art. 8º. Será negado o registro, bem como pedido de renovação, nos termos do disposto 

no artigo 91 do ECA. 

§1º. Poderão ser suspensos os registros, bem como pedidos de 

renovação de registro, que não se adequem as Resoluções ou Deliberações do 

CMDCA. 

§2º. Serão suspensos ou cassados, nos termos de decisão 

judicial, de registros, bem como pedidos de renovação, a partir da análise e 

manifestação da Comissão de Registro. 

Art. 9º. O CMDCA, comunicará o Conselho Tutelar e a autoridade judiciária da respectiva 

localidade. 

Art. 10. A Comissão de Registro será responsável pela análise dos pedidos solicitados 

seguindo os critérios definidos nesta Resolução e será composta pelos seguintes 

membros: 

I. Ana Maria Levada; 

II. Fabiana de Paula Souza Petean 

III. Daniela Fernanda de Almeida Pereira 

Art. 11. As OSC’s com registro em análise serão apreciadas a luz desta resolução. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

Bady Bassitt, 23 de agosto de 2021. 

 
Kelly Cristina Braga do Carmo 

Presidente 

 

 

Resolução 03/2021 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BADY BASSITT, no 

uso de suas atribuições legais e por maioria absoluta 

de seus membros; 

R E S O L V E: 

Dispor sobre a Autorização para Captação de Recursos Financeiros 

para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

com base no Art. 260 da Lei No 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Capítulo I 

Do Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros 

 

Art. 1º - O Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros através do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, tem a finalidade de 

autorizar a captação de recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, contribuindo para o 

financiamento de projetos nos regimes de atendimento de competência, que visem a 

promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, priorizados e 

aprovados pelo CMDCA. 

 

Art. 2º - A concessão do Certificado e autorização da liberação de recursos são de 

competência do CMDCA através de deliberação em plenária. O Certificado será 

nominativo em favor da OSC e fará referência ao nome do projeto aprovado, valor, 

percentual a ser retido e vigência da autorização. 

Art. 3º - A concessão do Certificado deverá ser requerida junto ao CMDCA, podendo cada 

OSC ter simultaneamente aprovados projetos desde que não disponham do mesmo 

objeto ou natureza de despesa. 

Art. 4° - O Certificado terá a validade de até 12 meses para captação de recursos, 

podendo a liberação e a utilização dos recursos ocorrer concomitante ao prazo de 

captação. 

Capítulo II 

Da inscrição e Tramitação do Projeto 

 

Art. 5° - Os projetos deverão ser apresentados por meio de protocolo junto a presidência 

do CMDCA. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São requisitos para a OSC protocolar projetos: 

I. Estar registrada e dispor de regularidade administrativa no CMDCA; 

II. Ter capacidade técnica comprovada do programa ou projeto para o qual 

solicita recursos; 

Art. 6° - O projeto será analisado pelo CMDCA, que pode a seu critério solicitar ao Poder 

Executivo Municipal, profissional com capacidade técnica para apoio e análise 

documental, sendo respeitada a ordem de protocolo e avaliado em sessão plenária em 

até 60 dias a partir do protocolo. 

 

 

Capítulo III 

Da Aprovação Dos Projetos 

Art. 7º - A aprovação do projeto dependerá de sua relevância em favor de crianças e 

adolescentes e deverá estar de acordo com as políticas priorizadas pelo CMDCA nos 

termos do art. 1º, não podendo haver sobreposição de benefícios. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se aprovado, será emitido o Certificado de 

Autorização para Captação de Recursos Financeiros e assinado pelo 

Presidente do CMDCA. 

Art. 8º - Na área da saúde não serão aceitos projetos finalísticos com recursos previstos 

no SUS, exceto se houver aumento das metas. 

Art. 9º - Não serão aceitos projetos cujas despesas incluam remuneração da diretoria de 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPS ou Organizações Sociais 

de Saúde. 

