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A Prefeitura de Rio Preto 
publica nesta quinta-feira, 11, 
o edital de abertura da licitação 
para a reforma da Estação Ro-
doviária Laudo Natel e do Sho-
pping Azul, que abrigava 163 
permissionários. O espaço ficou 
destruído após um incêndio 
de grandes proporções atingir 
o piso superior da Rodoviária, 
no dia 23 de janeiro deste ano.
A complementação desta obra/
reconstrução possui valor esti-
mado de R$ 17,1 milhões.   
   Pág.A3

Delegados 
discutem hoje 

déficit de policiais 
em Rio Preto
Para discutir sobre este 

assunto, a presidente do 
Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São 
Paulo (Sindpesp), Raquel 
Gallinati, estará em Rio Preto 
nesta quinta-feira (11) para 
encontro. Segundo dados, 
Rio Preto deveria atuar com, 
pelo menos, 629 policiais na 
Delegacia Seccional, mas, 
atualmente, conta com ape-
nas 339.   Pág A4

Mercadão amplia 
prazo para 

concorrência de 
novos boxes

A licitação para definir os 
interessados em ocupar áre-
as disponíveis no interior do 
Mercado Municipal teve prazo 
prorrogado. Segundo consta 
em publicação do Diário Oficial 
do Município, de terça-feira, 9, 
toda a documentação poderá 
ser entregue até dia 13 de 
dezembro, às 17 horas. Já a 
abertura dos envelopes com 
as propostas está agendada 
para 14 de dezembro. Pág.A3

Veja cidades da região sem mortes 
por Covid-19 na última semana

Pág. A5

GCM prende ladrão 
com 7 kg de 

alumínio furtados 
de semáforos

A Guarda Civil Municipal 
prendeu, na manhã desta 
quarta-feira (10), um homem, 
de 31 anos, que furtou mol-
duras de alumínio de semá-
foros da região central de Rio 
Preto. O autuado, de acordo 
com o boletim de ocorrência, 
furtou mais de sete quilos de 
alumínio. Na delegacia ele 
ficou preso à disposição da 
Justiça.   Pág.A4

Prefeitura compra
R$ 6,5 mi em 
remédios para 
ordens judiciais
A Prefeitura de Rio Preto, 

por meio da Secretaria de 
Saúde, vai gastar R$ 6,5 
milhões com a aquisição de 
medicamentos para serem 
oferecidos a pacientes que 
acionaram a Justiça e tive-
ram ganho da causa contra o 
município. Processo licitatório 
aberto pelo governo municipal 
elenca uma série de medica-
mentos em sua maioria de alto 
custo.    Pág.A3

Advogados 
lançam livro 
hoje inédito 

com base em 
erro médicos

Pág. B2

TCE encontra duas escolas com problemas em Rio Preto
Pág. A2

ESPORTE 
Mirassol en-
tra em cam-
po hoje pelo 
campeonato 
Paulista  Sub 

20 em jogo 
decisivo; pela 
região Tanabi 

tabém joga 
nesta quinta. 

Pág.B1

TURISMO
 Conselho Mu-

nicipal apre-
sentou ontem 

ao prefeito 
Edinho Araú-
jo dados do 

turismo local 
pós-pande-

mia. 
Pág.B2

CAIPIRA
Prefeitura de-
fine hoje em-
presa que fará 
novo envelo-
pamento do 
trem-caipira.
Pág.A3
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Processo administrativo, ainda 
vale a pena lutar por ele?

Recentemente o Conselho 
Administrativo de Recursos Fis-
cais - CARF surpreendeu os 
advogados com a edição da Por-
taria CARF/ME Nº 12.225/2021, 
a qual restringiu o acesso dos 
advogados aos conselheiros. Um 
ponto bastante controverso da 
portaria refere-se à impossibili-
dade de realização de audiência 
com conselheiro que não seja 
o relator do recurso ou o Presi-
dente/Presidente-Substituto da 
Turma, o que configura um obs-
táculo ao exercício da advocacia 
e ao direito à ampla defesa e ao 
contraditório.

Cumpre ressaltar que os vo-
tos no julgamento têm pesos iguais, ou seja, o voto do relator 
equivale ao voto de qualquer conselheiro, sendo que deve ser 
resguardado, portanto, o direito à realização de audiência com 
qualquer um dos membros do órgão julgador.

Referida Portaria é apenas um exemplo recente das diversas 
arbitrariedades que os advogados vivenciam no dia a dia da 
advocacia exercida no âmbito dos processos administrativos, 
como, por exemplo, impossibilidade de acesso a autos de pro-
cesso, redução de prazos processuais, mitigação de direitos na 
realização de protocolo de petições e acesso a funcionários pú-
blicos, tratamento desigual entre partes, dentre outros. Quando 
se trata de afronta aos direitos dos advogados nos processos 
administrativos, a lista é bastante grande e antiga.

Interessante observar que a Ordem dos Advogados do Brasil, 
maior entidade de classe do país, com mais de um milhão e 
duzentos mil advogados inscritos, atua de modo bastante pro-
ativo para assegurar o amplo acesso dos advogados ao Poder 
Judiciário, porém não tem brigado da mesma forma para asse-
gurar a atuação no âmbito administrativo.

Por óbvio que a atuação no poder judiciário é a principal e 
que o advogado é indispensável à administração da Justiça. 
Somente nos casos de mediação, Juizados Especiais, Habeas 
Corpus e ingresso da reclamação na Justiça do Trabalho em 
primeira instância que a figura do advogado é dispensada, em 
todos os outros, a inexistência do patrono poderá levar a nuli-
dade da decisão.

No entanto, é importante consignar que há muitos advogados 
que têm uma forte atuação no âmbito da Administração Pública, 
como exemplo, os advogados dedicados à regulação setorial 
(energia, petróleo, meio ambiente etc.), à previdência (INSS), 
à área tributária (Fazendas Municipais, Estaduais e Receita 
Federal), entre outros.

A quantidade de processos administrativos é expressiva e os 
valores envolvidos também. Analisando somente os processos 
da Receita Federal, vê-se que há um campo amplo de atuação 
para a advocacia. Segundo dados do relatório de Gestão do 
CARF de 2017 (último disponibilizado), as Delegacias Regionais 
de Julgamento analisaram e julgaram naquele ano quase 77 mil 
processos, entre lançamentos de créditos tributários e pedidos 
de compensação, de ressarcimento e de restituição de tributos 
(PER/Dcomp), equivalentes a cerca de R$ 227 bilhões em lití-
gio. Já em segunda instância, no mesmo ano, foram proferidas 
13.937 decisões em julgamento de recursos, movimentando 
aproximadamente R$ 323 bilhões. Vê-se, desse modo, que os 
processos administrativos são significativos.

Que o poder judiciário é sobrecarregado com processos e 
que há o sentimento de que a resolução dos conflitos é lenta, 
não há nada de novidade aí, porém será que se houvesse maior 
esforço e qualidade nos processos administrativos com a reali-
zação de provas, audiências etc., o número de demandas que 
iria terminar no judiciário seria reduzido? Isso não dá para saber, 
mas é imprescindível assegurar que a atuação dos advogados 
possa ser integral na esfera administrativa, resguardando-lhes 
todas as prerrogativas do exercício da profissão.

É verdade que a maioria dos regulamentos de processos 
administrativos não prevê a obrigatoriedade de advogado para 
defesa do interesse dos contribuintes/particulares. Entretanto, 
embora legalmente dispensável, é certo que a necessidade de 
conhecimento das leis e da jurisprudência, bem como a ga-
rantia ao devido processo legal, acabam por tornar a figura do 
advogado, na prática, indispensável à garantia de justiça nos 
processos administrativos.

Isso reflete no fato de que as maiores chances de êxito nos 
processos administrativos estão justamente nas causas que 
possuem a atuação de advogados na definição de estratégias 
e elaboração de defesas e recursos.

Vale lembrar, ainda, que os órgãos administrativos exercem 
atividade jurisdicional em relação à situação específica colocada 
sob sua análise, o que deixa mais clara a importância do advo-
gado na formação desta relação jurídica.

Desse modo, cabe a OAB não ser somente reativa, mas atuar 
diretamente junto à Administração Pública (direta e indireta) 
com o intuito de discutir mudanças significativas que facilitem o 
acesso à defesa e ao contraditório e evitem decisões unilaterais 
como a Portaria do CARF que restringe a atuação do advogado e, 
por conseguinte, vão de encontro ao próprio Estatuto da Ordem 
e aos princípios Constitucionais. Afinal, ainda vale a pena lutar 
pelo processo administrativo!

Orestes Fernando Corsini Quércia -  Formado em Direito 
pela PUC Campinas e pós-graduado em Direito Tributário 
pela mesma universidade; Ingressou na carreira jurídica 
como Delegado de Polícia, atuando por mais de cinco anos 
nas cidades de Campinas, Sumaré e Mogi Guaçu. Em 1996 
fundou o escritório Fernando Quércia Advogados Associa-
dos, hoje FCQ Advogados, sendo seu sócio administrador 
desde então e atuando especialmente nas áreas de Direito 
Tributário e Empresarial. Autor do Livro Manual Prático de 
Licitações, publicado em 2019 pela Editora Amanauense.

ARTIGO TCE encontra problemas em 
escolas; duas em Rio Preto
Das 486 escolas munici-

pais e estaduais fiscalizadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP), 
15 são da região de Rio Preto. 
As fiscalizações aconteceram 
entre segunda e terça-feira 
(8 e 9), em 348 municípios 
paulistas, incluindo a capital. 
Essa foi a maior fiscalização 
ordenada já realizada pela 
instituição e envolveu 498 
agentes oficiais.

As 15 escolas fiscalizadas 
na região de Rio Preto estão 
distribuídas entre as cidades 
de Bady Bassitt, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Jaci, José 
Bonifácio, Mirassol, Monte 
Aprazível, Nova Aliança, Nova 
Granada, Onda Verde, Poti-
rendaba, Rio Preto e Uchoa. 
Cada cidade teve uma escola 
fiscalizada, com exceção de 
Rio Preto que foram duas: EE 
Professora Alzira Valle Rolem-
berg e EM Roberto Jorge.

O DHoje entrou em con-
tato com a assessoria do TCE 
para questionar quais irregu-
laridades exatamente foram 
encontradas nas escolas da 
região de Rio Preto, no entan-
to, a equipe de atendimento 
informou que ainda será ela-
borado um relatório gerencial 
parcial e outro documento 
com dados segmentados e re-
gionalizados. Ambos, segundo 
a assessoria, ficarão prontos 
nos próximos dias.

No entanto, de acordo com 
as retrancas das fotos envia-
das ao DHoje, é possível cons-
tatar que na Escola Municipal 
Roberto Jorge, de Rio Preto, o 
muro está cedendo e colocan-
do em risco a segurança de 
alunos e equipe. Já na Escola 
Estadual Professora Alzira Valle 
Rolemberg, também de Rio 
Preto, foi encontrada uma van 
escolar com o vidro traseiro 
estilhaçado e com remendos 
para não cair.

Outras duas fotos compro-

Andressa ZAFALON       
redacao@dhoje.com.br

FISCALIZAÇÃO
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varam que na  EMEF Madalena 
de Almeida Cais, em Nova 
Granada, a estrutura do teto 
está caindo e totalmente com-
prometida em uma das salas 
de aula. Na EMEF Professor 
Joaquim Elias Boscaini, em 
Guapiaçu, foi constatado que 
os assentos do ônibus escolar 
está danificado e sem cintos 
de segurança.

Sobre o que vai acontecer 
com as escolas que foram fla-
gradas com irregularidades, a 
assessoria do TCE explicou que 
“todas as Prefeituras e órgãos 
estaduais serão notificados 
pelo TCESP a corrigir e prestar 
esclarecimentos detalhados 
sobre cada caso. Os dados 
sobre as unidades escolares 
que foram vistoriadas serão 
divulgados somente após a 
consolidação total das infor-
mações”.

A ação surpresa teve como 
objetivo verificar a situação das 
escolas estaduais e municipais 
após a retomada das aulas 
presenciais na rede público de 
ensino. Durante os dois dias, 

os servidores do TCE checaram 
itens como transporte escolar, 
merenda, higiene, estrutura 
física, equipamentos, cuidados 
sanitários, material didático, 
uniformes, frequência escolar, 
alunos matriculados e curso 
de aperfeiçoamento a profes-
sores.

“Considerando a necessi-
dade de aplicação do percen-
tual de 25% das receitas na 
educação e o fato de que as 
escolas ficaram fechadas por 
longo período, a expectativa 
era de encontrá-las reformadas 
e em boas condições para o 
acolhimento dos alunos”, afir-
mou a Presidente do TCESP, 
Conselheira Cristiana de Castro 
Moraes. “Infelizmente, a rea-
lidade foi outra”, completou.

Irregularidades - 
Preliminarmente, a ação que 
abrangeu 346 escolas munici-
pais e 140 estaduais detectou 
algumas impropriedades e irre-
gularidades. Ônibus superlota-
dos, sem identificação adequa-
da, com assentos danificados 

e sem cintos de segurança; au-
sência de extintores de incên-
dio e equipamentos vencidos; 
pneus carecas; crianças sendo 
transportadas nos corredores; 
veículos circulando com todas 
as janelas fechadas e cidadãos 
comuns utilizando o transporte 
escolar como coletivo, foram 
alguns dos apontamentos fei-
tos pelo Tribunal.

Ao longo da vistoria, os 
Agentes da Fiscalização tam-
bém encontraram alimentos 
vencidos e estocados em lo-
cais inapropriados; banheiros 
precários, sem água, papel 
higiênico, sabonete, papel to-
alha e álcool em gel; bebedou-
ros com vestígios de fezes de 
pássaros; infiltrações, mofos, 
rachaduras, telhas quebradas 
e forros caindo em salas de 
aulas e refeitórios; e caixas 
d’água sujas.

Ainda foram flagrados li-
vros, materiais escolares e 
móveis armazenados em ba-
nheiros; piscina abandonada; 
entulhos e materiais a serem 
descartados próximos às áreas 
de armazenamento e preparo 
da merenda; alunos sem uni-
forme e salas de aulas com 
janelas fechadas e quebradas.

“O que se constatou foram 
problemas de infraestrutura, 
alimentos vencidos, inade-
quação no transporte escolar, 
entre outras anomalias”, resu-
miu a Conselheira-Presidente. 
“Todos os apontamentos serão 
encaminhados aos responsá-
veis e esperamos que sejam 
corrigidos. Vamos continuar 
atuando por melhores condi-
ções de ensino”, destacou.

Outro lado - Em nota 
a Secretaria Municipal de 
Educação informou que só é 
responsável pelas escolas MU-
NICIPAIS. A escola Professora 
Alzira é da rede estadual. Não 
cabe a nós a resposta. Sobre 
a escola Roberto Jorge - A 
Secretaria de Educação de Rio 
Preto informa que está agen-
dada vistoria para avaliação 
dos reparos necessários.

OPORTUNIDADE

Balcão de Empregos oferece 859 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(10) está oferecendo 859 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (59), açou-
gueiro (30), repositor (27), 
vendedor externo (25), vende-
dor (25), auxiliar de produção 
(24), atendente (21), auxiliar 
de açougue (19), soldador 
(18), cuidador de idosos (16)  
auxiliar de atendimento (15), 
eletricista de alta e baixa 
tensão (12), conferente (10), 
entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (19), vendedor (15), 
ensino médio (7), adminis-
tração (4), marketing (2), 
engenharia (2), web designer 
(1), direito (1), entre outros.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura https://www.riopreto.

sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços de 
entrega. A expectativa da Se-

chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com ex-
periência e perfil para o cargo.

Confira as vagas disponíveis 
no portal do DHoje. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Vinicius LIMA 

cretaria de Desenvolvimento 
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 enca-
minhar uma busca por palavra 

Divulgação
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Prazo para interessados 
em 9 boxes do Mercadão 
de Rio Preto é prorrogado 

A licitação para definir os 
interessados em ocupar áre-
as disponíveis no interior do 
Mercado Municipal teve prazo 
prorrogado. Segundo consta 
em publicação do Diário Oficial 
do Município, de terça-feira, 9, 
toda a documentação poderá 
ser entregue até dia 13 de 
dezembro, às 17 horas. Já a 
abertura dos envelopes com as 
propostas está agendada para 
14 de dezembro.

Ao todo são 9 lotes comer-
ciais no conhecido Mercadão 
que poderão ser explorados 
após concessão da Prefeitu-
ra. A visita técnica obrigatória 
deverá ser feita até dia 10 de 
dezembro.

O Mercadão tem atualmente 
35 concessões, sendo que 26 
ativas, além das 9 disponíveis 
em processo de concessão.

