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APAS e Prefeitura são chamadas para audiência de conciliação 

Testes de vacina contra a Covid-19 
começam hoje em São Paulo

A carga com 20 mil doses chegou ontem, 20, e foi levada para verificação no Instituto Butantan. Em seguida, foi distribuída aos centros de pesquisa respon-
sáveis pela aplicação. Entre eles, a Famerp, em Rio Preto.                                                                                                                                 Pág. A2

ESPERANÇA

TUDO FILMADO
Suspeito de participação em 

assassinato de jovem é preso pelo Deic

Diretor da Funfarme 
apresenta melhora 
e respira sem ajuda 

de aparelhos
Pág. A5

Região de Rio 
Preto fica estável 

e Barretos 
melhora no 

Plano São Paulo
Pág. A3

Alexandre dos Santos se emocionou com as homenagens. Pág. A5

Audiência de conciliação, agendada para as 15 horas desta terça-feira, visa que Prefeitura e APAS (Associação Paulista dos 
Supermercados) cheguem a um consenso sobre o funcionamento dos supermercados aos finais de semana.           Pág. A3

Supermercados 
lucram com 

pandemia e Apas 
não colabora

                                     Pág. A3
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Com os novos números, a 
cidade totaliza 6.083 casos e 
174 óbitos. Entre os mortos, 
63% tinham algum problema 
cardíaco e 49% tinha diabetes. 

                             Pág. A5

Saúde divulga 21 
novos casos de 
Covid-19 e três 

mortes

“Quando o pastor ama suas ovelhas, elas o 
amam de volta”, diz padre curado da Covid-19

Divulgação

Sérgio SAMPAIO

O município contabiliza 291 
positivos e 11 óbitos. Do total 
de positivos, há 219 curados, 46 
em quarentena e 15 internados. 
A morte registrada ontem foi de 
uma mulher de 62 anos. Pág. A5

Mirassol tem sete 
novos casos e 
uma morte por 

coronavírus

Casos de Covid-19 
no interior já se 
igualam aos da 

capital 
Pág. A5

Policiais do Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) chegaram ao suspeito com ajuda de imagens de câmera de segurança. 
Carlos Daniel dos Santos Oliveira, 20 anos, morreu dia 9 de julho após ser baleado na cabeça, costas, pescoço, peito, rosto e olho. Pág. A4

Câmera de segurança mostra suspeito entrando em veículo Kadett

Jorge Fares continua internado
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Governo de SP dá início aos testes 
da vacina contra o coronavírus

O Governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta se-
gunda-feira (20) o início dos 
testes da CovonaVac, vacina 
contra o coronavírus. O Instituto 
Butantan receberá as doses 
de imunizantes e placebos que 
serão utilizados na realização 
da terceira fase de ensaios 
clínicos para desenvolvimento 
da vacina, que acontece em 
parceria com a farmacêutica 
Sinovac Life Science. A carga 
com 20 mil doses, provenientes 
da China, desembarcou durante 
a madrugada desta segunda 
no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos e será levada à sede 
do Instituto Butantan para ser 
verificada. Em seguida, será 
distribuída aos 12 centros de 
pesquisa responsáveis pelo re-
crutamento, aplicação e acom-
panhamento dos voluntários.

“Vamos informar à opinião 
pública brasileira e internacio-
nal sobre a evolução de cada 
resultado, respeitando os crité-
rios éticos, científicos e contra-
tuais da pesquisa. É um grande 
dia para a ciência brasileira. Um 
dia de esperança para milhões 
de brasileiros e também de ha-
bitantes de outros países onde 

essa vacina deverá ser também 
aplicada”, disse Doria.

Os testes da vacina, uma 
das mais avançadas do mun-
do, começam nesta terça-feira 
(21) no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
USP, na capital paulista. A ter-
ceira fase de testes no HC será 
direcionada a 890 voluntários. 
Os pesquisadores do hospital 
vão analisar os voluntários em 
consultas agendadas a cada 
duas semanas. A estimativa é 
concluir as primeiras análises 
em até 90 dias.

Os demais onze centros de 
pesquisa, incluindo a Famerp 
em São José do Rio Preto, 
receberão as doses de modo 
escalonado. O estudo tem como 
meta a inclusão de cerca de 9 
mil voluntários nesses centros. 
Entre os recrutados, metade 
receberá duas doses do imu-
nizante num intervalo de 14 
dias e a outra metade receberá 
duas doses de placebo, uma 
substância com as mesmas ca-
racterísticas, mas sem os vírus, 
ou seja, sem efeito. Essas pes-
soas serão monitoradas pelos 
centros de pesquisa por meio 
de exames entre aqueles que 
tiverem sintomas compatíveis 
à COVID-19. Assim, poderá ser 
verificado posteriormente se 
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Rio Preto se mantém estável e 
região de Barretos tem melhora

O secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, trouxe um resumo 
da situação das regiões ad-
ministrativas do Estado no 
que diz respeito ao Plano 
São Paulo.

Segundo Vinholi, com 
o adicionamento de novos 
leitos hospitalares e restri-
ções impostas para conter 
as aglomerações e aumentar 
o isolamento social, duas 

regiões tiveram melhoras con-
sideradas são elas: Sorocaba 
e Campinas. Por sua vez, as 
regiões de Araçatuba, Baixada 
Santista, Marília e Barretos 
(incluindo Olímpia) também 
registram melhores números.

Alerta – O secretário fez 
um alerta para algumas regi-
ões que causam preocupação 
ao governo do Estado são 
elas: Vale do Ribeira, Ribeirão 
Preto, Vale do Paraíba, Fran-
ca e Piracicaba, está última 

Sérgio SAMPAIO que foi rebaixada para a Fase 
Vermelha na última sexta-feira 
(17).

Rio Preto – A região de 
Rio Preto acabou nem sendo 
citada nominalmente pelo 
secretário, por ela fazer parte 
das regiões que se mantém 
dentro da estabilidade das 
últimas semanas.

Uma nova avaliação geral 
do faseamento do Plano São 
Paulo acontece nas próxima 
sexta-feira (24).

Divulgação

Interior se iguala a 
número de caso da capital 

e óbitos estão em alta
Sérgio SAMPAIO

O secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, na sua atualização 
sobre os números do Co-
vid-19 no interior do Estado 
de São Paulo, trouxe dados 
que igualam o número de 
casos confirmados em todo 
o interior com os da capital 
paulista.

Óbitos – No que diz res-
peito aos óbitos, o interior ul-

trapassou a região da Grande 
São Paulo. Segundo dados 
divulgados nesta segunda-fei-
ra (20), são 5.612 óbitos por 
Covid no interior contra 5.318 
na Grande São Paulo. “Estes 
são números absolutos”, sa-
lientou o secretário.

Queda – Apesar do interior 
ter se igualado a capital no 
número de casos, no balan-
ço geral houve uma queda 
de 17% no número de novos 
casos em todo o Estado.

PLANO SÃO PAULO

A carga com 20 mil doses, proveniente da China, desembarcou durante a madrugada 
desta segunda no Aeroporto Internacional de Guarulhos

COVID-19

A Atem (Sindicato dos Tra-
balhadores em Educação Muni-
cipal) promove na próxima quin-
ta-feira (23) um debate virtual 
sobro o novo Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação).

A live será a partir das 19 
horas, na página da entidade no 
facebook www.facebook.com/
ATEMSindicato  e terá como 
foco debater a situação do fi-
nanciamento da Educação – a 
diferença e o impacto na edu-
cação dos projetos que estão 
sendo discutidos no Congresso 
Nacional.

Convidada – A live terá a 
participação de Andrea Gou-
veia, doutora em Educação e 
professora de Política Educa-
cional da Universidade Federal 
do Paraná.

Fundeb Rio Preto – Da-
dos locais sobre o Fundeb e 
os critérios do financiamento 
da educação em Rio Preto 
serão abordado por diretores 
da Atem.

Atem promove 
live sobre Novo 
Fundeb nesta 

quinta
Sérgio SAMPAIO

Prefeitura de Olímpia inicia pesquisa em moradores para mapear contágio na cidade

A Prefeitura de Olímpia, por 
meio da secretaria de Saúde, 
iniciou uma pesquisa nesta 
segunda-feira (20) para anali-
sar o cenário da contaminação 
pelo Coronavírus no município, 
com a testagem da população 
por amostragem.

O estudo visa testar as-
sintomáticos para mapear o 
avanço do contágio pelo vírus 
a fim de oferecer informações 
que propiciem um panorama 

epidemiológico local e auxiliem 
na definição de estratégias de 
contenção e prevenção para o 
enfrentamento da Covid-19.

Para isso, a ação envolverá 
cerca de 500 moradores da ci-
dade e dos distritos de Ribeiro 
dos Santos e Baguaçu, que fo-
ram sorteados por um modelo 
estatístico, abrangendo todas 
as regiões da cidade e levando 
em conta quesitos como ida-
de, gênero, localidade, nível 
de escolaridade, entre outros. 
A seleção foi realizada pela 

equipe do Cartão Cidadão, 
que sorteou os moradores 
com base nos critérios defi-
nidos e agendou a coleta dos 
exames nas residências, além 
de contar com o apoio técnico 
do Instituto Sinfor – Consul-
toria e Pesquisa, empresa 
especializada contratada pelo 
município, desde o início da 
gestão, por meio de licitação.

Agora, as equipes forma-
das por um profissional de 
saúde e um pesquisador estão 
percorrendo as casas agen-

dadas para realizar os testes 
e aplicar um questionário, que 
aborda os impactos sociais, 
econômicos e de saúde de-
sencadeados pela pandemia. 
Ao todo, quatro duplas estão 
fazendo o trabalho de campo, 
que tem previsão de ser con-
cluído em 15 dias.

Para a pesquisa, foram ad-
quiridos pela Prefeitura testes 
rápidos de sorologia IGM/IGG, 
que identificam se o paciente 
já foi exposto ao vírus ou se 
ainda está contaminado e se 

Da REDAÇÃO
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CONTAMINAÇÃO

produziu anticorpos. Dessa 
forma, a testagem permitirá 
ao município analisar o grau 
de contaminação bem como a 
aquisição de imunidade para 
que haja um maior controle 
do avanço e a retomada das 
atividades econômicas possa 
ser feita com mais segurança 
e responsabilidade.

“Esperamos chegar nesse 
momento porque agora nós 
já temos mais de 100 dias da 
Covid e vamos estabelecer uma 
referência, um ponto de partida 

do grau de contaminação e do 
grau de imunização da cidade. 
Teremos moradores de todos 
os bairros da cidade testados 
e vamos demorar uns 15 dias 
para fazer esses exames e, 
desta maneira, podemos en-
tender o verdadeiro cenário 
para estabelecer melhores 
estratégias de saúde para 
conter a propagação, tratando 
a situação com a consciência 
e a seriedade que a Covid 
requer”, destacou o prefeito 
Fernando Cunha.

quem tomou a vacina ficou de 
fato protegido em comparação 
a quem tomou o placebo.

Os testes serão acompa-
nhados por uma comissão de 
pesquisadores internacionais, 
que terão acesso à plataforma 
científica para observar o anda-
mento e garantir transparência 
em todo o processo.  Se houver 
sucesso, a vacina será produ-
zida pelo Instituto Butantan a 
partir do início de 2021, com 
mais de 120 milhões de doses.