Capítulo IV 

Da Captação De Recursos 

 

Art. 10 - Os recursos captados serão depositados pelo contribuinte diretamente na conta 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme legislação 

vigente. 

 

 

 

Capítulo V 

Da liberação do repasse 

 

Art. 11 - A OSC deverá requerer o repasse dos valores captados, indicando o projeto no 

qual serão utilizados, apresentando Solicitação de Liberação de Recursos. 

Art. 12 - A OSC apresentará relatório detalhado do andamento do projeto a cada 3 meses 

a partir da aprovação e um Relatório Final no encerramento do projeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Para os projetos que estão em execução com 

recursos do FMDCA, deverão apresentar os relatórios definidos no Art. 12, 

conforme a fase de execução a que está atravessando. 

Art. 13 - A liberação do repasse será de acordo com o cronograma de desembolso 

previsto no projeto e está condicionada às normas estabelecidas pelo Município de Bady 

Bassitt, que firmará o repasse através de instrumento jurídico próprio a ser definido de 

acordo com a demanda do projeto aprovado. 

Capítulo VI 

Do Repasse Dos Recursos 

 

Art. 14 - Será repassado para a OSC os recursos captados no total de 95%, sendo retido 

o percentual de 5%, a ser definido de acordo com o projeto e natureza de despesa.  

Art. 15 - Os valores captados acima do previsto no Certificado ou fora do prazo de 

validade do referido Certificado poderão ser utilizados pela OSC nos projetos já inscritos 

mediante justificativa de utilização dos recursos, ou em novo projeto a ser apresentado, 

devidamente aprovados em plenária do CMDCA. 

 

Capítulo VII 

Da Utilização Dos Recursos 

 

Art. 16 - Os recursos do FMDCA oriundos desta Resolução serão aplicados nos programas 

priorizados e deliberados pelo CMDCA. 

Capítulo VIII 

Do Acompanhamento Dos Projetos 

 

Art. 17 - O CMDCA fará o monitoramento das etapas do projeto por meio de 

comprovação documental, de visitas no local de execução e de outros procedimentos de 

avaliação do projeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Ao final da execução do projeto, a OSC deverá providenciar 

uma Placa de Identificação, a ser fixada em local visível ao público, contendo os 

dizeres: 

Este Projeto/Equipamento foi financiado com 

Recursos do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Bady Bassitt. 

Art. 18 – O CMDCA expedirá relatório trimestral sobre o montante de recursos captados 

e repassados às OSC. 

Capítulo IX 

Disposições Gerais E Transitórias 

 

Art. 19 - Os Certificados em vigor terão seus prazos de captação respeitados. 

 

Art. 20 - Os projetos e pedidos de renovação protocolados até a publicação desta 

Resolução e ainda não aprovados, serão apreciados à luz desta Resolução. 

Art. 21 - Os projetos e pedidos de renovação protocolados após a publicação desta 

Resolução passaram a obedecer a esta resolução. 

Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário ou anteriormente vigentes. 

Art. 23 – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 

Município de Bady Bassitt. 

SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BADY BASSITT. 

 

Bady Bassitt, 23 de agosto de 2021 

 

 

Kelly Cristina Braga do Carmo 
Presidente do CMDCA 

 

Editais de
CONVOCAÇÃO
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 AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 14/2021
         RETIFICAÇÃO DATA DA LICITAÇÃO
Processo SPDOC nº 3629079/2019
Processo original nº266/17ICEM
Convite nº 014/2021.
O Centro de Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” 
de Icém, através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Convite, que será regida 
pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com as seguintes 
características: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORMA 
DO PISO DOS BANHEIROS DAS CELAS DO CENTRO DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO" 
DE ICÉM

 Sessão Pública: às 09h00min 
 Horário e Local: dia 14/09/2021 na sede do Centro de 
Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, à 
Rodovia BR 153, Km 13, s/n – Zona Rural – CEP. 15460-000 
– Icém/SP.
Cópias do edital poderão ser obtidas através do e-mail 
adm@cdpicem.sap.sp.gov.br ou ainda, na sede desta Unida-
de Prisional,
Telefone (17) 3282-8402 – ramal 202
Republicado por alteração na data da sessão.

