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Prefeitura de Olímpia 
contraria Governador e 

mantém comércio aberto

Duas mortes por 
Covid-19 foram 

registradas em Rio Preto

Pouco mais da metade 
dos rio-pretenses fizeram 

declaração do IRPF

Comércio funcionou normalmente, ontem, em Olímpia

Isabela MARTINS

Liminar derruba auxílio atleta 
na pandemia em Rio Preto

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto atualizou 
os números da Covid-19 
em Rio Preto. A cidade 
registra 1334 casos da 
doença, com 747 curados 
e 40 óbitos. As mortes 
divulgadas ontem são de 
duas mulheres, uma de 
80 e a outra de 89 anos. 
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No primeiro dia do que deveria ser a Fase 1 (Vermelha) em Olímpia, na qual 

apenas serviços essenciais podem funcionar, a prefeitura de Olímpia decidiu man-
ter o regramento da Fase 3 (Amarela) e ingressou com ação para tentar reverter a 
classificação do município no Plano SP.                                                Pág. A3

Liminar conquis-
tada pela Prefeitura 
de Rio Preto no TJ 
(Tribunal de Justiça) 
suspende lei munici-

pal que autorizava o 
pagamento do “Auxi-
lio Atleta”. Professo-
res, técnicos e atle-
tas querem falar com 

Edinho para buscar 
uma solução para os 
230 profissionais que 
recebiam o auxílio.     
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Região recebe 15 
novos respiradores do 

Governo do Estado
Os aparelhos foram 

destinados para o Hospi-
tal de Base de Rio Preto 
(10) e para o Hospital Pa-
dre Albino de Catanduva 
(5). Ao todo, 140 respi-
radores foram entregues 
em diversas regiões do 
Estado de São Paulo. 
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Com 15 dias para o fim do prazo de entrega da 
Declaração do Imposto de Renda 2020, cerca de 59% 
dos rio-pretenses acertaram as contas com o Leão até 
este domingo (14). De acordo com a Delegacia da 
Receita Federal de Rio Preto, foram entregues 65.470 
declarações na cidade.                               Pág. A2

Tapeceiro é detido 
por embriaguez após 
colidir com viatura
Além dos sinais de 

embriaguez, o motorista, 
que não possui Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), dirigia na con-
tramão da Rua Paschoal 
Descrecenzo, no Jardim 
Itapema, na Região Norte 
de Rio Preto.    
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Marinho, ídolo do 
América nos anos 80, 

morre aos 63 anos
O ex-atacante Mario 

José dos Reis, o Mari-
nho, morreu ontem aos 
63 anos de idade. Ele 
estava internado em um 
hospital de Belo Horizon-
te. Revelado pelo Atlético 
Mineiro, Marinho teve 
uma passagem marcante 
pelo América.     Pág. A5

Caixa divulga calendário 
do saque emergencial 
de R$1.045 do FGTS

O pagamento do saque emergencial do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) começará no fim de junho e irá 
até o meio de novembro. As datas serão 
organizadas de acordo com o mês de 
nascimento dos beneficiados. De acordo 
com a estimativa da Caixa, 60 milhões 
de pessoas tem direito ao saque em todo 
o País.    
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Vinicius LIMA

Divulgação

Prefeitura cancela 
o FIT 2020 

Com o avanço da pandemia de Co-
vid-19, a Prefeitura de Rio Preto con-
firmou por meio de um comunicado 
que a edição do Festival Internacional 
de Teatro (FIT) deste ano foi cancela-
da.                           
                   Pág. A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353.2447
Redação: (17) 3011.6360

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
16 de junho de 2020 ECONOMIA 

Faltando 15 dias para 
o fim do prazo de entrega 
da Declaração do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
(IRPF) 2020, apenas 59% dos 
rio-pretenses realizaram a en-
trega para Receita Federal até 
este domingo (14). O número 
fica na média nacional, que 
recebeu 60% das 32 milhões 
de declarações que o órgão 
espera.

De acordo com a Delega-
cia da Receita Federal de São 
José Rio Preto, foram entre-
gues 65.470 declarações das 
114 mil esperadas na cidade. 
Na região, que abrange 72 
municípios, são esperadas 
296 mil declarações e foram 
entregues 184.259 até o mo-
mento. “Estas declarações se 
referem aos rendimentos de 
2019. No ano passado, não 
tínhamos pandemia aqui no 
Brasil, então a arrecadação 
não deve ser afetada”, expli-
cou o auditor fiscal da Receita 
Federal de Rio Preto, Mauro 
José da Silva.

Deve declarar o imposto de 
renda pessoas que:

Pouco mais da metade dos rio-
pretenses fizeram declaração do IRPF

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

– receberam rendimen-
tos tributáveis, sujeitos ao 
ajuste na declaração, cuja 
soma anual foi superior a R$ 
28.559,70;

– receberam rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40.000,00.

– obtiveram, em qualquer 
mês, ganho de capital na 
alienação de bens ou direi-
tos, sujeito à incidência do 
imposto, ou realizaram ope-
rações em bolsas de valores, 
de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas;

Rio-pretenses têm mais 
15 dias para acertas as 
contas com a Receita

– optaram pela isenção do 
imposto sobre a renda inci-
dente sobre o ganho de capital 
auferido na venda de imóveis 
residenciais, cujo produto da 
venda seja destinado à aplica-
ção na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no 
País, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da ce-
lebração do contrato de venda.

– tiveram a posse ou a pro-
priedade, em 31 de dezembro 
de 2019, de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de valor to-
tal superior a R$ 300.000,00.

O prazo para a declaração 
é até o dia 30/06.

Estas declarações se referem aos 
rendimentos de 2019. No ano passado, 
não tínhamos pandemia aqui no Brasil, 

então a arrecadação não deve ser 
afetada

“

”Auditor fiscal da Receita Federal, Mauro José da Silva

O Balcão de Em-
pregos de São José 
do Rio Preto desta se-
gunda-feira (15) está 
oferecendo 118 va-
gas de trabalho. Entre 
elas: atendente de 
negócios (14), enca-
nador (12), vendedor 
de telemarketing (10), 
corretor de seguros 
(10), entregador (5), 
corretor de imóveis 
(4), auxiliar adminis-
trativo (3) e ajudante 
de mecânico (3).

Embora o atendi-
mento presencial no 
Poupatempo e na Pre-
feitura Regional Norte 
tenham sido suspen-
sos, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura 
de Rio Preto continua 
funcionando. Os inte-
ressados podem se 
cadastrar por meio 
do site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoem-
pregos. Por ele, os 
trabalhadores podem 
enviar currículos e se 
candidatar às vagas, 
assim como os contra-
tantes podem anunciar 
as oportunidades.

Balcão de 
Empregos 

oferece 118 
vagas

Vinicius LIMA

Arquivo DHOJE

Saque emergencial do FGTS 
será liberado no final de junho

O pagamento do saque 
emergencial do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço) começará no final 
do mês de junho e irá até a 
metade do mês de novembro.

As datas serão organiza-
das de acordo com o mês de 
nascimento dos beneficiados. 
O cronograma foi anuncia-
do no último sábado (13) 
em entrevista coletiva virtual 
concedida pelo presidente do 
banco, Pedro Guimarães. De 
acordo com a estimativa da 
Caixa Federal, 60 milhões de 
pessoas receberão cada uma, 
R$ 1.045 em todo o país.

O processo envolverá dois 
calendários: um de crédito em 
conta e outro de saque.

O primeiro, que é o calen-
dário do crédito, será liberado 
para a população a partir do 
dia 26 de junho, o valor será 
encaminhado para as contas 
da Caixa já existentes ou que 

deverão ser abertas e poderão 
se acessadas pelo App Caixa-
Tem. Neste momento e com 
esta ferramenta, as pessoas 
poderão apenas fazer o paga-
mento de contas, realizar com-
pras pela internet. Por meio 
de QR Code, os beneficiados 
poderão efetuar o pagamento 
em mais de 9 milhões de es-
tabelecimentos de todo o país.

O segundo processo, que 
é o de saque das importân-
cias, será liberado a partir do 
dia 25 de julho. Os saques 
poderão ser feitos em postos 
de autoatendimento da Caixa 
e em lotéricas. Também será 
possível a partir desta data 
realizar transferências para 
outras contas da Caixa ou de 
outros bancos.

Guimarães argumentou que 
o impedimento da transferên-
cia logo quando do envio do 
crédito visou evitar aglomera-
ções.

Todos trabalhadores com 

Da REPORTAGEM

saldo de FGTS têm direito ao 
benefício. Contudo, há um limi-
te para o saque. Se a pessoa 
tem menos do que R$ 1.045 
de saldo, poderá apenas retirar 
o que estiver na sua conta.

Alerta – Quem não desejar 
receber o recurso deve notificar 
este desejo por meio do App 
do FGTS, até 10 dias antes do 
crédito.

Inerte – Se o correntista 
não fizer nada e não mexer no 
dinheiro, ele será devolvido à 
conta do FGTS após o fim de 
novembro.

Divulgação

SAQUE LIBERADO

TECNOLOGIA

WhatsApp vai permitir enviar e receber dinheiro pelo aplicativo

O WhatsApp lançou nesta 
segunda-feira (15) novo re-
curso que permite transferir 
dinheiro e fazer compras em 
estabelecimentos por meio 
do aplicativo de mensagens, 
com a proteção da platafor-
ma Facebook Pay.

No primeiro momento, a 
novidade estará disponível 
para clientes do Banco do 
Brasil, Nubank e Sicredi que 
têm cartão de crédito ou 
débito das bandeiras Visa e 

Mastercard. As transações 
serão processadas pela 
Cielo e não preveem custos 
para consumidores e pesso-
as físicas. Já as empresas 
terão de arcar com uma 
taxa por transação recebida. 
As pequenas empresas são 
um dos principais focos do 
lançamento.

“Mais de 10 milhões de 
micro e pequenas empresas 
movimentam a economia 
brasileira, e já é muito co-
mum mandar um zap a 

essas empresas para tirar 
dúvidas sobre produtos e 
fazer pedidos. Com o re-
curso de pagamentos no 
WhatsApp, além de ver os 
produtos no catálogo, os 
clientes também poderão 
fazer o pagamento do pro-
duto escolhido sem sair do 
WhatsApp. Ao simplificar o 
processo de pagamento, es-
peramos ajudar a trazer mais 
empresas para a economia 
digital e gerar mais oportu-
nidades de crescimento”, diz 

o comunicado do Whatsapp.
Para utilizar a ferramenta, 

o usuário precisa cadastrar 
seu cartão na plataforma 
Facebook Pay e cadastrar 
uma senha numérica (PIN) 
de seis dígitos como pro-
teção. Também é possível 
usar biometria, como leitor 
de digitais e reconheci-
mento facial, para autorizar 
transações. Para receber o 
dinheiro, o contato precisa 
estar cadastrado no Face-
book Pay.