Os voluntários que poderão 
se candidatar ao estudo são pro-
fissionais da saúde que estejam 
trabalhando no atendimento a 
pacientes com COVID-19. Para 
saber se está dentro dos crité-
rios, o candidato pode acessar 
a plataforma de triagem criada 
pelo Butantan no portal www.
saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
vacina. Nela, é possível respon-
der a algumas perguntas e saber 
se tem o perfil necessário para 
participação dos testes. Após 
esta etapa, serão informados os 
centros de pesquisa que devem 
ser procurados para, enfim, 
iniciarem todos os processos 
necessários para confirmar a 
participação. Cada centro ficará 
responsável pelas informações 
coletadas dos voluntários, que 
serão sigilosas.

Marco Vinholi na coletiva de imprensa da segunda-feira, 20

Divulgação
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Vermelho
A decisão do prefeito, 

embasado na orientação 
da saúde, em adotar a me-
dida restritiva por dois fins 
de semanas consecutivos 
para combater o número 
de infecções pelo vírus, foi 
uma prevenção para que Rio 
Preto permaneça na fase la-
ranja, evitando regredir para 
fase vermelha, que obriga-
ria fechar tudo novamente. 
Neste caso, o comércio seria 
afetado novamente e, por 
ser serviço essencial, nada 
aconteceria com o segmento 
de supermercados. É o tal 
negócio, se está bom para 
mim, o resto que se dane…
não é bem assim!

Hipótese  
Se Rio Preto regredir para 

a fase vermelha, as ativi-
dades comerciais não es-
senciais seriam atingidas 
de novo e o desemprego 
voltaria a crescer. Parte do 
povo já está financeiramente 
com a corda no pescoço, 
mas ainda garante o mínimo 
para comprar alimentos. Se 
a pandemia persistir, até a 
compra de alimentos seria 
atingida drasticamente e a 
crise chegaria aos super-
mercados. Em economia um 
segmento depende do outro 
e o setor de supermercados 
deveria colaborar. Ao menos 
barrar a entrada de quem só 
vai para passear! 

Patriota
A Executiva Estadual reu-

niu 200 presidentes muni-
cipais do Patriota, no último 
sábado, para debater o pro-
cesso eleitoral deste ano, sob 
o comado do presidente es-
tadual Ovasco Resende. Ulis-
ses Ramalho, presidente da 
sigla em Rio Preto, informou 
que o intuito foi tirar dúvidas 
técnicas do que pode ou não 
ser feito na campanha, para 
evitar que os candidatos a 
prefeito e a vereador tenham 
problemas com a Justiça Elei-
toral. “É só o começo, não 
tem nada pronto”, diz, se re-
ferindo que novos encontros 
vão acontecer.

Recorre
A Prefeitura entrou com 

pedido de efeito ativo no 
TJ, ontem, com o objetivo 
de suspender a liminar con-
cedida à Apas, no último 
sábado, que permite o fun-
cionamento dos supermer-
cados nos fins de semana. 
O procurador-geral, Adílson 
Vedroni, diz que também en-
caminhou pedido de revisão 
ao STF. Como existem decre-
tos federal e estadual que 
permitem o funcionamento 
dos supermercados, o pro-
curador acha difícil reverter a 
decisão do TJ. “O segmento 
não tem sensibilidade, mas 
é uma questão de saúde 
pública”, enfatizou.

 Só aluga
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproxima cada 

vez mais do aconchego do braço do centrão. Um parlamentar, 
que conhece os usos e costumes do grupo, relatou que nin-
guém compra o centrão, só aluga. E o preço do aluguel, de 
acordo com ele, vai sendo ajustado conforme se complica a 
situação do locador, que atualmente é Bolsonaro. Afinal, são 
172 votos que tem poder para barrar qualquer tentativa de 
impeachment do presidente. O centrão tem 200 deputados, 
segundo o Uol, que garante uma boa margem para o locador 
dormir em berço esplêndido.  

Superlotação
Marco Rillo (PSOL) pediu 

a convocação do secretário 
de Trânsito, Amaury Her-
nandes, para dar explicação 
sobre a superlotação dos 
ônibus urbanos. O vereador 
justifica que Rio Preto tem 
batido recorde de pessoas 
com Covid-19 e que os 
ônibus são fontes de conta-
minação. Desde o começo 
da pandemia, disse que 
os usuários reclamam da 
redução da frota e nenhu-
ma providência foi tomada. 
“Vamos cobrar do secre-
tário a solução para esse 
problema”, frisa. O pedido 
será analisado, na sessão 
de hoje, pelo plenário da 
Câmara.

Emendas
O deputado Itamar Bor-

ges (MDB) destinou emen-
das, no valor total de R$ 
150 mil, para beneficiar 
entidades que desenvolvem 
trabalhos sociais em Rio 
Preto: Associação Renascer, 
para a Casa de Eurípedes 
e o Serviço Social Maria 
Peregrina, portanto, R$ 50 
mil cada. Os convênios se-
rão encaminhados para a 
Secretaria Estadual de De-
senvolvimento Social, res-
ponsável pela execução dos 
contratos. Para dar rapidez 
na sequência nos convê-
nios, despacho do secretário 
Marco Vilholi foi divulgado no 
Diário Oficial do Estado. 

O juiz da 1ª Vara da Fa-
zenda, Adilson Araki Ribeiro, 
convocou para esta terça-
-feira (21) representante da 
APAS (Associação Paulista dos 
Supermercados) e da Prefei-
tura de Rio Preto para uma 
audiência de conciliação em 
relação a ação proposta pela 
entidade do setor supermerca-
dista contra decreto municipal 
18.636/2020.

Por conta da pandemia do 
Covid-19, a audiência agen-
dada para as 15 horas desta 
terça se dará virtualmente por 
meio do canal MS Teams.

Para essa audiência, a 
Justiça está convidando o 
vice-presidente da APAS, Ro-
berto Longo Pinho Moreno e 
representando a prefeitura o 
procurador geral do município, 
Adilson Vedroni, o prefeito Edi-
nho Araújo (MBD) e o secre-
tário de Saúde, Aldenis Borin.

O decreto municipal definiu 
o fechamento dos supermer-
cados e hipermercados aos 
sábados e domingos restan-
tes do mês de julho, com 
o objetivo de combater as 
aglomerações e com isso 
conter o avança do contágio 
do Covid-19 em Rio Preto e 
evitar um possível colapso do 
sistema de saúde.

Liminares – Na sexta-feira 
(17), o juiz negou pedido de 
liminar feito pela entidade, 
com essa decisão os super-
mercados e hipermercados 
ficaram fechados no último 
sábado (18).

Tutela cautelar – No sába-
do (18), a APAS conseguiu jun-
to ao TJ (Tribunal de Justiça) 
um tutela cautelar em caráter 
antecedente, que suspendeu o 
decreto municipal e com isso 
os estabelecimentos puderam 
funcionar no último domingo 
(19).

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Juiz convoca APAS e 
Prefeitura para audiência de 
conciliação sobre Decreto

CONVERSA

Conciliação vai debater decreto de fechamento dos supermercados
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EDUCAÇÃO APOIO
Edinho se reúne com 

deputado Geninho

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) se reuniu nesta 
segunda-feira (20) com o 
deputado federal, Geninho 
Zuliani (DEM) e a conversa 
principal foi sobre o quadro 
vivido por Rio Preto no que 
diz respeito à Covid-19.

Na reunião, o prefeito 
apresentou ao parlamentar 
as ações que estão sendo 
desenvolvidas pelo muni-

cípio e recebeu o apoio de 
Zuliani sobre as medidas 
tomadas nos últimos dias 
para evitar a proliferação 
do coronavírus na cidade, 
com o foco na tentativa de 
aumentar o isolamento.

Disposição – O depu-
tado se colocou a dispo-
sição para buscar apoio 
se for necessário junto 
ao governo do Estado ou 
Federal.

Sérgio SAMPAIO

Presidente do PT cobra 
Edinho sobre votação 

do novo Fundeb

A presidente do PT de Rio 
Preto e professora, Celi Regi-
na, protocolou nesta segun-
da-feira (20) um ofício para o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
cobrando dele um empenho 
junto a deputados federais 
do MDB pela aprovação da 
Proposta Substitutiva à PEC 
15/15 que cria o novo Fun-
deb (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação).

Segundo Celi Regina, o 
novo Fundeb deve repassar 
mais de R$ 100 milhões até 
o final do ano, isso significaria 
segundo ela cerca de 5% do 
orçamento municipal projetado 
pela Lei Orçamentária Anual 
(LOA) em R$ 2 milhões.  “Esses 
recursos são fundamentais. 
Porém, não sendo aportados, 
comprometerão o ensino pú-
blico municipal”, salienta Celi.

Sérgio SAMPAIO

Procuradoria vai 
recorrer ao TJ para 

fechar supermercados

A Procuradoria da Prefeitura 
de Rio Preto vai recorrer contra 
a decisão do TJ (Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo), 
que concedeu liminar para a 
APAS (Associação Paulista dos 
Supermercados) contra o de-
creto municipal que definiu o fe-
chamento dos supermercados 
e hipermercados aos sábados 
e domingo deste mês de julho. 
O recurso será apresentado no 
TJ e também no STF (Supremo 
Tribunal Federal).

Em primeira instância, na 
última sexta-feira (17), a APAS 
não teve êxito com a liminar e 
por conta disso os supermer-
cados e hipermercados ficaram 
fechados no sábado (18). No 
mesmo dia, a entidade patronal 
conseguiu no TJ a liminar e com 
isso abriram suas portas no 
domingo (19).

A liminar foi dada parcial-
mente no que diz respeito a 

abertura, já a venda de bebidas 
alcoólicas aos finais de semana 
continuou valendo.

Contenção – A justificativa 
dada pela Prefeitura para o de-
creto teve como foco a redução 
das aglomerações registradas 
nestes estabelecimentos aos 
finais de semana. E com essa 
atitude reduzir o número de 
casos confirmados e dar um 
alivio ao sistema de saúde de 
Rio Preto.

O decreto se entende até 
o dia 30 de julho e, por conta 
disso, a Prefeitura vai buscar 
reverter a decisão do TJ ainda 
nos próximos dias.

Lei Seca – Continua valendo 
a Lei Seca, na qual todos os 
estabelecimentos comerciais 
de Rio Preto ficam proibidos de 
vender bebidas alcoólicas das 
20h às 6h de segunda a sexta-
-feira e aos sábados e domingos 
durante suas 24 horas.

Sérgio SAMPAIO

Beneficiado   
Se tem um segmento econômico que foi beneficiado 

com a pandemia é o de supermercados. Por prestar serviço 
essencial, o segmento ficou de fora das medidas restriti-
vas adotadas pelo governo estadual, desde o começo da 
pandemia. Como atuava, quase de forma exclusiva, o setor 
até aproveitou para onerar preços de produtos de primeiras 
necessidades. Ao ser chamado para dar a sua contribuição 
no combate à pandemia, devido às aglomerações, a Apas 
reagiu com recurso no TJ, que derrubou parte do decreto 
do prefeito Edinho Araújo (MDB, foto). Pois bem…

RECLAMAÇÕES
Rillo quer convocar secretário 

de trânsito para explicar 
aglomerações nos ônibus

O vereador Marco Rillo (Psol) 
protocolou requerimento na 
Câmara para a convocação do 
secretário de Trânsito de Rio 
Preto, Amary Hernandes.