As unidades comerciais de-
verão ser destinadas aos ramos 
de: panificação (exclusiva para 
cooperativa); queijos e pro-
dutos defumados artesanais; 
hortifrutigranjeiros (exclusiva 
para cooperativa); congelados 
e resfriados em geral; cerealista 
e armazéns gerais; cafeteria; 
choperia; comida portuguesa/
italiana/árabe; pescados em 
geral.

“O Mercadão, que já é um 

ponto tradicional e histórico de 
Rio Preto e região, vai reforçar 
a identidade da nossa gente, 
nossos bons costumes e nossa 
hospitalidade. Teremos não só 
um espaço confortável, seguro 
e revitalizado, mas também ca-
tivante”, comenta o secretário 
de Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto, responsável pelo 
local.

O critério na disputa é a 
maior oferta por unidade co-
mercial, partindo do valor mí-
nimo estabelecido no edital. 
Os lotes são compostos por 
bancas, boxes e células, se-
paradamente ou combinados 
entre si.

Será priorizada a oferta de 
itens ainda não existentes no 
Mercadão e serão destinados 
lotes exclusivos ao coopera-
tivismo de panificação e de 
hortifrutigranjeiros (lotes 1 e 3, 
respectivamente), a fim de fo-
mentar a geração de trabalho e 
renda para pequenos e médios 
produtores.

Os ganhadores da licitação 
terão 60 dias para instalação 
dos negócios. Os espaços po-
derão ser ocupados por 5 anos, 
prorrogáveis pelo mesmo perío-
do, limitado a duas renovações.

Em fase final de realização, 
a reforma do Mercadão deve 
ser concluída no início de 
2022.

Da REDAÇÃO

LICITAÇÃO

ANTIGO SHOPPING AZUL

LIDE

Prefeitura define empresa que fará 
envelopamento do Trem-Caipira 

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Negócios 
em Turismo, define nesta quin-
ta-feira, 11, a empresa que 
ficará responsável pelo novo 
envelopamento do Trem-Cai-
pira. Processo licitatório, em 
forma de pregão eletrônico, 
prevê a entrega das propostas 
financeiras na manhã desta 
quinta.

O valor estimado pelos 
técnicos da pasta de Desen-
volvimento Econômico para o 
serviço é de R$ 22.253 mil 
reais. Vence quem ofertar o 
menor lance. O valor já inclui a 
retirada do atual envelopamen-
to e instalação do novo.

Consta no edital de licita-
ção que deverá ser apresen-
tada “amostra do material 
para verificação da qualidade, 
espessura, paleta de cor”.  
Ainda segundo as exigências 
“o material de adesivo vinílico 
deverá ser: antimofo, resistente 
a umidade, e com durabilidade 
mínima, após a aplicação, de 
no mínimo 6 (seis) anos”.

O atual envelopamento 
do Trem-Caipira traz obras do 
artista primitivista José Antônio 
da Silva, em tons predominan-
temente verde. Agora, com o 
novo serviço, o trem vai adotar 
ar clássico com inspiração em 
antigos trens de passageiros de 

fabricação europeia.
No projeto técnico elaborado 

pela pasta de Desenvolvimen-
to Econômico é possível ver 
como vai ficar o novo visual do 
Trem-Caipira. O envelopamento 

pelo combate a Covid-19, as 
viagens do Trem-Caipira estão 
suspensas desde março de 
2020, mês do primeiro caso de 
Covid em Rio Preto.

Mesmo após o novo envelo-
pamento ainda não existe data 
oficial para retorno das viagens 
turísticas que acontecem sem-
pre no último domingo de cada 
mês, entre as estações ferrovi-
árias de Rio Preto e o distrito de 
Engenheiro Schmitt.

Viagens turísticas

O Trem Caipira foi idealiza-
do pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB) no seu segundo mandato 
a frente da Prefeitura. Ele fez 
apenas uma viagem inaugural 
e ao longo do mandato do ex-
-prefeito Valdomiro Lopes (PSB) 
passou por uma série de proble-
mas, como falta de autorização 
da Rumo, concessionária que 
opera trens de carga na ferrovia 
que passa por Rio Preto, e da 
Agencia Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

Em 2018, em seu terceiro 
mandato, o prefeito Edinho 
retomou as viagens do projeto 
que só foi paralisado devido a 
pandemia. O objetivo é resgatar 
as viagens do passado.

A atração turística é um 
veículo leve sobre trilhos (VLT), 
composto por um veículo mo-
triz e um reboque. As viagens 
duram, em média, 45 minutos.

Raphael FERRARI

será nas cores marrom, preto 
e nomes inseridos ao longo 
da composição na tonalidade 
amarela.

Atualmente, em função das 
medidas de restrição impostas 
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Prefeitura anuncia licitação de R$ 17 mi 
para reformar rodoviária após incêndio

A Prefeitura de Rio Preto 
publica nesta quinta-feira, 11, 
o edital de abertura da licitação 
para a reforma da Estação 
Rodoviária Laudo Natel e do 
Shopping Azul, que abrigava 
163 permissionários. O espaço 
ficou completamente destruído 
após um incêndio de grandes 
proporções atingir o piso supe-
rior da Rodoviária, no dia 23 de 
janeiro deste ano.

A complementação desta 
obra/reconstrução possui valor 
estimado de R$ 17,1 milhões. 
Desse total, R$ 2,9 milhões 
são provenientes de emenda 
parlamentar do então deputa-
do federal Rodrigo Garcia, R$ 
8,7 milhões são do Plano de 
Mobilidade Urbana e o restante 
(R$ 5,6 milhões) será custeado 
pelos cofres municipais.

Além da reforma do pré-
dio, o edital prevê obra de 
drenagem de água da chuva 

sob a pavimentação da rua 
Pedro Amaral para eliminar o 
risco de alagamento da Praça 
Paul Haris (pátio de manobra 
dos ônibus e pontos de taxi da 
Estação Ferroviária). O prazo 
estimado para a execução das 
obras é de 300 dias, a partir 
da assinatura da Ordem de 
Serviço.

De acordo com a secretaria 
de Obras o conceito arquitetô-
nico do prédio será mantido, 
mas com alterações pontuais 
para garantir acessibilidade, 
proporcionando um melhor 
aproveitamento da área, inclu-
sive com a expansão da cober-
tura no pavimento superior. As 
alterações contemplam ainda 
uma nova torre de elevadores.

“O projeto é muito mais 
amplo do que imaginamos 
no início. Ele não contempla 
apenas a recuperação da 
parte atingida pelo incêndio, 
mas também todo o serviço 
de drenagem da rua Pedro 
Amaral, adequações na parte 
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de acessibilidade, instalações 
elétricas e hidráulicas”, desta-
cou o prefeito Edinho Araújo.

A expectativa da Adminis-
tração é concluir o processo 
licitatório até o final de feverei-
ro, quando deve ser assinada a 
Ordem de Serviço.

OBRAS PREVISTAS

Troca da cobertura – com 
área mais ampla que a anterior;

Substituição da instalação 
elétrica de todo o prédio e indi-
vidualização do abastecimento 
elétrico para os 166 boxes do 
Shopping Azul;

Novo sistema hidráulico;
Mudança da configuração 

de posicionamento das lojas 
do Shopping Azul, com mais 
espaço para o trânsito de con-
sumidores e lojistas;

Substituição do sistema de 
elevadores e reforma das ram-
pas de acessibilidade;

Novos banheiros públicos;
Pintura total do prédio;

Edinho participa do Prêmio Líderes Regionais 

O prefeito Edinho Araújo, ao 
lado da presidente do Fundo 
Social e primeira-dama Maria 
Elza, participou nesta terça-
-feira, 10, do Prêmio Líderes 
Regionais Noroeste Paulista 
2021, o maior reconhecimen-
to de empresas e líderes da 
região, promovido pelo LIDE 
Noroeste Paulista no Teatro 
Paulo Moura, em Rio Preto.

Mediado pelo presidente do 
LIDE Marcos Scaldelai, o even-
to recebeu as três empresas, 
empresários e personalidades 
mais votadas em cada uma das 
12 categorias participantes.

Os finalistas foram sele-
cionados em duas etapas: na 
primeira, os presidentes das 
Associações Comerciais, se-
cretários de Desenvolvimento 
das dez principais cidades 
do Noroeste Paulista e mem-

bros dos Comitês de Gestão 
LIDE Noroeste Paulista, LIDE 
Mulher Noroeste Paulista e 
LIDE Futuro Noroeste Paulista, 
além de parceiros regionais, 
indicaram livremente três ou 
mais empresas, empresários 
e personalidades.

Já a segunda etapa foi por 
meio de votação popular, com 
quase 35 mil votos registrados. 
Os três mais votados se torna-
ram finalistas de cada um dos 
segmentos.

“O prêmio é realizado de 
forma especial e muito trans-
parente. Estar entre os três fi-
nalistas e ter a oportunidade de 
subir ao palco é um reconhe-
cimento gigante para todos os 
empresários e personalidades 
que fazem acontecer na região 
Noroeste Paulista”, afirmou 
Marcos Scaldelai.

Durante a cerimônia, o 
prefeito Edinho destacou as 

conquistas da região e a impor-
tância de Rio Preto, uma das 
13 cidades do Estado de São 
Paulo citadas no evento da COP 
26 (Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas de 2021), realizada 
em Glasgow, na Escócia.

“Uma alegria participar 
de mais esse evento, já que 
acompanho os cinco anos de 
LIDE Noroeste Paulista. São 
José do Rio Preto foi recente-
mente galgada à condição de 
Região Metropolitana e vamos 
completar no ano de 2022, os 
170 anos de fundação do mu-
nicípio. Uma história de muitas 
conquistas e avanços de uma 
região que compreende 37 
municípios, mas a abrangência 
de Rio Preto é muito maior, 
alcançando o sul de Minas, 
de Goiás, de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul”, disse o 
prefeito.
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Por ordem judicial Prefeitura vai adquirir 
medicamentos ao custo de R$ 6,5 milhões 

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
vai gastar R$ 6,5 milhões com 
a aquisição de medicamentos 
para serem oferecidos a pacien-
tes que acionaram a Justiça e 
tiveram ganho da causa contra 
o município. Processo licitatório 
aberto pelo governo municipal 
elenca uma série de medica-
mentos, em sua maioria de alto 
custo, que deverá ser compra-
da após definição da empresa 
vencedora.

O edital lista o nome e a 
quantidade de medicamentos 
pretendidos pela Prefeitura 
para evitar possíveis multas e 
sanções por parte da Justiça, 
após análises de ações em que 
pacientes solicitam do poder 
público a compra dos itens.

Entre os medicamentos es-
tão 10 mil cápsulas retard de 

Divalproato de Sódio 125 mg, 6 
mil cápsulas retard de enzimas 
pancreáticas, 2 mil comprimidos 
revestidos de propafenona 300 
mg (cloridrato – marca RITMO-
NORM), 5 mil comprimidos re-
vestido de Apalutamida 60 mg, 
2 mil comprimidos revestidos de 
Ácido Valpróico 500 mg (VAL-
PROATO DE SÓDIO 576 MG), 
além de centenas de frascos 
e ampolas de outros medica-
mentos que somam um total 
de 12 itens previsto no edital 
de licitação.

A Prefeitura observa que 
“considerando que os medica-
mentos são solicitados através 
de ações judiciais, a empresa 
deverá descrever o desconto do 
cap - coeficiente de adequação 
de preços, de acordo com a 
resolução cmed / anvisa nº 03 
de 02/03/2011 e sua atualiza-
ção nº 5, de 21/12/2020 valor 
definido em 21,53%”, diz trecho 

do edital.
Os produtos terão prazo de 

entrega de 30 dias e deverão 
ser entregues na Farmácia Cen-
tral, localizada no Distrito Indus-
trial Tancredo Neves. O valor de 
R$ 6,5 milhões previstos com 
a compra dos medicamentos 
será custeado pelos recursos 
da própria Secretaria de Saúde.

Raio-X
Além da compra de medica-

mentos, a Prefeitura, por meio 
da Saúde, abriu nesta quarta-
-feira, 10, processo licitatório 
para compra de aparelho de 
raio-x odontológico. Consta no 
Diário Oficial do Município que 
as empresas interessadas deve-
rão apresentar suas propostas 
até o dia 24 deste mês.

O valor previsto para obten-
ção do aparelho é de R$ 189 
mil,  pagos com recursos pró-
prio da pasta de Saúde.

Raphael FERRARI
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Acusado de furtar sete quilos de 
alumínio de semáforos é preso

A Guarda Civil Municipal 
prendeu, na manhã desta 
quarta-feira (10), um ho-
mem, de 31 anos, que furtou 
molduras de alumínio de 
semáforos da região central 
de Rio Preto.

Segundo a corporação, 
uma denúncia que descreveu 
a ação do acusado e suas 
características físicas levou 
a equipe a fazer um patrulha-
mento na área e identificar o 
autor do crime.

Ao ser abordado, o indicia-
do confessou o furto. Junto 
com ele os GCMs encontra-

ram um saco de lixo com re-
cortes de molduras e o alicate 
usado para cortar as peças.

O material e o suspeito 
foram levados para a Central 
de Flagrantes, onde o dele-
gado plantonista confirmou a 
prisão. O autuado, de acordo 
com o boletim de ocorrência, 
furtou mais de sete quilos de 
alumínio.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Policiais do 2º Distrito Poli-
cial vão investigar uma tentati-
va de furto ocorrida às 13h50 
da terça-feira (9), quando 
policiais militares do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
(BAEP) abordaram um rapaz 
de 26 anos que estava na 
posse de três interruptores e 
três luminárias pequenas que 
foram retiradas de um imóvel 
desocupado no Parque Indus-
trial, em Rio Preto.

Os pms receberam uma 
denúncia sobre um desconhe-
cido mexendo em um prédio 
que está para alugar e no local 
encontraram o acusado ten-
tando fugir com uma mochila.

Em revista, os militares 
apreenderam os interruptores 
e as luminárias que o suspei-
to alegou ter encontrado no 
chão. O jovem disse ainda 
que tinha a intenção de entrar 
no imóvel apenas para tomar 
banho.

Mais tarde o proprietário 
do imóvel, um idoso de 62 
anos, compareceu ao en-
dereço e confirmou que os 
objetos encontrados eram de 
sua propriedade.

Após ser ouvido na Central 
de Flagrantes, o averiguado 
foi liberado e segue sendo 
investigado pela Polícia Civil.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

BAEP detém 
suspeito de 
furtar prédio 
desocupado 
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GCM prende acusado 
do furtar sete quilos de 
alumínio de semáforos

FLAGRANTE

MANOEL DE SOUZA, natural de 
Poloni/SP, faleceu aos 86 anos de idade. 
Era viúvo e deixou seus fi lhos Paulo Cesar, 
Sandra Regina e Celia Regina. Foi sepulta-
do no dia 10/11/2021 saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ANIZIO SILVA, natural de Mirassol/SP, 
faleceu aos 83 anos de idade. Era casado 
com Aparecida Ross Silva e deixou seus 
fi lhos Anisio Junior e Janete Lúcia. Foi 
sepultado no dia 10/11/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

CICERO MAURO FERRAZ, natural de 
Poloni/SP, faleceu aos 59 anos de idade. 
Era divorciado e deixou seus fi lhos Caio 
Cicero, Luisa, Laís e Lara. Foi sepultado 
no dia 10/11/2021 às 12:00, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Poloni para 
o cemitério Municipal de Poloni.

APARECIDA SEBASTIANA DE ARAU-
JO E SILVA, natural de Ibirá/SP, faleceu aos 
74 anos de idade. Era casada com Fran-
cisco dos Santos e Silva e deixou seus 
fi lhos Silvio, Silvana e Anita (falecida). 
Foi sepultada no dia 10/11/202 saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

PAULINO DIONYSIO NETTO, natural 
de Ibirá/SP, faleceu aos 90 anos de idade. 
Era casado com Maria Coutrim de Souza 
Dionysio e deixou seu fi lho Célio Marcos. 
Foi sepultada no dia 10/11/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

MORTE SUSPEITA Polícia vai investigar morte de idoso 
encontrado no Parque Industrial

Um idoso, de 72 anos, foi 
encontrado morto às 8h20 da 
terça-feira (9), no bairro Par-
que Industrial, em Rio Preto.

Policiais militares foram 
acionados e no local encontra-
ram a vítima já recebendo os 
primeiros socorros pelo SAMU, 
porém seu óbito foi constatado 
ainda no endereço.

O corpo do aposentado foi 
encaminhado para o Instituto 
Médico Legal (IML) para exa-
mes que indiquem a causa da 
morte.