Agência BRASIL
Divulgação
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Comando
É inegável que nesta 

guerra contra a pandemia a 
Secretaria da Saúde tem fei-
to um trabalho que merece 
o reconhecimento público. 
O secretário Aldenis Borim, 
no comando da equipe, 
com o respaldo do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), tem 
desempenhado atuação 
firme, sempre com base 
no conhecimento científico, 
porque sabe que a Covid-19 
tem alta letalidade. Se tives-
se tido apoio consistente da 
população no isolamento so-
cial e de outras medidas de 
segurança para não contrair 
o vírus, todos já estariam 
colhendo bons frutos.

Credibilidade 
O pré-candidato a prefeito pelo PSDB, vereador Renato 

Pupo (foto), não descartou uma parceria com o objetivo 
de ter o ex-deputado Orlando Bolçone (DEM) como can-
didato a vice-prefeito, na chapa a ser encabeçada por 
ele, na disputa pela Prefeitura nas próximas eleições. 
“(Orlando) Bolçone é sempre bem-vindo, além de amigo, 
é um político de credibilidade”, ressaltou.  Em relação às 
tratativas para amarrar aliança com o intuito de reforçar 
a sua candidatura, Pupo informou que está praticamente 
fechada com o PSL e o Cidadania.

Protegido 
Projeto criminaliza especificamente os atos violentos 

praticados contra pessoas pobres, em razão de ódio pela 
condição de pobreza. A proposta do deputado federal 
Fábio Tradi (MS) inclui a circunstância como agravante 
de crimes no Código Penal. O texto classifica como homi-
cídio qualificado matar alguém em razão de sua pobreza. 
A pena prevista de 12 a 30 anos. O projeto prevê ainda 
aumento de pena em um terço nos casos de lesão corporal 
praticada contra pessoa pobre. No papel, pobre é bem 
protegido no Brasil…

Estica
A medida restritiva para 

evitar aglomeração na Câ-
mara foi esticada até 28 
de junho, portanto, só é 
permitido o acesso de um vi-
sitante por vez nos gabinetes 
dos vereadores. O acesso à 
galeria, com o propósito de 
acompanhar as sessões, 
também continua proibido. A 
medida foi renovada ontem 
por um novo Ato da Mesa 
Diretora da Câmara por 
causa da Covid-19, segundo 
informou o presidente Paulo 
Pauléra (PP). Os vereadores 
que desejarem podem par-
ticipar da sessão por meio 
da Internet, fica a critério de 
cada um, diz Pauléra.

Cancela
A reunião com um grupo 

de artistas com o objetivo de 
discutir o projeto que cria o 
Conselho da Cultura, com 
um grupo de vereadores, 
foi cancelada. A reunião 
aconteceria hoje à tarde. 
O motivo foi a decisão do 
governo em retirar o projeto 
para enviar um substitutivo. 
O Conselho passará a ser 
Deliberativo e não Consulti-
vo como previa a proposta 
original. “O Conselho Deli-
berativo é mais democrá-
tico, moraliza e permite 
que o setor receba recurso 
financeiro do governo fede-
ral”, disse o vereador Marco 
Rillo (Psol).

John
O pré-candidato a prefeito 

Antônio Pereira (PMN) disse 
que a pandemia motivou 
o adiamento da vinda do 
empresário suíço disposto 
a investir cerca de R$ 700 
milhões no setor do agro-
negócio na região. Cebolão, 
como é conhecido no meio 
político, disse que o suíço 
também irá apoiá-lo finan-
ceiramente na campanha 
eleitoral, na disputa pela Pre-
feitura de Rio Preto. “Ele está 
proibido de sair da Suíça por 
causa dessa pandemia e só 
virá depois que acabar tudo 
isso”, frisou. O pré-candidato 
se limitou a dizer que o suíço 
se chama John.

Imagem
O presidente do MDB, 

Pedro Nimer, disse que a 
decisão de adotar medidas 
restritivas com o objetivo de 
combater a Covid-19 não 
vai afetar o desempenho 
do prefeito Edinho Araújo 
na disputa pela reeleição. 
Na opinião dele, o adver-
sário que usar a estratégia 
na campanha eleitoral para 
desgastar a imagem do 
prefeito, pode se dar mal. 
“Nenhum prefeito quer o 
comércio fechado”, disse, 
acrescentando que as me-
didas visam salvar vidas. 
“(Quem pensa assim) só vai 
entender isso quando perder 
alguém da família”, alertou.

Surra
A ativista pró-Bolsona-

ro Sara Winter fez tudo 
para ser presa com intuito 
de tentar alavancar a sua 
carreira política. Provocou 
tanto até ser presa proviso-
riamente por determinação 
do ministro STF Alexandre 
de Moraes. Sara conseguiu 
o que queria e vai dar uma 
de perseguida para ganhar 
dividendos políticos. Isso 
lembra um candidato a 
vereador de esquerda que 
levou uma surra na Câmara 
da tropa do então vereador 
Daniel Caldeira. Ficou feliz: 
“Agora eu estou eleito”, dis-
se após a surra. Apanhou e 
não foi eleito…

No primeiro dia da fase 1 
(Vermelha) em Olímpia, na 
qual apenas serviços essenciais 
poderiam estar funcionando, 
a Prefeitura decidiu manter o 
regramento anterior da fase 
3 (Amarela) e ingressou com 
Mandado de Segurança para 
tentar reverter a atual classi-
ficação do município no Plano 
São Paulo. O pedido pede a 
reclassificação de Olímpia de 
volta para a fase 3.

A ação foi formalizada pelo 
Comitê Municipal de Gestão 
de Crise, por meio do Depar-
tamento Jurídico, com apoio e 
embasamento da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) de 
Olímpia.

A cidade teve sua nova 
classificação no Plano São 
Paulo confirmada na última 
quarta-feira (10), quando a re-
gião administrativa de Barretos, 
da qual Olímpia faz parte, ser 

rebaixada conforme os crité-
rios de classificação feitos pelo 
governo do Estado. Nessa fase 
mais rígida só podem apenas 
permanecer abertos os serviços 
considerados essenciais.

Em nota, a Prefeitura salien-
ta que diante do quadro “o mu-
nicípio esclarece que mantém 
em vigor as medidas vigentes 
enquanto aguarda a decisão do 
Tribunal de Justiça e qualquer 
novidade será comunicada à 
população. Um novo decreto 
municipal, com novas diretri-
zes, só será publicado após o 
parecer final” salienta a nota.

Neste domingo (14), os pre-
feitos da região de Barretos se 
reuniram com o Secretário de 
Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo, Marco Vi-
nholi, para falar sobre as ações 
regionais de retomada das 
atividades e classificação dos 
municípios no Plano São Paulo 
de retomada da economia.

Segundo prefeito Fernando 
Cunha (PSD), a reunião foi 

Isabela MARTINS
redacao@dhoje.com.br

Olímpia mantém comércio 
aberto e vai ao TJ contra 
classificação Vermelha

REABERTURA

Comercio de Olímpia abriu ontem

 Isabela MARTINS

AUXÍLIO ATLETA
Professores, técnicos e atletas querem 

ser recebidos por Edinho

Com a liminar conquistada 
pela Prefeitura de Rio Preto no TJ 
(Tribunal de Justiça) suspenden-
do a lei municipal que autorizava 
o pagamento do “Auxilio Atleta” 
para professores, técnicos e 
atletas, tem início uma nova eta-
pa da batalha pelos quase 230 
profissionais da área esportiva. 
Eles estão sem receber o bene-
fício por conta da paralisação 
das aulas devido à quarentena 
imposta pelo Covid-19.

Agora, para tentar achar 

uma solução para o problema, 
o grupo encaminhou um ofício 
para o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) solicitando uma reunião 
para debater a situação destes 
profissionais ligados à Secretaria 
de Esportes de Rio Preto.

Para Rogério Lopes, a limi-
nar para suspender a lei já era 
esperada por todos. Segundo 
ele, todos esses profissionais 
continuam na esperança que o 
prefeito faça algo por eles.

“Gostaríamos que o prefeito 
criasse algum tipo de auxílio 
para os professores ou faça 

um projeto de lei para autorizar 
o pagamento. Pois já tivemos 
conversas com vários vereadores 
que estão aguardando isso”, 
salientou Lopes.

Lopes afirma que três verea-
dores estariam tentando ajudar 
na intermediação desta reunião: 
Zé da Academia (Patriota), Re-
nato Pupo (PSDB) e José Carlos 
Marinho (Patriota).

Segundo a assessoria do 
gabinete do prefeito não foi 
confirmada até o momento 
uma agenda para está reunião 
solicitada.

Sérgio SAMPAIO

IdeiaGov quer identificar novas tecnologias e soluções no combate ao Covid-19

O Governador João Doria 
lançou nesta segunda-feira 
(15) o IdeiaGov, um programa 
de inovação que visa identifi-
car propostas com potencial 
para combater e minimizar os 
impactos do coronavírus na 
saúde da população. Com o 
programa, empreendedores, 

empresas, pesquisadores e 
entidades de todo o Brasil po-
derão inscrever suas propostas 
nas modalidades Desafios do 
Governo e Ofertas Tecnológicas 
do Mercado.

O IdeiaGov será coordenado 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e de Governo, 
o programa é operado pelo Im-
pact Hub e conta com diversos 

parceiros: a Secretaria da Saúde 
do Estado de São Paulo, o Hos-
pital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo, o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas de São 
Paulo (IPT), a Procuradoria Geral 
do Estado de São Paulo (PGE) e 
a Companhia de Processamento 
de Dados de São Paulo (PRO-
DESP), além de organizações 

com atuação nas áreas de 
geração de negócios, a partir 
de ciência e tecnologia, inova-
ção em governo e tecnologias 
sociais, como a Wylinka e o 
Instituto Tellus.

Segundo a secretária de 
Desenvolvimento, Patricia El-
len, o programa é um grande 
exemplo de inspiração para 
que outros governos adotem 

Da REDAÇÃO

Novo Ato da Mesa define novas 
regras durante pandemia

A mesa diretora da Câmara 
de Rio Preto editou novo Ato 
que traz a revisão das medidas 
temporárias e emergenciais 
adotadas para evitar a prolifera-
ção do Covid-19 enquanto durar 
a quarentena. O ato será publi-
cado nesta terça-feira (16) no 
Diário Oficial (DHoje Interior).

A maioria dos regramentos 
já impostos anteriormente foi 
mantida. Apenas algumas ade-
quações necessárias foram fei-
tas por conta do atual momento 
vivido no Estado, respeitando os 
últimos decretos estaduais e 
municipais publicados. Dentre 
eles, por exemplo, a exigência 
de uso de máscara por todos 
nas dependências do Poder 
Legislativo.