O parlamentar quer saber do 
secretário o que a pasta está 
fazendo para reduzir as aglo-
merações dentro do transporte 
coletivo para evitar o avanço 
do contágio da pandemia da 
Covid-19.

Frota – O vereador ques-
tiona a medida tomada pela 
Prefeitura, desde o início da 
pandemia, de reduzir da frota 
de ônibus. E que mesmo com 
as reclamações constantes dos 
usuários a frota continua abaixo 
da normalidade.

“Vamos cobrar do secretário 
a solução para esse problema 
que, certamente, ajudará a dimi-
nuir o ritmo de contaminação e a 
desafogar o sistema de saúde”, 
salientou Rillo.

Sérgio SAMPAIO

Convocação de Amauy será votada pelos vereadores

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação
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Morre soldador ferido 
em incêndio em 

fábrica de Rio Preto

Após nove dias interna-
do, o soldador Enoque da 
Silva Nogueira, de 31 anos, 
que sofreu queimaduras em 
80% do corpo, não resistiu 
aos ferimentos e morreu 
neste domingo (19), na 
Santa Casa de Rio Preto.

O incêndio em uma fá-
brica de móveis, localizada 
na avenida Feliciano Sales 
Cunha, no Distrito Indus-
trial, aconteceu no último 
dia 10. Segundo informa-
ções dos Bombeiros, o fogo 

teve início no momento em 
que estava sendo realizada 
manutenção de soldagem 
na estrutura, o que provo-
cou uma explosão. A sus-
peita é que tenha havido 
um curto-circuito.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, registra-
do pelo hospital comuni-
cando o óbito, o soldador 
teve falência múltipla dos 
órgãos.

O corpo de Enoque foi 
sepultado na manhã desta 
segunda-feira (20), no ce-
mitério São João Batista.

Tatiana PIRES

FLAVIA CORREA PIRES ZANIRA-
TO, faleceu aos 93 anos de idade. 
Era viúva do Sr. Amilcar Zanirato e 
deixa os fi lhos Maria de Fátima, José 
Fernando, Maria Cristina e Amilcar 
Zanirato Junior (falecido). Seu sepul-
tamento será no dia 20/07/2020, às 
15:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

NAIR ALVES DOS SANTOS, fale-
ceu aos 79 anos de idade. Era viúva 
do Sr. Otacílio de Lima e deixa os 
fi lhos Aparecido, Fátima, Rosa, Luiz 
e Osmarina (falecida). Seu sepulta-
mento será no dia 20/07/2020, às 
16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever para o cemitério São 
João Batista.

ANALIA ESQUECOLLA PERES, 
faleceu aos 84 anos de idade. Era 
viúva do Sr. Lucas Peres e deixa 
os fi lhos João Carlos, Ligia Maria 
e Irineu. Seu sepultamento será no 
dia 20/07/2020, às 15:00, saindo 
seu féretro do velório Ercília para o 
cemitério da Ressurreição.

  FALECIMENTOS

Casal de adolescentes 
fica gravemente ferido 
em acidente de moto

Dois adolescentes, de 16 
e 17 anos, ficaram feridos em 
um acidente na avenida Phila-
delpho Gouveia Neto na tarde 
deste domingo (19). O adoles-
cente, de 17 anos, dirigia uma 
moto com a noiva na garupa.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ele perdeu o controle do 
veículo e colidiu com uma pla-
ca de sinalização de trânsito. 
Com o impacto, os dois caíram 
na via e sofreram ferimentos 
graves.

As vítimas foram socorridas 
pelo Corpo de Bombeiros, 
Samu (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e Unidade 
de Suporte Avançado (USA). O 
jovem foi encaminhado para o 
hospital Austa e a namorada 

dele para o Hospital de Base 
(HB).

A assessoria de imprensa 
do HB informou que a adoles-
cente sofreu uma fratura no 
punho, mas está consciente e 
estável, sem previsão de alta. 
O Austa ainda não infrmou o 
estado de saúde do jovem.

Tatiana PIRES

TRÂNSITO

EXPLOSÃO

Criança de 7 anos é 
encontrada sozinha 

na Represa

A Guarda Civil Municipal 
de Rio Preto foi chamada por 
populares que encontraram 
uma criança, de 7 anos, sozi-
nha na Represa Municipal, na 
noite deste domingo (19). O 
menino mentiu para os guardas 
dizendo que a mãe dele havia 
colocado-o para fora de casa.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o Conselho Tutelar foi 
acionado e só então a criança 

disse à conselheira de plantão 
que tinha “trolado” os guardas 
e deu risada da situação. O 
menino, na verdade,  tinha 
saído de casa para comprar 
doces e, no meio do caminho, 
decidiu ir para a casa dos avós 
sem ter avisado os pais.

Levados à Central de Fla-
grantes, a conselheira tutelar 
solicitou o registro do boletim 
de ocorrência. Os pais da 
criança foram chamados para 
buscá-la na delegacia.

Tatiana PIRES

“TROLAGEM”

A Polícia Civil não 
divulgou o nome do 
suspeito preso, que 
tem 22 anos. Ele 
tem passagem por 
posse de droga e, 
quando menor de 
idade, foi apreendi-
do ao cometer dois 
atos infracionais por 
tráfico.

Policiais da 3ª Delegacia 
do Deic (Divisão Especializada 
de Investigações Criminais) 
prenderam neste sábado (18) 
um suspeito de participar do 
assassinato de Carlos Daniel 
dos Santos Oliveira, 20 anos, 
no último dia 9, no bairro João 
Paulo II, em Rio Preto. O jovem 
foi baleado na cabeça, costas, 
pescoço, peito, rosto e olho.

De acordo com o delegado 
Alceu Lima de Oliveira Junior, 
responsável pela investigação, 
logo após o crime o carro usa-
do foi identificado. “Iniciamos 
as diligências ainda naquela 
madrugada, descobrimos que 
o veículo usado fora um Ka-
dett e, após a oitiva de várias 
testemunhas, foi identificado o 
proprietário do carro. Na sexta, 
solicitamos a prisão tempo-
rária”.

O delegado Alceu informou 
também que atirador já foi 
identificado, mas ainda está 
foragido.

A Polícia Civil não divulgou 
o nome do suspeito preso, 
que tem 22 anos. Ele tem 
passagem por posse de droga 
e, quando menor de idade, foi 
apreendido ao cometer dois 
atos infracionais por tráfico.

O crime
Carlos Daniel dos Santos 

Oliveira foi baleado na rua Pedro 
Barbosa. O jovem foi socorrido 
por uma pessoa não identifica-
da e levado até a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Jagua-
ré. O homem chegou à unidade 
de saúde em um veículo Che-
vrolet Corsa, de cor vinho.

Com ele, foram apreendidos 
R$202,50, uma chave de moto 
com controle de alarme, um 
celular e um carregador, que 
foram entregues na Central de 
Flagrantes.

Deic prende suspeito de participação no 
assassinato de jovem no João Paulo II

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura fecha 22 supermercados no fim de semana

A Prefeitura de Rio Preto 
suspendeu as atividades de 
22 supermercados por des-
cumprimento das normas 
de distanciamento social, 
entre sexta-feira (17) e às 
13 horas deste domingo 
(19). Quatro já se regulari-
zaram e foram autorizados 
a reabrir.

Em relação ao cumpri-

mento do decreto munici-
pal que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas, foram 
encontradas duas irregu-
laridades: a realização de 
uma festa e a comerciali-
zação em um serv-festas. 
A medida proíbe a venda 
de bebidas alcoólicas em 
todos os estabelecimentos 
comerciais do município, 
entre 20h e 6h da manhã 
de segunda a sexta-feira, 

Tatiana PIRES e durante as 24 horas aos 
sábados e domingos, até o 
dia 30. O objetivo é diminuir 
casos de aglomerações.

As fiscalizações estão 
sendo realizadas em con-
junto pela Vigilância Sani-
tária, Guarda Civil Municipal 
(GCM) e fiscais de postura 
de outras secretarias, que 
integram o Comitê Gestor 
de Enfrentamento do Coro-
navírus.

Divulgação

IRREGULARIDADES 

Um jovem, de 24 anos, e 
uma criança, de 9 anos, foram 
atropelados na tarde deste do-
mingo (19), por um motorista 
que não parou para prestar 
socorro, em Rio Preto. A criança 
está internada na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) pediátrica 
no Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM).

Segundo o boletim de ocor-
rência, o jovem contou à Polícia 
Militar que estava soltando pipa, 
acompanhado da criança, quan-
do resolveram sair de bicicleta 
e foram atingidos por um carro, 
que ele não conseguiu ver qual 
era, mas acredita ser um Che-
vrolet Omega. O atropelamento 
aconteceu na avenida Marco 
Constantini, no conjunto habita-
cional São José do Rio Preto I.

Uma unidade do Resgate do 
Corpo de Bombeiros socorreu o 
jovem para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Norte, com 
escoriações e a criança para o 
HCM, onde está internada no 
com suspeita de fratura na perna 
esquerda. A assessoria de im-
prensa do hospital informou que 
o estado de saúde dele é grave, 
mas estável. Ele está intubado, 
sedado e sem previsão de alta.

A avó do menino disse que 
não percebeu quando o neto saiu 
de casa, sendo informada sobre 
o atropelamento.

Ainda de acordo com o regis-
tro policial, o jovem contou aos 
policiais que o motorista parou 
após o atropelamento, mas por 
não estar portando os documen-
tos, acabou indo embora sem 
prestar socorro.

Registrado como lesão corpo-
ral culposa na direção de veículo 
automotor, omissão de socorro e 
fuga de local de acidente, o caso 
será investigado pelo 3º Distrito 
Policial.

Motorista atropela 
criança e jovem e foge 
sem prestar socorro

Tatiana PIRES

Homem de 34 anos 
é preso por dirigir 

embriagado

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu um homem, de 
34 anos, após ele perder o 
controle da direção do veículo 
e bater contra uma mureta 
de proteção na avenida Phi-
ladelpho Gouveia Neto, neste 
domingo (19).

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, a PM foi 
acionada e ao chegar ao local, 
o motorista apresentava feri-
mentos na cabeça e não por-
tava a CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) e o documento 
do carro, um Volkswagen Fox.

Os policiais perceberam 
sinais de que ele havia ingerido 
bebida alcóolica, como fala dis-
torcida, forte odor etílico e an-
dar cambaleante. O homem foi 

atendido na UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Tangará.

Ainda de acordo com o 
registro policial, ele estava 
extremamente nervoso e per-
turbado, não colaborando e se 
recusando a tudo que a polícia 
solicitava. Um médico legista 
constatou, por meio de exame 
clínico, a embriaguez.

O advogado dele foi chama-
do e o orientou. O delegado de 
plantão arbitrou fiança no valor 
de R$ 2 mil, que não foi paga, 
ficando o homem à disposição 
da justiça.

Tatiana PIRES

BEBEU E DIRIGIU

Soldador agride o enteado, invade 
casa de vizinho e quebra móveis

Um soldador, de 36 anos, 
desferiu um soco no filho da 
mulher dele, um adolescente, 
de 15 anos, e sob efeito de 
álcool, arrombou a casa de um 
vizinho, no bairro Fraternidade, 
em Rio Preto, e com um pedaço 
de pau quebrou vários objetos 
da residência. O caso aconte-
ceu na noite de domingo (19). 
O agressor foi ouvido e liberado 
porque a vítima, uma faxineira, 
de 34 anos, preferiu não repre-
sentar criminalmente contra ele.