Uma equipe da Perícia 
Técnica foi acionada enquan-
to os pms se dirigiram para 
a Central de Flagrantes para 
registrar o caso como morte 
suspeita e comunicar o 1º 
Distrito Policial, encarregado 
das investigações.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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15 ANOS NA RODOVIA

Aluno é detido com canivete 
dentro de sala de aula

Um adolescente de 15 
anos foi levado para a Central 
de Flagrantes, na manhã da 
terça-feira (9), após professora 
de escola estadual, localizada 
no centro de Rio Preto, ser in-
formada por denúncia anônima 
de que o estudante estava na 
posse de um canivete.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, por volta das 
9h35, a docente, de 49 anos, 
recebeu uma ligação, na qual 
um desconhecido descrevia as 
características físicas do menor 
e informava sobre a presença 
da arma branca dentro da 
escola.

A professora pediu que o 
aluno a acompanhasse até a 
diretoria, onde prontamente 
lhe entregou o canivete.

Em seguida, a mãe do 
garoto e a Polícia Militar foram 
acionados para a instituição. 
Aos pms, o aluno informou que 

sempre quis ter um canivete 
porque achava bonito, então 
com a ajuda de um colega que 
lhe emprestou dinheiro com-
prou a arma por R$50.

No Plantão Policial, o cani-
vete foi apreendido e registrado 
um boletim de ocorrência de 
porte de arma. O menor, acom-
panhado da mãe, foi ouvido e 

liberado. Caso será investigado 
pelo 2º Distrito Policial.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a Secretaria de 
Educação do Estado para um 
posicionamento sobre o inci-
dente e aguarda retorno.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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PM flagra quarteto com 
produtos furtados; um é preso 

por tentativa de suborno

Durante o patrulhamento na 
Rodovia Washington Luís, na 
madrugada desta quarta-feira 
(10), uma equipe da Polícia Mili-
tar desconfiou dos ocupantes de 
um Ford Ka e após abordagem 
apreendeu mercadorias que 
foram furtadas por três homens, 
de 33, 40 e 42 anos e uma 
mulher de 29 anos na região de 
Rio Preto e Catanduva. Um dos 
criminosos terminou preso após 
tentar subornar os pms.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao notar que estava sen-
do acompanhado pela viatura 
o motorista entrou na Avenida 
Alberto Andaló. Devido ao gran-
de fluxo de veículos o trabalho 
da guarnição foi dificultado e 
os quatro suspeitos foram abor-
dados na Rua Pedro Amaral, 
enquanto desembarcavam com 
uma grande bolsa.

Os pms realizaram uma bus-
ca veicular e constataram que 

havia vários produtos eletrôni-
cos, como notebook e cartuchos 
de impressora, que não estavam 
com documentos originais. Tam-
bém localizaram duas bolsas 
que continham forro metálico, 
utilizado para forjar o sistema 
de detector de metais.

Questionado sobre os pro-
dutos, o quarteto confessou ter 
praticado furtos na região de 
Rio Preto e Catanduva e que os 
objetos seriam embarcados em 
um caminhão para São Paulo. 
Neste momento o homem de 
33 anos ofereceu aos policiais 
R$500 e todos as mercadorias 
em troca da liberdade do grupo.

Na Central de Flagrantes, 
apenas o acusado que tentou 
subornar os pms foi preso. Os 
cúmplices foram liberados e se-
guem sendo investigados pelo 2º 
Distrito Policial, que recebeu um 
boletim de ocorrência registrado 
como furto e corrupção ativa.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Na noite da última terça-fei-
ra (9), um homem de 39 anos 
procurou a Central de Flagrantes 
para relatar que, às 20h30 do 
mesmo dia, teve sua carteira 
roubada enquanto trafegava 
pela Rodovia Délcio Custódio da 
Silva, próximo a Fundação Casa.

Segundo o denunciante, ele 
parou a sua moto em semáforo 
vermelho da vicinal quando uma 
dupla se aproximou em uma 
segunda motocicleta.

Os bandidos teriam aponta-
do um revólver para as costas 
da vítima, anunciando o assalto 
e exigindo que entregasse a 
carteira.

Dentro da bolsa de mão 
estavam três cartões de crédito, 
dois cartões de débito, R$300, 
uma folha de cheque e docu-
mentos pessoais da vítima.

Os policiais civis registraram 
o caso como roubo e o enca-
minharam para investigação 
no 4º DP. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Déficit de policiais civis em Rio Preto 
está maior que a média estadual

Rio Preto, uma cidade com 
pouco mais de 469 mil ha-
bitantes, deveria atuar com, 
pelo menos, 629 policiais na 
Delegacia Seccional, mas, 
atualmente, conta com apenas 
339, segundo dados da Secre-
taria de Segurança Pública. O 
déficit está em 46%, acima da 
média estadual que é de 35%. 
Além disso, este número repre-
senta somente 54% do total 
de profissionais necessários e 
também fica abaixo do índice 
estadual que é de 65%.

Para discutir sobre este 
assunto, a presidente do Sin-
dicato dos Delegados de Polícia 
do Estado de São Paulo (Sin-
dpesp), Raquel Gallinati, estará 
em Rio Preto nesta quinta-feira 
(11), às 14h, para se reunir 
com os delegados da cidade.

“A situação é gravíssima, 

a população de Rio Preto está 
completamente desprotegida 
pela falta de investimentos do 
Governo do Estado na Polícia 
Civil. A falta de efetivo compro-
mete o atendimento ao público 
e inviabiliza o trabalho inves-
tigativo”, analisa a presidente 
Raquel Gallinati.

Raquel ainda ressalta que, 
“além de sobrecarregar os po-
liciais, que chegam a realizar 
a função que deveria ser feita 
por quatro pessoas, esse déficit 
prejudica muito a qualidade do 
serviço de investigação e a se-
gurança pública dos moradores 
da região”.

Vários delegados de Rio Pre-
to já relataram ao DHoje que 
trabalham com equipamentos 
obsoletos, viaturas sem manu-
tenção e delegacias em pés-
simo estado de conservação. 
“A situação só não é pior pela 
dedicação dos policiais civis, 
que se desdobram para oferecer 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

uma segurança pública de qua-
lidade, ainda que o resultado 
fique abaixo da potencialidade 
da polícia, pela falta de investi-
mento do Governo”, completa 
a presidente.

Na reunião desta quinta-fei-
ra, estarão presentes, além da 
presidente Raquel e dos dele-
gados de Rio Preto, membros 
da diretoria e do departamento 
jurídico do Sindpesp, todos com 
o objetivo de ouvir os problemas 
e propor soluções para a Polícia 
Civil. O encontro acontecerá a 
partir das 14h, no Deinter.

uma segurança pública de qua-
lidade, ainda que o resultado 
fique abaixo da potencialidade 
da polícia, pela falta de investi-
mento do Governo”, completa 

Na reunião desta quinta-fei-
ra, estarão presentes, além da 
presidente Raquel e dos dele-
gados de Rio Preto, membros 
da diretoria e do departamento 
jurídico do Sindpesp, todos com 
o objetivo de ouvir os problemas 
e propor soluções para a Polícia 
Civil. O encontro acontecerá a 

Delegados de Rio Preto 
se reúnem com presi-
dente de sindicato para 
discutir sobre déficit 
da Polícia Civil

Motociclista 
é assaltado 
ao parar em 
semáforo em 

vicinal 
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A estética vascular evoluiu e hoje oferecemos aos nossos 
pacientes diversas opções minimamente invasivas para o trata-
mento das varizes e dos “vasinhos”. Quem busca qualidade de 
vida, bem estar e beleza, deve preocupar-se com a aparência e 
a estética das suas pernas.

 Com tanta tecnologia a disposição do paciente, não há 
mais justificativa para postergar o tratamento estético das varizes 
e dos “vasinhos”. Reclamações frequentes entre as mulheres, 
como por exemplo, “não consigo usar saia” e “tenho vergonha 
das minhas pernas”, são inaceitáveis.

1) Qual é o conceito de Microcirurgia Estética de 
Varizes?

A cirurgia de varizes felizmente apresentou um refinamento 
técnico importante e hoje denomina-se Microcirurgia Estética. 
Ela caracteriza-se por microincisões, que permitem a retirada 
das veias insuficientes sem a necessidade de pontos cirúrgicos 
e nem cicatrizes pós operatórias. 

 
2) A escleroterapia intraoperatória é eficaz?
Durante a Microcirurgia Estética de Varizes, podemos realizar 

a escleroterapia dos “vasinhos”. A associação da Microcirurgia 
Estética com a Escleroterapia intraoperatória potencializa o 
resultado estético pós operatório.

Aproveitamos que o paciente está anestesiado, portanto 
sem sentir dores, e efetuamos o tratamento esclerosante dos 
“vasinhos”, o que permite uma melhora significativa da aparên-
cia estética das pernas, diminuindo o número de sessões que 
deveriam ser realizadas posteriormente no consultório médico.

3) Quais procedimentos estéticos para as varizes 
podem ser realizados no consultório? 

No consultório do Cirurgião Vascular, realiza-se diariamente 
o tratamento estético das varizes com escleroterapia resfriada, 
escleroterapia com polidocanol, microcirurgia com anestesia 
local e Laser Transdérmico.

4) Qual é a vantagem da Escleroterapia Resfriada?
A Escleroterapia Resfriada, também denominada Crioescle-

roterapia, reduz a sensação dolorosa durante a administração 
do esclerosante. Além disso, seu efeito esclerosante é maior, 
aumentando a eficácia do tratamento e reduzindo o número de 
sessões necessárias para alcançar o objetivo estético desejado.

5) Quando indica-se a Escleroterapia com Polidoca-
nol? 

A Escleroterapia com Polidocanol pode ser realizada desde 
o quadro leve até o mais avançado de varizes. 

A principal indicação da Escleroterapia com Polidocanol recai 
sobre os pacientes portadores de úlcera venosa, que apresentam 
elevadas taxas de cicatrização da ferida e melhora da qualidade 
de vida após o tratamento.

A Escleroterapia com Polidocanol também representa uma 
boa opção para os pacientes que desejam evitar a internação 
hospitalar e o tratamento cirúrgico das varizes dos membros 
inferiores.

6) Qual é a melhor forma de utilizar o Laser Transdér-
mico no tratamento dos “vasinhos”?

Atualmente, o Laser Transdérmico deve ser utilizado em 
associação com a Escleroterapia Resfriada. Esta técnica, de-
nominada CLACS, vem demonstrando resultados satisfatórios 
no tratamentos dos “vasinhos”. 

A associação do efeito térmico proveniente do Laser Transdér-
mico com o efeito químico derivado da escleroterapia resfriada 
permite a rápida exclusão dos “vasinhos”.

7) É importante a avaliação médica antes do trata-
mento estético vascular?

A avaliação médica é obrigatória antes do tratamento estético 
das varizes e dos “vasinhos”. Com as opções terapêuticas dispo-
níveis, é de suma importância a individualização do tratamento 
estético vascular, a fim de oferecer o melhor tratamento para o 
quadro clínico apresentado pelo paciente.

O cuidado com a saúde vascular deve ser uma prioridade. 
Doenças com aspecto estético também podem evoluir com 
complicações. Mantenha seu acompanhamento médico e na 
dúvida 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 coor-
denador do curso de Medicina da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago)

NOVIDADES NO 
TRATAMENTO DAS 
VARIZES E DOS 

VASINHOS

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Veja as cidades da região 
sem mortes por Covid

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(10) que 86% dos municípios 
de São Paulo, ou seja, 553 Pre-
feituras não registraram óbitos 
por Covid-19 na última semana, 
incluindo cidades da região de 
São José do Rio Preto.

Em Urupês, por exemplo, 
o último óbito contabilizado 
foi em 24/08, há mais de 
dois meses. Monte Aprazível 
também não registra óbitos 
há mais de dois meses, com 
a última fatalidade sendo no 
dia 01/09. Outras cidades da 
região também não registraram 
mortes por Covid-19 neste mês 
de novembro. É o caso de Bady 
Bassit (último óbito em 27/10), 
Mirassol (20/10), Guapiaçu 
(05/10), Bálsamo (18/09), 
Olímpia (14/10), Mendonça 
(29/10) e Tanabi (16/10). 
Nova Granada contabilizou uma 
morte nesta terça-feira (9), mas 
estava sem óbitos desde o dia 
10/09.

A melhoria nos indicadores 
é notada de forma sustentada 
no decorrer das duas últimas 
semanas. Não houve registro de 
novas mortes em 497 cidades 

entre 28 de outubro e 10 de 
novembro, ou seja, em 77% dos 
municípios.

A análise foi feita a partir 
de dados que estão disponíveis 
para consulta pública no boletim 
oficial do Governo do Estado e 
foram registrados pelas 645 
cidades paulistas no Sivep, 
sistema oficial do Ministério da 
Saúde.

Na última segunda-feira (8), 
o estado de São Paulo não regis-
trou nenhum óbito por Covid-19. 
Desde que a primeira morte pelo 
coronavírus foi registrada no es-
tado em março de 2020, este foi 
o primeiro dia em que não houve 
nenhum registro de mortes.

O Estado soma 4.415.745 
casos e 152.538 óbitos por 
Covid-19. Entre o total de casos, 
4.246.199 tiveram a doença e 
já estão recuperados, sendo que 
456.583 foram internados e 
receberam alta hospitalar.

Há 2.948 pacientes interna-
dos em todo o território, sendo 
1.293 em UTIs (Unidades de 
Terapia Intensiva) e 1.655 em 
enfermaria. A taxa de ocupação 
dos leitos de UTI no estado 
nesta quarta é de 23,96%. Na 
Grande São Paulo, o índice é de 
30,25%.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

ÚLTIMA SEMANA
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APÓS 70 DIAS RIO PRETO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quar-
ta-feira (10) mais 20 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
19 diagnosticados por exame 
PCR e um por TR antígeno. Os 
casos foram notificados entre 
os dias 04/11 e 08/11. No total 
são 98.204 casos, com uma 
média móvel de 17 casos leves 
e um caso grave por dia.

Também foram registrados 
mais dois óbitos, sendo que 
um foi notificado no domingo 
(7) e outro nesta terça-feira 
(9). Desde o início da pandemia 
são 2.816 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 63.441 casos e 
1.894 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 21 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 95.320 recuperados, o 
equivalente a 97% dos casos. A 
cidade soma 341.658 notifica-
ções de pacientes com sintomas 
gripais e 309.480 testes realiza-
dos. O coeficiente de incidência 
é de 21.119 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto registra 
165 pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave (SRAG), 
com 76 na UTI e 89 na enferma-
ria, sendo 93 residentes de Rio 
Preto e 72 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 
33 internações, com 23 na UTI 
e 10 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI é de 
25,6%.

Saúde registra 
mais 20 casos

Vinicius LIMA

Mirassol volta a não registrar 
novos casos positivos de Covid

Após 70 dias, Mirassol 
não registrou casos positivos 
de Covid-19 conforme o bo-
letim divulgado nesta quarta-
-feira (10) do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS) e 
da Vigilância Epidemiológica. 
Com isso, Mirassol conta-
biliza 41.847 notificações, 
10.404 casos confirmados 
(positivos), 27.774 negati-
vos, 10.115 recuperados e 
288 óbitos. Pelo segundo dia 
consecutivo, não há casos 
de munícipes em quaren-
tena.

Apenas um paciente do 
município segue monitorado 
na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) do Austa. Todas as 
informações são oficiais e 
divulgadas para o DMS pelo 
sistema do Governo de SP.

Os números auxiliam a 
Prefeitura de Mirassol a am-
pliar o trabalho de conscien-
tização por meio de campa-
nhas sobre os cuidados que 
a população deve ter para 
não contrair o vírus durante 
a pandemia.

O DMS ainda alerta que 
a pandemia não acabou. As 
recomendações são para 
evitar aglomerações, não 
esquecer da máscara, man-
ter o ambiente arejado e 
higienizar sempre as mãos.

Da REDAÇÃO Divulgação

PANDEMIA

Estado vacina 90% da população e 
anuncia nova fase da dose adicional

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(10) que o estado ultrapassou 
a marca de 90% dos adultos 
com esquema vacinal comple-
to. Com isso, SP tem a maior 
cobertura vacinal do Brasil e já 
vacinou mais que países como 
Alemanha, Reino Unido, Israel, 
Estados Unidos, Argentina, 
além da União Europeia, se-
gundo dados do site Our World 
in Data.

“O resultado concreto deste 
esforço coletivo, que tornou 
SP referência mundial em va-
cinação, foi a queda de 93% 
das mortes por Covid-19 entre 
abril e novembro de 2021 e a 
redução de 10 vezes no núme-
ro de internados pela doença, 
passando de 31 mil no pico da 

segunda onda em abril deste 
ano para menos de 3 mil agora 
em novembro”, afirmou o gover-
nador João Doria.