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  - Tel: 

(17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
WILLIAN ACENCIO PEREIRA e ALEXANDRA MARTINS 
MOREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro me-
cânico, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no 
dia 05 de dezembro de 1988, fi lho de CARLOS ALBERTO 
ALVES PEREIRA e de ROSANGELA ACENCIO PEREIRA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de janeiro de 1992, 
fi lha de CARMO ALEX ANDER MOREIRA e de LUCIMARA 
MARTINS MOREIRA. 
GABRIEL JOSÉ DOMINGUES DE ARAUJO e NYKOLLE 
MALONE. Ele, de nacionalidade brasileira, desenvolvedor 
de software, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de fevereiro de 1992, fi lho de JOSÉ GOMES DE 
ARAUJO JUNIOR e de VERA MÁRCIA DOMINGUES DE 
ARAUJO. Ela, de nacionalidade brasileira, desenvolvedora 
de software, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 06 de abril de 1993, fi lha de PEDRO REIS MALONE e 
de CÍNTIA MARIA RODRIGUES FIGUEREDO. 
NEMER PASCHOAL FIORAVANTE JUNIOR e JULIANA 
ZANCANELLA. Ele, de nacionalidade brasileira, economiá-
rio, divorciado, nascido em Andradina, SP, no dia 05 de mar-
ço de 1977, fi lho de NEMER PASCHOAL FIORAVANTE e de 
MARIA ANTONIA PELAES FIORAVANTE. Ela, de naciona-
lidade brasileira, fi sioterapeuta, divorciada, nascida em Ilha 
Solteira, SP, no dia 05 de abril de 1977, fi lha de JOSÉ ZAN-
CANELLA e de CRISTINA ETSUCA ODA ZANCANELLA. 
FERNANDA CRISTINA ZANETTI e HELAINE MENEZES 
MARICAUA. Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária 
pública, solteira, nascida em Santa Maria da Vitória, BA, no 
dia 18 de fevereiro de 1988, fi lha de REYNALDO ANTONIO 
ZANETTI e de CELIA MARISA DE CAMPOS TORRES ZA-
NETTI. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de loja, 
solteira, nascida em Manaus, AM, no dia 20 de dezembro de 
1988, fi lha de JOÃO SEBASTIÃO MARICAUA e de ESME-
RALDA MENEZES DE FREITAS. 
ADENILSON SEVERO DA SILVA e AMANDA KÉSIA MA-
RINHO ALMEIDA. Ele, de nacionalidade brasileira, agente 
de bagagens, solteiro, nascido em Pacajá, PA, no dia 14 de 
março de 1994, fi lho de ROMARIO MOREIRA DA SILVA e 
de DEUSIRENE SEVERO DE SOUSA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em São 
Luís, MA, no dia 22 de março de 1999, fi lha de CARLOS 
WALKYSON SILVA ALMEIDA e de KATIANE GUIMARÃES 
MARINHO. 
MURILO XAVIER CARNIELI e JULIANE PLAZA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, açougueiro, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de agosto de 
1996, fi lho de JOSÉ MARCOS CARNIELI e de CLEIDINEIA 
TORRES XAVIER CARNIELI. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, empresária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 07 de maio de 1996, fi lha de ELTON FERREIRA 
DA SILVA e de ELIANDRA CRISTINA BARBERO PLAZA DA 