De acordo com informações 
do boletim de ocorrência, a fa-
mília estava em um churrasco 
na casa da cunhada da faxi-

neira, quando ela presenciou 
o soldador desferir um soco no 
rosto do filho e arremessar o 
celular dele no chão. A vítima 
contou à polícia que, devido ao 
companheiro estar alcoolizado, 
ele partiu para cima dela e do 
filho, que saíram correndo pela 
rua e se esconderam em uma 
vizinha até que a Polícia Militar 
chegasse.

Enquanto estava escondida 
para se proteger do soldador, 
a mulher afirmou que viu ele 
arrombando a casa da frente e 
quebrando tudo o que via pela 
frente. A PM localizou o solda-
dor, que não resistiu à aborda-
gem. Ele negou ter agredido o 
enteado e perseguido a mulher, 

Tatiana PIRES

VIOLÊNCIA

mas confessou ter invadido a 
casa do vizinho e danificado 
tudo com um pedaço de pau. 
O proprietário da residência não 
estava no local e também não 
foi localizado.

Levados à Central de Fla-
grantes, a mulher preferiu não 
representar contra o compa-
nheiro e também não quis 
medida protetiva. Ela solicitou o 
apoio de uma viatura da Polícia 
Civil para acompanhá-la até a 
residência do casal para retirar 
seus objetos pessoais.

O soldador foi ouvido e 
liberado. O caso foi registrado 
como violência doméstica, le-
são corporal, dano e violação 
de domicílio.
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RESPOSTA DO PRAZER

Na década de 60, dois pesquisadores americanos, Masters 
e Johnson, montaram um laboratório onde se podia pesquisar 
cientificamente as modificações corporais durante o ato sexual 
humano. Contavam com o apoio de muitas pessoas voluntárias 
que se dispunham a ter atividade sexual no laboratório monito-
rada por aparelhos criados para detectar, por exemplo, as alte-
rações de cor e de calor da vagina durante a auto-estimulação.

DESEJO
Essa é a Primeira Fase Sexual, onde os instintos são esti-

mulados e os apetites crescem. O desejo, ou a sensualidade, é 
uma experiência subjetiva que incita a pessoa a buscar atividade 
sexual. Em termos cerebrais, há mensagens neurofisiológicas 
que motivam a busca por sexo. Esses sinais são uma espécie 
de Centro de Desejo Sexual no Cérebro, que seria constituído 
principalmente por uma pequena região cerebral denominada 
Claustro. Nas mulheres, o olfato e principalmente o tato, são 
bastante responsáveis pelo aumento do desejo sexual.

EXCITAÇÃO
A Segunda Fase do Ciclo Sexual ocorre quando o corpo passa 

a responder fisiologicamente frente aos estímulos que dispara-
ram o desejo sexual. Ou seja, a excitação é a resposta do corpo 
ao desejo. Na mulher, a excitação é demarcada pela produção 
de uma secreção responsável pela lubrificação vaginal. Duas 
alterações fisiológicas são as principais protagonistas nessa 
fase. A congestão vascular, que é o aumento da quantidade de 
sangue superficial e/ou profunda acumulada em alguns órgãos 
do aparelho genital e extragenital feminino, e a miotonia, que 
é a crescente e involuntária contração de fibras musculares.

Mas a resposta sexual feminina não aparece apenas nos 
genitais. Ela é um continuum de todo o corpo frente a estímu-
los. Aparece nos seios (mamas), com um pequeno aumento 
de seu tamanho e com a ereção dos mamilos. Há também o 
rubor sexual, quando a pele fica mais avermelhada, e tanto a 
pressão sangüínea quanto a freqüência cardíaca e respiratória 
tendem a aumentar.

Fase do Orgasmo
O orgasmo é uma sensação intensa de prazer que é acom-

panhada de uma série de reações fisiológicas e que ocorre, 
normalmente, como o culminar de uma experiência sexual (ex. 
relação sexual, masturbação, fantasias sexuais).

Ainda que em linguagem corrente clímax e orgasmo sejam 
considerados como sinónimos, na realidade existe diferença. O 
clímax é apenas uma parte do orgasmo que, por sua vez, é ca-
raterizado por diversas outras reações fisiológicas e psicológicas 
de prazer. Ou seja, o clímax limita-se às sensações de descarga 
genital e é localizado apenas na zona pélvica, enquanto o orgas-
mo é uma reação que se alastra a todo o corpo e que provoca 
contrações musculares e sensações de prazer em todo o corpo.

Do ponto de vista fisiológico, durante o orgasmo, dá-se um 
aumento do ritmo da respiração e dos batimentos cardíacos 
e ocorrem contrações rítmicas dos músculos da zona pélvica.

Na maioria das vezes, o orgasmo e a ejaculação ocorrerem 
em simultâneo, mas são acontecimentos distintos. Por exemplo, 
o homem pode atingir o orgasmo e não ejacular.

Algumas mulheres também podem ser multiorgásticas, isto 
é, podem sentir vários orgasmos sucessivos sem que diminua 
o seu nível de excitação sexual. Principalmente se ela praticar 
ginástica íntima ( para saber mais siga meu insta). Para a mulher 
essas são as fases complicadas pera prazer sexual ,justamente 
aí que devemos entrar com educação sexual para que ela saiba 
como sentir mais prazer e vontade de fazer sexo

Fase de resolução
Durante esta fase, todas as alterações ocorridas na fase de 

excitação iniciam um processo de inversão, recuperando o seu 
estado de repouso anterior à excitação.

Nos homens, ocorre a diminuição progressiva da ereção, 
até ao ponto em que o pénis atinge o estado de repouso com-
plexo (estado de flacidez). Os testículos, que durante a fase de 
excitação e orgasmo se retraíram, vão também regressar ao 
seu estado original. No homem, ocorre o período que Masters 
e Johnson designaram como período refratário.

Na mulher, a tumescência do clítoris, lábios vaginais e vagina 
começa a desaparecer logo após o orgasmo, mas demora algum 
tempo até ficar completa.

Na mulher, o potencial orgásmico não está limitado por um 
período refratário, como no homem, ou seja, se uma mulher for 
submetida a novas carícias, novos estímulos, ela poderá estar 
em condições físicas de ter novamente um orgasmo.

A qualidade da vida sexual de mulheres e homens está rela-
cionada com a forma como o seu corpo responde a estímulos. 
Contudo, os fatores que intervêm na resposta são vários e 
estão muito interligados, sendo determinantes para perceber 
as causas das disfunções e dificuldades sexuais femininas e 
masculinas. E lembrando sempre que tudo que é bom pode 
sempre melhorar!

Beijos até a próxima!

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
Após um mês internado, padre  

curado da Covid-19 recebe 
homenagem de paroquianos

Após um mês de luta contra 
o coronavírus, o padre Alexan-
dre Ferreira do Santos, pároco 
da paróquia São Francisco de 
Assis, em Rio Preto, recebeu 
uma homenagem dos fiéis para 
celebrar a sua recuperação. 
Cerca de 80 carros passaram 
na frente da casa de Alexandre 
no último sábado (18), com 
mensagens de apoio.

“Desde que o padre Ale-
xandre tinha ido para o quarto, 
quando saiu da UTI, os paro-
quianos começaram a pensar 
em algumas ideias, para fazer 
ele se sentir acolhido e sentir 
o carinho da comunidade. Ti-
vemos o cuidado de fazer algo 
para que as pessoas não se 
aproximassem muito dele, por 
causa da questão de distancia-
mento social”, afirmou Mariana 
Borges, assistente de marketing 
e coordenadora da Pascom 
(Pastoral da Comunicação).

De acordo com Mariana, foi 
emocionante rever o padre. “Po-
der vê-lo, mesmo que de longe, 
foi um alívio e um alento para os 
nossos corações. A recuperação 

dele foi um verdadeiro milagre 
e, com certeza, foi uma oportu-
nidade que Deus nos deu para 
renovarmos a nossa fé. Toda a 
comunidade, com certeza, se 
emocionou muito ao vê-lo e 
esse momento vai ficar marcado 
na memória dos paroquianos”, 
comentou.

De acordo com o pároco, ele 
começou a sentir os primeiros 
sintomas durante o feriado de 
Corpus Christi. “Quando fui fazer 
o exame, disseram que 50% 
do meu pulmão estava tomado 
pela doença. Em poucas horas, 
tinha se tornado 80%. Fui enca-
minhado para a UTI, onde fiquei 
sedado e entubado, lutando 
pela vida. Depois, consegui me 
recuperar e ganhei alta no último 
dia 15”, contou.

O padre alega que está se-
guindo as recomendações mé-
dicas para permanecer em 
repouso e se reabilitar. Ele tam-
bém diz que ficou surpreso pela 
ação dos paroquianos no último 
sábado. “Quando o pastor ama 
suas ovelhas, elas o amam de 
volta. Foi uma sensação muito 
boa de acolhimento e eu me 
emocionei. Em meio a tudo 
isso eu também perdi meu pai 

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Padre Alexandre ficou intubado na UTI do Hospital de Base

Istefani MARIA

MELHORAS

PANDEMIA
Rio Preto registra 
21 novos casos de 

Covid-19 e três óbitos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de coronavírus no município 
nesta segunda-feira (20). Foram 
21 novos casos confirmados, 
totalizando 6.083 casos. O 
coeficiente de incidência subiu 
para 1.320 casos a cada 100 
mil habitantes. O número de 
pacientes curados não foi in-
formado.

A cidade também registrou 
três óbitos nesta segunda, com 
um total de 174 mortes desde 
o início da pandemia. Deste 
número, 63% tinham algum 
problema cardíaco e 49% tinha 
diabetes.

Imunodepressão, asma, 
obesidade e doenças neurológi-
cas também foram comorbidade 
apresentadas pelas vítimas. 
A Saúde informou 75,8% dos 
óbitos ocorreram em pessoas 
com mais de 60 anos, atingin-
do principalmente as pessoas 
acima de 80 anos, onde foram 
contabilizadas 48 mortes.

“Vamos lembrar que a maio-
ria destas pessoas tinha uma 
condição especial, que podem 
agravar se a pessoa for infecta-
da pelo coronavírus”, afirmou a 
gerente da vigilância epidemio-
lógica, Andreia Negri.

Com relação ao número de 
pacientes curados, a Saúde 
não informou os dados devido a 
um problema no sistema e-SUS 
que não conclui a exportação 
do banco de dados para analise 
desde o dia 15 de julho. Na úl-
tima atualização, Rio Preto tinha 
2.977 pacientes recuperados. A 
cidade rompeu a marca de 25 
mil testes, sendo que 19.403 
foram negativos.

O município ainda registra 
333 pacientes internados com 
Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), sendo 134 em 
UTIs e 199 em enfermarias. 
Destes números, 192 pacientes 
com SRAG foram confirmados 
com Covid-19, sendo 93 em 
UTIs (equivalente a 69% das in-
ternações) e 99 em enfermaria.

Vinícius LIMA

EDITAL 

SAÚDE
UBS Vila Mayor volta a funcionar nesta terça como Unidade Respiratória

A UBS (Unidade Básica 
de Saúde) Vila Mayor volta a 
funcionar nesta terça-feira (21) 
a partir das 7 horas. Neste 
primeiro momento, a UBS será 
usada como unidade respira-
tória, voltada apenas para o 
atendimento dos pacientes com 
Síndromes Respiratórias.