Os números atualizados do 
Vacinômetro do Governo de SP 
apontam mais de 73,9 milhões 
de doses aplicadas em todo es-
tado. No total, são 37,7 milhões 
em primeira dose, 31,7 mi em 
segunda, 1,7 mi em dose única 
e 3,3 mi de dose adicional. En-
tre o total da população, 32,9 
milhões (71%) já receberam 
duas doses ou a dose única, 
sendo que 84% já tomaram pelo 
menos uma dose.

“O ritmo de vacinação em 
São Paulo é acelerado, porém 
é fundamental que a população 
complete seu esquema vacinal 
e tome a segunda dose da va-
cina. Apenas desta forma estará 
totalmente protegido contra o 

Covid-19”, destacou Regiane de 
Paula, Coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI).

O estado ainda tem 5,4 
milhões de pessoas a serem 
vacinadas com a segunda dose, 
entre elas 931 mil de Corona-
vac, 1,4 milhão de Astrazeneca 
e 3 milhões de Pfizer. Todos es-
tes faltosos podem comparecer 
a um posto de vacinação, mes-
mo ultrapassado o prazo, para 
completar o esquema vacinal.

Entre os que mais precisam 
se vacinar com a segunda dose 
estão os adolescentes entre 12 
e 17 anos de idade. Apenas 
27% desta população comple-
tou o esquema vacinal, sendo 
que 96% dos adolescentes já 
tomaram pelo menos uma dose 
da vacina. Todo este público já 
ultrapassou as oito semanas de 
intervalo entre as doses.

Nova fase 
da dose adicional
O Governo de SP também 

anunciou a terceira fase da 
aplicação da dose adicio-
nal para o período entre os 
dias 17 e 30 de novembro. 
Poderão se vacinar todos os 
maiores de 60 anos e os 
trabalhadores da saúde que 
tomaram a segunda dose há 
pelo menos seis meses, ou 
seja, no decorrer de todo o 
mês de maio de 2020.

Nesta etapa, cerca de 1,1 
milhão de pessoas receberá a 
vacina nos 645 municípios do 
estado. Todos os imunizantes 
disponíveis na rede pública de 
saúde são seguros, eficazes 
e poder ser utilizados nesta 
estratégia vacinal.

Da REDAÇÃO
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ELOY GONÇALVES, em-
presário e pecuarista, realiza 
no dia 14 de novembro, a 
partir das 11 horas da manhã, 
o Grande Leilão de Gado Be-
nefi ciente para a Santa Casa 
de Monte Aprazivel, realizado 
na Casa de Leilões Aprazivel.

PARA CELEBRAR o Natal 
2021 com muita emoção e 
magia, o Plaza Avenida Sho-
pping preparou uma série de 
surpresas que irão encantar 
toda a família. O tão espe-
rado encontro com o “bom 
velhinho” já tem data e horário 
marcados: 13 de novembro, 
às 16 horas.

EM DEZEMBRO, a agitada 
avenida Alberto Andaló, será 
cenário para mais uma edição 
da Parada Gay. Organiza-
dores esperam atrair 20 mil 
pessoas.

O REENCONTRO tem data 
marcada a 52ª Festa do Peão 
da vizinha cidade de Bálsamo 
será de 15 à 18 de junho de 
2022, com uma grande de 
shows de primeira, com os 
portões abertos.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Casório no civil
Henrique (Netinho) Souza 
Gomes, filho do requisitado 
médico Dr.  João Gomes 
Netinho e Alice Souza Netinho, 
está de casamento marcado 
no civil, nesta quinta-feira, 
dia 12, com a jovem Cintia 
Naoum Mattos, filha de Dorival 
de Oliveira Mattos e de Adeli 
Teresinha Naoum Mattos. 
Já o casamento religioso 
acontecerá no dia 02 de 
janeiro de 2022, em Câmara 
de Lobos, Ilha da Madeira, 
Portugal.

Confi rmado
Depois do cancelamento da última edição devido a pandemia, o 
Réveillon da Aldeia está confirmado para sua edição 2022, com 
novo local e mega produção. A festa será na sede do Rio Preto 
Automóvel Clube, com direito a open bar e open food, além de 
17 atrações musicais divididas em três ambientes. Os ingressos 
já estão à venda. Imperdível!

Tel. (17) 3233-4888

Homenageado
Nesta sexta-feira, dia 12, o presidente do Conselho Administrativo 
da Unimed Rio Preto, o médico ginecologista José Luis Crivellin, 
recebe do presidente da Câmara, Pedro Roberto, o Título de 
Reconhecimento Público da Casa, por inestimáveis serviços 
prestados à comunidade rio-pretense. Dr. Crivellin estará 
acompanhado da esposa, Maria Cristina. A homenagem, de 
autoria do vereador Julio Donizete, está marcada para começar 
às 19h. Logo após será oferecido um coquetel aos convidados.

Passando do peso
É incons t i tuc iona l  a  l e i 
13.454/17, que autoriza a 
produção, a comercialização e 
o consumo dos anorexígenos 
sibutramina, anfepramona, 
femproporex e maz indol , 
o s  f a m o s o s  r e m é d i o s 
e m a g r e c e d o r e s .  A s s i m 
decidiram os ministros do 
Supremo Tribunal Federal, por 
7x3, em sessão plenária.

DiáriodoBob
Numero cabalístico. Chegamos ao poderoso dia 11 de 

11 (novembro) e, se dos números emana energia e cada al-
garismo tem sua simbologia e significado, é natural atribuir às 
datas com números de dia e de mês iguais como o de hoje 
uma força diferente. Há quem defenda que dias assim sejam 
verdadeiros portais energéticos. Se dos números emana energia 
e cada algarismo tem sua simbologia e significado, é natural 
atribuir ao dia de hoje uma força diferente.  Dote da madame. 
A cozinha é o lugar onde todos nós nos reunimos e preparamos 
aquela tradicional receita de família. Saboreamos a comida 
da mãe ou da avó que, na maioria das vezes, fica gravada para 
sempre em nossa memória afetiva. No entanto, se por um lado 
a cozinha de casa é ocupada por mulheres comuns, uma delas 
é Cida Caran, socialite colunista e apresentadora de TV, com 
dotes voltados também para o universo gastronômico. Madame 
Caran, carismática e de riso solto, pode até não saber como se 
entristecer, mas, como mulher sabe o sabor e o tempero exatos 
para conquistar as pessoas pelas telas da TV e pelo sabor bem 
temperado de seus pratos sociais que, podem ser copiados 
com solidariedade a um punhado de entidades assistenciais 
de Rio Preto. Questão de ordem. Não sou critico a regras es-
tabelecidas nos códigos civis e penais, mas convenhamos - a 
burocracia para se tirar carteira de habilitação neste país é um 
negócio inacreditável. Sabemos que o trânsito é democrático, 
orgânico e dinâmico, mas  a regulamentação que o rege pare-
ce, com certeza, uma punição feita com o propósito de mexer 
nas 2 carteiras:- a de habilitação e de porta notas e moedas. 
Ficou pra dezembro. O prazo para entrega e protocolo de en-
velopes referente à licitação de áreas disponíveis no Mercado 
Municipal foi prorrogado para 13 de dezembro até 17 horas. 
Consequentemente, o prazo para sessão pública de abertura 
dos envelopes foi prorrogado para 14 de dezembro, às 8h30. 
O Mercadão dispõe de 35 concessões: 26 ativas, além das 9 
disponíveis. Depois de tudo pronto e inaugurado oficialmen-
te, o Mercadão, que já é um ponto tradicional e histórico de 
Rio Preto, vai reforçar a identidade da nossa gente, nossos 
bons costumes e nossa hospitalidade. Palavra do secretário 
de Agricultura Pedro Pezzuto, responsável pelo local. Título de 
reconhecimento. Ponto e basta!

Lançamento
A colunista social Cida Caran, realiza coquetel de lançamento 
do livro “As Receitas Prediletas de Cida Caran”, 3ª edição, nesta 
quinta-feira, dia 11, a partir das 18h, na Praça 2 de Eventos do 
Riopreto Shopping Center. O evento é beneficente. Toda a renda 
dos 1.000 exemplares da obra será revertida para entidades 
assistenciais de Rio Preto. A arte de harmonizar sabores, texturas 
e aromas é uma das paixões de Cida Caran. Nas 280 páginas 
do livro ela selecionou as mais variadas receitas de saladas, 
sobremesas, carnes, caldos, risotos, peixes e frutos do mar, 
massas, salgados, pães, pizzas e tortas. Tem espaço também 
para receitas libanesas que honram a origem da família da autora. 

Tal. Pai. Tal. Filho.
V i c e - p r e s i d e n t e  d a 
incorporadora TARRAF, Olavo 
Tarraf Filho faturou o prêmio de 
Empreendedor Jovem do Ano, 
em cerimônia realizada no 
Teatro Paulo Moura, durante 
o Prêmio Líderes Regionais 
Noroeste Paulista. Promovido 
pelo LIDE, o prêmio é um 
reconhecimento a empresários 
e empresas que trabalham 
pelo desenvolvimento de Rio 
Preto e região. O premiado 
destacou em seu discurso a 
importância de sua geração 
para a construção de um novo 
País e dedicou o título ao pai, 
Olavo Tarraf, a quem definiu 
como exemplo de ser humano, 
pessoa e empreendedor. 

henriforne@gmail.com

Vai fazer falta
A saída de cena repentina do 
benquisto Oficial Cartorário 
Gumercindo de Seta deixa 
um vazio na vida empresarial 
e social da cidade. O mais 
longevo cartorário de Rio Preto, 
ex-vice prefeito e presidente 
do Palestra Esporte Clube, 
será sempre lembrado pela 
fidalguia e amizade aberta a 
todos que ele gostava. Um 
cara admirável. Que Deus 
o tenha! Meus pêsames, a 
senhora Neiva Saad de Seta, 
as filhas, advogada Dra. Maria 
Cecília de Seta Buchdid, a 
médica Dra. Fátima de Seta 
Badan, os netos, genros e 
parentes.

Circuito das águas
A A9 será água oficial do 
Fórmula 1 Heineken Grande 
Prêmio de São Paulo 2021 
e tem o carimbo da Poty 
Cia de Bebidas, natural de 
Potirendaba, bem pertinho 
de todos nós. É a primeira 
envasada em caixa no Brasil 
e  mos t ra  compromisso 
com sustentab i l idade e 
propriedades especiais que a 
tornam ideal pra a hidratação 
não apenas dos pilotos, mas 
de todos os profissionais 
envolvidos na corrida. A corrida 
acontece no domingo, 14 de 
novembro, em Interlagos, São 
Paulo.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
SER BOM NÃO É SINÔNIMO DE SER IDIOTA, SER BOM É UMA VIRTUDE 
QUE ALGUNS IDIOTAS NÃO ENTENDEM. Sorria beba muita água e seja feliz!
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Mirassol e Tanabi entram em 
campo hoje em jogos decisivos

Mi rassol  e Ta-
nabi encaram 
jogos decisivos 
pela penúltima 

rodada da segunda fase do 
Campeonato Paulista Sub-20 
nesta quinta-feira (11). En-
quanto o Leão tem a chance 
de encaminhar a classificação 
com antecedência, o Índio da 
Noroeste precisa da vitória 
para seguir na disputa.

Líder do grupo 10, o Mi-
rassol enfrenta o lanterna 
Independente em Limeira.  
Uma vitória garante o time na 
próxima fase. Se o jogo entre 
Marília e Monte Azul termi-
nar empatado, até mesmo a 
liderança da chave vai estar 
assegurada. Em caso de em-
pate ou derrota em Limeira, 

a equipe da região terá que 
definir a classificação em casa 
diante o Monte Azul.

A situação do Tanabi já é 
mais crítica. A equipe está na 
lanterna do grupo 12 com três 
pontos. A chave conta com o 
Oeste (7), Penapolense (7) e 
Ponte Preta (5). Com isso, o 
Índio da Noroeste precisa ven-
cer a Macaca em casa para 
continuar com chances de 
classificação. Um empate ou 
uma derrota elimina o Tanabi.

Jogos:

11/11 – 15h – Tanabi x 
Ponte Preta – Estádio Alberto 
Victolo (Tanabi)

11/11 – 15h – Indepen-
dente x Mirassol – Estádio 
Agostinho Prada (Limeira)

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONI

Mirassol e Tanabi 
entram em campo 
hoje em jogos 
decisivos

CIRCUITO DE RUA TÊNIS

Mateus Alves vence na 
sua estreia no Future de 

Aparecida de Goiânia

O tenista Mateus Alves, 
do centro de treina-
mento Alves & Oliveira 

Tennis, de Rio Preto, passou 
com facilidade pelo norte-a-
mericano Dali Blanch, por 2 
sets a 0, parciais de 6/3 6/4, 
nesta quarta-feira (10), na sua 
estreia no future Aparecida de 
Goiânia, no Estado de Goiás.

Na segunda rodada, nesta 

quinta-feira (11), ele encara o 
paulista André Miele. A com-
petição distribui premiação 
de 25 mil dólares. Após esse 
torneio, Alves joga o challenger 
de Campinas.

“Hoje consegui jogar com 
bastante intensidade, me sen-
ti bem em quadra. Consegui 
também devolver boas bolas 
e sai com a vitória. É manter 
esse mesmo jogo amanhã para 
avançar”, afirmou Alves.

Da REPORTAGEM

Inscrições para 1ª Corrida da República vão até amanhã

As inscrições para a 
1ª Corrida de Rua 
da República termi-

nam nesta sexta-feira (12). 
O evento acontece no dia 15 
de novembro, com largada e 
chegada no Centro Regional 
de Eventos, e contará com 
percursos de 5K e 10K.

O evento, que terá início 
às 7h30, é uma promoção 
da Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 
em parceria com a Unimed 

Rio Preto. A organização leva 
a assinatura da Alcer – As-
sociação de Lazer, Cultural 
e Esportiva Rio-pretense, 
comandada pelos diretores 
Fernando Furlan e Marcelo 
Arroio.

As inscrições podem ser 
feitas através do site: www.
runnerbrasil.com.br. O inves-
timento para o primeiro lote é 
de R$ 65. Haverá também um 
lote extra, que será revertido 
gratuitamente para esportis-
tas que frequentam os núcle-
os esportivos integrantes da 
Secretaria de Esportes.

Da REPORTAGEM
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SELEÇÃO 2022

Tite indica que jogará com três atacantes

O técnico Tite esboçou 
nesta terça-feira (9) 
o time do Brasil que 

deve enfrentar a Colômbia na 
próxima quinta-feira (11), em 
São Paulo, pelas Eliminatórias 
para a Copa do Mundo, com 
o trio de ataque formado por 
Raphinha, Gabriel Jesus e 
Neymar.

Raphinha, do Leeds (Ingla-
terra), foi um dos destaques 
dos últimos jogos do Brasil e 
parece ter conquistado a vaga 
no ataque titular como compa-
nheiro ideal para Neymar.

O Brasil também deve ter 
as voltas de Danilo na lateral-
-direita e Marquinhos na zaga 
para o jogo contra os colombia-
nos. O volante Casemiro, que 
ficou de fora dos últimos jogos 
das Eliminatórias por lesão, 
também deve voltar ao time.

O treinador brasileiro prova-
velmente continuará o rodízio de 
goleiros, e dessa vez a chance 
deve ser de Alisson. Com isso, 
a formação titular deve ser: Alis-
son; Danilo, Marquinhos, Thiago 
Silva e Alex Sandro; Casemiro, 
Fred e Lucas Paquetá; Gabriel 

Jesus, Raphinha e Neymar.
O Brasil lidera as Elimina-

tórias Sul-Americanas com 31 
pontos e já está praticamente 
classificado para a Copa do 
Mundo de 2022 (Catar). No dia 
16 a seleção brasileira enfren-
tará a Argentina.

Agência BRASIL

Baptista fala sobre ter time forte 
para disputar o Paulista

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) realizou 
na terça-feira (9) o sor-

teio dos grupos do Paulistão 
2022. O Mirassol acabou ficando 
na chave C com Palmeiras, Itua-
no e Botafogo de Ribeirão Preto.

“Eu vejo um grupo muito 
difícil como todos os outros, 
não vejo uma chave mais difícil 
do que a outra. O Campeonato 
Paulista é duro, disputado, onde 
as equipes se preparam. Além 
das equipes grandes, os times 
do interior buscam o seu espaço 
Os jogadores buscam também 
seu espaço no cenário nacional. 
É a principal competição do 1º 
semestre”, afirmou o técnico 
Eduardo Baptista.