SILVA. 
VÍTOR HUGO NUNES LISBÔA e NAIARA LOVO LOBAN-
CO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro de softwa-
re, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
16 de julho de 1992, fi lho de FRANCISCO CARLOS LISBÔA 
e de RITA NUNES DA SILVA LISBÔA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, funcionária pública, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 22 de janeiro de 1993, fi lha de 
MARCOS VIEIRA LOBANCO e de LUCILENA LOVO LO-
BANCO. 
ALLAN HEBERT BENEDITO DOS SANTOS e YULLI SILVA 
DIAS. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, solteiro, 
nascido em Votuporanga, SP, no dia 23 de março de 1992, 
fi lho de JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS e de MARIA APA-
RECIDA GONÇALVES DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista fi nanceiro, solteira, nascida em Campi-
nas, SP, no dia 16 de outubro de 1992, fi lha de CICERO 
DIONIZIO DIAS e de MARIA BENEDITA DA SILVA. 
MARCELO PEREIRA VERDI e MARIA BEATRIZ MARIA-
NI FLEURY. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 
de setembro de 1984, fi lho de WALMYR ANTONIO VERDI 
e de MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA VERDI. Ela, 
de nacionalidade brasileira, supervisora, solteira, nascida 
em Três Lagoas, MS, no dia 24 de janeiro de 1994, fi lha de 
FABIO MARMO FLEURY e de FLAVIA MARZABAL MARIA-
NI FLEURY. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 01 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 12/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ZANIN SUPERMERCADO EIRELI
CNPJ nº 52.431.483/0001-82
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto o 
equilíbrio econômico-fi nanceiro ao Contrato Administrativo 
nº 12/2021 de aquisição de cestas básicas destinadas às 
famílias carentes do município, referente ao procedimento 
licitatório 07/2021, Pregão Presencial nº 02/2021.
VIGÊNCIA: 31/12/2021
VALOR READEQUADO POR CESTA BASICA: R$80,38 
(oitenta reais e trinta e oito centavos)
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato 
a que se refere o presente Termo Aditivo e reger-se-á pela 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Faz 
parte integrante deste Contrato, o Processo Administrativo nº 
07/2021 correspondente ao Pregão Presencial nº 02/2021. 
Monte Aprazível, 31 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
1ª VARA CÍVEL
Rua Abdo Muanis, nº 991, 9º andar, Nova Redentora - CEP 15090-140,
Fone: (17) 3233-7002, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopreto1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1033915-12.2021.8.26.0576
Classe: Assunto: Recuperação Judicial - Concurso de Credores
Requerente: Ventura Biomédica Ltda e outro
Tipo Completo da
Parte Passiva Principal
<< Informação
indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