A unidade ficou aproxima-
damente um ano fechada pas-

sando por uma ampla reforma e 
ampliação, foi investido na obra 
pouco mais de R$ 1,1 milhão.

Funcionamento ampliado 
– A unidade vai funcionar de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 
22 horas.

Outros casos – As pessoas 
que precisarem ser atendidas 
e que não sejam casos respi-
ratórios devem procurar outra 
unidade básica de saúde mais 

próxima.

Vacinação – O posto de va-
cinação das pessoas que esta-
vam habituadas a irem ao UBS 
Vila Mayor continua dentro da 
escola: EM Nice Beolchi Nunes 
Ferreira, Rua Amilde Tedeschi, 
s/n° – Dom Lafayete Libânio.

Local: A UBS Vila Mayor fica 
na Avenida Domingos Falavina, 
801 – Vila Mayor.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 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 03, da 
quadra Q, 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 2,42m e divide-se com a Rua 
Projetada B; mais 15,50m em curva na confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 11; do lado direito 
de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel mede 22,67m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo mede 
14,14m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 12,75m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,91 m². Matrícula nº 150.152 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 157.839,69. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 203.161,63. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a participação 
online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais 
débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta 
exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do 
Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos 
de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. 
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e 
ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. 
Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito 
de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) 
de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos 
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado 
ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas 
despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais 
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem 
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

por conta da doença e minha 
mãe teve que ser muito forte 
neste período. Agradeço muito 
a todos pelo carinho”, afirmou 
Alexandre, que recebeu depois 
outras mensagens de apoio 
pelas redes sociais.

Por fim, o padre deixou uma 
mensagem para todos os fiéis 
em meio a pandemia. “Peço 
para que levem a sério o que 
está acontecendo e valorizem 
os seus familiares e amigos”, 
finalizou.

Diretor da Funfarme passa a respirar sem auxílio de aparelhos

O Hospital de Base divul-
gou uma nota nesta segun-
da-feira (20) informando o 
estado de saúde do dire-
tor-executivo da Funfarme, 
Jorge Fares. De acordo com 
a instituição,  Fares havia 
apresentado uma evolução 
preventiva em seu quadro clí-

nico nos últimos dias e agora 
passou a respirar espontane-
amente, sem a necessidade 
de suporte de aparelhos. 
Ele foi encaminhado para a 
unidade semi-intensiva e não 
há previsão de alta.

O diretor foi diagnosticado 
com Covid-19 no dia 18 de 
junho, quando foi afastado 
de suas atividades na Fun-

farme. Dois dias depois, 
ele foi internado na UTI. No 
começo do mês de julho, 
ele recebeu intubação oro-
traqueal.

Segundo o último bole-
tim publicado pelo HB no 
domingo (19), a instituição 
conta com 224 pacientes 
internados, sendo 121 na 
enfermaria e 103 na UTI.

Vinícius LIMA
Divulgação

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

CORONAVÍRUS
Mirassol confirma 11° 

óbito por Covid-19
A Prefeitura de Mirassol, por 

meio da Vigilância Epidemiológi-
ca do Departamento de Saúde, 
informou que foram confirmados 
sete casos positivos e o 11º óbito 
por Covid-19 no município nesta 
segunda-feira (20).

A morte é de uma mulher de 
62 anos que, desde o dia 15 de 
julho, estava internada em um 
hospital particular, em São José 
do Rio Preto. Dentre os sete casos 

confirmados, foram quatro homens 
e três mulheres, com idades que 
variam de 22 a 64 anos. Um está 
internado na enfermaria do Hospi-
tal de Base em Rio Preto, enquanto 
os demais cumprem a quarentena 
em suas respectivas casas,

O município contabiliza 1423 
notificações, 291 positivos, 975 
negativos e 157 aguardando re-
sultado. Do total de positivos, há 
219 curados, 46 em quarentena, 
15 internados e 11 óbitos.

Vinícius LIMA
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar:Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 11, da quadra Z13, 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 10; do lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 12; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 18, encerrando uma área superficial total de 210,00 m²; distante 
22,56m da esquina da Rua Projetada 26. Matrícula nº 150.709 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 82.000,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 159.353,66. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O 
arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 11, da quadra X, 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 5,44m e 
divide-se com a Rua Projetada 14; mais  17,22m em curva na confl uência da Rua Projetada 14 com a Rua Projetada 
4; do lado direito de quem da Rua Projetada 14 olha para o imóvel mede 8,50m e divide-se com a Rua Projetada 
4; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 12; e fi nalmente nos fundos mede 11,00m e divide-se 
com parte do lote 10, encerrando uma área superfi cial total de 255,10 m². Matrícula nº 150.320 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$ 94.898,97. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 176.133,11. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a 
oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, 
fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 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 
D, 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 12,55m e divide-se com a Rua Projetada 2; do 
lado direito de quem da Rua Projetada 2 olha para o imóvel mede 18,78m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo 
mede 19,92m e divide-se com o lote 15; e finalmente nos fundos mede 12,50m e divide-se com parte do lote 12 e 
parte do lote 16, encerrando uma área superficial total de 241,85 m²; distante 3,20m da esquina da Rua Projetada 
4.  Matrícula nº 149.809 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 92.694,95. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 149.317,99. Caso não haja 
licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
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 advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até 
uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o 
imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em 
favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão 
por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão 
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, 
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, 
seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao 
devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido 
de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado 
estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações 
judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, 
bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

Leandro Ferreira é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 

mestre em Educação.

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 190 - julho de 2020facebook.com/hrecreio

Sons da Fazenda
Todos adoram uma surpresa, e é 
exatamente isso que você vai encon-
trar nas páginas destes maravilhosos 
livros ‘levante a aba’. Basta erguer as 
abas e você terá diversão e sorrisos 
com a criança que você ama. Elas 
irão encontrar os animais da fazenda 
que estão escondidos em uma diver-
tida brincaderia!

Coleção: esconde-esconde
Páginas: 10
Faixa Etária: A partir de 3 anos
Editora: Todo livro

Parlenda
 Parlendas são versos infantis 
ritmados e repetitivos, normalmen-
te breves e com rimas. São versos 
simples, divertidos e de fácil memo-
rização. São criações anônimas que 
fazem parte do folclore brasileiro e 
passam de geração para geração, 
transmitindo a cultura oral popular.

Exemplo de parlendas do folclore 
brasileiro:

Hoje é domingo, pede cachimbo
Cachimbo é de barro, dá no jarro
O jarro é fino, dá no sino
O sino é de ouro, dá no touro
O touro é valente, dá na gente
A gente é fraco, cai no buraco
O buraco é fundo, acabou-se o 
mundo!

Dois Irmãos: Uma Jornada 
Fantástica

Em um mundo transformado, no qual 
as criaturas não dependiam mais da 
magia para viver, dois irmãos elfos 
recebem um cajado de bruxo de seu 
falecido pai, capaz de trazê-lo de vol-
ta à vida. Inexperientes com qualquer 
tipo de magia, Ian e Barley não con-
seguem executar o feitiço e acabam 
gerando uma criatura sem cabeça. 
Para passar mais um dia com seu 
pai, eles embarcam em uma jornada 
fantástica. Ao perceber a ausência 
dos filhos, sua mãe se une à uma 
lendária manticora para encontrá-los.

O que é, o que é?
É cheio de furinhos, mas 
ainda assim consegue se-
gurar a água.
Resposta: A esponja.

Havia uma grande casa 
verde. Dentro dela, havia 
uma casa branca. Dentro 
da casa branca, uma casa 
vermelha. E dentro da 
casa vermelha um monte 
de bebezinhos. Quem eu 
era?
Resposta: Uma melan-
cia.

O que é, o que é?
Não é roupa, mas pode 
cobrir seu corpo. Quanto 
mais é usado, mais fino 
fica.
Resposta: O sabão.

Quantas espécies Moisés 
levou com ele na Arca?
Resposta: Nenhuma. 
Quem construiu a arca foi 
Noé, não Moisés.

Qual invenção permite 
que se olhe através da 
parede?
Resposta: A janela.

O que tem no final do ar-
co-íris?
Resposta: A letra “s”.

Um cavaleiro saiu da ci-
dade no Sábado e passou 
a noite numa pousada na 
cidade vizinha. No dia se-
guinte, ele voltou à cidade 
no Sábado. Como isso é 
possível?
Resposta: Seu cavalo se 
chama Sábado.

mestre em Educação. Desafio: Leve o menino até o seu gatinho!

Um estudo conduzido pelo 
Ciclo de Mutação em Rio Preto 
visa identificar como a disfun-
ção erétil está associada a 
aspectos psicológicos atuais e 
a traumas de infância. Desde o 
ano passado, a pesquisa conta 
com mais de 20 voluntários, 
mas ainda tenta expandir esse 
número para obter melhores 
resultados.

Esse estudo de compara-
ção entre métodos de psico-
terapia visa encontrar modos 
mais efetivos de tratar essas 

Pesquisadores de Rio Preto buscam 
voluntários para estudo sobre disfunção erétil

questões. O trabalho é feito em 
parceria com urologistas e com 
a utilização da técnica conhe-
cida como EMDR (Dessensibi-
lização e Reprocessamento do 
Movimento Ocular). “Por conta 
da pandemia, estamos com 
dificuldades de conseguir estes 
voluntários, até os urologistas 
não mais indicando, sem falar 
que muitos participam apenas 
da primeira consulta e depois 
desistem. Gostaria de ressaltar 
que todo o processo pode ser 
feito pelo meio virtual”, afirmou 
o psicólogo Alexandre Zampieri, 
que coordena a pesquisa.

Os voluntários recebe além 
de tratamento clínico, atendi-
mento psicológico gratuito em 
cinco sessões terapêuticas. O 
estudo que deverá ser concluído 
até final de agosto, será divulga-
do em todo o território nacional 
e fora do Brasil também. Os 
homens que aceitam participar 
da pesquisa foram entrevista-
dos e submetidos a responder 
alguns testes de psicologia e 
outros específicos de disfunção 
sexual no início e ao final de 
cinco sessões de psicoterapia. 
Dentre os traumas identificados 
até o momento, alguns estão 

relacionados à infância e outros 
parecem estar ligados a crenças 
negativas como por exemplo; 
sou diferente ou esquisito, 
tenho defeito de fábrica e sou 
uma vergonha.

De acordo com Zampieri, 
não resta dúvida que a sexu-
alidade é muito importante 
na vida das pessoas e uma 
disfunção sexual interfere em 
relacionamentos, pode gerar 
insegurança e, muitas vezes, 
interfere no sucesso profis-
sional. “Até onde foi possível 
investigar, inclusive já apresen-
tei os primeiros resultados em 

congresso, existem traumas 
psicológicos que se mostraram 
associados a disfunções sexuais 
masculinas”, afirmou.

Interessados em participar 
da pesquisa podem entrar em 
contato com a clínica pelo nú-
mero (17) 3222-4226.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

FIBRA OPTICA

A última atualização sobre 
quantidade de acessos de 
Internet no Brasil e o número 
de acessos de assinantes di-
vulgada pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel) 
revelou que a Urupêsnet lidera 
a quantidade de acessos e 
assinantes em Urupês.