Embora os times do mesmo 
grupo disputem as vagas para 
as quartas de final, eles não se 
enfrentam na primeira fase. Bap-

tista falou sobre os concorrentes 
do Leão. “O Palmeiras dispensa 
comentários. O Botafogo está 
jogando a final da Copa Paulista, 
é um time que já vem jogando 
junto desde o Campeonato 
Paulista de 2021 e manteve um 
grupo. E temos também o Itua-
no no mesmo caminho, que fez 
uma grande Série C, conseguiu 
o acesso, busca o título e prova-
velmente deve vir com a mesma 
base”, afirmou o treinador.

Semifinalista nas últimas 
duas temporadas, o Mirassol 
deverá priorizar em um primeiro 
momento a permanência na 
elite. Outro fator que pesa é a 
montagem do elenco, já que 
neste ano, a maioria dos atletas 
deixou o clube após o estadual, 
fazendo com que a equipe ti-
vesse que ser remontada para 
a Série C do Brasileirão.

“O Mirassol vai ter que se 
preparar. Temos que fazer uma 

montagem cirúrgica e muito 
criteriosa para que a gente 
possa primeiro cravar os 12 
pontos o mais rápido possí-
vel, que é o primeiro objetivo 
nosso. Depois disso vamos 
buscar uma pontuação que nos 
leve as finais do Campeonato 
Paulista”, afirmou Baptista. O 
Paulistão tem início previsto 
para o dia 26/01.

Vinicius LIMA

Lucas FIGUEIREDO
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GP SÃO PAULO

Impacto econômico será de R$ 810 milhões com 8,5 mil empregos
O Governo de São Paulo 

anunciou nesta quarta-feira 
(10) que a realização do Grande 
Prêmio São Paulo de Fórmula 1 
deve gerar impacto financeiro 
de R$ 810 milhões, 8,5 mil 
empregos temporários e público 
superior a 150 mil expectadores 
no próximo final de semana. O 
Autódromo de Interlagos tem 
autorização para receber 100% 
de sua capacidade.

“Segundo estudo da Funda-
ção Getúlio Vargas, o impacto 

financeiro e a geração de em-
pregos são resultados diretos 
dos 150 mil ingressos vendidos 
antecipadamente pela primeira 
vez nos últimos dez anos. Deste 
público, 77% são pessoas não 
residentes na capital, o que faz 
do Grande Prêmio São Paulo o 
evento com maior público de 
turistas no calendário oficial da 
cidade”, afirmou o governador 
João Doria.

Além do impacto econômico 
e geração de empregos, o GP 
São Paulo é considerado estra-
tégico por marcar o retorno dos 

grandes eventos internacionais, 
garantindo uma exposição 
publicitária estimada em US$ 
302 milhões (R$ 1,7 bilhão), 
54,2% maior que em 2019 – 
em 2020, a etapa foi cancelada 
devido à pandemia. A prova é 
transmitida para quase 200 
países, incluindo os principais 
emissores de turistas para o 
Brasil, chegando a 500 milhões 
de espectadores.

“Estamos reunindo em um 
único evento as qualidades 
necessárias para mostrar ao 
mundo o êxito de São Paulo no 

enfrentamento da pandemia. 
Um estado que, sozinho, vacinou 
mais pessoas que muitos países, 
realizando um dos grandes even-
tos internacionais, com 100% 
de público e uma contribuição 
considerável para a retomada 
econômica”, disse o Secretário 
de Turismo e Viagens, Vinicius 
Lummertz.

Com a programação do GP 
começando na sexta-feira (12) 
e o feriado de segunda (15), é 
esperada que a permanência 
dos turistas na cidade seja, em 
média, superior a quatro dias, 

Agência O GLOBO o que aumenta o consumo dos 
mais diversos produtos e servi-
ços – gasto diário passa de R$ 
756 para R$ 817 por turista.

O Grande Prêmio, que pela 
primeira vez traz o nome da 
cidade e do estado, terá uma 
novidade: a “sprint race”, que 
é realizada no sábado e vale 
pontos em um campeonato 
que chega à reta final bastante 
equilibrado. Além de Interlagos, 
apenas as etapas de Monza, na 
Itália, e Silverstone, no Reino 
Unido, tiveram a “sprint race”.

O Grande Prêmio São Paulo 

de F1 exigirá todos os protoco-
los contra a COVID-19. Além 
do uso obrigatório de másca-
ra, o público deve apresentar 
comprovante de vacina para 
acessar o autódromo. Se o 
esquema vacinal não estiver 
completo, obrigatoriamente 
será necessário apresentar tes-
te recente contra o coronavírus 
– PCR realizado até 48 horas ou 
o antígeno (teste rápido) feito 
até 24 horas antes do evento. 
O Autódromo de Interlagos de-
verá dispor de álcool em gel em 
locais de fácil acesso.
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7ª ARTE
Cinemas de Rio 
Preto têm três 

estreias na semana 

Três novos filmes en-
traram em cartaz nos 
cinemas de Rio Preto 

nesta semana. Os longas 
estão disponíveis em apenas 
algumas salas, já o que o 
filme “Eternos” da Marvel 
continua predominando na 
maioria das sessões.

Para os fãs de ação a 
novidade é “A Profissional”. 
O longa conta a história de 
Anna, uma matadora de 
aluguel habilidosa que vê o 
seu mestre ser brutalmente 
assassinado. Com isso, Anna 
embarca em uma aventura 
buscando vingança contra 
o maníaco responsável pelo 
homicídio.

Para quem prefere o dra-
ma, também estreou o filme 
“Deus Não Está Morto: O 
Próximo Capítulo”, sendo este 
o quarto filme da franquia que 
teve início em 2014. O filme 
mostra uma inspeção de uma 
funcionária do governo em 
famílias que oferecem edu-
cação para as crianças em 
casa. Acreditando que elas 
estão recebendo um ensino 
inferior e sendo doutrinadas 
a crerem na bíblia, o governo 
decide interferir. Buscando 
defender as famílias, o reve-
rendo Dave resolve ir a Wa-
shington para uma audiência 
histórica.

Por fim, a última estreia 
é “Querido Evan Hanssen”, 
filme que é uma adaptação 
de um musical vencedor do 
Grammy e do Tony. Nele, um 
jovem chamado Evan acaba 
envolvido em uma mentira 
sobre um colega de classe 
que cometeu suicídio, se 
aproximando da família do 
falecido.

Outras opções em Rio Pre-
to continuam sendo “Duna”, 
“A Família Addams 2: Pé na 
Estrada”, “Venom: Tempo de 
Carnificina” e “Mariguella”. 
Abaixo a programação de 
11/10 até 17/10.

Iguatemi:
Querido Evan Hansen 

(Duração: 2h17min.)
2D Legendado: 13h50, 

16h30, 19h15 e 22h.
E t e r n o s  ( D u r a ç ã o : 

2h37min.)
Macroexe 3D Legendado: 

15h15, 18h30 e 21h45
3D Legendado: 13h30, 

16h45, 20h e 21h
2D Legendado: 14h, 

17h15, 18h, 20h30 e 21h15
3D Dublado: 14h30 e 

17h45
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 13h40 e 
15h50

Venom: Tempo de Carni-
ficina – (Duração: 1h37min)

2D Legendado: 18h15
Mariguella (Duração: 

2h39min.)

2D Nacional: 20h45
D u n a  ( D u r a ç ã o : 

2h35min.)
2D Legendado: 14h45

Plaza Avenida Sho-
pping

A Profissional (Dura-
ção: 1h49min.)

2D Dublado: 19h30 e 
22h10

Deus Não Está Morto: 
Próximo Capítulo (Dura-
ção: 1h50min.)

2D Dublado: 16h e 
18h45

Eternos  (Du ração : 
2h37min.)

3D Dublado: 14h15, 
15h45, 17h30, 19h, 20h45 
e 22h

2D Dublado: 15h15, 
18h30 e 21h45

2D Legendado: 14h30, 
17h45 e 21h15

A Família Addams 2: 
Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 15h e 
17h15

Mariguella (Duração: 
2h39min.)

2D Nacional: 21h30

Riopreto Shopping
A Profissional (Dura-

ção: 1h49min.)
2D Dublado: 21h30
Deus Não Está Morto: 

Próximo Capítulo (Dura-
ção: 1h50min.)

VIP Dublado: 16h45 e 
19h

Eternos  (Du ração : 
2h37min.)

VIP Legendado: 22h
VIP Dublado: 13h (sá-

bado, domingo e segunda), 
16h e 19h

2D Dublado: 13h (sá-
bado, domingo e segunda), 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 
17h30, 18h, 18h30, 19h, 
20h30, 21h, 21h30 e 22h

A Família Addams 2: 
Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

VIP Dublado: 14h45
2D Dublado: 13h30 (sá-

bado, domingo e segunda) 
e 15h30.

Venom:  Tempo de 
Carnificina – (Duração: 
1h37min)

2D Dublado: 17h30 e 
19h30

Mariguella (Duração: 
2h39min.)

VIP Nacional: 21h15
Shopping Cidade 
Norte
Eternos  (Du ração : 

2h37min.)
2D Dublado: 14h30, 

17h45 e 21h.
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 14h e 
16h15

Venom:  Tempo de 
Carnificina – (Duração: 
1h37min)

2D Dublado: 18h20 e 
20h30

Vinicius LIMA

TURISMO

Conselho apresenta cenário do 
setor pós-período de pandemia 

O Conselho Municipal 
de Turismo (Com-
tur) de Rio Preto, 
ligado à Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo, apre-
sentou nesta quarta-feira, 10, 
ao prefeito Edinho Araújo (MDB) 
um panorama geral do setor 
frente ao cenário de retomada 
econômica, na primeira reunião 
presencial da atual gestão. O 
encontro foi realizado em uma 
sala do recém-inaugurado Arts 
Hotel, na região central da 
cidade.

Empossada em setembro do 
último ano para o biênio 2020-
2022, a diretoria do Comtur  
vinha realizando seu trabalho 
por meio de reuniões virtuais. 
Nesta primeira reunião presen-
cial, a presidente do conselho, a 
turismóloga Célia Maria Gomes 
de Lima, apresentou os projetos 
em desenvolvimento pela ins-
tituição, que têm por objetivo 
criar um ambiente atrativo para 
visitantes em Rio Preto em fren-
tes distintas, como o turismo de 
eventos e serviços, religioso e 
cultural, entre outros.

O prefeito Edinho agra-
deceu o trabalho do Comtur 
e destacou a importância de 
desenvolver projetos de turismo 
em parceria com a iniciativa 
privada. “Temos muita coisa 
acontecendo e o que a prefei-
tura puder fazer, ela vai fazer. 
Eu vibro com as inaugurações, 
não só do poder público, mas 

também da iniciativa privada, 
que é quem gera os empregos. 
A administração pública, por 
sua vez, precisa dar a infraes-
trutura e, em relação à água e 
esgoto, por exemplo, já temos 
capacidade para até 600 mil 
habitantes”, afirmou.

Outro ponto debatido foi o 
papel de Rio Preto como ca-
pital da Região Metropolitana, 
no sentido de articular o setor 
na região e reforçar a vocação 
da cidade para o turismo de 
negócios, congressos, feiras e 
eventos.

“É muito importante que o 
prefeito esteja aqui. Demons-
tra todo o interesse do poder 
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público no desenvolvimento 
do turismo. Há locais próximos 
como Olímpia, com um atrativo 
enorme, mas não é de ‘busi-
ness’. É Rio Preto que tem essa 
característica e é por isso que 
temos o planejamento para im-
plementar um centro de even-
tos que atenda às necessidades 
da cidade, trazendo impactos 
positivos na economia como 
um todo”, disse o presidente 
da Acirp Kelvin Kaiser.

Entre os projetos citados por 
Célia Gomes e pelo vice-pre-
sidente do Comtur o arquiteto 
Kedson Barbero estão: Pesquisa 
de Perfil de Demanda Turística; 
Inventário da Oferta Turística; 

processos de tombamento; 
projetos de turismo cultural 
(arte naïf), cicloturismo e turis-
mo religioso e Rota Caipira de 
turismo.

A presidente do conselho 
também apresentou a ideia 
de efetivar a criação do Visit 
Rio Preto: “É uma entidade 
que vai apresentar a cidade 
para o mundo de uma maneira 
profissional e com uma comu-
nicação efetiva, com a proposta 
fundamental de mostrar que Rio 
Preto tem todas as condições 
favoráveis ao turismo e fazer a 
captação de eventos. É um pro-
jeto que está sendo coordenado 
pela Acirp”, afirmou Célia.

Reunião do Comtur - Conselho Municipal do Turismo no Art´s Hotel

HOJE

Advogados lançam livro inédito com 
base na proteção do erro médico

O livro ‘Protocolo Ge-
ral de Proteção do 
Médico’ é a primeira 

obra do mundo que contrasta 
legislações dos Estados Unidos, 
Europa e Brasil, baseado em 
uma doutrina que protege o 
médico em processos por erros 
dentro da profissão.

A autoria da obra é dupla, 
sendo a tese principal do advo-
gado Homaile Mascarin do Vale, 
com a colaboração do também 
advogado – e ambos rio-pre-
tenses – Marcelo Augusto de 
Freitas. “O meu texto é fruto 
da minha tese de doutorado e 
a parte do Marcelo é da disser-

tação do mestrado dele, onde 
ele correlaciona a tecnologia e o 
exercício seguro da medicina”, 
comenta o autor Homaile.

Antes de ser publicado 
como livro em terra tupiniquim, 
Homaile publicou parte do con-
teúdo no segmento científico 
norte americano e recebeu 
premiações por isso. Fruto de 
sua pesquisa no doutorado, o 
livro aborda uma proteção legal 
do médico em processos por 
erros no exercício da profissão.

O advogado ainda destaca 
que toda sua vida se dedicou a 
pesqisar o erro médico. “Sem-
pre pesquisei porque o erro 
médico acontece, como funcio-
na o processo em decorrência 

dele, qual a perspectiva do 
médico frente à essa crescente 
processual e agora, com o livro, 
pesquisei uma forma de prote-
ger o médico com base numa 
legislação comparada, pegando 
a legislação dos Estados Unidos 
e da Europa e comparando com 
a do Brasil para, no final, criar 
um protocolo de prevenção ao 
erro médico”.

A tônica central do livro é, 
dentro de uma conduta ética, 

que o médico tenha menor 
possibilidade de ser processado 
por erros. “Todos os livros exis-
tentes trabalham na acusação, 
que é padrão do advogado 
preferir acusar do que defender 
– salvo os criminalistas”, explica 
Homaile.

O livro será lançado hoje, na 
Livraria Leitura que fica no Igua-
temi Rio Preto. O evento será 
misto, ou seja, para advogados 
e médicos, a partir das 20h.

Andressa ZAFALON 

Todos os livros existentes trabalham na 
acusação, que é padrão do advogado 

preferir acusar do que defender – salvo 
os criminalistas

“
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 ‘Round 6’: diretor confirma 2ª temporada 

Hwang Dong-hyuk, di-
retor e roteirista de 
“Round 6”, a distópi-

ca série sul-coreana da Netflix 
que se tornou enorme sucesso 
global, expressou confiança de 
que a produção extremamente 
popular irá voltar para uma 
segunda temporada.

“Estamos nas negociações 
para a segunda temporada”, 
afirmou Dong-hyuk em uma 
entrevista na segunda-feira 
(9).

“Está tudo na minha cabe-

ça. Eu tenho o enredo básico, 
o plano mais amplo, então 
estamos na etapa de brainstor-
ming. Eu vou dizer que haverá 
uma segunda temporada, mas 
eu não posso dizer agora quan-
do ela será”.

Hwang e outros envolvidos 
na série, que é um dos maiores 
sucessos da história da Netflix, 
compareceram a uma exibição 
especial em Hollywood na se-
gunda-feira (9) para celebrar o 
sucesso da obra.

“Ele vai voltar, ele vai voltar 
e fará algo sobre esse mundo”, 
disse o diretor, em referência 

ao protagonista Seong Gi-hun, 
interpretado pelo ator Lee 
Jung-Jae.

“Round Six”, na qual pes-
soas endividadas competem 
em um jogo mortal por uma 
fortuna em dinheiro, já inspi-
rou fantasias de Halloween e 
protestos temáticos na cúpula 
global do clima da ONU em 
Glasgow, na Escócia, entre 
outras coisas.

“Parece tão surreal”, disse 
Hwang sobre o impacto causa-
do por sua criação. “É quase 
como se eu estivesse vivendo 
em um mundo fantástico”.

