
 
 
A GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO, COMUNICA: 

LAVRATURA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

 

Razão Social: SUCATAS TOFOLO LTDA. 
Ramo de Atividade:  Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas. 

CPF/CNPJ: 58358458/0001-05 

Endereço: Rua 19, 350 Consolação 

Responsável Legal: Luiz Antonio Tofolo 

 

Auto de infração nº 3543907/716 de 06 de março de 2017, Auto de imposição de multa 

nº 3543907/471 e notificação de recolhimento de multa n º 3543907/111 no qual 

incorreu em infração sanitária por: 

Permitir a proliferação do vetor causador da dengue e outras doenças (Aedes aegypti) : 

Encontrado criadouro com água e formas imaturas do mosquito Aedes aegypti 

comprovadas por exame laboratorial. 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 08/03/2017: O interessado deu ciência no Auto de infração e teve 10 dias para 

manifestação. Em 15/03/2017 o interessado apresentou defesa referente ao Auto de 

infração. A defesa foi indeferida. Em 27/03/2017 foi lavrado auto de imposição de 

penalidade de multa no valor de 540 UFMRC. Nesta mesma data o interessado deu 

ciência no auto de imposição de penalidade e teve 10 dias para manifestação. Em 

05/04/2017, o interessado apresentou defesa e pedido de cancelamento da multa. A 

defesa e pedido foram indeferidos. Em 10/04/2017 foi lavrada notificação de 

recolhimento de multa n º 3543907/111. O interessado deu ciência na notificação e terá 

30 dias para o recolhimento da multa. 

______________________________________________________________________ 

 

Razão Social: TIAGO ALBERTO MASSINI MERCEARIA ME 
Ramo de Atividade: Supermercado 

CPF/CNPJ: 05.556.344/0001-03 

Endereço: Rua M 19, 288 Jardim Chervezon 

Responsável Legal: Tiago Alberto Massini 

 

Auto de infração nº 3543907/728, 18 de Abril de 2017 no qual incorreu em infração 

sanitária por: 

1) Vender mercadoria no balcão refrigerado com indicação de “congelados”; 



2) Utilizar equipamento de refrigeração (geladeira de iogurte) forá da temperatura 

preconizada e com ferrugens; 

3) Ausência  de termômetro para conferência e anotação em planilha de controle de 

temperatura de equipamentos; 

4) Utilizar freezer avariado (portas que não ficham) na área de frios; 

5) Expor a venda de produtos a granel sem identificação; 

6) Apresentar câmara fria com suportes enferrujados e ralo sem tampa; 

7) Ausência de cartaz de procedimento correto de higienização das mãos no 

açougue e frios. 

 

ACOMPANHAMENTO: 

Em 18/04/2017: O interessado deu ciencia nos autos e terá 10 dias para apresentar sua 

defesa. 

Em 27/04/2017: O intteressado apresentou defesa do Auto de Infração, onde solicita um 

prazo para adequação. Foi deferido um prazo de 30 dias. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Razão Social: ANTONIO CARLOS BASSO RIO CLARO 
Ramo de Atividade: Supermercado 

CPF/CNPJ: 64.506.843/0001-47 

Endereço: Avenida Brasil, 311 Vila Martins 

Responsável Legal: Antonio Carlos Basso 

 

Auto de infração nº 3543907/725, 18 de Abril de 2017 no qual incorreu em infração 

sanitária por: 

1) No açougue: apresentar mercadoria em caixa vazada direto no chão; estrados da 

câmara fria em más condições de higiene. Ausência de identificação de produtos 

expostos a venda; venda de nuggets descongelados; grelhas desprotegidas na 

entrada das câmara frias; apresentar abertura no freezer descongelando os 

alimentos na camada superior; luminárias sem proteção; 

2)  Não possui termômetro para realizar controle de temperatura dos equipamentos; 

3) Não possui papel toalha, sabonete líquido e cartaz sobre higienização das mãos 

nos lavatórios; 

4) Padaria que requer higienização dos equipamentos e fechamento da boqueta; 

5) Carrinhos de pães avariados 

 

ACOMPANHAMENTO:  

Em 18/04/2017: O interessado deu ciencia nos autos e terá 10 dias para apresentar sua 

defesa. 