Com a nova realidade, na 
qual as redes de Internet es-
tão mais sobrecarregadas 
pela quantidade de pessoas 
conectadas, os provedores de 
Internet tiveram que se adaptar 
a melhorias e investir em novas 
medidas e tecnologias para 
comportar a necessidade de 
seus clientes.

“No início da pandemia, 
as pessoas ligavam para falar 
que a Internet não estava fun-
cionando, mas elas não diziam 
nem bom dia, já usavam uma 
palavra grosseira e não ouviam 
o que a equipe técnica tinha 
pra falar ou orientar”, explicou 
Rodrigo, administrador da 
Urupêsnet.

Com o intuito de melhorar 
o atendimento, a empresa 
contratou novos funcionários 
para realizar um atendimento 
personalizado, mais prestativo 
e passou a estender o horário 
de atendimento ao público.

De acordo com Rodrigo, 
não só os clientes, mas tam-
bém os funcionários com mais 
tempo de casa estão exaustos 
com a pandemia e ao contra-
tar novos profissionais, com o 
objetivo voltado à necessidade 
do mercado, ele criou um aten-
dimento especializado para 
resolver as dúvidas e necessi-
dades de seus clientes.

O sinal de Internet oferecido 
pelas operadoras da cidade 
são via fibra ótica. Hoje, o link 
fornece Internet aos moradores 
de Urupês e de mais cinco 
cidades na região.

Provedor de 
Internet local 
lidera acessos 

no interior de SP

Da REDAÇÃO

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 04, da quadra Q, 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 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do lote 02; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e 
finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 
m²; distante 14,14m da esquina da Rua Projetada B.  Matrícula nº 150.153 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 133.150,68. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Editais de
PROCLAMAS Editais de

LEILÕES
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 

DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Renata Comunale Aleixo

Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

EDUARDO CARVALHO DE JESUS e IVANIA FERREIRA DOS SANTOS. Ele, brasileiro, natural 
de Porto Seguro, Estado da Bahia, nascido aos vinte e cinco (25) de setembro de um mil novecentos e oitenta e 
oito (1988), com trinta  e um (31) anos de idade, ajudante, solteiro, filho de de dona EULINA CARVALHO DE 
JESUS. Ela, brasileira, natural de Itabuna, Estado da Bahia, nascida aos  quatro (04) de maio de um mil 
novecentos e oitenta e dois (1982), com trinta  e oito (38) anos de idade, do lar, filha de JOSÉ RAIMUNDO 
BISPO DOS SANTOS e de dona TEREZA DE JESUS FERREIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

RAFAEL FERREIRA e LAÍS LACERDA PIRES. Ele, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de 
São Paulo, nascido aos dois (02) de abril de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e sete (27) anos 
de idade, autônomo, solteiro, filho de ODAIR FERREIRA e de dona LUZILEI LEITE. Ela, brasileira, natural de 
Cataguases, Estado de Minas Gerais, nascida aos  primeiro (01) de agosto de um mil novecentos e noventa e cinco 
(1995), com vinte  e quatro (24) anos de idade, auxiliar administrativa, filha de LEANDRO LACERDA SILVA e 
de dona MARIA JOSÉ PIRES SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de julho de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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:

VAGNER APARECIDO CAVALCANTI e LUCICLEIDE DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, porteiro, divorcia-
do, nascido em Osasco, SP, no dia 16 de fevereiro de 1979, 
fi lho de ANTONIO CAVALCANTI e de ANTONIA MOREIRA 
CAVALCANTI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divor-
ciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 29 de novembro de 
1976, fi lha de  e de MARIA JOSÉ DOS SANTOS. 

EVERTON ROBERTO DE ANDRADE e RAYANNE MAIARA 
DE ANDRADE BERTONI. Ele, de nacionalidade brasileira, 
serralheiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 02 de março de 1984, fi lho de ANTONIO ROBERTO 
DE ANDRADE e de ALICE LOPES DE ANDRADE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, vendedora, divorciada, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de fevereiro de 1991, 
fi lha de MÁRCIO BERTONI e de MARTA DE ANDRADE 
BERTONI. 

DAVI JACOBS MARTONETO e EMILY PEDROSA SANT' 
ANA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro agrônomo, 
solteiro, nascido em Bebedouro, SP, no dia 08 de abril de 
1986, fi lho de JOÃO MOACIR MARTONETO e de ZELIA JA-
COBS MARTONETO. Ela, de nacionalidade brasileira, arqui-
teta, solteira, nascida em Dracena, SP, no dia 04 de fevereiro 
de 1991, fi lha de DONIZETE BORBOREMA SANT'ANA e de 
EURIDICE REGINA PEDROSA SANT'ANA. 

MARLON DOS REIS BRITO e JULIA FERREIRA CAMA-
CHO. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em Buritama, SP, no dia 27 de junho de 1994, fi lho 
de PAULO SERGIO BRITO e de IRENE NUNES DOS REIS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, atendente de caixa, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de junho 
de 2003, fi lha de CLEBER JOSÉ AMORIM CAMACHO e de 
SILMARA APARECIDA FERREIRA. 

MATHEUS FORTE AMARANTE e JÚLIA CABBAZ GÓES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de abril 
de 1990, fi lho de ALVARO ALBERTO AMARANTE e de ROSA 
MALENA FORTE AMARANTE. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 21 de março de 1990, fi lha de RUBENS PLÁCIDO 
GÓES JUNIOR e de IVONE EDUARDA CAMPOS CABBAZ 
GÓES. 

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, 20 de Julho de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. LUCAS FERNANDO ROQUE DE SOUZA e CAMILA 
APARECIDA SCUDELLER, sendo ELE fi lho de MARCELO 
FERNANDO DE SOUZA e de ELIANA RENATA ROQUE e 
ELA fi lha de CLAUDINER SCUDELLER e de MARIA ANGE-
LA GARCIA;

2. MATHEUS HENRIQUE ANDRADE CHAGAS 
BEATRIZ NICOLE VILELA DE SOUZA, sendo ELE fi lho 
de SERGIO RICARDO ESTEVÃO CHAGAS e de VALERIA 
ANDRADE CHAGAS e ELA fi lha de DOURIVAL ELIZEU DE 
SOUZA e de JANAINA MICHELE PIRES VILELA DE SOUZA;

3. WADSON RAYON SILVA DE ARAUJO e POLIANA 
DA SILVA MATOS, sendo ELE fi lho de VALDECIR DE ARAU-
JO e de GENEILDA DALVINO SILVA DE ARAUJO e ELA 
fi lha de MARIVALDO APARECIDO DE MATOS e de CECILIA 
NUNES DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 20/07/2020.

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. EDSON CARLOS INÁCIO DIAS e AMANDA GON-
ÇALVES RONDA, sendo ELE fi lho de BIGAIR INÁCIO 
DIAS e ELA fi lha de PAULO CESAR RONDA e de ROSAN-
GELA GONÇALVES RONDA; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
17/07/2020.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 20, da quadra L, 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 8; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 21; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 
34,00m da esquina da Rua Projetada 4.  Matrícula nº 150.036 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 152.316,52. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O 
arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 E, 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 10,34m 
e divide-se com a Rua Projetada A; 11,28m em curva na confl uência da Rua Projetada A com a Rua Projetada 4; do 
lado direito de quem da Rua Projetada A olha para o imóvel mede 7,40m e divide-se com a Rua projetada 5; do lado 
esquerdo mede 19,20m e divide-se com o lote 02; e fi nalmente nos fundos mede 16,00m e divide-se com parte do 
lote 26, encerrando uma área superfi cial total de 256,92 m². Matrícula nº 149.820 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$ 70.000,00. Valor de Venda do 
Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 230.351,10. Caso não haja licitantes ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 20, da quadra G, 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 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 21; e fi nalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o 
lote 14, encerrando uma área superfi cial total de 200,00 m²; distante 20,02m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula 
nº 149.894 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$ 88.534,30. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 138.467,92. Caso não haja licitantes 
ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
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 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 29, da quadra Z9, 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 23; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel 
mede 20,00m e divide-se com o lote 28; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 30; e finalmente 
nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 07, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; 
distante 45,29m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.603 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de 
São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 65.430,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 119.540,65. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.
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VOCÊS PERCEBERAM QUE, DEPOIS QUE TODO MUNDO PASSOU A TER CELULAR 
COM QUALIDADE DE IMAGEM MELHOR, NUNCA MAIS APARECERAM DISCO 

VOADORES EM FOTOS? Sorria, beba muita água e seja feliz!

CLÁUDIA ESTRELLA, ao 
lado do marido Álvaro Estrella, 
recebeu no fi nal da semana, 
um casal de amigos em sua 
bonita casa de veraneio no 
Condomínio Enseada Azul 1, 
em Fronteira.  

QUEM PODE, pode. Não é 
qualquer mortal que pode be-
ber seu vinho cultivando suas 
próprias uvas. Paulo Girardi 
e Aline estão prontos para a 
colheita 2020 com expectativa 
de produção de 800 garrafas 
do Spirituallis.

O ESTIMADO SR. PEDRO 
Nimer completou seus 96 anos 
bem vividos ao lado dos fa-
miliares e, recebendo muitas 
mensagens dos amigos. Pa-
rabéns!

 O MÉDICO PAULO Colom-
bo e esposa Dra. Hélide Bordu-
qui aproveitaram muito o fi nal 
de semana com caminhadas 
entre outros exercícios.   

O FUTURO CHEGOU. Nesta 
quarta, 22 de julho, às 17h, o 
presidente da Vedacit, Mar-
cos Bicudo, e o executivo de 
Marketing da Vedacit, Bruno 
Pacheco, irão compartilhar 
uma grande novidade da em-
presa.

MANOEL CARLOS Pinotti, 
empresário e banqueteiro, 
aproveitou novamente o fi nal 
de semana para acender seu 
fogão à lenha. No domingo, ele 
preparou um delicioso almoço 
no cardápio, lombo de porco 
com farofa de banana da terra 
entre outras delícias.

A COMISSÃO do 56º Festi-
val do Folclore de Olímpia, em 
parceria com a Prefeitura, lan-
çou o cartaz ofi cial da edição 
2020, que será realizada de 8 
a 16 de agosto, em formato di-
gital, devido às medidas de pre-
venção necessárias por causa 
da pandemia da Covid-19.

 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Show de  “BOLA”
Marinho, jogador do Santos 
FC., não joga uma partida 
desde o fim de janeiro em razão 
de uma fratura no pé esquerdo 
e, em seguida, por causa da 
pandemia Covid-19. Agora, o 
jogador atacante Marinho, só 
tem motivos para comemorar 
em sua volta aos treinos.  A 
disputa da Copa Libertadores 
foi marcada para recomeçar 
em 16 de setembro, enquanto 
a Copa Sul-Americana será 
retomada em 27 de outubro.

Pós-pandemia
A cada dia aumentam as 
projeções de que o mundo 
jamais voltará a ser o que 
era. Há quem fale em uma 
ruptura que abrirá espaços a 
uma “explosão de inovação 
e uma política não binária”. 
Quem diz isso é um dos 
mais renomados analistas da 
cena internacional, Thomas 
Friedman, colunista do New 
York Times, em conversa com 
Luciano Huck. O home office, 
por exemplo, veio para ficar, 
chegando-se a calcular que 
seja algo entre 30% a 40%. 
Os cuidados com a natureza 
redobrarão. A saúde estará em 
primeiro lugar das prioridades. 