Outra novidade diz respeito 

a algumas proibições ao acesso 
da Câmara. Nela, pessoas que 
estiveram em regiões com alto 
índice da pandemia ou que te-
nham tido contato com pessoas 
que foram nestes locais ficam 
impedidos por 15 dias de irem 
à Câmara. Isto vale para servi-
dores, assessores, vereadores 
e população em geral. Caso 
exista a suspeita da pessoa estar 
contaminada, a mesma deve 
apresentar exame que mostre 
resultado negativo.

No caso de vereador que 
seja impedido de participar das 
sessões por causa de um des-
tes impedimentos, esse poderá 
participar de forma remota sem 
aviso prévio, conforme deter-
mina regra estabelecida neste 
mesmo Ato da Mesa. Existe 1 
dia útil para requisitar a partici-
pação remota.

Sérgio SAMPAIO

para dialogar com os prefeitos 
da região de Barretos e com o 
secretário Vinholi, no qual mais 
uma vez os prefeitos pediram 
autonomia na tomada de de-
cisões.

“Desde o anúncio da reclas-

sificação, o prefeito Fernando 
Cunha tem realizado diversas 
reuniões para discutir o pedido 
de reavaliação da fase, tendo 
em vista a evolução equilibrada 
do quadro da Covid na cidade,” 
destaca nota da Prefeitura.

Divulgação

Justiça nega liminar para reabertura de academias de Rio Preto

A Acirp (Associação Comer-
cial e Empresarial de Rio Preto) 
teve seu pedido de liminar 
negado na ação que propunha 
a reabertura de academias em 
Rio Preto. A decisão foi tomada 
pelo juiz da 1ª Vara da Fazen-
da de Rio Preto, Adilson Araki 
Ribeiro, nesta segunda-feira 
(15).

A ação foi proposta pela 

entidade em nome de seus 
associados que atuam no setor, 
tanto de pessoas jurídicas como 
físicas.

As academias em todo o 
Estado de São Paulo estão 
proibidas de funcionar desde 
o início da quarentena, no dia 
23 de março, para evitar a pro-
liferação do Covid-19. Com a 
divulgação do Plano São Paulo, 
que entrou em vigor no Estado 
no último dia 1º de junho e no 

qual a atividade somente será 
liberada para funcionar na fase 
4 (Verde), muitas entidades 
empresariais como a Acirp e 
donos de academias de forma 
individual ou coletiva estão 
ingressando na justiça para con-
seguir a reabertura embasadas 
no decreto federal nº 10.344, 
de 8 de maio de 2020, no qual 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido) incluiu 
as academias como “serviços 

essenciais” durante a pandemia 
do coronavírus (Covid-19).

Outras ações com pedidos 
de liminar no mesmo sentido já 
foram negadas pela justiça de 
Rio Preto.

Em nota “Acirp comunica 
que vai recorrer da decisão do 
juiz da 1ª Vara da Fazenda de 
Rio Preto, Adilson Araki Ribeiro, 
que negou o pedido de liminar 
para abertura de academias de 
Rio Preto”.

Sérgio SAMPAIO

Semae adquire 60 
novos aparelhos 

celulares
O Semae (Serviço Muni-

cipal Autônomo de Água e 
Esgoto) de Rio Preto adquiriu 
por meio de Pregão Eletrônico 
60 aparelhos celulares.

A empresa vencedora do 
pregão foi a Wagner Fellipe 
Costa e Silva ME, o valor 
total da compra ficou em R$ 
76.200,00.

A entrega nos novos apa-
relhos deverá ser feita em um 
prazo de 30 dias.

Comitê Gestor 
ganha três novos 

membros 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto editou uma nova por-
taria que será publicada nesta 
terça-feira (16) no Diário Oficial 
(Jornal DHoje) que inclui novos 
membros no Comitê Gestor de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
(Covid-19).

Duas das novas nomeações 
serão feitas de forma retroativa 
ao dia 15 de abril são elas a da 
gerente da “Região Céu”, Gisele 
Gasques Molina e a gerente dos 
“Ambulatórios e Serviços Espe-
cializados”, Maria Amélia Zanon 
Ponce da Rocha. 

O terceiro novo membro do 
Comitê é o presidente do Con-
selho Municipal de Saúde, Fer-
nando Araújo, este último será 
oficializado como participante na 
data da publicação da portaria.

Sérgio SAMPAIO
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Vagina… será que você 
realmente conhece sua? A 
verdade é que essa parte 
fundamental da anatomia 
feminina é um assunto que 
merece muito mais atenção 
e esclarecimentos.

Dúvidas e curiosidades são 
absolutamente normais. Mais 
do que isso: são saudáveis. 
Afinal, quando nos interro-
gamos é porque percebemos 
que novos conhecimentos 
poderão nos deixar mais se-
guras e apontar a solução de 
problemas.

Além disso, precisamos 
estar cientes que a jornada 
em busca do autoconheci-
mento passa, necessariamen-
te, pela compreensão aguça-
da do próprio corpo. Ampliar o 
entendimento sobre a vagina 
é, portanto, empoderador, tra-
zendo reflexos para qualidade 
de vida e para a autoestima.

O que existe, de fato, são 
os diferentes tipos de vulva, 
não de vagina. A vulva, com 
os grandes lábios, pequenos 
lábios e clitóris, tem suas va-

riações segundo características 
genéticas e também variações 
influenciadas por sua formação 
corporal. Vulva e vagina são 
coisas diferentes!

Começando pelo básico: 
será que você sabe mesmo o 
que é vagina? Embora, com 
frequência, o termo seja utiliza-
do para descrever toda a área 
íntima feminina, essa definição 
não é correta.

A parte externa e visível — 
que compreende pequenos e 
grandes lábios, clitóris e uretra 
— é a vulva.

Já a vagina é a parte não 
visível, interna, que liga a vulva 
ao colo do útero. É, portanto, 
o canal tubular que recebe o 
pênis durante o sexo, elimina a 
menstruação e viabiliza a saída 
do bebê em partos normais.

Cuidados com a higiene 
da vagina e da vulva

A parte externa deve ser hi-
gienizada com água e sabonete 
íntimo. Hoje, temos sabonetes 
afrodisíacos incríveis. Já a par-
te interna, ou seja, a vagina 

propriamente dita, dispensa 
qualquer artifício.

A secreção normal, produzi-
da pelo próprio corpo, realiza a 
limpeza do canal vaginal, man-
tendo a região saudável.

O uso de duchas íntimas não 
é recomendado por médicos, 
pois compromete o equilíbrio do 
ph natural e a flora vaginal, au-
mentando o risco de infecções.

Tipos de vagina
A vagina é pouco variável. O 

canal muscular tem, em média, 
8 centímetros de comprimento 
e 2,5 centímetros de diâmetro, 
com capacidade de expansão 
em até 200%.

Entre a adolescência e a 
menopausa, o revestimento 
vaginal é levemente rugoso. 
Antes da puberdade e após a 

    Entre a adolescência e a menopausa, o 
revestimento vaginal é levemente rugoso. Antes da 

puberdade e após a menopausa, o tecido é liso“ ”

Mulher: A importância de 
conhecer seu corpo

menopausa, o tecido é liso.
Já a vulva… é tão única 

quanto à impressão digital! É, 
justamente, a aparência dessa 
parte externa que instiga dúvi-
das e preocupações estéticas.

Na contramão das cirurgias 
plásticas crescentes, que es-
tabelecem padrões de beleza 
para a vulva, o artista inglês 
Jamie McCartney produziu, em 
2011, a obra intitulada “Great 
Wall of Vagina” (em tradução 
livre, “Grande Mural da Vagi-
na”), onde esculpiu, em gesso, 
400 diferentes tipos de vagina 
(ou vulva, para sermos corre-
tos), a partir do molde real de 
voluntárias.

Vale a pena conferir o traba-
lho de McCartney, para compre-
ender que a variedade é a regra!

Tipo coração: também 

pode ser chamada de tipo 
beijo. Nessa vulva os grandes 
lábios cobrem o clitóris e os 
pequenos lábios, deixando-os 
“guardadinhos”.

Tipo borboleta: nesse tipo 
os pequenos lábios são maio-
res, podendo até ser mais lon-
gos que os grandes lábios. Em 
alguns casos, o tamanho dos 
pequenos lábios pode causar 
incômodos durante o ato sexual 
em função do atrito causado.

Tipo tocha olímpica: aqui, o 
clitóris fica mais aparente, apa-
recendo para fora dos pequenos 
e grandes lábios.

O que importa é você amar 
seu corpo em seu todo, enten-
der que vulva é um órgão lindo 
e importante para mulher.

Órgão que foi maltratado 
pela sociedade na forma da 

nossa cultura patriarcal e até 
hoje sofremos esses reflexos. 
Com problemas até de auto-
estima e prazer.

Meninas, amem sua Boni-
tinha (apelido para Vulva) faça 
elogios para ela diariamente 
e entenda que ela te dá as 
melhores coisas da vida..

Beijos e até a próxima.

Mirna Zelioli - Formada 
em pedagogia e sexóloga 
em formação e palestrante 
em vendas. Gestora co-
mercial, sensual coach, 
empresária do mercado 
erótico, criadora do projeto 
SAT (Sexualidade Amor pra 
Todos), Projeto de Inclusão, 
projeto CEL (Coragem e Em-
poderamento e Libertação).

HB e Padre Albino recebem novos 
respiradores do governo do Estado
O Governo de São Paulo 

anunciou nesta segunda-fei-
ra (15) o envio de mais 140 
respiradores para hospitais em 
diversas regiões do Estado.

A região de Rio Preto será 
beneficiada com 15 respirado-
res sendo 10 para o Hospital 
de Base em Rio Preto e outros 
5 para o Hospital Padre Albino 
de Catanduva.

O HB recebeu os equipa-
mentos na tarde desta segunda 
– os respiradores vieram escol-
tados pelo Batalhão de Choque 
Humaitá (Vila Maria, cidade São 
Paulo).  Os aparelhos foram 

recebidos pela diretora do HB, 
Amália Tieco e pelo superinten-
dente da Funfarme, Robson de 
Pádua.

Os novos equipamentos 
permitem a ampliação de UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva) 
para garantir atendimento a 
pacientes contaminados pelo 
coronavírus que estão em es-
tado grave.

Outras 21 cidades serão be-
neficiadas com os novos apare-
lhos nas regiões de Araraquara, 
Campinas, Marília, São João da 
Boa Vista, Ribeirão Preto, Tauba-
té e Grande São Paulo, incluindo 
a região de Rio Preto serão ao 
todo 22 estabelecimentos de 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

saúde (hospitais ou Santas Ca-
sas) que serão benefícios com 
estes novos aparelhos.

A distribuição é técnica e 
feita para locais com maior 
demanda de internações por 
COVID-19 e estrutura para novos 
leitos, permitindo ampliação da 
capacidade de atendimento da 
rede pública de saúde.