 

 

Razão Social: META BIO INDUSTRIAL LTDA. 
Ramo de Atividade:  Indústria de Correlatos. 



CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 

Endereço: Avenida 37, 1907 Bairro do Estádio 

Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 

 

Auto de infração nº 3543907/721 de 27 de março de 2017 e Auto de Imposição de 

Penalidade de Interdição nº 3543907/473 e Auto de Imposição de Penalidade de 

Suspensão de Fabricação nº 3543907/474  no qual incorreu em infração sanitária por: 

expor à venda ou entregar ao consumo e uso, produto de interesse à Saúde sem registro 

na ANVISA, conforme evidenciado no lote 00109330/006939, Produto: Placa Tubo 18 

furos L. 295mm. 

Foram interditados 28 unidades do produto referido acima. Ficou ainda, suspensa a 

fabricação deste produto bem como sua comercialização. 

 

ACOMPANHAMENTO:  No dia 17 de abril, foi indeferida a defesa referente ao Auto de 

Infração nº 3543907/721, pois a empresa admite ter erro nos desenhos técnicos enviados 

à ANVISA, contrariando o registro. Foi lavrado o Auto de Penalidade de Multa e 

Inutilização dos Produtos nº 3543907/477, no valor de 1000 UFESP. 

 

 

Razão Social: META BIO INDUSTRIAL LTDA. 
Ramo de Atividade:  Indústria de Correlatos. 

CPF/CNPJ: 02.513.989/0001-62 

Endereço: Avenida 37, 1907 Bairro do Estádio 

Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 

 

Auto de infração nº 3543907/722 de 30 de março de 2017 e Auto de Imposição de 

Penalidade de Interdição nº 3543907/475 no qual incorreu em infração sanitária por: 

fabricar e comercializar os produtos Calço Tibial Total Angulado, Calço Tibial Parcial, 

Calço Tibial Paralelo, Pino Alongador, Calço Femoral Distal -C-, Calço Femoral 

Posterior -C-, Módulo Proximal Umeral D25x30mm -T-, Prótese de Rádio e Joelho 

Articulado, com embalagem diferente da aprovada pela ANVISA. Os que possuíam 

registro em embalagem de papel grau cirúrgico foram fabricados em blister, e os que 

foram registrados em blister foram fabricados em papel grau cirúrgico. 

Foram interditados 1186 produtos. 

ACOMPANHAMENTO: No dia 20 de abril, devido ao indeferimento da defesa 

protocolada, foi lavrado o Auto de Penalidade de Multa nº 3543907/479 por embalar 

produtos em embalagens distintas das do registro, ficando imposta a penalidade de 

multa no valor de 1000 UFESP. 

 

 

Razão Social: BIOTECHNOLOGY ORTOPÉDIA IMP. EXPORTAÇÃO LTDA. 
Ramo de Atividade:  Indústria de Produtos para saúde. 

CPF/CNPJ: 58.647.355/0001-57 



Endereço: Avenida 37, 1907 Bairro do Estádio 

Responsável Legal: Harry Peter Grandberg 

 

Auto de infração nº 3543907/730 de  28 de Abril de 2017  no qual incorreu em infração 

sanitária por: Fabricar Produtos para Saúde em desacordo com o que determina as Boas 

Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde, instituídas pela Resolução RDC 

16/2013 Anvisa. 

ACOMPANHAMENTO: O interessado deu ciência no Auto no dia 28 de Abril de 2017, 

e terá 10 dias para responder. No mesmo dia foram protocoladas o LTA, e as SAC’s, 

para adequações (Ações corretivas e Preventivas). 

 

 

 

O Gerente da Vigilância Sanitária, Sr. Agnaldo Pedro da Silva, respaldado pelo 
Art. 9º, 110, 122 Inc. XIX e XX da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998, torna 
público as ações desta Vigilância Sanitária. 
 