Da REDAÇÃODivulgação
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Extrato – Processo SISCAM nº 54/2021 

Termo de Outorga de Uso, a título precário e gratuito, sob forma de Permissão, que entre si 

celebram a Câmara Municipal de São José do Rio Preto e o Município de São José do Rio 

Preto, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação Social, para uso da estrutura 

metálica autoportante, de propriedade da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, para 

fixação de antena de transmissão FMV, a ser utilizada na transmissão da programação da 

Rádio Educativa Rio Preto FM 106,7MHz. 

OBJETO: A outorga de uso, sob forma de permissão, nos termos do disposto nos arts. 2º e 111, §3º, da 

Lei Orgânica do Município, para uso compartilhado de um espaço na lateral da estrutura metálica 

autoportante para fixação de antena de transmissão FMV, a ser utilizada na transmissão da programação 

da Rádio Educativa Rio Preto FM 106,7MHz (Patrimônio nº 2395), com as seguintes especificações: 

“Estrutura treliçada metálica piramidal (torre de telecomunicações) para instalação dos sistemas 

irradiantes, com: altura total de 45m; largura da base de 4m; largura disponível no topo de 1m; modelo 

autosustentada piramidal quadrada; seção piramidal de 30m; carga máxima distribuída de 1000Kg; 

ferragem galvanizada a fogo; pintura branco/vermelho (Padrão Anatel); sinalização: interligação do 

balizamento da Antena de Topo com fotocélula, cabo de subida em eletroduto metálico, fiação isolada 

cabo PP 2x1,5mm; capacidade (AEV) de 10m² na seção reta e topo da estrutura; escada de acesso 

montada na estrutura tipo marinheiro, inclusa proteção guarda corpo marinheiro;fundação em estrutura 

de tubulão em concreto armado; instalação de malha de aterramento e SPDA com projeto executivo 

compatível com NBR-5419, tendo, por fim, leito metálico para condução dos cabos de RF e sinal, desde o 

abrigo do transmissor até os sistemas irradiantes passivos.” 

PRAZO: 10 de novembro de 2021 a 28 de janeiro de 2022. 

BASE LEGAL: Arts. 2º e 111, §3º, da Lei Orgânica do Município, e Decreto Municipal nº 17.698, de 1º 

de fevereiro de 2017. 

DATA DE ASSINATURA: 10 de novembro de 2021. Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara. 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 1.266 
De 10 de novembro de 2021 

 
Altera a Resolução nº 712/1990 – 
Regimento Interno, e o art. 2º da 
Resolução nº 1.247, de 6 de maio de 2020, 
tornando as sessões mais eficientes. 

 

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 A Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 108 As sessões ordinárias serão semanais, no total de duas, 
obrigatoriamente, realizando-se às terças-feiras, sendo a primeira com 
início às 9h e término às 13h, e a segunda com início às 14h e término 
às 18h. 
 
(...)  
 
§4º Para efeitos de cômputo de presença do Vereador à Sessão 
Ordinária, é obrigatória sua permanência nas dependências da Câmara 
Municipal durante toda a duração da Sessão e que o mesmo participe 
da votação de no mínimo 70% (setenta) por cento dos projetos pautados 
na ordem do dia da presente Sessão, estando sujeito o faltoso a 
desconto em seu subsídio, exceto nos casos previstos no art. 233 deste 
Regimento." (NR) 

 
Art. 2º O art. 2º da Resolução nº 1.247, de 6 de maio de 2020, passa a 

vigorar com a seguinte alteração: 
 

“Art. 2º 
.................................................................................................................. 
 
Parágrafo único. Nas Sessões Ordinárias, será considerado ausente 
injustificadamente o Vereador que não permanecer nas dependências da 
Câmara Municipal durante toda a duração da Sessão e não participar da 
votação de no mínimo 70% (setenta) por cento dos projetos pautados na 
ordem do dia da presente Sessão, na forma do §4º, do art. 108, da 
Resolução nº 712/1990 – Regimento Interno.” (NR) 

 
 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 
  Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
   10 de novembro de 2021. 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 023/2021 
Aprovado em 09/11/2021, na 45ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

Autoria da propositura:  
Vereador Paulo Pauléra 

anl/ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ n° 
18.571.750/0001-89), sede na Av. Benedito Rodrigues Lisboa, nº 2675, 
3º andar, Conj. 313, Sala D, Torre Madrid Sul, São José do Rio 
Preto/SP, CEP 15.090-370, pelo presente Edital NOTIFICA os 
adquirentes dos lotes abaixo relacionados para comparecerem, no 
prazo impreterível de 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital, 
no endereço acima mencionado, tendo em vista a existência de 
pendências em relação ao imóvel. 
 
O não comparecimento e a consequente desconsideração desta 
notificação ensejará a aplicação das sanções legais e resilição 
unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de restituição a crédito dos adquirentes. 
 

Cliente  CPF/MF Quadra Lote 
JEFFERSON LIMA 

GONÇALVES e RENATO 
RODRIGUES 

627.788.003-95 / 
292.656.088-54 26 14 

ANDRÉ MARTINI 775.696.281-87 10 18 
 

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 02/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 84/2021
OBJETO: Contratação de serviços de apoio técnico para ela-
boração do Plano Diretor do Município, lei de zoneamento, 
lei de uso e ocupação de solo, revisão do código de obras e 
revisão do código de posturas.
Face ao constante dos autos do Processo Administrativo 
nº 84/2021, referente ao Convite nº 02/2021, ADJUDICO 
o objeto a vencedora, a empresa DELCIMAR MARQUES 
TEODOZIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.186.862/0001-
06, localizada na Rua Coronel Spinola de Castro, nº 3945, 
Apt 52, centro, na cidade de São José do Rio Preto-SP, CEP 
15015-500, venceu o  ITEM ÚNICO no MENOR VALOR 
GLOBAL em R$174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e 
quinhentos reais). Perfazendo o valor global desta licitação 
de R$174.500,00 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos 
reais). E HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 10 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Moacir Cavalero Junior – Membro da COMUL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 65/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 96/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 49/2021
OBJETO: Aquisição de cestas básicas natalinas para distri-
buição as famílias carentes do município
Data da realização da Sessão Pública: 26/11/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 10 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 92/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DFA – DELLA FATTORIA ALIMENTARE 
REFEIÇÕES EIRELI
CNPJ nº 14.835.108/0001-09
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto pror-
rogar a vigência da prestação de serviços no preparo da 
alimentação escolar, conforme especifi cações constantes no 
edital de licitação do Pregão Presencial nº 87/2019, Proces-
so Administrativo nº 122/2019, com base no Art. 57, II da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência terá o vencimento em 23 
de dezembro de 2021, mantendo a originaria, podendo ser 
prorrogado a critério da Administração.
VALOR GLOBAL: R$3.383.314,60 (três milhões, trezentos 
e oitenta e três mil, trezentos e quatorze reais e sessenta 
centavos)
Monte Aprazível, 10 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Editais de
PROCLAMAS



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
11 de novembro de 2021

EDITAL DE 
ALIENAÇÃO

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Cen-

tro.  - 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 ca-

samento:

FRANCISCO FERNANDO DA-
CIER LOBATO TEIXEIRA e 
RAÍSSA AIRES RIBEIRO BRIN-
GEL. Ele, de nacionalidade bra-
sileira, médico, solteira, nasci-
do em Belém, PA, no dia 20 de 
março de 1990, fi lho de JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA TEIXEI-
RA e de ALEXANDRA MARIA 
DACIER LOBATO DE MATTOS 
TEIXEIRA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, médica, solteira, 
nascida em Recife, PE, no dia 
01 de fevereiro de 1992, fi lha de 
ADAUTO DE SOUZA BRINGEL 
e de IVANIA MARIA BATISTA RI-

BEIRO BRINGEL. 

RODRIGO DE SOUZA AZEVE-
DO e JOSIANE DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, 
armador, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no 
dia 16 de julho de 1981, fi lho de 
ALCIDES DONIZETE DE AZE-
VEDO e de MARIA APARECIDA 
DE SOUZA AZEVEDO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, recep-
cionista, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no 
dia 28 de maio de 1986, fi lha de 
GERSON DOS SANTOS e de 
SUELI CARMO DE OLIVEIRA 

SANTOS. 

GUILHERME BERNARDO VE-
NÂNCIO DA SILVA e FERNAN-
DA DA SILVA MARTINS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, qui-
mico, solteiro, nascido em Ibirá, 
SP, no dia 30 de agosto de 1986, 
fi lho de VANDERLEI VENÂNCIO 
DA SILVA e de ROSMARI BER-
NARDO DE SOUZA VENÂNCIO 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, assistente administra-
tivo, solteira, nascida em Santa 
Cruz do Rio Pardo, SP, no dia 
18 de março de 1996, fi lha de 
ANTONIO ANGELO MARTINS 
e de LUCILENA SEVERINO DA 

SILVA MARTINS. 

CHRISTIAN MAXIMILIANO 
SAMMITO e HELENA CRUZ DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade ar-
gentina, metalúrgico, divorciado, 
nascido em Argentina, EX, no 
dia 26 de março de 1975, fi lho 
de NATALIO PEDRO SAMMITO 
e de ELSA BEATRIZ CEPEDA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, 
aposentada, divorciada, nascida 
em PALMEIRA D'OESTE, SP, no 
dia 06 de julho de 1953, fi lha de 
JOSÉ PEDRO DA SILVA e de 

JACIRA CRUZ DA SILVA. 

THIAGO FRANCISCO DE AL-
MEIDA e MARIA EDUARDA 
RABELO DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, desen-
volvedor de software, solteiro, 
nascido em Brasília, DF, no dia 
08 de abril de 1986, fi lho de  e de 
MARIA EMILIA FRANCISCO DE 
ALMEIDA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em IBITINGA, 
SP, no dia 12 de junho de 2000, 
fi lha de ALEX SANDER DA SIL-
VA e de NATALLI DALPINO RA-

BELO. 

LINDOMAR PEREIRA ALVES e 
JULIANA FERREIRA DE CAR-
VALHO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, vendedor, solteiro, 
nascido em Paulo de Faria, SP, 
no dia 04 de dezembro de 1981, 
fi lho de DEJAMIRO MARTINS 
ALVES e de ARLINDA PEREIRA 
ALVES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativo, 
divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 12 de ja-
neiro de 1988, fi lha de GELSON 
DONIZETTE FERREIRA DE 
CARVALHO e de MARIA DIONI-

CE PIRES DE CARVALHO. 

CARLOS ALBERTO GRUBA 
FILHO e MARIANA LODI DO-
MINGUES. Ele, de nacionalida-
de brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 04 de feverei-
ro de 1998, fi lho de CARLOS 
ALBERTO GRUBA e de CAR-
LA ADRIANA RAMOS GRUBA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, 
autônoma, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no 
dia 11 de novembro de 1994, fi -
lha de CARLOS RENÊ DOMIN-
GUES DA SILVA e de LIGIA MA-
RIA LODI MAIA DOMINGUES. 

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 impedi-
mento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de no-

vembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

                                                              
 
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - TRT 15ª Região – 
São José do Rio Preto, SP. 
 

PROCESSO: 0011617-16.2019.5.15.0044. EXEQUENTE: ACACIO MOREIRA PINTO e outros (9). EXECUTADO: 
SUPERDUTO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ARTEATOS DE PLASTICO LIMITADA e outros (32). 
 

DEVENDO NO QUE COUBER SEREM OBSERVADOSOS TERMOS DA PORTARIA GP N.º81/2014 E PROVIMENTO 
GP-CR N.º 04/2014 EG. TRT DA 15ª REGIAO, EDITAL ESTE PROVENIENTE DO DESPACHO ID 9c5bca9. A 
Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza Federal do Trabalho - no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a abertura da realização de ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR dos bens 
penhorados nos autos do processo em epígrafe e discriminado a seguir, para tanto nomeia o perito corretor, Sr. JÚLIO 
CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-20, perito corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, 
que deverá observar os seguintes critérios. DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Auto de 
penhora ID. 46bacc4. Descrição; Aos dois dias do mês de julho do ano 2018, eu, Oficiala de Justiça Avaliadora, 
abaixo assinada, em cumprimento ao mandado id: 2edb527, procedi à avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 
134.996, do 1º CRI de São José do Rio Preto -SP., registrado em nome do executado Adalcir José da Silva, assim 
descrito: Um terreno constituído pelo lote 19, da quadra 03, situado no loteamento denominado Solo Sagrado, bairro 
desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Projetada Um (Rua 
Francisco Carrazone); do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 70,82 metros e divide-se com o lote 18; 
do lado esquerdo mede 67,00 metros e divide-se com o lote 20 e finalmente nos fundos mede 10,70 metros e divide-se 
com a faixa para alargamento da Avenida Mirassolândia (atual Av. Alfredo Teodoro de Oliveira); encerrando a área de 
689,35 metros quadrados; distante 42,00 metros da esquina da Rua Projetada Dez. Sobre o terreno foi construído UM 
PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL com dois pavimentos, situado na Rua Francisco Carrazone, fundos com a 
Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, nº 2105. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 222635000 (terreno: 689,00 
m² – construção:720,96 m²).  
Observação: Sobre o terreno tem as seguintes construções. a) um sobrado com salão comercial com aproximadamente 
200 m², contendo além do salão propriamente dito, cobertura de ferro e lona com garagem para dois carros, dois banheiros e uma 
cozinha pequena. b) para acesso para a parte superior, existe uma pequeno portão e garagem pra dois carros (um atrás do outro), 
do lado direito de quem está de frente para a avenida, com escada onde se tem acesso a dois apartamentos que contêm: área de 
serviço comum, sala dupla, banheiro, 3 quartos (sendo que os com frente para a avenida possuem sacada), cozinha, piso frio. c) 
perto da escada que dá acesso aos apartamentos existe uma porta lateral que dá para o que seria o meio do imóvel, onde existe 
uma construção que fica no fundo do salão (sendo possível acessar o salão por aí) contendo dois quartos pequenos, uma área 
coberta de telhas e um pequeno quintal. d) nos fundos da área “c”, à esquerda existe uma escada com muro e um pequeno 
portão que dá acesso ao restante do terreno, com pelo menos 300 metros² e que na verdade seria a frente do imóvel como está 
descrito na matrícula. Todo o imóvel se encontra bem conservado. Auto de reavaliação, ID dd92835; imóvel reavaliada 
em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Alienação em caráter “AD CORPUS”. Situação de ocupação 
dos bens: “Ocupado por executado/terceiros”. ÔNUS/OBSERVAÇÃO: Consta na matrícula, na Av. 005/134.996, 
do 1º CRI de São José do Rio Preto -SP, penhora procedente do processo trabalhista número 0011783-
24.2014.5.15.0044, processo este que deu origem a esta Alienação Por Iniciativa Particular. DA VISITAÇÃO DO 
IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentíssima Juíza a visitação do imóvel pelos interessados, desde que 
acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, 
devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel 
a ser Alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao 
artigo 77, inciso IV, do NOVO CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso a providência se mostre 
necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO E ABERTURA: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo período 
de 20/10/2021 a 20/01/2022; Ato contínuo as propostas serão encaminhadas ao juízo responsável para apreciação. 
Não haverá encerramento presencial. Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não 
serão conhecidas (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) 
deverá pagar ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do preço da alienação; A comissão devida não integra o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente 
(adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à 
vontade do proponente; A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito judicial, devendo apresentar o 
comprovante ao Juízo. Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), 
para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Com agendamento 
telefônico de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, 
SP e Rua Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, fones para 
contato 55-17-99619.9362 ou 55-19-98363.2151. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUIZO: Correspondente a 100% do 
valor da reavaliação, correspondente a R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), pois tratando-se de bem 
indivisível, deverá ser observado o § 2° do artigo 843 do CPC (coproprietária não executada). DA PREFERÊNCIA DAS 
PROPOSTAS: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A 
proposta com menor número de parcelas. OBS - 1º: havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar. 
FORMAS DE PAGAMENTO DAS PROPOSTAS:  1- À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a 
contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada no 
prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora, e o 
restante (saldo) em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pelo IPCA-E, na data do efetivo 
pagamento, sempre por meio de depósito judicial. OBS – Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 5º do novo 

                                                              
 
CPC, em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 
20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com 
responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por se 
tratar de dívida líquida e certa, além da perca da comissão paga. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que 
não atingirem o valor mínimo de venda poderá, ser recebidas "condicionalmente", sujeitas a posterior apreciação do 
Juízo responsável, sendo estipulado para proposta condicional o valor mínimo de R$ 722.500,00 (setecentos e vinte e 
dois mil e quinhentos reais). Proposta em valor inferior serão rejeitadas de plano. FORMALIZAÇÃO DA 
ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada pôr termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá 
declarar "estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos e sanções 
cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total 
veracidade das informações prestadas. * Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos 
termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca, nos termos 
do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes também 
ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior 
lance, nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão 
ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, considerando as 
condições e peculiaridades dos bens alienados. * A partir da publicação do Edital, na hipótese de 
adjudicação/arrematação do(s) bem(s) pelo exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão do 
perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes 
de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar, a guia 
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da 
execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, 
honorários advocatícios e periciais, além da integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso, 
conforme regramento do provimento. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinarem o imóvel a ser 
apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS: Aos 
interessados em arrematar o bem imóvel, fica esclarecido que os créditos relativos a impostos, cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a 
contribuição de melhoria e multas, não serão de responsabilidade do adquirente, já que a arrematação de bem através 
de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o 
anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar nos 
autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da carta de alienação a fim de que seja retido de eventual 
valor remanescente da execução e paga a dívida, observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja expedido 
ofício ao órgão público competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em 
responsabilidade do anterior proprietário. Único; A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação 
judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou de feitos nos bens Alienados (ocultos 
ou não), como também pro indenizações trocas, consertos, compensações financeiras de qualquer hipótese ou 
natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de 
arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável 
para as providencias cabíveis. IMPORTANTE: a) Publicação deste edital suprirá eventual insucesso das 
notificações/intimações pessoal dos respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores 
com penhora anterior. b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. 
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das informações 
apresentadas até a assinatura do auto. São José do Rio Preto, São Paulo, 27/10/2021. 