O Governo de São Paulo 
já dobrou o número de leitos 
de terapia intensiva abertos 
desde o início da pandemia, 
ultrapassando 7 mil vagas para 
atendimento a pacientes graves. 
Com a chegada de mais respira-
dores, a rede segue em franca 
ampliação. Respiradores vieram escoltados pelo Batalhão de Choque Humaitá (Vila Maria, São Paulo)

Divulgação

Torcida Jovem distribui 100 
marmitas para moradores de rua

No último sábado, 13, In-
tegrantes da Torcida Jovem, 
principal torcida organizada do 
Santos, realizaram a entrega de 
100 marmitas para moradores 
de rua na avenida Bady Bassitt, 
em São José do Rio Preto. Esta 
foi a segunda vez que os tor-
cedores do Peixe realizaram a 
ação. A primeira aconteceu em 
maio,quando distribuíram 86 
marmitas.

“Percorremos a avenida in-
teira entregando as marmitas. 
A arrecadação foi feita entre 
nós da torcida e contamos 
com também com o apoio da 
Embaixada do Santos, que não 
são ligados à torcida organiza-
da, mas que são santistas e 
toparam ajudar. Pretendemos 
repetir essa ação no mês que 
vem”, afirmou Rodolfo Borges 
Menezes, membro da Torcida 
Jovem e um dos organizadores 
da ação. Foram cerca de oito 
torcedores que participaram da 

entrega, que teve a colaboração 
de uma casa de carnes e de uma 
padaria.

Além dessa ação, os santis-
tas seguem com uma campanha 
do agasalho. “Estamos à dispo-
sição para ir buscar na casa das 
pessoas. Conforme a arrecada-
ção for acontecendo, nós vamos 
distribuir para as famílias caren-
tes”, explicou Menezes. Entre 
os itens que podem ser doados 
estão : agasalhos, cobertores, 
sapatos e meias.

Os interessados podem en-
trar em contato pelos números 
17 99104-2329 (Rodolfo), 
17 99116-0782 (Yago) e 17 
99111-4116 (Bruno).

Vinicius LIMA 

Divulgação

SOLIDARIEDADE COVID-19

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta segun-
da-feira (15), que nos últimos 
três dias recebeu cinco novos 
resultados positivos para a Co-
vid-19. Os pacientes são cinco 
homens com idades entre 20 
e 67 anos, que se recuperam 
bem. Foram ainda registradas 
dez novas notificações suspei-
tas, sendo cinco delas de inter-
nações na enfermaria isolada 
da Santa Casa. Os pacientes 
são dois homens de 64 e 76 
anos e três mulheres de 63, 64 
e 71 anos, todos pertencentes 
ao grupo de risco.

Além disso, mais 11 olim-
pienses positivos já estão recu-
perados por terem cumprido a 
quarentena e não apresentarem 
mais sintomas. Com as atuali-
zações, Olímpia contabiliza 80 
casos confirmados, dos quais 
62 estão curados (77,5%) e 1 
permanece internado na UTI da 
Santa Casa, além de três óbitos. 

Olímpia chega a 80 
casos confirmados 

de Covid-19
Da REDAÇÃO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou o número 
de casos de Covid-19 nesta 
segunda-feira (15). Foram 12 
novos casos confirmados e mais 
duas mortes registradas: duas 
mulheres com 80 e 89 anos, 
com comorbidades. No total, 
o município contabiliza 1.334 
casos positivos, 747 pacientes 
curados e 40 óbitos. Com rela-
ção aos casos de Síndrome Res-
piratória Aguda Grave (SRAG), 
são 162 pacientes internados, 
sendo 99 na enfermaria e 63 
na UTI.

Nesta última semana (do 
dia 7 ao dia 13 junho), foram 
11 óbitos registrados, sendo a 
semana com maior índice de 
mortalidade desde o início da 
pandemia. “Nós já tínhamos 
uma curva ascendente e ela 
disparou na semana passada”, 
afirmou o secretário de saúde, 
Aldenis Borim. De acordo com 
os dados da Saúde, 70% dos 
óbitos foram de pessoas com 
mais de 60 anos.

Sobre o aumento nos últi-
mos dias, Borim afirmou que as 
classes precisam parar de culpar 
umas às outras. “Temos comer-
ciantes culpando os shoppings, 
os lojistas do shopping culpando 
os supermercados, que culpam 
as aglomerações em lojas de 
conveniência. Gostaria de dizer 
que a culpa não é de um e sim 
de todos que não seguem as re-
gras. Não adianta culpar o outro. 
Você só pode fazer isso quando 
você estiver correto”, comentou.

Rio Preto tem 1334 
casos de Covid-19, 747 
recuperados e 40 óbitos
Vinicius LIMA A Gaviões da Fiel de Rio 

Preto, torcida organizada do 
Corinthians, entregou neste 
sábado (13) cerca de 600 litros 
de leite nos bairros Cidadania, 
Nova Esperança, Solo Sagrado e 
Lar São Vicente de Paulo. Foram 
aproximadamente 120 pessoas 
beneficiadas pela ação.

“A avaliação da campanha 
foi muito boa. É a primeira vez 
que fazemos arrecadação de 
leite e logo de cara já consegui-
mos quase 600 litros em três 
semanas. Foi bom também por-
que queríamos fazer essa ação 
rápida, pois a fome não espera 
e o leite é um item importante, 
principalmente para as famí-
lias com crianças”, comentou 
Mateus Kevin Gonçalves Silva, 
integrante da torcida e um dos 
organizadores da ação.

De acordo com Silva, a próxi-
ma campanha deverá ser voltada 
para os moradores de rua da 
cidade. No mês passado, a Ga-
viões da Fiel distribuiu também 
120 cestas básicas em Rio Preto. 

Gaviões da Fiel 
distribui quase 

600 litros de leite
Vinicius LIMA 

Drive Thru solidário irá arrecadar alimentos para famílias carentes

No próximo sábado, 20, 
será realizado pelo ‘Fome de 
Bode, banco de alimentos 
Arquitetos da Paz nº 3.293’ 
um Drive Thru solidário para 
arrecadar cestas básicas que 
serão destinadas a famílias em 
situação de miséria na cidade 
de Rio Preto.

Os interessados em partici-
par poderão comparecer no dia 
20, das 9h às 17h, na rua Abdo 
Muanis, 1070, bairro Nova 
Redentora. Serão aceitos os se-
guintes alimentos: arroz, feijão, 
açúcar, café, macarrão, óleo, 
farinha de mandioca, leite em 
pó, sal, fubá mimoso e farinha 
de trigo. Não é necessário sair 
do carro para fazer a doação. 

Isabela MARTINS

Nesta segunda-feira (15), a 
Prefeitura de Rio Preto confir-
mou por meio de um comuni-
cado que a edição do Festival 
Internacional de Teatro (FIT) 
deste ano foi cancelada.

“Em virtude da pandemia 
de Covid-19, informamos que o 
Festival Internacional de Teatro 
de São José do Rio Preto – FIT 
Rio Preto – Edição 2020 – está 
cancelado. Nosso principal obje-
tivo é o de garantir e preservar 
a vida dos participantes e do 
público. Em breve, daremos 
mais notícias sobre a possível 
realização em outro período. 
Muito obrigado pelo interesse 
em participar do nosso festi-
val”, diz o comunicado postado 
na página oficial do evento no 
Facebook.

Criado em 1969, o FIT leva 
anualmente aos palcos, às ruas 
e a espaços alternativos, as dife-
rentes possibilidades de diálogo 
com o teatro na contempora-
neidade.  Em 2020, o evento 
chegaria a sua 51ª edição.

Edição do 
FIT 2020 é 
cancelada

Vinicius LIMA 

CORONAVÍRUS
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Um tapeceiro, de 39 anos, foi 
preso após transitar pela contra-
mão da rua Paschoal Descrecenzo, 
no Jardim Itapema, na madrugada 
desta segunda-feira (15), em Rio 
Preto. O homem, que dirigia sem 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e apresentava sinais de 
embriaguez, bateu em uma viatura 
da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrên-
cia, os policiais faziam patrulha-
mento de rotina pela via na faixa 
da direita, sentido DIG – Solo Sa-
grado, quando o motorista de um 
Volkswagen Gol, seguia no sentido 
contrário – na contramão. O policial 
que dirigia a Palio Weekend, tentou 
desviar, porém o Gol bateu na la-
teral da viatura. Ninguém se feriu.

Os policiais notaram que o 
tapeceiro apresentava capacida-
de motora alterada em razão da 
influência de álcool, além de fala 
pastosa, forte odor etílico e verme-
lhidão nos olhos. Aos policiais, ele 
confessou a ingestão de bebida 
alcoólica. O tapeceiro disse ainda 
que não viu a viatura porque teve 
sua atenção desviada em razão de 
estar vomitando dentro do carro.

O homem foi submetido ao 
exame do bafômetro, que apontou 
0,74 miligramas de álcool por litro 
de ar expelido dos pulmões – valor 
superior ao tolerado pelo Código 
Brasileiro de Trânsito (CTB), que 
prevê crime de trânsito o índice aci-
ma de 0,34 miligramas de álcool 
por litro de ar expelido no teste do 
bafômetro.

Levado à Central de Flagrantes, 
ele negou que estivesse embriaga-
do e solicitou a contraprova. Sub-
metido ao exame de sangue para 
confirmar ou não a embriaguez, o 
tapeceiro foi liberado.

Registrado como embriaguez 
ao volante e dirigir sem permissão 
ou habilitação, o caso será investi-
gado pelo 4° Distrito Policial.

O porta-voz do 17º Batalhão 
da Polícia Militar de Rio Preto, o 
tenente Cláudio Ziroldo, estava na 
viatura atingida. “O policial ten-
tou tirar e não conseguiu porque 
próximo havia uma caçamba. Ele 
(motorista do Gol) colidiu contra 
nós e continou, fomos atrás dele 
e conseguimos abordá-lo”, contou.

Tapeceiro bate em viatura da PM e é 
detido por embriaguez e dirigir sem CNH

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Homem é preso por 
furtar fios de cobre 
de concessionária

A Polícia Militar de 
Rio Preto prendeu um 
homem, de 43 anos, 
suspeito de furtar 
fios elétricos de uma 
concessionária de 
veículos, localizada na 
avenida Mirassolândia, 
na noite deste domingo 
(14).
De acordo com o 
boletim de ocorrência, 
testemunhas perceberam 
o furto, passaram a 
seguir o suspeito e 
acionaram a PM. Ele foi 
detido pelos policiais 
no cruzamento entre as 

avenidas Mirassolândia 
e Monte Aprazível. Os 
policiais fizeram a revista 
e encontraram uma 
faca e os cabos de fios 
de cobre, além de um 
cinto masculino e uma 
corrente de pano, que 
estavam dentro de uma 
mochila.
À PM, o suspeito 
alegou que é usuário de 
drogas. Ele foi levado 
à Central de Flagrantes 
e permanece preso à 
disposição da Justiça. Os 
fios foram devolvidos ao 
proprietário.
O crime será investigado 
pelo 4º Distrito Policial.