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)

Final de semana na Fazenda
Foi um final de semana muito divertido na quarentena para o 
requisitado médico cirurgião plástico Renato Freitas e para a 
Dra. Luciana Secches Freitas, mais os queridos filhos, na bonita 
Fazenda do casal de amigos Horácio Moraes e Roselin Lemos 
Moraes, na cidade de Cardoso. Começando o dia com um café 
da manhã, leite puro tirado no curral, depois um cardápio com 
alimentos e churrasco vegetarianos, além de passeio a cavalo, 
até uma fogueira na noite estrelada do final de semana para 
bate-papos pela madrugada afora. Foi um passeio inesquecível 
para o grupinho de amigos.

Lumena Abrahão, sempre chique, 
enfeita nossa coluna social

DiáriodoBob
FORÇA FARES. Falta muito pouco para o Dr. Jorge Fares 

voltar pra casa. O diretor executivo da Funfarme está prati-
camente livre dos aparelhos que o ajudaram na recuperação 
definitiva. Cabeça feita. Em meio à pandemia que recomenda 
isolamento social, Paulo Guedes quer taxar justo as transações 
financeiras digitais, aquelas que você pode fazer de casa para 
pagar as contas, sem necessidade de ir ao banco. É nisso 
que dá fazer doutorado no Departamento de Economia da 
Universidade de Chicago. Currículo, às vezes, atrapalha. 
Em razão da pandemia, a Arquidiocese do Rio de Janeiro teve 
que demitir cerca de 20 funcionários da área administrativa. 
Outras igrejas também estão fazendo cortes e o novo fio de 
esperança é a volta das missas presenciais com a passagem 
da sacolinha. O Arcebispo Metropolitano do Rio, Cardeal Orani 
João Tempesta, respeitou e respeita as normas estabelecidas 
pelas autoridades competentes e fez questão de consultar 
infectologistas, médicos e profissionais de saúde ligados à 
igreja católica. Aqui também em nossa Diocese, o bispo 
Dom Tomé também está respeitando todas as orientações de 
prevenção, higiene e distanciamento já estabelecidas anterior-
mente. Pós-pandemia. A cada dia aumentam as projeções de 
que o mundo jamais voltará a ser o que era. Há quem fale em 
uma ruptura que abrirá espaços a uma explosão de inovação 
e uma política não binária. O ilusionista Bob Robert aposta 
com quem quiser que, dos 15 candidatos a prefeito para as 
eleições de novembro, não mais do que meia dúzia vai partir 
para a “briga”. E, entre eles, o mais cotado para merecer maior 
“zelo” do atual prefeito Edinho Araújo (que vai pra reeleição), 
perdeu o ímpeto, e há quem diga, dentro do próprio partido, 
que vai desistir da maratona por falta de treino e musculatura. 
Quem duvidar que aguarde os próximos capítulos da novela 
“com que roupa eu vou”. Ponto e basta!

Chegou Jeronimo 
Track
Com novo visual, o Posto de 
Gasolina Guarujá, agora da 
Rede Monte Carlo, na avenida 
Alberto Andaló, ganhou ontem, 
em seu espaço, o chique 
“Jeronimo Track” - Drive Thru, 
Monte Carlo, com um estrutura 
divina e maravilhosa. Vale a 
pena conferir!   

Os empresários Maico Gamito 
e Osvaldinho Graciani em tarde 

ensolarada curtindo a vida.  Foto 
Luizinho Bueno  

Mais um Baby
O famoso DJ Alok, que chamou 
a atenção pela megaestrutura 
com sua LIVE, no seu luxuoso 
apartamento de cobertura, em 
São Paulo, arrasou naquela 
noite e madrugada afora. 
Foram tantas emoções, mas, 
tantas emoções, que chegou 
até engrav idar  a esposa 
Romana Novais durante a 
noitada. O DJ Alok já tem 
o pequeno filho Ravi, de 5 
meses, fruto de seu casamento 
com Romana.   

Rodeio Country Bulls
A 24ª edição do Rio Preto Rodeio Country Bulls, que será 
realizada de maneira simbólica e virtual no próximo dia 25 de 
julho, contará não só com show de João Bosco e Vinícius, mas 
também com outra atração especial: o lendário touro Bipolar. 
Ele será desafiado na montaria final da competição que será 
mostrada durante a live, em prol da AACD de Rio Preto. A 
transmissão será feita pela Tv Band e pelo Youtube, no canal 
Brasil Rural TV, com início às 16h.
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RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1618

(De 21 de julho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à se-
nhora LILIANE ESTEVES, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Dentista, nível superior.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 3º da Emen-
da Constitucional nº 47, de 05/07/2005.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.7/0253/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1619

(De 21 de julho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora SILVIA GISELE FERNANDES MORELATO, ocu-
pante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, nível básico.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0254/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1620

(De 21 de julho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à se-
nhora MARTA AUGUSTA DE OLIVEIRA, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor - PEB II, nível superior.

Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0255/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1621

(De 21 de julho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora CLEIDE MARIA ZANUSSO, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente Administrativo, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0256/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1622

(De 21 de julho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, ao 
senhor ARTUR APARECIDO MENDONÇA, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Motorista, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.4/0263/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1623
(De 21 de julho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora LEONILDA BENTO FERNANDES, ocupante do car-
go de provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0264/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência So-
cial do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1624
(De 21 de julho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 
CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de APOSENTADORIA POR 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos integrais, à 
senhora LUZIMEIRE PANZARINI, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Professor - PEB I, nível médio.
Art. 2º - A aposentadoria está conforme o artigo 6º da Emen-
da Constitucional nº 41, de 19/12/2003 e de acordo com § 5º 
do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 03.6/0265/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 21/07/2020 e revoga as 
disposições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1625
(De 21 de julho de 2020)

O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores teto RGPS e acrésci-
mo, ao benefi ciário JOSÉ LEODORO BAPTISTA, na quali-
dade de cônjuge, da extinta servidora ELIANE ONGARATO 
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BAPTISTA, ocupante do cargo efetivo de Enfermeiro Padrão.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.4/0266/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 16/06/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios
 

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

ATO CONCESSÓRIO nº 1626

(De 21 de julho de 2020)
O Diretor Superintendente da RIOPRETOPREV, entidade 
gestora do Regime Próprio de Previdência de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso das atribuições le-
gais, que lhe conferem o art. 111 da Lei Complementar 139, 
de 28 de dezembro de 2001, 

CONCEDE 
Art. 1º - É concedido o benefício de PENSÃO POR MORTE 
DE SERVIDOR INATIVO, com valores integrais, ao benefi ci-
ário JOSÉ DORIVAL GRACIANO, na qualidade de cônjuge, 
da extinta servidora LEONILDE MILANI GRACIANO, ocu-
pante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.
Art. 2º - A pensão está conforme o artigo 40, § 7°, inciso I, da 
Constituição Federal.
Parágrafo Único – O benefício concedido é codifi cado sob 
nº 08.3/0267/07/2020, de acordo com a Resolução nº 19 da 
RIOPRETOPREV, publicada no D.O.M. em 25/05/2016.
Art. 3º - O valor do benefício é aquele discriminado na Carta 
de Concessão, que integra o presente ato.
Art. 4º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 08/05/2020 e revoga as dis-
posições em contrário.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente

Digitado por I.C.P.B. – Gerente de Atendimento, Análise e 
Concessão de Benefícios

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO 
CONTRATADA: LUCINEIDE B DOS SANTOS MÓVEIS EPP
EMPENHO 11589/20
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
EMPENHO 6307/20
CONTRATADA: MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉC-
NICOS EIRELI
EMPENHO 9372/20
CONTRATADA: MEGG MÓVEIS LTDA
EMPENHO 11583/20
CONTRATADA: PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA
EMPENHO 11562/20
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Dispensa de licitação nº 023/17; Contrato: DIL/0014/17
Contratada: Lurifran Empreend. E Participações Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 24 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMAS. Patricia L. R. Bernussi.
EXTRATO 
10° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 335/15 CONTRATO: PRE/0204/15
CONTRATADA: Alternativa SErv. e Terc. Em Geral  Ltda
Fica suspenso pelo prazo de 60 dias de acordo com Interno 
403/2020-SME e o art. 78, XIV da  Lei 8.666/93 o contrato 
supramencionado em razão do Dec. Estadual 64881/2020 e 
os Dec. Municipais 18554/20 e 18559/20. SME. Sueli P. A. 
Costa.
EXTRATO 
3° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 128/17; Contrato: PRE/0077/17
Contratada: Claro SA
Nos termos do art. 65, § 1° da Lei 8.666/93, ao contrato 
supramencionado, fi ca acrescido aproximadamente 24,997% 
do valor inicial do contrato. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
4° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 128/17; Contrato: PRE/0077/17
Contratada: Claro SA
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMS. Aldenis A. Borim.
EXTRATO 
8° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 139/17; Contrato: PRE/0083/17
Contratada: RCA Serv. de Limpeza Predial Ltda
Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, fi ca prorrogado por 
mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato supramen-
cionado. SMSG. Ulisses R. de Almeida.
EXTRATO DE CONTRATO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
INEXIGIBILIDADE Nº 06/2020
Objeto: Aquisição de insumos para atender ações judiciais
Credor: Medtronic Comercial Ltda – Empenho nº 11591 – R$ 
204.816,62
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2020
CONTRATO PRE/0112/20

CONTRATADA: THERASUIT FISIOTERAPIA RIO PRETO 
LTDA EPP
OBJETO: Prestação de serviço de treino locomotor – Item 
01 – SMS – Prazo de vigência: 12 meses. Valor Total: 
R$19.900,00.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2020
ATA Nº 0512/20
CONTRATADA: GILMED DISTRIBUIDORA LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos odontológicos 
– Valor Unitário – Item 07 – R$890,00 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020
ATA Nº 0513/20
CONTRATADA: E. C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de materiais odontológicos – Valores 
Unitários – Item 09 – R$10,77; Item 17 - R$36,50; Item 18 – 
R$36,50 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0514/20
CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FAR-
MACEUTICOS LTDA 
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 15 – R$0,19; Item 
23 - R$13,30; Item 25 – R$5,05; Item 26 – R$2,23 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0515/20
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA  
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 10 – R$0,69 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0516/20
CONTRATADA: NATULAB LABORATÓRIO S/A  
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 16 – R$1,79; Item 
30 – R$0,71 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0517/20
CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA.  
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valores Unitários – Item 17 – R$0,88; Item 
18 – R$4,46 - SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0518/20
CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIO-
NAL S.A  
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 06 – R$0,23 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2020
ATA Nº 0519/20
CONTRATADA: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA   
OBJETO: Fornecimento de medicamentos/insumos da rela-
ção REMUME – Valor Unitário – Item 02 – R$1,15 - SMS – 
Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2020
ATA Nº 0520/20
CONTRATADA: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 
EPP
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar – Valores 
Unitários – Item 04 – R$3.800,00; Item 05 – R$4.170,00 - 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2020
ATA Nº 0521/20
CONTRATADA: MARCO ANTONIO SILVA NETO 
497100229878
OBJETO: Fornecimento de materiais de higiene e EPIs – Va-
lores Unitários – Item 05 – R$1,39; Item 06 – R$0,69 - SMAS 
– Patricia Lisboa R. Bernussi – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO  Nº 048/2020
CONTRATO: DIL/0021/2020
LOCADOR: MG Crivelin Imov. Proprios Eireli
OBJETO: Locação de imóvel denominado Salão 06,  loca-
lizado à Av. Gerassina Tavares, nº 500 – Jardim Yolanda,  
destinado às instalações do Departamento de Divisão de 
Merenda Escolar– R$48.000,00. SMAA. Antonio P. P. Junior 
– Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