JÚLIO CÉSAR CARDOSO 
CRECI S/P 52891-F 

                                                              
 

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - TRT 15ª Região – São José do Rio Preto, SP. 
 

PROCESSO: 0083800-18.2009.5.15.0017. AUTOR: ADELINO HENRIQUE DA CUNHA e outros (27). REU: ADHEMAR G SOTELLO – ME E OUTROS (8).  
 
DEVENDO NO QUE COUBER SEREM OBSERVADOSOS TERMOS DA PORTARIA GP N.º81/2014 E PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 EG. TRT DA 15ª REGIAO, EDITAL ESTE PROVENIENTE DO DESPACHO 
ID 3f38601. A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza Federal do Trabalho - no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura da realização de ALIENAÇÃO POR 
INICIATIVA PARTICULAR dos bens penhorados nos autos do processo em epígrafe e discriminado a seguir, para tanto nomeia o perito corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-
20, perito corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, que deverá observar os seguintes critérios. DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Auto de penhora ID. e4b35df. Descrição; Um 
terreno urbano de formato irregular, situado na, Rua Saldanha Marinho, na Vila Aurora e Vila Bom Jesus, bairros desta cidade, com a seguinte descrição: "inicia no ponto 1, na confluência da Rua Saldanha Marinho 
com a Avenida Alberto Andaló, desse ponto segue em um ângulo de 95º56´42" na distância de 76,11 metros, confrontando com a Rua Saldanha Marinho, até encontrar o ponto 2, que faz confluência com a Rua 
Oswaldo Santini, daí deflete à esquerda em um ângulo de 89º25´23" e segue na distância de 39,11 metros, confrontando com a Rua Oswaldo Santini, até encontrar o ponto 3, daí deflete à esquerda em um ângulo de 
89º34´24" e segue na distância de 11,00 metros, confrontando com Adhemar Gonçalves Sotello, até encontrar o ponto 4, daí deflete à direita em um ângulo de 26º03´36" e segue na distância de 49,00 metros, 
confrontando com Adhemar Gonçalves Sotello, até encontrar o ponto 5, daí deflete à esquerda em um ângulo de 94º20´28" e segue na distância de 22,00 metros, confrontando com a Rua Rubião Junior, até encontrar 
o ponto 6, daí deflete à esquerda em um ângulo de 86º29´14" e segue na distância de 60,00 metros, confrontando nos primeiros 49,00 metros, com Carlos da Silva e nos 11,00 metros restantes com o prédio nº 3467, 
da Avenida Alberto Andaló (imóvel da matrícula 69.377), até encontrar o ponto 7, daí deflete à direita em um ângulo de 274º10´54" e segue na distância de 5,06 metros, até encontrar o ponto 8, daí deflete à esquerda 
em um ângulo de 90º30´42" e segue na distância de 9,86 metros, até encontrar o ponto 9, daí deflete à direita em um ângulo de 270º14´42" e segue na distância de 19,34 metros, até encontrar o ponto 10, 
confrontando nesses segmentos ainda com o prédio nº 3467, da Avenida Alberto Andaló (imóvel da matrícula 69.377), daí deflete à esquerda em um ângulo de 89º00´20" e segue na distância de 9,79 metros, até 
encontrar o ponto 11, daí deflete à direita em um ângulo de 269º29´50" e segue na distância de 5,41 metros, até encontrar o ponto 12, daí deflete à esquerda em um ângulo de 90º00´00" e segue na distância de 0,56 
metros, até encontrar o ponto 13, daí deflete à direita em um ângulo de 271º48´07" e segue na distância de 18,95 metros, até encontrar o ponto 14, confrontando nesses quatro segmentos, com o prédio nº 3483, da 
Avenida Alberto Andaló (imóvel da matricula nº 31.401), daí deflete à esquerda em um ângulo de 83º13´11" e segue na distância de 8,48 metros, confrontando com a Avenida Alberto Andaló, até o ponto inicial 1, 
encerrando a área de 2.989,12 metros quadrados; contendo as seguintes edificações: o prédio nº 3431, da Rua Saldanha Marinho, esquina da Avenida Alberta Andaló; o prédio nº 3455, da Rua Saldanha Marinho, o 
prédio da Rua Oswaldo Santini nº 21, HC-3, situado nos fundos; o prédio s/nº, situado nos fundos do prédio nº 21 da Rua Oswaldo Santini; o prédio nº 21, da Rua Oswaldo Santini; o prédio nº 3501, da Rua Saldanha 
Marinho, esquina da Rua Oswaldo Santini; os prédios nº (s) 3472 e 3480, da Rua Rubião Junior, inclusive um barracão nos fundos; e o prédio nº 43 da Rua Oswaldo Santini", conforme matrícula nº 83.393, do 2º 
Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  
Observação: As construções existentes sobre o imóvel estão averbadas, de acordo com a descrição da matrícula supra e encerram uma área total de 2.058,55 m², conforme constou da Certidão de Valor Venal nº 
492002/2015, obtida junto a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Auto de avaliação, ID 852c322; imóvel avaliada em R$ 6.000.000,00 (Seis milhões de reais). Alienação em 
caráter “AD CORPUS”. Situação de ocupação dos bens: “Ocupado por terceiros”. ÔNUS/OBSERVAÇÃO: Consta na matrícula, na Av. 4/83.393, do 2º CRI de São José do Rio Preto -SP, penhora procedente do 
processo trabalhista número 83800.18.2009, processo este que deu origem a esta Alienação Por Iniciativa Particular. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentíssima Juíza a visitação 
do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual se dá força de MANDADO 
JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser Alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do NOVO CPC, 
ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso a providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO E ABERTURA: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo período de 20/10/2021 
a 20/01/2022; Ato contínuo as propostas serão encaminhadas ao juízo responsável para apreciação. Não haverá encerramento presencial. Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao processo não 
serão conhecidas (serão desconsideradas). DA COMISSÃO: Acolhida a proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não integra o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por 
determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, após a homologação da 
proposta, através de depósito judicial, devendo apresentar o comprovante ao Juízo. Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. 
LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Com agendamento telefônico de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, SP e Rua Bolívia nº 
112, bairro Moacyr Arruda, Indaiatuba, SP, e-mail julio@asolucaoimoveis.com.br, fones para contato 55-17-99619.9362 ou 55-19-98363.2151. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUIZO: Correspondente a 70% do 
valor da avaliação, correspondente a R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais). DA PREFERÊNCIA DAS PROPOSTAS: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: A) O 
pagamento à vista. B) A proposta com menor número de parcelas. OBS - 1º: havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar. FORMAS DE PAGAMENTO DAS PROPOSTAS: 1- À VISTA, no prazo 
máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a 
contar da intimação da homologação da proposta vencedora, e o restante (saldo) em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pelo IPCA-E, na data do efetivo pagamento, sempre por meio de 
depósito judicial. OBS – Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 5º do novo CPC, em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre o 
valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, por 
se tratar de dívida líquida e certa, além da perca da comissão paga. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderá, ser recebidas "condicionalmente", sujeitas a 
posterior apreciação do Juízo responsável, sendo estipulado para proposta condicional o valor mínimo de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais), correspondente a 65% da avaliação. Proposta em 
valor inferior serão rejeitadas de plano. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada pôr termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente das regras da 
alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das 
informações prestadas. * Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca, nos 
termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros interessados, 
prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a 
lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, considerando as condições e peculiaridades dos bens alienados. * A 
partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do(s) bem(s) pelo exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO 
DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar, a guia comprobatória do referido 
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e periciais, além da integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso, conforme regramento do provimento. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinarem o imóvel a 

                                                              
 
ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS: Aos interessados em arrematar o bem imóvel, fica esclarecido que os créditos relativos a impostos, cujo 
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, não serão de responsabilidade do 
adquirente, já que a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 
130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da carta de alienação a fim de que seja retido de eventual valor remanescente da 
execução e paga a dívida, observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em 
responsabilidade do anterior proprietário. Único; A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O 
corretor é mero mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou de feitos nos bens Alienados (ocultos ou não), como também pro indenizações trocas, consertos, compensações 
financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser 
imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providencias cabíveis. IMPORTANTE: a) Publicação deste edital suprirá eventual insucesso das notificações/intimações pessoal dos respectivos 
patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior.  b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à 
correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das informações apresentadas até a assinatura do auto. São José do Rio Preto, São Paulo, 27/10/2021. 

JÚLIO CÉSAR CARDOSO 
CRECI S/P 52891-F                                                               

 
EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - TRT 15ª Região – São José do Rio Preto, SP. 
 
PROCESSO: 0010191-95.2016.5.15.0133, AUTOR: JOSÉ VICENTE MAIA e outros (114), REU: INSTITUTO ESPÍRITA NOSSO LAR. 
 
DEVENDO NO QUE COUBER SEREM OBSERVADOSOS TERMOS DA PORTARIA GP N.º81/2014 E PROVIMENTO GP-CR N.º 04/2014 EG. TRT DA 15ª REGIAO, EDITAL ESTE PROVENIENTE DO DESPACHO 
ID 60e4d7e. A Excelentíssima Doutora ANA PAULA SILVA CAMPOS MISKULIN Juíza Federal do Trabalho - no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura da realização de ALIENAÇÃO POR 
INICIATIVA PARTICULAR dos bens penhorados nos autos do processo em epígrafe e discriminado a seguir, para tanto nomeia o perito corretor, Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, CRECI/SP 52891-F, CPF 077.049.438-
20, perito corretor cadastrado junto ao TRT da 15ª Região, que deverá observar os seguintes critérios. DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Auto de penhora ID. 68Be329. Obs. 01: Os 
imóveis relacionados nos itens 12 a 15 do auto de penhora estão localizados no bairro Vila Mayor, fazem parte de um único complexo e estão localizados na esquina das ruas Ferez Gattaz e Rua Paschoal 
Decrescenzo, no bairro Vila Mayor, nesta cidade; Obs. 02: Em relação aos imóveis localizados no bairro Boa Vista que eles têm 01, 02 e até 03 pavimentos que, em geral, foram sendo construídos como “puxadinhos” 
e que, em sua maioria, interligam-se em seu interior, formando um verdadeiro “labirinto”, não sendo muitas vezes possível determinar onde começa uma matrícula e onde termina outra. Além disso, há situações onde 
ou a área construída não está averbada ou está averbada de maneira diversa do que existe na atualidade no local. Exemplo disso ocorre no item 1 do auto de penhora referido, onde consta que sobre um terreno de 
242 metros quadrados existe uma área construída de 8.314,86 metros quadrados. Ou seja, a área construída seria de 34 vezes a área do terreno, o que claramente não corresponde à realidade; Auto de 
Reavaliação, de 07/10/2020, ID 7f6c246; Item 1º; Transcrição nº 75.447, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio com frente para a Rua Presciliano Pinto, nº 1805 (pelo cadastro municipal nº 1811), 
construído de tijolos e coberto de telhas, contendo seis cômodos internos com todas as suas dependências e instalações, inclusive benfeitorias existentes no quintal, e seu respectivo terreno medindo 11 x 22 metros, 
constituído pelo lote sob letra C do quarteirão nº 2, parte integrante do lote geral nº 37, foreiro ao Patrimônio Municipal, situado na Boa Vista, dividindo-se na frente com a citada rua, de um lado com o lote B, de 
outro lado com o próprio comprador (IELAR) e nos fundos com o lote Y. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200849000 (área do terreno: 242,00 m², área construída: 8.314,86 m²). Obs. Parte do Hospital 
Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 13.548.000,00. Item 2º; Transcrição nº 74.804, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno localizado nos fundos do prédio 1821 da Rua Presciliano Pinto, medindo 
11,00 x 16,50 metros, constituído de parte do lote D do quarteirão nº 2, parte integrante do lote geral nº 37, situado no bairro Boa Vista; dividindo-se pela frente com o prédio 1821 da rua Presciliano Pinto, de um lado 
com quem de direito, do outro lado e fundos com o adquirente (IELAR). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200850001 (área do terreno: 181,50 m², área construída 339,00 m²). Obs.: Parte do Hospital Ielar, 
em bom estado; Reavaliado em R$ 842.000,00. Item 3º; Transcrição nº 75.446, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio construído de tijolos e coberto de telhas, contendo cinco cômodos e mais dois no 
quintal, com suas dependências e instalações, situado na Rua Presciliano Pinto, nº 1821, bairro Boa Vista, e seu respectivo terreno medindo 11,00 x 27,50 metros, constituído de parte da data D do quarteirão nº 2, 
parte integrante do lote geral nº 37, foreiro ao Patrimônio Municipal, dividindo-se na frente com a citada rua, de um lado com o lote F, de outro lado com os lotes C, Y e X, e pelos fundos com o comprador (IELAR). 
Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200850000 (área do terreno: 302,50 m², área construída: 605,00 m²). Obs.: Parte do Hospital Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 1.520.000,00. Item 4º; Matrícula nº 
20.990, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio residencial, construído de tijolos e coberto de telhas, com vários cômodos, situado à Rua Presciliano P into, nº 1827, Bairro Boa Vista, e o seu respectivo 
terreno medindo 11 x 22 metros, constituído pela parte do lote sob letra E, do quarteirão 02, parte integrante do lote geral 37”, dividindo-se pela frente com a citada rua, de um lado com parte do lote D, de outro lado 
com parte dos lotes F, I e J, nos fundos com o remanescente do terreno”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200851000 (área do terreno: 242,00 m², área construída: 154,00 m²). Obs. Parte do Hospital 
Ielar, em bom estado; Reavaliado em R$ 515.000,00. Item 5º; Matrícula nº 31.400, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. - “Um terreno medindo 11,00 metros na confrontação com o lote E, de propriedade de 
Ricardo Miguel Fasanelli, de um lado mede 22,00 metros, confrontando com o lote D, de outro lado mede 22,00 metros, confrontando com parte dos lotes F, I e J, e nos fundos mede 11,00 metros confrontando com o 
lote P, constituído de parte do lote sob letra E, do quarteirão 02, parte integrante do lote 37, situado na Boa Vista; sobre o qual existe o prédio n.1835” (frente para a Rua Presciliano Pinto, conforme cadastro 
municipal). Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200851001 (área do terreno: 242,00 m², área construída: 49,00 m²); Reavaliado em R$ 287.000,00. Este imóvel matrícula nº 1.150, auto de reavaliação, de 
30/07/2021, ID 716e5e9. Item 6º; Matrícula nº 1.150, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio residencial térreo, construído de tijolos e coberto de telhas, com quatro cômodos internos, banheiro, alpendre 
e área de serviço, sob nº 2375, da Rua do Seminário, situado no Bairro Boa Vista, e o seu respectivo terreno (11 x 33 metros) constituído pelo lote I, do quarteirão nº 2, parte integrante do lote geral 37”. Cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o nº 209999000 (área do terreno: 363,00 m²). OBSERVAÇÕES: Foi construída a Clínica UMA (Unidade Médica Avançada), que recebeu a numeração 2387 da Rua do Seminário, a qual 
ocupou além do lote I pertencente à executada, o lote J, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 210000000 (área do terreno: 363,00 m2), em nome de Bellini Spotti e Togni Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Informo que, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a área total construída (pavimentos térreo e superior) é de 951,05 m². Reavaliação do imóvel: R$ 1.400.000,00. Item 7º; Transcrição nº 66.886, 
do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio residencial com frente para a Rua Seminário, nº 2043, construído de tijolos e coberto de telhas, com todas as suas dependências e instalações, e o seu respectivo 
terreno de formato irregular, constituído de parte do lote “K”, da quadra nº 2, desmembrado do lote nº 37, situado no Bairro Boa Vista com as confrontações e metragens seguintes: - um metro de frente para a rua 
Seminário, de um lado onde confronta com o lote L mede 33 metros, em linha reta, no fundo mede 11 metros e confronta com o lote P e do outro lado mede 33 metros por uma linha quebrada de três dimensões, que 
partindo da frente na rua Seminário, sobe em direção ao fundo na extensão de 20 metros, ai vira a esquerda e segue na extensão de 10 metros, ai vira a direita e segue na extensão de 13 metros, confrontando com o 
remanescente do lote K e com o lote J. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 210001001 (área do terreno: 163,00 m², área construída: 60,00 m²). Obs. Trata-se de imóvel antigo, em péssimo estado, 
identificado pelo nº 2397; Reavaliado em R$ 200.000,00. Item 8º; Transcrição nº 74.172, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Uma faixa de terreno que mede 10,00 x 0,60 metros, constituída de parte do lote K 
da quadra 2, parte integrante do lote 37, situado no bairro Boa Vista; dividindo-se pela frente e por um lado com terrenos do comprador (IELAR), por outro lado com quem de direito e nos fundos com os vendedores 
(Pedro Neres Santan e s/m Aurora Zuque Santana)”, Reavaliado em R$ 4.000,00. Item 9º; Matrícula nº 26.006, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um prédio residencial com frente para a Rua Luiz Antonio da 
Silveira, sob nº 1742, construído de tijolos e coberto de telhas, contendo seis cômodos internos e alpendre, e o seu respectivo terreno medindo onze metros de frente, igual dimensão nos fundos, por trinta e três 
metros de cada lado, da frente aos fundos (11,00 x 33,00), constituído pelo lote O e parte do lote L, do quarteirão nº 37, situado no Bairro Boa Vista”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200388000 (área do 
terreno: 363,00 m², área construída: 112,00 m²), construção simples, em bom estado, Reavaliado em R$ 385.000,00. Item 10º; Transcrição nº 70.010, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno situado na 
Boa Vista, bairro desta cidade, com frente para a Rua Luiz Antônio da Silveira, com a área de 968 metros quadrados, medindo 22 metros de frente onde confronta com a referida rua; 44 metros de um lado com os 
lotes O, L e K, 44 metros de outro lado confrontando com os lotes R, U e V e nos fundos medindo 22 metros, confrontando com os lotes D e E, terreno esse constituído pelos lotes P e Q da quadra 2; sobre o qual 
foram construídos três prédios térreos, sendo um na frente e dois nos fundos”. O imóvel recebeu o nº 1728 da Rua Luiz Antonio da Silveira. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200386000 (área do terreno: 
968,00 m², área construída: 617,00 m²), construção simples, em bom estado, avaliado em R$ 1.250.000,00, avaliado em 25 de Maio 2018 conforme ID 35c7177. Item 11º; Matrícula nº 15.549, do 1º CRI de São José 
do Rio Preto-SP. “Os prédios nº 1.706 e nº 1.712, da Rua Luiz Antonio da Silveira, construído de tijolos e coberto de telhas, com todas as suas dependências e instalações, além de benfeitorias existentes no quintal, e 
o seu respectivo terreno que mede onze metros de frente, igual dimensão nos fundos, por vinte e dois metros em ambos os lados, da frente aos fundos (11,00 x 22,00) constituído pelo lote R, do quarteirão nº 2, parte 
integrante do lote geral 37, situado no Bairro Boa Vista, confrontando-se pela frente com a citada Rua Luiz Antonio da Silveira, de um lado com o lote Q, de outro lado com o lote S, e pelos fundos com o lote U, da 
mesma quadra”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 200385000 (área do terreno: 242,00 m², área construída: 112,00 m²); construção simples, em bom estado, Reavaliado em R$ 300.000,00. Obs. 3: Sobre 
as áreas abaixo descritas, itens 12, 13, 14 e 15, localiza-se o “Instituto As Valquírias”, onde foram construídas diversas benfeitorias não averbadas, construções simples, entre elas: pavilhão para brechó, cozinha 
industrial, dispensa, refeitório com dois banheiros, sala de dança, sala de cursos, barracão coberto para aula de circo, casa do caseiro com churrasqueira, playground, campo, dois vestiários externos, barracão área 
lúdica, corredor com onze salas, banheiro adaptado deficiente físico, sala para ferramentas, sala para armazenamentos de produtos de higiene e limpeza, sete salas e dois banheiros infantis, outra cozinha, dispensa, 
pátio, salão cabeleireiro com banheiro, quadra coberta, estacionamento descoberto, salão doutrinário, dispensa, três salas, copa, marcenaria/barracão, mais duas casas. Informo que, conforme Auto de Vistoria do 
                                                              