O tapeceiro foi levado à Central de Flagrantes

Uma autônoma de 52 anos 
procurou a Polícia Civil para 
denunciar que parte do valor do 
auxílio emergencial foi furtado 
por desconhecidos na última 
quarta-feira (10). Ela registrou 
o boletim de ocorrência no do-
mingo (14).

De acordo com o boletim de 
ocorrência, no sábado (13), a 
beneficiada pelo auxílio foi até 
a agência da Caixa, localizada 
na avenida Bady Bassitt, para 
fazer o saque de R$ 1,2 mil, 
mas uma funcionária do banco 
informou que, na última quar-
ta-feira, R$ 1 mil já havia sido 
sacado, não sabendo informar 
o local do saque.

Ainda segundo o registro po-
licial, a funcionária da agência 
informou que seria aberta uma 
apuração interna para investigar 
o caso, solicitando 10 dias para 
análise.

O caso foi registrado como 
furto e será investigado pelo 2º 
Distrito Policial.

Autônoma denuncia 
furto do auxílio 

emergencial

DALVA MALHEIROS DE BRITO – Faleci-
da no dia 15/06/2020 aos 89 anos de idade. 
Era viúva de Franco de Souza Brito, deixando 
os fi lhos: Julinda, Lindalva, Maria, Claudemir, 
Valdemir, Lenilce, Dalva e Nilson (falecido). 
Sepultamento ocorreu no dia 15/06/2020 
às 10h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

NAIR DALAFINI COLOGNESI – Falecida 
no dia 15/06/2020 aos 87 anos de idade. 
Era viúva de Ernando Waldomiro Colognesi, 
deixando as fi lhas: Neusa e Marlene. Sepul-
tamento ocorreu no dia 15/06/2020 às 15h, 
saindo do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

CELIA CORRÊA DE LACERDA – Falecida 
no dia 15/06/2020 aos 80 anos de idade. Era 
viúva de Paulo Corrêa de Lacerda, deixando 
os fi lhos: Elisabeth, Paulo e Glaucia. Sepul-
tamento ocorreu no dia 15/06/2020 às 16h, 
saindo do velório Ercilia para o cemitério da 
Ressurreição.

JOSÉ CARLOS ROVERI – Falecido no 
dia 15/06/2020 aos 71 anos de idade. Era 
divorciado de Juracy Tonelli, deixando os 
filhos: Andreia e Vanessa. Sepultamento 
ocorreu no dia 15/06/2020 às 17h, saindo 
do velório Capelas Prever Mirassol para o 
cemitério Municipal de Mirassol.

  FALECIMENTOS

Cláudio LAHOS

Funcionário de Prefeitura é preso por tráfico

Um funcionário da Prefei-
tura de Iturama (MG) foi preso 
pela Polícia Militar de Rio Preto 
suspeito de tráfico de drogas 
na avenida Ernani Pires Domin-
gues, na tarde deste sábado 
(13). Com ele, foram apreendi-
dos 21 tijolos de pasta base de 
cocaína e 17 pedras de crack.

De acordo com informações 
do Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia (Baep), o homem 
estava dirigindo um carro e 
apresentou nervosismo ao visu-
alizar a viatura, o que motivou a 
abordagem. Em revista, a droga 
foi encontrada pela cadela Dara 
dentro do painel do veículo.

Aos policiais, o homem 
disse que receberia R$ 5 mil 
para distribuir o entorpecente 
em Rio Preto. Ele foi preso em 
flagrante e encaminhado para 
a delegacia da Polícia Federal.

Tatiana PIRES

A cadela Dara encontrou o entorpecente no painel do veículo

Divulgação

Um homem, de 43 anos, 
foi atropelado na BR-153, 
neste domingo (14). O mo-
torista do veículo, um ven-
dedor de 28 anos, contou 
à Polícia Rodoviária Federal 
que entrou na rodovia pela 
avenida Fernando Costa, 
quando já na faixa de ace-
leração, no quilômetro 61 
+ 400 metro, visualizou 
o homem atravessando a 
rodovia, mas já sem tempo 
hábil de evitar o acidente.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acidente 
aconteceu por volta das 
19h30.

A vítima foi atendida 
pela equipe de socorristas 
da Concessionária Triunfo 
Transbrasiliana e encami-
nhada para o Hospital de 
Base. A assessoria de im-
prensa do HB informou que 
a vítima sofreu fratura de 
clavícula e está consciente 
e orientado, recebendo tra-
tamento no quarto.

Homem de 
43 anos é 
atropelado 

na BR-153 em 
Rio Preto

Tatiana PIRES

FURTO

Uma dona de casa, de 52 
anos, caiu em um golpe no 
último sábado (13) e perdeu 
R$ 2,5 mil. Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima foi até 
o Banco Santander, na avenida 
Alberto Andaló, para fazer o pa-
gamento de dois boletos. Após 
tentar fazer a transação bancária 
em dois caixas eletrônicos e não 
conseguir, ela se dirigiu à terceira 
máquina, momento em que uma 
mulher se aproximou e ofereceu 
ajuda.

A golpista, então, pegou o 
cartão da vítima e, supostamen-
te, indicou o passo a passo. Em 
seguida, ela disse à dona de 
casa que havia concluído o pa-
gamento dos boletos, mas não 
seria possível imprimir o com-
provante, pois aquele terminal 
estava sem papel.

Ainda de acordo com o bo-
letim de ocorrência, a vítima só 
desconfiou que tivesse caído 
num golpe depois de a transação 
bancária ter sido concluída. Ela 
foi até outra agência e tirou um 
extrato, sendo possível ver um 
saque feito no valor de R$ 2,5 
mil. Por meio do atendimento 
do banco, conseguiu cancelar 
o cartão.

A vítima disse à Polícia Ci-
vil que a mulher conversava e 
apontava para um homem que 
estava no interior da agência, 
acreditando que ele possa ter 
participado do golpe.

O local tem câmeras que po-
dem ajudar na identificação dos 
autores. Desde já a vítima optou 
por representar criminalmente 
contra os golpistas assim que 
forem identificados.

Registrado como estelionato, 
o crime será investigado pelo 1° 
Distrito Policial.

Dona de casa perde R$ 2,5 
mil ao tentar pagar boletos 

em caixa eletrônico
Tatiana PIRES

A igreja Assembleia de 
Deus, localizada na rua Ma-
chado de Assis, no bairro Santa 
Cruz, em Rio Preto, foi furtada. 
Essa é a segunda igreja inva-
dida por ladrões em menos de 
uma semana.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a porta dos fundos 
da igreja foi arrombada e o 
responsável pelo templo não 
soube informar a data precisa 
em que o local foi furtado, in-
formando apenas que deixou 
o local na sexta-feira (12). 
Foram levados um notebook e 
instrumentos musicais: violão 
e baixo.

Na última quinta-feira (11), 
foram furtados eletrodomés-
ticos, materiais elétricos e 
hidráulicos, medidores de pre-
cisão e produtos químicos, da 
igreja Batista Missionária, no 
bairro Jardim Colorado.

Registrado como furto, o 
crime será investigado pelo 7° 
Distrito Policial.

Mais uma igreja 
evangélica é alvo 

de ladrões
Tatiana PIRES

Morre aos 63 anos Marinho, ídolo do América

Morreu nesta segunda-feira 
(15) o ex-atacante Mario José 
dos Reis, o Marinho, aos 63 
anos de idade. Ele estava inter-
nado em um hospital de Belo 
Horizonte (MG), em decorrência 
de uma infecção no pâncreas.

Revelado pelo Atlético Mi-
neiro, Marinho teve uma pas-
sagem marcante pelo América 

no final dos anos 70 e início dos 
anos 80. “Em 1981, nós fizemos 
um campeonato brilhante no 
América e tivemos a oportunida-
de de sermos convocados para a 
seleção paulista daquele ano. Ele 
era um ponta muito rápido, que 
sabia se posicionar para receber 
lançamentos. Vai deixar muita 
saudade”, comentou o ex-goleiro 
Paulo César Borges, companheiro 
de Marinho durante o período no 

Rubro.
Depois do América, Marinho 

se transferiu para o Bangu, onde 
foi vice-campeão brasileiro com 
a equipe carioca. Neste período, 
ele chegou a ser convocado pela 
seleção brasileira, comandada 
pelo técnico Telê Santana, e ga-
nhou o prêmio Bola de Ouro como 
melhor jogador do Brasileirão de 
1985. O jogador também passou 
pelo Botafogo, Entrerriense, São 

Cristóvão e pelo San José, da 
Bolívia.

Durante a carreira, o atacante 
foi campeão mineiro, da Taça 
Minas Gerais e da Copa dos 
Campeões pelo Atlético Mineiro, 
bicampeão carioca pelo Botafogo 
e campeão da Taça Rio pelo Ban-
gu. Marinho também teve uma 
curta carreira como treinador, 
passando por Bangu e Juventus 
entre 2009 e 2013.

Vinicius LIMA O presidente do América, Luiz 
Donizete Prieto, o Italiano, de-
cretou três dias de luto no clube. 
“Foi um ídolo, um dos principais 
da história do clube. Infeliz-
mente, acabou nos deixando. A 
passagem dele foi marcante e é 
uma perda que nós lamentamos 
muito. Vamos enviar flores para 
o velório dele e damos nossos 
sentimentos para os familiares”, 
afirmou o presidente.

Médica morre ao cair com o carro de 
pontilhão na SP-310 em Catanduva

Uma médica, de 30 
anos, morreu por volta das 
5h40 deste domingo (14), 
em um acidente na rodovia 

Washington Luiz (SP-310), 
em Catanduva (SP).

Segundo o boletim de 
ocorrência, Thalita Thre-
za Sestito Tartaglia seguia 
sentido Rio Preto quando, 

Tatiana PIRES próximo ao quilômetro 389 
da rodovia, teria perdido o 
controle, batido do lado es-
querdo do canteiro central, 
e o carro caiu no vão entre 
dois pontilhões.

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
prestou os primeiros socor-
ros à vítima que não resistiu 
aos ferimentos e morreu no 
local.

Um homem morreu afo-
gado na tarde deste domingo 
(14) no Lago dos Ipês, no 
Parque Iracema, em Catan-
duva. O Corpo de Bombeiros 
foi chamado por moradores 
que viram a vítima nadando 
no local e em determinado 
momento ter desaparecido 
depois de mergulhar próximo 
a aguapés.

Segundo informações do 
Corpo de Bombeiros, o local 
é impróprio para nadar e, in-
clusive, há placas sinalizando.

Depois de buscas pelo 
lago, o corpo foi encontrado e 
encaminhado para o Instituto 
Médico Legal (IML). O homem 
estava sem documentação e 
aparentava ter aproximada-
mente 30 anos.