EDITAL DE PUBLICAÇÃO – ARTIGO 52, § 1º DA LEI 11.101/05. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro de São José do Rio preto, Estado de São Paulo,
Dr(a). RICARDO DE CARVALHO LORGA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, em especial aos credores,
que por este Juízo e Cartório, correm os termos da ação de Recuperação Judicial n.
1033915-12.2021.8.26.0576, ajuizada por VENTURA BIOMÉDICA LTDA., pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF nº 57.182.230/0001-36, com sede na
Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1100 – Chácara Municipal, nesta cidade de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 150.901-90, com contrato social
devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE 35207333083 e MASET ENTERPRISE
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 20.010.561/0001-89, com sede na Avenida Francisco das Chagas
Oliveira, 1100 – Chácara Municipal, nesta cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo, CEP 150.901-90, representadas na forma de seu contrato social pelo Sócio
Administrador ANGELO LUIZ MASET, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.849.27-68, portador da CI-RG nº 6.989-234-
9. Os requerentes em petição inicial alegam resumidamente que A VENTURA
BIOMÉDICA LTDA, localizada no município de São José do Rio Preto/SP, foi fundada
em 1987 e atua na fabricação e comercialização de produtos voltados à área de
hidrocefalia, atendendo principalmente a população carente do SUS. Mesmo com tamanho
esforço e empenho chegou-se ao crítico momento atual, com dívidas impedem de honrar
seus compromissos, motivo pelo qual socorreram ao presente pedido de recuperacional.
Com o agravamento da crise, em 2016, intensificado pela paralisação de suas atividades
pelo período de seis meses, desencadeou-se o corte das linhas de crédito existentes e
diversas outras dificuldades, em paralelo com advento da crise instalada em 2020 pelo
advento da pandemia do Covid-19, prejudicando a continuidade das atividades,
justificando a necessidade do ajuizamento do processo de Recuperação Judicial. Ao final
requerem o deferimento do processamento da recuperação para adimplir as dívidas e
continuar a exercer as atividades. FAZ SABER, também, que por despacho proferido em
28/07/2021, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial das requerentes, vez
que o pedido foi instruído com prova do atendimento aos requisitos do art.48 e com os
documentos relacionados no art.51, ambos da lei 11.101/05, com o seguinte teor: 1-
Petição e documentos de f. 882/894: recebo como aditamento da inicial.2- Diante das
dificuldades financeiras alegadas e com fundamento no art.98, §6º do CPC, defiro o
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pedido de parcelamento da taxa judiciária em 10 vezes, devendo a primeira parcela ser
paga até o próximo dia 5 de agosto e as demais, até o dia 5 dos meses subsequentes, sob
pena de extinção da ação.3- Presentes, ao menos num exame formal, os requisitos legais,
com fundamento no art. 52 da Lei nº 11.101/05 (LRF), DEFIRO o processamento da
recuperação judicial de VENTURA BIOMÉDICA LTDA.,CNPJ 57.182.230/0001-36,
com sede na Av. Francisco das Chagas Oliveira, no. 1.100, Chácara Municipal, São José
do Rio Preto – SP e MASET ENTERPRISE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI,CNPJ20.010.561/0001-89, com sede na Av. Francisco das Chagas Oliveira, no.
1.100,Chácara Municipal, São José do Rio Preto – SP. DETERMINO O SEGUINTE:4- A
nomeação, como Administrador Judicial, do Dr. RODRIGO VIEIRACLARA, brasileiro,
solteiro, advogado, OAB/SP 415.047, com endereço profissional à rua Marechal Deodoro
das Fonseca, no. 4.004, Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto -SP, CEP 15014-060, e-
mailrvieiraclara@gmail.com, para os fins do artigo 22 da LRF, devendo ser intimado para,
em 48 horas, assinar termo de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e
assumir todas as responsabilidades a ele inerentes(art. 33), sob pena de substituição (art.
34).O Administrador Judicial nomeado deverá apresentar sua proposta de honorários em
15 dias.5- O Administrador Judicial deverá dedicar especial atenção à fiscalização das
atividades das devedoras, o que também se estende ao período anterior à data do pedido, a
fim de se apurar eventual conduta dos sócios e administradores que possam culposa ou
dolosamente ter contribuído para a crise. Deverá ser averiguada a eventual retirada de
quem foi sócio da pessoa jurídica. Deverão ser apuradas as movimentações financeiras e
os negócios entre partes relacionadas de modo a proporcionar aos credores amplas e