 
Corpo de Bombeiros, a área total construída é de 3.022,95 m². Item 12º; Matrícula nº 15.881, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP. “Um terreno situado na Vila Mayor, bairro desta cidade, medindo 22 metros de 
frente, iguais dimensão nos fundos, por 22 metros de cada lado e da frente aos fundos (22x22) metros, com frente para a Rua Ferez Gataz e dividindo-se por um lado e fundos com Carmem Estraviz ou seus 
sucessores, contendo nesse terreno uma casa de tijolos e telhas, sob o nº 581, da Rua Ferez Gataz”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 210976000 (área do terreno: 484,00 m2, área construída: 124,00 
m2). Reavaliado em R$ 286.000,00. Os próximos itens transcrição nº 72.101, matrícula nº 39.514, matrícula nº 44.700 auto de reavaliação, de 23/07/2021, ID c3ff0ec; Item 13º; Transcrição nº 72.101, do 1º CRI 
de São José do Rio Preto -SP. “Um terreno com frente para a Estrada Boiadeira esquina da Rua 4, medindo 22,00 x 52,50 metros, constituído pelo lote sob nº1, nomenclatura particular, situado na Vila Mayor, bairro 
desta cidade, confrontando-se ainda por um lado com o comprador (IELAR) e nos fundos com o lote 2. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº (área do terreno: 1.155,00 m²); Item 14º; Matrícula nº 39.514, do 1º 
CRI de São José do Rio Preto -SP. “Um terreno com a área remanescente de 9.838,08 m² (Av.02/39514), situado na Vila Mayor, bairro desta cidade, com as divisas e metragens seguintes: começa num marco na 
Estrada Boiadeira e a divisa com Augustinho Mayor Strabi (quinhão nº 5), indo pela referida divisa na distância de 149,20 metros, até atingir o terreno de propriedade de Osvaldo Alves da Silva; indo pelo referido 
alinhamento a esquerdas na distância de 124,00 metros, até um marco, fundos da Rua Projetada 4, da Vila Mayor, confrontando com o referido Osvaldo Alves da Silva e Milton de Campos Severi; indo à esquerda 
pela referida divisa na distância de 156,20 metros, por uma linha quebrada de três dimensões que mede 13,70 metros, fazendo uma abertura de 6,00 metros à direita e 142,50 metros, até outro marco na estrada 
Boiadeira, e por este na distância de 171,00 metros, até o ponto de partida”. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 0215859005 (área do terreno: 9.838,08 m², situado na Rua Paschoal Decrescenzo, quinhão 
6P); Item 15º; Matrícula nº 44.700, do 1º CRI de São José do Rio Preto -SP. “Uma área destinada ao sistema de lazer, encravada no Jardim Ielar, desta cidade, contida dentro das divisas e confrontações constantes 
do memorial descritivo que assim descreve: inicia-se no marco 0, no interior da propriedade, dividindo com a área remanescente do Instituto Espírita Nosso Lar, segue na distância de 17,00 metros com rumo S 27º20', 
0 onde encontra a divisa do lote 01, da quadra 01, nesse ponto deflete à direita seguindo pela divisa do lote 01 e mais a divisa dos lotes 02, 03, 04, 05, 07 e 08, da mesma quadra, na distância de 83,00 metros e com 
rumo S 58º00' E, onde encontra a divisa do lote 11, neste ponto deflete a direita seguindo pela divisa dos lotes 11 e 12, na distância de 17,00 metros, onde encontra a divisa da área remanescente do Instituto Espírita 
Nosso Lar, finalmente neste ponto deflete à direita seguindo por esta divisa na distância de 85,125 metros, onde encontra o ponto inicial da presente descrição, encerrando uma área de 1.429,06 m². Cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o nº 272074000 (área do terreno: 1.429,06 m², situado na Rua Paschoal Decrescenzo, quadra SL, lote s/n – Sistema de Lazer do Jardim Ielar); Avaliação dos itens 13 + 14 + 15; Reavaliado 
em R$ 2.785.000,00. Alienação em caráter “AD CORPUS”. Situação de ocupação dos bens: “Ocupado por terceiros”. ÔNUS/OBSERVAÇÃO: Item 1º; Transcrição nº 75.447, do 1º CRI de São José do Rio 
Preto-SP, na Av. 001/75.447, consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 13eb09c. Item 2º; Transcrição nº 74.804, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, 
na Av. 001/74.804, consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 27c3ee4. Item 3º; Transcrição nº 75.446, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 
001/75.446, consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 5c7652b. Item 4º; Matrícula nº 20.990, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 008/20.990, 
consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID 5ce6c03. Item 5º; Matrícula nº 31.400, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 002/31.400, consta 
penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID e61e29c. Item 6º; Matrícula nº 6.360, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 007/6.360, consta penhora 
referente ao processo 0001395-57.2012.5.15.0133 e na Av. 008/6.360, consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID e6d00a9. Item 7º; Matrícula nº 1.150, do 
1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na R. 008/1.150, concedeu o direito real de uso de superfície para U.M.A UNIDADE DE MEDICINA AVANÇADA RIO PRETO LTDA, 009/1.150, consta penhora referente ao 
processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 3e3111a. Item 8º; Transcrição nº 74.172, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 001/74.172, consta penhora referente ao processo 
0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 8df6ac3. Item 9º; Matrícula nº 26.006, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 005/26.006, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 35967e2. Item 10º; Transcrição nº 70.010, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 001/transcrição 70.010, consta penhora referente ao processo 
0010191-95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 065e223. Item 11º; Matrícula nº 15.549, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 002/15.549, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 9fffb22. Item 12º; Matrícula nº 15.881, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 003/15.881, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID d0d1e32. Item 13º; Transcrição nº 72.101, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 001/72.101, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal 
número 00025804220134036106, na Av. 002/72.101, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal número 00034871720134034036106, na Av. 003/72.101, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 512fdad. Item 14º; Matrícula nº 39.514, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 003/39.514, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal 
número 00034871720134034036106, na Av. 004/39.514, consta penhora referente ao processo Execução Fiscal número 00025804220134036106, na Av. 005/39.514, consta penhora referente ao processo 0010191-
95.2016.5.15.0133, matrícula juntada ao processo ID 3469151. Item 15º; Matrícula nº 44.700, do 1º CRI de São José do Rio Preto-SP, na Av. 003/44.700, consta Doação da referida área pela Prefeitura Municipal, na 
Av. 004/44.700, consta penhora referente ao processo 0010191-95.2016.5.15.0133, matricula juntada ao processo ID e60a61e. DA VISITAÇÃO DO IMÓVEL: Ficou autorizada pelo despacho da excelentíssima Juíza 
a visitação do imóvel pelos interessados, desde que acompanhados pelo CORRETOR ou por quem for por ele indicado, devendo ser apresentada cópia do despacho, devidamente assinada, à qual se dá força de 
MANDADO JUDICIAL, que possibilita o ingresso e a visitação do imóvel a ser Alienado. É vedado aos depositários, criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do 
NOVO CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, caso a providência se mostre necessária. PRAZO DA ALIENAÇÃO E ABERTURA: Esta alienação, por iniciativa particular, perdurará pelo período 
de 22/10/2021 a 20/01/2022; Ato contínuo as propostas serão encaminhadas ao juízo responsável para apreciação. Não haverá encerramento presencial. Eventuais propostas que forem apresentadas diretamente ao 
processo não serão conhecidas (serão desconsideradas). Os imóveis com reavaliações conjuntas, que não comportem cômoda divisão (construções que abrangem mais de uma matrícula/transcrição, p.ex.), 
caracterizando-se em complexo com várias matrículas, o que deverá ser verificado pelo Sr. Corretor, somente poderão ser vendidos como um todo, não sendo aceitas propostas individuais. DA COMISSÃO: Acolhida 
a proposta pelo Juízo o proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. JÚLIO CÉSAR CARDOSO, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação; A comissão devida não 
integra o valor da proposta, e não será devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente; A 
comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias, após a homologação da proposta, através de depósito judicial, devendo apresentar o comprovante 
ao Juízo. Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. LOCAIS PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Com agendamento 
telefônico de horário na Av. Miguel Damha nº 1540 - em frente ao Cond. Residencial Gaivota I, São José do Rio Preto, SP e Rua Bolívia nº 112, bairro Moacyr Arruda, Indaiatuba, SP, e-mail 
julio@asolucaoimoveis.com.br, fones para contato 55-17-99619.9362 ou 55-19-98363.2151. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUIZO: Correspondente a 60% do valor da avaliação. DA PREFERÊNCIA DAS 
PROPOSTAS: Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem: A) O pagamento à vista. B) A proposta com menor número de parcelas. OBS - 1º: havendo propostas idênticas, a que tiver sido 
recebida em primeiro lugar. OBS - 2º: Proposta recebida em bloco poderá terá preferência tendo em vista a necessidade para funcionamento e operação do bem maior. FORMAS DE PAGAMENTO DAS PROPOSTAS:  1- À VISTA, 
no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora. 2 - A PRAZO, com 30% (trinta por cento) de entrada no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) 
dias a contar da intimação da homologação da proposta vencedora, e o restante (saldo) em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pelo IPCA-E, na data do efetivo pagamento, sempre por meio 
de depósito judicial. OBS – Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 5º do novo CPC, em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa pela mora será de 20% sobre 
o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto, 
por se tratar de dívida líquida e certa, além da perca da comissão paga. DA PROPOSTA CONDICIONAL: As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda poderá, ser recebidas "condicionalmente", sujeitas 
a posterior apreciação do Juízo responsável. FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO: A alienação do bem será formalizada pôr termo nos autos da execução, no qual o licitante deverá declarar "estar ciente das regras da 
alienação por iniciativa particular, principalmente quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das 
informações prestadas. * Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca, nos 
termos do artigo 895, §1º do CPC. CONDIÇÕES GERAIS: DA ADJUDICAÇÃO - Poderão os exequentes também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em igualdade de condições com outros interessados, 
prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a 

                                                              
 
lavratura do auto. Os referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo Juiz (a) no momento oportuno, considerando as condições e peculiaridades dos bens alienados. * A 
partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação/arrematação do(s) bem(s) pelo exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso. DA REMIÇÃO 
DA EXECUÇÃO - Se o (a) executado (a) pagar a dívida antes de adjudicado ou alienado o bem, na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá apresentar, a guia comprobatória do referido 
pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução. Neste caso, deverá o (a) executado (a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e periciais, além da integralidade da comissão do perito/corretor Sr. Júlio César Cardoso, conforme regramento do provimento. DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinarem o imóvel a 
ser apregoado, podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura Municipal etc. ÔNUS: Aos interessados em arrematar o bem imóvel, fica esclarecido que os créditos relativos a impostos, cujo 
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, não serão de responsabilidade do 
adquirente, já que a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 
130, parágrafo único, do CTN). Caberá à parte arrematante indicar nos autos referidos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da carta de alienação a fim de que seja retido de eventual valor remanescente da 
execução e paga a dívida, observada a gradação legal ou, inexistindo valores, seja expedido ofício ao órgão público competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever a dívida em dívida ativa, em 
responsabilidade do anterior proprietário. Único; A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O 
corretor é mero mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou de feitos nos bens Alienados (ocultos ou não), como também pro indenizações trocas, consertos, compensações 
financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o bem, imitir-se na posse, deverá ser 
imediatamente comunicada ao juízo responsável para as providencias cabíveis. IMPORTANTE: a) Publicação deste edital suprirá eventual insucesso das notificações/intimações pessoal dos respectivos 
patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior.  b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto. Reservamo-nos o direito à 
correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das informações apresentadas até a assinatura do auto. São José do Rio Preto, São Paulo, 27/10/2021. 
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