Homem morre 
afogado em 
Catanduva

Tatiana PIRES

AFOGAMENTO

Tatiana PIRES
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TRATE BEM SUA MULHER DURANTE A QUARENTENA. PORQUE SE ELA TE 
ENVENENAR, A CAUSA DA MORTE VAI SER COVID-19. Sorria, beba muita água e 

seja feliz! 

EUDES E SOLANGE Ro-
gero levaram os fi lhos para 
passar o fi nal de semana 
curtindo sua Fazenda SR, 
nas proximidades da cidade 
de Jaci.

LUCIA MIZIARA Homsi, 
esposa de Milton Homsi, 
ganhou idade nova ontem, 
no aconchego de sua viven-
da.

ROSI CAVALARI não dei-
xou de realizar seu tradicio-
nal terço de Santo Antônio, 
com direito a pãozinhos e 
guloseimas, mas, foi restrito 
somente a família em sua 
residência na noite de sá-
bado passado.

A ASSOCIAÇÃO DOS 
Antigos Alunos da Faculda-
de de Medicina e Cirurgia 
de São José do Rio Preto 
- Famerp promove nesta 
quarta-feira dia 17 de junho 
o debate “Saúde Mental do 
Médico e Estudante de Me-
dicina em Tempos de Qua-
rentena”. O encontro será 
pelo Google Meeting, às 
18h, com a participação dos 
doutores Vitor Flosi, Cassia-
no Coelho e Augusto Cury, 
todos médicos psiquiatras 
formados na Famerp. A 
inscrição é gratuita e pode 
ser realizada pelo e-mail 
aaafamerp@gmail.com 
(mandar o nome completo e 
a turma).

DEVIDO ÀS TAREFAS 
dentro de casa durante a 
quarentena, os brasileiros 
aumentaram o consumo de 
sanduíches e diminuíram o 
tempo de preparo das refei-
ções.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Tudo vai passar!
A ACIRP, a voz de todos 
os empresários e seus 
trabalhadores vem lutando 
para a flexibilização 
responsável de todo o setor 
produtivo de Rio Preto, e, em 
ofício aos seus associados, 
consolida seu papel no 
trato com muita coerência 
e equilíbrio as demandas 
da população rio-pretense 
e da classe empresarial 
junto ao Poder Público. Ao 
lado e junto com o prefeito 
Edinho Araújo, o presidente 
Kelvin Kaiser reafirma o 
desejo de toda a diretoria 
que essa crise só vai passar 
quando o setor produtivo 
voltar a dar emprego, gerar 
renda e, principalmente, 
liberdade para as famílias! 
Anexo ao documento, o 
associado esta recebendo 
uma máscara com a logo da 
entidade, incentivando o seu 
uso para que todos sirvam 
de exemplo. 

Rio Preto Country Bulls
A organização do Rio Preto Rodeio Country Bulls, no 
comando do empresário e tropeiro Paulo Emílio Marques, 
está acompanhando diariamente a evolução das medidas 
governamentais para conter a pandemia causada pelo novo 
coronavírus e, por conta das incertezas envolvendo o cenário 
atual, ainda não tem uma nova previsão de data para o evento 
deste ano, que aconteceria entre os dias 15 à 19 de julho.

O médico Miguel Zerati Filho e esposa Valéria 
Cabrera, sempre elegantes

DiáriodoBob
Loucura! Loucura! Já que estamos entrando em período 

eleitoral, começo meu Diário desta terça-feira, afirmando aqui, 
em cima deste palanque que, “no meu governo, entrar em fila 
na porta de shopping durante a quarentena será considerado 
crime hediondo inafiançável”. E não se fala mais nisso! Situa-
ção do Palestra. Trazendo à tona o histórico, a atual diretoria 
enfrenta, dos 12 mil associados nos áureos tempos do clube, o 
Palestra tem hoje 1.200 e 40% não frequentam o clube, mas, 
pelo valor sentimental pagam suas mensalidades em dia. É de 
conhecimento público que a sede central foi vendida, mas os 
compradores não pagaram nenhum centavo até agora. Hoje, a 
diretoria do clube presidido pelo Valter Dias, que assumiu o 
mandato em Janeiro de 2019, tenta fazer o impossível com um 
caixa zerado, e, neste momento de pandemia, com as portas 
fechadas e uma dívida quase impagável em negociação, a 
pequena arrecadação pelo exíguo numero de associados, o 
clube capenga e se mantém aberto com muito sacrifício. Sem 
energia elétrica por falta de pagamento, o clube de campo está 
às escuras e na sede social central na rua General Glicério, só 
funciona a secretaria, administração e estacionamento. Fechado 
por conta de decretos municipal e estadual, o Palestra espera 
pra ver o que vai acontecer de bom e de ruim. Uma pena! A 
regra é clara: O uso obrigatório de máscara é um bom motivo 
para você parar de fumar. Afinal de contas, ou um ou outro! Falta 
de ar. Com as portas fechadas (algumas abertas por força de 
liminar) os barbeiros, donos de salões de beleza e academias 
já estão com a corda no pescoço e proibidos de nadar com o 
vento soprando contra.  Neste vai não vai, espera-se pra ver 
quem vai roer a corda primeiro. Cabelos compridos, braços flá-
cidos e sem maquiagem vê-se muitos deles amarelos de raiva, 
respirando com balão de oxigênio. Ponto e basta!
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso
ACEITAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2019-CMDI

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para 
parceria, em regime de mútua cooperação para a consecu-
ção de fi nalidade de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de serviços e programas/projetos complemen-
tares ou inovadores, por tempo determinado, de política de 
atendimento aos direitos do idoso, conforme previsto no 
artigo 6º da Resolução 02/2017 do CMDI e que tenha como 
benefi ciários idosos, segundo as linhas de ações previstas 
na Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 - Estatu-
to do Idoso e demais legislações.
Interessados:
1- Associação e Ofi cina de Caridade Santa Rita de Cassia.
CNPJ 51.855.864/0001-26
RuaVoluntários da Pátria, 44, Engenheiro Schmidt, CEP 
15.104-040
2- Lar São Vicente de Paulo de São José do Rio Preto
CNPJ 60.001.187/0001-70
Rua Fernão Dias Paes Leme, 414, Maceno, São José do Rio 
Preto, CEP 15.060-130
A Comissão de Seleção de Projetos do CMDI, no uso de 
suas atribuições legais, cumprindo ao disposto no Decreto 
nº 17.708 de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 
nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017; e após liberação da 
suspensão do processo em reunião ordinária do CMDI de 
03.06.2020, torna pública a ACEITAÇÃO da documentação 
de habilitação apresentada pelas Organizações acima referi-
das, por cumprirem o disposto no item 10 do edital.  
As Organizações da Sociedade Civil que participaram do 
Chamamento Público poderão interpor recurso a habilitação, 
através de documento subscrito pelo(s) seu(s) represen-
tante(s) legal(is), endereçado ao Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso, Av Bady Basitt, 3697, Centro, São José do 
Rio Preto/SP, de segunda à sexta-feira, das 08h30 às 16h30, 
em 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste resul-
tado no Diário Ofi cial do Município, nos termos do art 34 do 
Decreto Municipal 17.708/2017 e alterações.
São José do Rio Preto, 05 de junho de 2020.
Comissão de Seleção Chamamento Público 01/2019 – 
CMDI. 

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
REF.: Pregão Eletrônico nº 93/2020 – Proc. 11014/2020 – 
Contrato PRE/0085/20
Interessado/Contratado: MBM Tecnologia e Indústria de 
Informática Ltda
Assunto: Pedido de prorrogação do prazo de entrega
DESPACHO: Defi ro o pedido conforme solicitado devendo 
a entrega do produto ocorrer, impreterivelmente, até dia 
30/06/2020. Não ocorrida a entrega, a empresa estará em 
mora, respondendo automaticamente pelas penalidades 
previstas na Cláusula Sexta do Contrato n° PRE/0085/20, 
fi cando, desde já, concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório, 
em atendimento aos ditames constitucionais. Angelo Bevila-
cqua Neto – Secretário Municipal da Fazenda.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2020
ATA Nº 0420/20
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FAR-
MACËUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos padroni-
zados na REMUME - Valores Unitários – Item 08 – R$0,190; 
Item 09 – R$158,240; Item 18 – R$4,338 – SMS - Prazo de 
vigência: 12 meses.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2020
ATA Nº 0421/20
CONTRATADA: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 
ME
OBJETO: Prestação de serviço de agenciamento sistema-
tizado de viagens corporativas - Valor Unitário – Item 01 – 
R$1.100,00 – SMA – Luís Roberto Thiesi - Prazo de vigên-
cia: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2020
CONTRATO PRE/0105/20

CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S/A
OBJETO: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado 
(STFC) – Lotes 01 e 02 – SMA – Luís Roberto Thiesi, SME – 
Sueli Petronilia A. Costa e SMS – Aldenis A. Borim  – Prazo 
de vigência: 12 meses. Valor Total: R$716.238,60
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10293/2020
CONTRATO Nº: DPL/0032/20
CONTRATADA: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 
EPP.
OBJETO: Prestação de serviços de leitura e fornecimento 
de intimações e publicações em nome do município de São 
José do Rio Preto, Riopretoprev e dos Procuradores do 
Município - PGM – Adilson Vedroni - Prazo de vigência: 03 
meses. Valor Total: R$1.350,00.
EXTRATO DE CONTRATO
EMPENHO N.º 10008/2020
CONTRATO Nº: DPL/0033/20
CONTRATADA: KORE TM DATA PROCESSAMENTO DE 
DADOS LTDA
OBJETO: Aquisição de equipamento de rastreamento - 
SMTTS – Amaury Hernandes - Prazo de vigência: 20 dias. 
Valor Total: R$16.650,00.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

REVOGAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
Pregão Eletrônico nº 061/2020
DESPACHO: Tendo em vista as necessidades da Administra-
ção, REVOGO este procedimento licitatório.   
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 195/2020, PROCESSO 11.854/2020, objetivando o 
Registro de preços contratação de serviços de recarga em 
cartuchos e cilindros para as impressoras da Procuradoria 
Geral do Município - PGM. O recebimento das propostas 
dar-se-á até o dia 29/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir 
das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
MODALIDADE: Pregão eletrônico 167/2020, Processo: 
11651/2020
OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais de 
higiene e EPIs para utilização nas Unidades de Assistência 
Social durante a Pandemia do COVID-19. Secretaria Munici-
pal de Assistência Social
Impugnante: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA 
Fica indeferida a impugnação interposta pela empresa, man-
tendo os termos atuais do Edital. Adriana Tápparo- pregoeira
AVISO
EXTRATO DA SESSÃO, DECISÃO SOBRE INTENÇÃO DE 
RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 152/2020 – Processo 
11.518/2020
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de pos-
tos de serviços terceirizados de controle de acesso em feiras 
livres. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Sessão pública realizada on line com início dia 27/05/2020, 
sendo declarada vencedora a empresa L M SERVICOS 
DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI. Houve 
manifestação de intenção de recurso pela empresa AGIL 
EIRELI. Não foram apresentadas as razões recursais. Foram 
apresentadas contrarrazões. A pregoeira manteve a decisão 
prolatada na sessão do Pregão. O processo foi encaminhado 
ao Sr. Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento 
que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando provimento ao 
recurso. Celia Candida Faria - Pregoeira.
ADJUDICO o pregão à empresa L M SERVICOS DE AGEN-
CIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI e HOMOLOGO este 
procedimento licitatório por não vislumbrar qualquer irregu-
laridade. Antonio Predro Pezzuto Jr. - Secretário Municipal 
de Agricultura e Abastecimento. O inteiro teor encontra-se 
a disposição dos interessados no Portal de Compras e nos 
autos do processo.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 204/2020, PROCESSO 11.860/2020, objetivando a 
aquisição de formas e gabaritos de sinalização de trânsito. 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 29/06/2020, 
às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na ínte-
gra, e demais informações, encontram-se à disposição dos 
interessados, no Portal de Compras.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
58/2020 – PROCESSO Nº 1605/2020 
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços de 
pintura com fornecimento de materiais e mão de obra em 
Unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.. 
Fica designada a data da sessão de retomada do pregão em 
epígrafe para o dia 17/06/2020 às 10:30hs para continuidade 
dos trabalhos. Adriana Tápparo - Pregoeira.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA
PREGÃO ELETRÔNICO nº 98/2019 – PROCESSO SeMAE 
nº 123/2019
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 066/2020
Contratada: RP BRASIL CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO 
EIRELI.
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 077/2020
Contratada: INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOSÉ ROMEU NI-
TAQUES ROUPAS LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual por mais 60 dias, contados do 
fi m das medidas de isolamento impostas. Data da autoriza-
ção: 09.06.2020.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 21/2020 – PROCESSO SeMAE Nº 
33/2020
Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de aparelhos 
telefônicos móveis (celulares).
Contratada: WAGNER FELLIPE COSTA E SILVA ME 
Ordem de Fornecimento nº 093 de 03.06.2020 recebida em 
10.06.2020. Valor: R$ 76.200,00.
Prazo de entrega: 30 dias.
Item: 1.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
S. J. Rio Preto 15.06.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 18

DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Inclui membros no Comitê Gestor de Enfrentamento ao Co-
ronavírus (COVID-19) no âmbito da Secretaria de Saúde do 
Município de São José do Rio Preto.
ALDENIS ALBANEZE BORIM, Secretário Municipal de Saú-
de, do Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Decreto nº 15.960 de 06 de Outubro de 2011.

Considerando a PORTARIA Nº 06 DE 12 DE MARÇO DE 
2020.
DETERMINA:
Art. 1º – Ficam incluídos no Comitê de Enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19), instituído pela PORTARIA Nº 06 
DE 12 DE MARÇO DE 2020, os seguintes membros:
I. Gerente da Região Céu – GISELE GASQUES MOLI-
NA – com efeitos retroativos a 15 de abril de 2020.
II. Gerente dos Ambulatórios e Serviços Especializados 
– MARIA AMÉLIA ZANON PONCE DA ROCHA – com efeitos 
retroativos a 15 de abril de 2020.
III. Presidente do Conselho Municipal de Saúde – AN-
TÔNIO FERNANDO DE ARAÚJO – com efeitos a partir 
desta publicação.
Art. 2º - Esta Portaria será publicada por afi xação na mesma 
data e local de costume, e, em Diário Ofi cial do Município, 
bem como registrada em livro próprio desta Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, entrando em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a data de sua redação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
ALDENIS ALBANEZE BORIM
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – 

SP

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
03/2020 - TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM - PROCESSO 
SICOM Nº 24/2020
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais 
de copa, conforme descrições e quantidades constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital.
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 26/06/2020, 
às 10h e abertura a partir das 10h02m. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição no PORTAL DE COMPRAS, endereço: https://
compras.empro.com.br/ e no site da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto http://www.riopreto.sp.leg.br/trans-
parencia/licitacoes/em-andamento. Esclarecimentos: (17) 
3214-7777 ramal 7811 ou 7812. E-mail: licitacao@riopreto.
sp.leg.br. São José do Rio Preto, 15 de junho de 2020. Ver. 
Paulo Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal 
de São José do Rio Preto – SP.

                                                                                                    
 

PORTARIA Nº 6458 de 15 de junho de 2020. 

Resolve instaurar PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, previsto no Art. 205, incisos V e VI, 
cometido pelo Sr. José do Bonfim Moreira e nomeia os servidores estáveis: David Aymar 
Ronconi Bruno, Alessandro Lacerda da Silva e Maikon Reche de Oliveira para comporem a 
comissão disciplinar destinada a apurar os fatos descritos no processo.  

 

Vereador PAULO ROBERTO AMBRÓSIO,  

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

 EXTRATO DE PORTARIA 

 

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL 

Editais de
LEILÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

EMPRO

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO CONTRATUAL

(Pregão Eletrônico n.º 007/2019)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO: T.A. Nº 014/2020.
CONTRATO ORIGINÁRIO: Nº 048/2019.
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 
CONTRATADA: INMOV INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO 
LTDA
OBJETO: Aquisição de licença de uso temporário de siste-
ma integrado de gerenciamento dos serviços de posturas 
municipais e de perfi s cadastrais dos estabelecimentos 
(comerciais, industriais, de prestação de serviços e entida-
des do município), contemplando serviços de implantação, 
treinamento, manutenção, suporte e infraestrutura necessá-
ria para funcionamento em ambiente web, conforme espe-
cifi cações técnicas e condições de execução contidas no 
Edital do Pregão Eletrônico em questão e seus Anexos. 
VALOR: R$  947.571,00 (novecentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e setenta e um reais)
VIGÊNCIA: 16 de julho de 2020 a 15 de julho de 2021
DATA ASSINATURA: 12 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO
(Art. 29, II, da Lei 13.303/16)

CONTRATO Nº: 013/2020
CONTRATANTE: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
CONTRATADA: Zênite Informação e Consultoria S.A
OBJETO: Fornecer orientação por escrito em Licitações e 
Contratos, na quantidade de até 06 orientações, acesso ao 
Zênite fácil, Web Regime de Pessoal, Lei anotada.com e li-
vro Contratação Built to Suit na Prática e do mais que consta 
da Proposta de Prestação de Produto/Serviço, da CONTRA-
TADA, que fi ca fazendo parte integrante deste CONTRATO 
como se nele estivesse escrito, para todos os efeitos legais.
VALOR: R$ 14.308,20 (quatorze mil, trezentos e oito reais e 
vinte centavos)
VIGÊNCIA: 15 de julho de 2020 a 14 de julho de 2021 
DATA DO CONTRATO: 15 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de  junho de 2020. 
João Pereira Curado Junior - Diretor- Presidente.

EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO N.º 003/2020

CONVÊNIO Nº 003/2020
PARTES: EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO e CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL.
OBJETO: Concessão, aos empregados públicos da EMPRO, 
de empréstimos, nas condições aprovadas pelo Banco Cen-
tral do Brasil, para pagamento através de descontos consig-
nados em folha de pagamento, conforme Decreto Municipal 
nº 18.543/2020 e suas eventuais alterações. 
VALOR DE REPASSE: 1% (um por cento) do valor a ser 
repassado mensalmente à instituição fi nanceira.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. 
DATA DE ASSINATURA: 18 de maio de 2020.
São José do Rio Preto/SP, 15 de junho de 2020.
João Pereira Curado Junior – Diretor Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: GOS INCORPORADORA E ADMINISTRA-
DORA DE OBRAS – LTDA
CNPJ sob nº 14.767.790/0001-40
Contratação de empresa especializada para execução de 
recapeamento asfaltico em ruas e avenidas do município.
VALOR de R$1.326.273,16 (um milhão, trezentos e vinte e 
seis mil, duzentos e setenta e três reais e dezesseis centa-
vos).
VIGENCIA: 08/06/2020 a 08/06/2021
Monte Aprazível, 08 de Junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução de recapeamento asfaltico em ruas e avenidas do 
município.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS 
Nº 03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 39/2020, 
adjudico para a empresa GOS INCORPORADORA E 
ADMINISTRADORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 14.767.790/0001-40, localizada na Rua Mato Grosso, 
nº3531, sala 71, Santa Eliza, Votuporanga – SP, CEP 15505-
185, que venceu o item 1, no valor total de R$1.326.273,16 
(Um milhão trezentos e vinte e seis mil duzentos e setenta e 
três reais e dezesseis centavos), perfazendo o valor global 

desta licitação em  R$1.326.273,16 (um milhão trezentos e 
vinte e seis mil duzentos e setenta e três reais e dezesseis 
centavos) e HOMOLOGO o procedimento.
Monte Aprazível, 08 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 06/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Aquisição de Playground destinado a Creche Escola 
“Esdier Beloque Aredes”, para a empresa SUPER SONIC 
DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.877.529/0001-
37, localizada na Alameda Inglaterra, 1150, Frei Moacir III, 
Dracena – SP, CEP: 17.900-00, no VALOR GLOBAL R$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 10 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 07/2020, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Aquisição de máscaras de TNT, camada tripla, lavável, 
com clipe nasal e elástico, de boa qualidade, destinado ao 
uso nas Unidades de Saúde e a distribuição gratuita a popu-
lação para o enfrentamento a pandemia de COVID-19, para 
a empresa OTTOBONI & DEMONICO LTDA – ME, CNPJ: 
15.351.218/0001-68, localizada na Rua Pernambuco, 627, 
Vila Aparecida, Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, no 
VALOR GLOBAL R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Monte Aprazível, 10 de junho de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