precisas informações sobre as Recuperandas. Todos os relatórios mensais das atividades
das Recuperandas deverão ser apresentados nestes autos, para acesso mais fácil pelos
credores, sem necessidade de consulta a incidentes. O primeiro relatório mensal,
retratando a situação atual das Recuperandas, deverá ser apresentado em 15 dias. 6-
Determino às Recuperandas a apresentação de contas até o último dia útil de cada mês,
sob pena de destituição dos seus controladores e administradores.Todas as contas mensais
deverão ser protocoladas diretamente nos autos principais. Sem prejuízo, às Recuperandas
caberá entregar mensalmente ao Administrador Judicial os documentos por ele solicitados
e, ainda, extratos de movimentação de todas as suas contas bancárias e documentos de
recolhimento de impostos e encargos sociais, bem como demais verbas trabalhistas a fim
de que possam ser fiscalizadas as atividades de forma adequada e verificada eventual
ocorrência de hipótese prevista no art. 64 da LRF.7- Suspendo as ações e execuções contra
as Recuperandas e o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os autos
nos juízos onde se processam, ressalvadas as disposições dos §§ 1º, 2º e 7º do artigo 6º e
§§ 3º e 4º do artigo 49 e do artigo 52, III da LRF. Caberá às Recuperandas a comunicação
da suspensão aos juízos competentes.8- Comuniquem as Recuperandas a presente decisão
às Fazendas Públicas da União, Estados e Municípios, e às Juntas Comerciais onde têm
estabelecimentos, apresentando, para esse fim, cópia desta decisão, assinada digitalmente,
comprovando nos autos o protocolo em 20 dias.9- Expeça-se edital, na forma do § 1º do
artigo 52 da LRF, com o prazo de 15 dias para habilitações ou divergências, que deverão
ser apresentadas ao Administrador Judicial exclusivamente no e-mail
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rvieiraclara@gmail.com, que deverá constar do edital. Concedo prazo de 48 horas para as
Recuperandas apresentarem a minuta do edital, em arquivo eletrônico. Caberá à serventia
calcular o valor a ser recolhido para publicação do edital, intimando, por telefone, o
advogado da recuperanda para recolhimento em 24 horas, bem como para providenciar a
publicação do edital em jornal de grande circulação na mesma data em que publicado no
DJe. Nas correspondências enviadas aos credores, deverá o Administrador Judicial
solicitar a indicação de conta bancária, destinada ao recebimento de valores que forem
assumidos como devidos nos termos do plano de recuperação, caso aprovado, evitando-se
a realização de pagamentos por meio de depósito em conta judicial.10- Os prazos
processuais serão contados em dias corridos e não em dias úteis, nos termos do decidido
pelo E. STJ, no REsp nº 1.699.528.11- Publicada a relação de credores apresentada pelo
Administrador Judicial (LRF, art. 7º, §2º), eventual impugnação e/ou habilitação
retardatária deverá ser interposta por peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao
processo principal, nos termos do Comunicado CG nº 219/2018, e não deverão ser
juntados nos autos principais (LRF, art. 8º, parágrafo único). 12- A experiência tem
demonstrado que a permanência do devedor em estado de recuperação por dois anos gera
vários entraves, quer sob o aspecto financeiro, quer sob o aspecto negocial. Além de
gastos com assessores financeiros, advogados e pessoas que devem estar à disposição do
Administrador Judicial para prestar informações sobre as atividades, o devedor tem
restrição de acesso ao crédito, pois as instituições financeiras são obrigadas a adotar
provisões mais conservadoras nas operações com os devedores em recuperação e os
demais agentes econômicos sentem-se inseguros em contratar com quem está no regime
de recuperação judicial. Ao empresário que aprovou o plano de recuperação é mais
vantajoso estar livre de tais entraves, podendo dedicar-se à retomada de sua atividade e ao
cumprimento do plano. Por outro lado, não haverá prejuízo aos credores que, mesmo
depois da sentença de encerramento da recuperação, a qualquer tempo, poderão requerer a
falência ou a execução do título, em caso de descumprimento das obrigações. À fase
inicial do processo de recuperação, que consiste na negociação e deliberação sobre o
plano, é que deve ser dada máxima importância. É preciso deixar às partes que promovam
a negociação das obrigações e a sua fiscalização de acordo com os seus interesses.
Considerando não ser ordem pública a norma da LRF que estabelece o prazo máximo de 2
anos do processo de recuperação judicial e que o art. 190 do CPC permite mudanças no
procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, deverá a assembleia de credores
deliberar a respeito do encerramento do processo na forma que for mais conveniente às
partes (com a concessão da recuperação, por exemplo), o que permitirá a eliminação dos
entraves às Recuperandas na continuidade da atividade empresarial, sem que isso implique
prejuízo aos credores. 13- Dispenso as Recuperandas de apresentação de certidões
negativas para que exerçam suas atividades, ressalvadas as exceções legais. Porém,
registro o posicionamento adotado em relação à exigência prevista no art. 57 da LRF,
quanto à prova de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial. A falta de
apresentação de certidão negativa de débito tributário não era considerada óbice para a
concessão da recuperação, enquanto não editada a lei específica a disciplinar o
parcelamento da dívida fiscal e previdenciária, prevista no art. 68 da LRF (REsp.
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1.187.404/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial). A legislação editada que
previu o parcelamento dos tributos federais para empresas em recuperação impediu o
acesso a tal benefício pelos devedores que não renunciaram às suas pretensões judiciais
(art. 10, par. 2º., da Lei 10.522, com a redação conferida pela Lei no. 13.043/2014), além
de ter estabelecido condições mais gravosas do que as previstas noutras normas, como o
prazo de 84 meses, e não de 180 ou 240 meses em outros regimes de parcelamento.
Ademais, nos termos do art. 6º., par. 7º., da LRF, a concessão da recuperação judicial não
suspende a execução fiscal, autorizando o credor tributário a pleitear a satisfação do seu
crédito pelas vias próprias. Ocorre que o STJ tem decidido que medidas de constrição
patrimonial na execução fiscal, que impeçam o cumprimento do plano, devem ser
afastadas pelo Poder Judiciário, em homenagem à preservação da empresa. O efeito
prático disso é que os créditos tributários não são satisfeitos pela via do parcelamento
especial nem pela via da execução fiscal, enquanto os créditos privados contemplados no
plano são pagos. Como constou da decisão da Ministra do E. STJ, Assusete Magalhães, no
AgInt no REsp1691409, "se o juízo da recuperação dispensa a regularidade fiscal da
recuperanda, e na execução fiscal retira-se a efetividade do processo ao impedir atos de
alienação, o que se verifica é a instituição de uma moratória sem amparo legal. O que
sobra para a Fazenda Pública? Assistir silente aos acontecimentos? A Fazenda Pública, em
última instância, é a própria sociedade brasileira. Por isso, quando se aniquila a
possibilidade de recuperação do tributo, é a população brasileira que está pagando esse
ônus, revertido nos tão reclamados problemas de falta de Investimento.” Devem ser
compatibilizados os interesses de todos os envolvidos na situação de crise: o devedor deve
ter seu direito à recuperação assegurado, mas os credores também precisam ser satisfeitos,
incluindo o Fisco. Não será mais possível dispensar-se o devedor de adotar alguma medida
de saneamento fiscal, de modo que, no momento oportuno. deverá ser apresentada CND
ou a adesão a parcelamento previsto em lei, seja a especial, seja outra modalidade mais
benéfica.14- Mantenho, por ora, o valor atribuído à causa, com observação quanto ao
diferimento da apuração e recolhimento da diferença em 10 (dez) dias após decisão de
concessão ou não da recuperação judicial, seguindo a mesma orientação do decidido no
Agravo de Instrumento no. 2089454-59.2020.8.26.0000 (TJSP - 2ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial - rel. Des. Ricardo Negrão, j. 01/07/2020, V.U.).15- Intime-se o
Ministério Público. Intimem-se. São José do Rio Preto, 28 de julho de 2021.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA FAZ SABER, ainda que, em
conformidade com o Enunciado 103, da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da
Justiça Federal – CFM, em se tratando de processo eletrônico, os editais previstos na Lei
n. 11.101/2005 podem ser publicados em versão resumida, somente apontando onde se
encontra a relação de credores nos autos, bem como com a indicação do sítio eletrônico
que contenha a íntegra do edital, de tal forma que faz saber que a relação nominal dos
credores, com as informações elencadas no artigo 51, inciso III da Lei 11.101/2005,
encontra-se em fls. 96-109 dos autos de nº 1033915-12.2021.8.26.0576.
ADVERTÊNCIA: Ficam através do presente edital, os credores INTIMADOS para
apresentar diretamente ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências no
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