T E R M O  D E  ADJUDICAÇÃO E H O M O L O G A Ç Ã O 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2020
          PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2020
OBJETO: Concessão de uso remunerado, para fi ns comer-
ciais, dos imóveis constantes no anexo I do presente edital.
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 
02/2020, Processo Administrativo nº 20/2020, adjudicação 
para as Erivaldo José Teixeira 04981712480 inscrita no 
CNPJ sob nº 36.230.389/0001-09, localizada na Rua Antônio 
Alves de Lima, nº 310, Portal da Fonte, na cidade de Monte 
Aprazível – SP, CEP: 15.150-000, venceu os itens: BAR DA 
BOCHA – CENTRO DE LAZER DO THABALHADOR no 
valor mensal de R$276,10 (duzentos e setenta e seis reais 
e dez centavos), total de R$3.313,20 (três mil trezentos e 
treze reais e vinte centavos). A empresa Marília Scrinoli 
37855824804, inscrita no CNPJ sob nº 36.840.745/0001-
06, localizada na Rua Washington Luiz, nº 591, Centro, 
na cidade de Monte Aprazível – SP, CEP: 15.150-000 
apresentou nova proposta às fl s. 235 mediante a Decisão 
do Recurso Administrativo às fl s. 215 à 219, tendo sido 
vencedora do item BAR DO IATE CLUBE no valor mensal 
de R$966,35 (novecentos e sessenta e seis reais e trinta 
e cinco centavos), referente a 35 UFESP, perfazendo um 
total de R$11.596,20 (onze mil quinhentos e noventa e seis 
reais e vinte centavos). A empresa Maria José Lins da Silva 
08395341407 inscrita no CNPJ sob nº 28.273.271/0001-30, 
localizada na Rua Brasil, nº 500, Centro, na cidade de Monte 
Aprazível – SP, CEP: 15.150-000 venceu os itens: BOX 03 
E 04 (CONJULGADO) – ESTAÇÃO RODOVIÁRIA no va-
lor mensal de R$138,05 (cento e trinta e oito reais e cinco 
centavos), total de R$1.656,60 (mil seiscentos e cinquenta 
e seis reais e sessenta centavos). A empresa Débora Elaine 
Gomes de Lima Ferraz 18187324830 inscrita no CNPJ sob 
nº 35.033.373/0001-43, localizada na Rua Padre Cícero, 
nº 42, Jardim América, na cidade de Monte Aprazível – SP, 
CEP: 15.150-000 venceu os itens: QUIOSQUE 05 – PRAÇÃ 
SÃO JOÃO no valor mensal de R$140,81 (cento e quaren-
ta reais e oitenta e um centavos), total de R$1.689,72 (mil 
seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), 
e HOMOLOGO o procedimento.
Prefeitura Municipal de Monte Aprazível, 09 de junho de 
2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL - Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL
Josiane Ofi ciati Gallo Bigi – Membro da COMUL
(Decreto 56/2020)

MUNICIPIO DE MONTE APRAZÍVEL – SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2020
Objeto: Aquisição de tiras de reagente para teste de glicemia 
para ser usado em aparelho portátil em poder de pacientes e 
nas unidades de saúde.
Data do Encerramento: 01/07/2020
Horário: 09h15min. 
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 poderá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Monte Aprazível, 15 de junho de 2020.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 041/2020, objeto do Processo Licitatório nº 048/2020. TIPO: Menor preço global por lote. OBJETO: A presente licitação tem como 
objeto a aquisição de material odontológico para o Departamento de Saúde do Município de Guapiaçu, conforme as especificações 
descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 29 de junho de 2020, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 16/06/2020, das 08:00 horas às 17:00 horas, no site oficial da 
prefeitura www.guapiacu.sp.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, com sede na Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, C.E.P.: 15.110-000. DATA DO EDITAL: 15/06/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte 
Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela 
internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 28, da quadra Z11, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 26; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 27; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 29; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m², distante 
31,09m da esquina da Avenida Projetada A. Matrícula nº 150.668 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.800,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 146.412,20. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de 
comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que 
possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro 
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária 
de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas.  Segundo Leilão: dia 24 de 
Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 01, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 8,74m 
e divide-se com a Rua Projetada B; mais 12,10m em curva na confl uência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 
14; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 7,65m e divide-se com a Rua Projetada 
14; do lado esquerdo mede 18,38m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 15,00m e divide-se 
com parte do lote 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,24 m². Matrícula nº 150.245 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.061,60. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 179.572,57. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 02, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 12,83m e divide-se com a Rua Projetada B; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 18,38m e divide-se com o lote 01; do lado esquerdo mede 21,26m e divide-se com o lote 03; e fi nalmente nos 
fundos mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 04 e 22, encerrando uma área superfi cial total de 247,75 m²; 
distante 1,00m da esquina da Rua Projetada 13. Matrícula nº 150.246 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 84.235,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 179.554,75. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o 
bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo 
maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios 
de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para 
a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do 
leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e 
em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. 
Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, 
Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, 
emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 
90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra 
inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por 
quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento 
interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel 
arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme 
alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de 
preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar 
ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais 
ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui alienação fi duciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 24 de Junho 
de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/
SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição 
do Imóvel: O lote nº 16, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,91m 
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confl uência da Rua Projetada 33 com a Rua Projetada 
2; do lado direito de quem da Rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,00m e divide-se com o lote 15; do lado 
esquerdo mede 12,87m e divide-se com a Rua Projetada 2; e fi nalmente nos fundos mede 13,04m e divide-se com o 
lote 17 e parte do lote 18, encerrando uma área superfi cial total de 239,72 m². Matrícula nº 149.861 do 1º Ofi cial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 90.200,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 173.368,71. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, 
no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatí cios.  Para a parti cipação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , 
até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros 
débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, 
como: pagamento de 5% (cinco por cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato 
da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, 
alvarás, certi dões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será 
realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado 
em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se 
responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança 
no comparti mento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o 
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco 
por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questi onamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel 
arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, 
assim como suas respecti vas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades 
por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao 
procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575 / www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/Junho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 24/Junho/2020 às 11h

Eduardo Consenti no, Leiloeiro Ofi cial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi - preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 - SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do arti go 27 da Lei 9.514 de 
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que insti tui 
alienação fi duciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: dia 24 de Junho de 2020 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila 
Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 14, da quadra F, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 
Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 33; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 21,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 15; e fi nalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m², distante 
12,91m da esquina da Rua Projetada 2. Matrícula nº 149.859 do 1º Ofi cial de Registro de Imóveis de São José do 
Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.269,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 162.033,83. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 24 de Junho de 2020, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance 
ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatí cios.  Para a parti cipação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: 
Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relati vas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a tí tulo de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certi dões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no 
tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existi r, seja por divergência de áreas, mudança no comparti mento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fi scal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, arti go 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fi ca assegurado ao devedor fi duciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questi onamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou 
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respecti vas 
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 002/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 1 em favor da empresa USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI pelo 
valor R$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais), tudo em conformidade com a 
Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio 
(Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com data de 
10/06/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 002/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é aquisições de “reparador de 
pavimento asfáltico, concreto usinado quente para aplicação a frio, preparado com 
agregados pétreos. cap 50/70, modificado por aditivo retardador de cura, aferido por laudo 
de laboratório acreditado pelo inmetro, para aplicação a frio, podendo ser aplicado em 
períodos de chuva, dispensando pintura de ligação, fornecimento em pacotes de 25 quilos 
e estocável por um período de até 12 (doze) meses.  

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 10 de Junho de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 005/2020 de acordo com as seguintes 
indicações: Item n° 1 em favor da empresa SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE 
SOFTWARE EIRELI pelo valor R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), tudo em 
conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com 
data de 09/06/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 005/2020, do tipo menor preço, cujo objeto é fornecimento de software de 
modelagem, automação e gestão integrada de processos de negócios, gestão eletrônica de 
documentos que possua integração de documentos com plataforma de comunicação 
segura e que tenha infraestrutura em nuvem. Deverá ser disponibilizada a execução de 
serviços de manutenções evolutivas, com customização e desenvolvimento de sistemas, 
conforme os quantitativos e seguindo as especificações técnicas constantes neste termo de 
referência e seus anexos.  

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 10 de Junho de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 009/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: SISTEMATECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI CNPJ Nº 
10.981.677/0001-01 

Assinatura: 15/06/2020 

Objeto: Fornecimento de software de modelagem, automação e gestão integrada de processos 
de negócios, gestão eletrônica de documentos que possua integração de documentos com 
plataforma de comunicação segura e que tenha infraestrutura em nuvem. Deverá ser 
disponibilizada a execução de serviços de manutenções evolutivas, com customização e 
desenvolvimento de sistemas, conforme os quantitativos e seguindo as especificações técnicas 
constantes neste termo de referência e seus anexos. 

Item 1 

Empresa: Sistematech Desenvolvimento de Software Eireli 

Valor R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 010/2020 – Pregão Presencial nº: 005/2020 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº 010/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI CNPJ Nº 05.321.084/0001-89 

Assinatura: 15/06/2020 

Objeto: Aquisições de “reparador de pavimento asfáltico, concreto usinado quente para 
aplicação a frio, preparado com agregados pétreos. cap 50/70, modificado por aditivo 
retardador de cura, aferido por laudo de laboratório acreditado pelo inmetro, para aplicação a 
frio, podendo ser aplicado em períodos de chuva, dispensando pintura de ligação, fornecimento 
em pacotes de 25 quilos e estocavel por um período de até 12 (doze) meses”. 

Item 1 

Empresa: Usina do Vale Construtora Eireli 

Valor R$ 1.170.000,00 (um milhão cento e setenta mil reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 007/2020 – Pregão Presencial nº: 002/2020 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JACKSON NEVES FRANÇA e EDIONE FERREIRA 
DA SILVA, sendo ELE fi lho de ELPIDIO REIS DE FRANÇA 
e de SOLANGE PIRES DAS NEVES e ELA fi lha de CICERO 
HENRIQUE DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 04/06/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. CLAUDIO LADIK e GLAUCIA HELENA DE OLI-
VEIRA BARRETO, sendo ELE fi lho de ESTEVAM LADIK e 
de LIDIA LADIK e ELA fi lha de VANDERLEI BARRETO e de 
ANTONIA DE OLIVEIRA BARRETO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 12/06/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. KLEBER TADEU FERREIRA e JAQUELINE PADI-
LHA DA SILVA VIÇOZO, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO 
ROBERTO FERREIRA e de IVANI ALVES FERREIRA e ELA 
fi lha de ANORIVALDO DA SILVA VIÇOZO e de MÁRCIA 
UMBELINA PADILHA DA SILVA VIÇOZO;
2. PAULO HENRIQUE BRITO DOS SANTOS e IONE 
CORDEIRO DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de LUIS 
ROBERTO DOS SANTOS e de MARIA DE FATIMA BRITO 
e ELA fi lha de JOSÉ CORDEIRO DO NASCIMENTO e de 
MARIA CORDEIRO DA SILVA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 15/06/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

WILLIANS TCHARLYS FERNANDES ROSA e ESTER AS-
SIS FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 10 de maio 
de 1999, fi lho de MARCOS ROGÉRIO e de SIMONE FABIA-

NA FERNANDES ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
fi scal de caixa, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 16 de outubro de 2000, fi lha de SIDNEI FRÁBIO 
FERREIRA e de ELZA DE ASSIS FERREIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto,05 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

LUIZ MARIO DE OLIVEIRA e ÉRIKA CRISTIANE DEMANI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro autonomo, divorcia-
do, nascido em Poloni, SP, no dia 19 de setembro de 1960, 
fi lho de AFONSO MARQUES DE OLIVEORA e de NAIR 
DOS SANTOS OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
departamento fi scal, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 19 de novembro de 1974, fi lha de DOMIN-
GOS ANTONIO DEMANI e de CLEIDE PEREIRA DEMANI. 

_Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 13 de junho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Vamos juntos #LutarContraACrise