AVISO
EXTRATO DE DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO AO EDI-
TAL
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 237/2020 – Processo nº 
12.134/2020
Objeto: Aquisição de notebooks em atendimento as unida-
des escolares. Secretaria Municipal de Educação. 
Impugnante: TELEFONICA BRASIL S.A.
Fica declarada improcedente a impugnação. O inteiro teor 
da decisão encontra-se a disposição no ‘Portal de Compras’ 
Pregoeira.
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° 259/2020, PROCESSO 12.276/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de dispenser para álco-
ol gel. Secretaria Municipal de Educação. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 03/08/2020, 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL - CON-
TRATO Nº 026/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: TEIXEIRA & CALADO SEGURANÇA LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial 
“armada e desarmada”, sendo Vigilantes Desarmados no 
Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel e Terminal 
Suburbano e Vigilante Armado na sede da Emurb no Parque 
Setorial, ambos em São José do Rio Preto/SP, conforme es-
pecifi cações no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
MOTIVO DA RESCISÃO: Rescisão/Distrato Amigável de 
Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 10 de julho de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, II - Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações.
São José do Rio Preto-SP, 10 de julho de 2019.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor – Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL - CON-
TRATO Nº 025/2019
CONTRATANTE: Empresa Municipal de Urbanismo de São 
José Do Rio Preto – EMURB
CONTRATADA: Absolluta em Serviços Tercerizados Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e con-
servação predial, visando à obtenção de adequadas con-
dições de salubridade e higiene, com a disponibilização de 
mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equi-
pamentos do Terminal Rodoviário Governador Laudo Natel e 
Terminal Suburbano de S.J. do Rio Preto/SP, conforme espe-
cifi cações no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.
MOTIVO DA RESCISÃO: Rescisão/Distrato Amigável de 
Contrato.
DATA DA ASSINATURA: 10 de julho de 2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, II - Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações.
São José do Rio Preto-SP, 10 de julho de 2019.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO
Diretor – Presidente

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO - EMURB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2020
Atendendo ao disposto no Art. 4, inciso XXII da Lei Federal 
n.º 10.520/2002, acolho a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro e o 
Parecer Jurídico Conclusivo, no julgamento do PROCESSO 
N.º 004/2020, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 
002/2020, objetivando Registro de Preço,  tipo “Menor Preço 
Unitário por Ítem”, tendo como objeto AQUISIÇÃO, SOB 
DEMANDA, DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANU-
TENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA 
TERCEIRA IDADE (ATI), AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, 
DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDA-
DE (ATI), conforme especifi cações no Anexo l – Termo de 
Referência, HOMOLOGO à Empresa ZATI EQUIPAMEN-
TOS PARA GINÁSTICA LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº 
13.324.232/0001-47.
São José do Rio Preto, 21 de julho  de 2020. 
Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

LEI Nº 13.522
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Tanekichi Tsuchikiri” a Rua Projetada 24, do Lote-
amento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Tanekichi Tsuchikiri” a Rua Projetada 
24, no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local. 
Autógrafo nº 14.958/2020
Projeto de Lei nº 152/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.523
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Neide Zacarão” a Rua Projetada 43, do Lotea-
mento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Neide Zacarão” a Rua Projetada 43 no 
Loteamento Maisparque Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.959/2020
Projeto de Lei nº 153/2020
Autoria da propositura:Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.524
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Baldomar Soller” a Rua Projetada 15, do Lotea-
mento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Baldomar Soller” a Rua Projetada 15 
no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.960/2020
Projeto de Lei nº 154/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.525
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Pedro Baptista de Carvalho” a Rua Projetada 33, 
do Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Pedro Baptista de Carvalho” a Rua 
Projetada 33 no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.961/2020
Projeto de Lei nº 155/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.526
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Kelly Cristina Louzano” a Rua Projetada 10, do 
Bairro SetValley III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Kelly Cristina Louzano” a Rua Projeta-
da 10 no Bairro SetValley III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.962/2020
Projeto de Lei nº 156/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.527
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Clodoaldo Canizza Junior” a Rua Projetada 12, 
do Bairro SetValley III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Clodoaldo Canizza Junior” a Rua Pro-
jetada 12 no Bairro SetValley III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.963/2020
Projeto de Lei nº 157/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.528
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Manoel Germano de Oliveira” a Rua Projetada 
11, do Bairro SetValley III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina-se “Manoel Germano de Oliveira” a Rua 
Projetada 11 no Bairro SetValley III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho de 
2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local. 
Autógrafo nº 14.964/2020
Projeto de Lei nº 158/2020
Autoria da propositura: Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão”

LEI Nº 13.529
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina Rua “Achille Furlan”, a Rua Projetada 32, no lote-
amento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Achille Furlan”, a rua loca-
lizada no loteamento Maisparque Rio Preto, previamente 
denominada Rua 32.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.965/2020
Projeto de Lei nº 159/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.530
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina ‘‘Marcia Aparecida Fernandes” a Rua Projetada 
25, no Loteamento Ary Attab III, em São José do Rio Preto 
-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Marcia Aparecida Fernandes’’ 
a Rua Projetada 25, no Loteamento Ary Attab III, em São 
José do Rio Preto -SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 14.966/2020
Projeto de Lei nº 160/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.531
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina Rua “Luíz Otávio Ramirez”, a Rua Projetada 08, 
no Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luíz Otávio Ramirez”, a rua 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamen-
te denominada Rua 08.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verbas próprias do orça-
mento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.967/2020
Projeto de Lei nº 161/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.532
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina Rua “Oclecídio Querino Ferreira”, a Rua Projeta-
da 19, no Loteamento Setvalley III.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Oclecídio Querino Ferreira”, 
a rua localizada no Loteamento Setvalley III, previamente 
denominada Rua 19.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
 Autógrafo nº 14.968/2020
Projeto de Lei nº 162/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Márcia Caldas

LEI Nº 13.533
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Cândido Garcia Moinho” a Rua Projetada 25, do 
Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Cândido Garcia Moinho” a 
Rua Projetada 25, do Loteamento Egydio Zani, em São José 
do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denomi-
nativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
 Autógrafo nº 14.969/2020
Projeto de Lei nº 163/2020
Autoria da propositura: Ver. Jorge Menezes

LEI Nº 13.534
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Flávio Martins” a Rua Projetada 20, do Lotea-
mento Egydio Zani, em São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Flávio Martins” a Rua Proje-
tada 20, do Loteamento Egydio Zani, em São José do Rio 
Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denomi-
nativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.970/2020
Projeto de Lei nº 164/2020
Autoria da propositura: Ver. Jorge Menezes

LEI Nº 13.535
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Sebastião Bernardes de Carvalho” a Rua Proje-
tada 23, do Loteamento Maisparque Rio Preto, em São José 
do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Sebastião Bernardes de Car-
valho” a Rua Projetada 23, do Loteamento Maisparque Rio 
Preto, em São José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluídas a confecção e a colocação das placas denomi-
nativas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.971/2020
Projeto de Lei nº 165/2020
Autoria da propositura: Ver. Jorge Menezes

LEI Nº 13.536
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina de “Paulo da Silva Sahdo” a Rua Projetada 49 do 
Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
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na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Paulo da Silva Sahdo” a rua 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamen-
te denominada Rua Projetada 49.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.972/2020
Projeto de Lei nº 166/2020
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 13.537
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina de “Nadir Edino” a Rua Projetada 53 do Lotea-
mento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Nadir Edino” a rua localizada 
no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamente denomi-
nada Rua Projetada 53.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.973/2020
Projeto de Lei nº 167/2020
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 13.538
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina de “Wilson Rodrigues” a Rua Projetada 52 do 
Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Wilson Rodrigues” a rua lo-
calizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamente 
denominada Rua Projetada 52.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.974/2020
Projeto de Lei nº 168/2020
Autoria da propositura: Ver. Pedro Roberto Gomes

LEI Nº 13.539
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Luzia Alves dos Santos” a Rua Projetada 19, 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luzia Alves dos Santos”, a 
Rua Projetada 19 do Loteamento Maisparque Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.975/2020
Projeto de Lei nº 169/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.540
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Luiz Alberto Cavalcante” a Rua Projetada 43, 
localizada no Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luiz Alberto Cavalcante”, a 
Rua Projetada 43 do Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.976/2020
Projeto de Lei nº 170/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.541
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “José Batista Pignatari” a Rua Projetada 31, loca-
lizada no Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Batista Pignatari”, a Rua 
Projetada 31 do Loteamento Maisparque Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.977/2020
Projeto de Lei nº 171/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.542
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Laura Zanelato Neviani” a Rua Projetada 58, 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Laura Zanelato Neviani”, a 
Rua Projetada 58 do Loteamento Maisparque Rio Preto.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.978/2020
Projeto de Lei nº 172/2020
Autoria da propositura: Ver. Coronel Jean Charles O. D. 
Serbeto

LEI Nº 13.543
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Luiz Antonio Remoli” a Rua Projetada 09, locali-
zada no Loteamento Maisparque Rio Preto, em São José do 
Rio Preto/SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Luiz Antonio Remoli” a Rua 
Projetada 09, localizada no Loteamento Mais Parque Rio 
Preto, em São José do Rio Preto/SP”.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, 
incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.979/2020
Projeto de Lei nº 173/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Karina Caroline

LEI Nº 13.544
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Hamilton Roberto Faria Pereira” a via localizada 
no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamente denomi-
nada Rua Projetada 01.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Hamilton Roberto Faria Pe-
reira” a via localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, 
previamente denominada de Rua Projetada 01.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

Autógrafo nº 14.980/2020
Projeto de Lei nº 174/2020
Autoria da propositura: Ver.ª Cláudia De Giuli

LEI Nº 13.545
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “João Vitor Vizzicatto”, a Rua Projetada 01 da 
Estância Santo Antônio - Mirassolândia, em São José do Rio 
Preto - SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “João Vitor Vizzicatto”, a Rua 
Projetada 01 da Estância Santo Antônio - Mirassolândia, em 
São José do Rio Preto - SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas 
denominativas, correrão por conta de verbas próprias do 
orçamento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.981/2020
Projeto de Lei nº 175/2020
Autoria da propositura: Ver. Francisco Sávio Ruel Júnior

LEI Nº 13.546
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Professora Guiomar Bauab” a via localizada no 
Loteamento Egydio Zani, previamente denominada Rua 
Projetada 8.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Professora Guiomar Bauab” 
a via localizada no Loteamento Egydio Zani, previamente 
denominada Rua Projetada 8.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.982/2020
Projeto de Lei nº 176/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI Nº 13.547
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Rubival Macedo Teles” a via localizada no Lotea-
mento Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua 
Projetada 44.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rubival Macedo Teles” a via 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamen-
te denominada Rua Projetada 44.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.983/2020
Projeto de Lei nº 177/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI Nº 13.548
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Doutor Nélvio Pala” a via localizada no Lotea-
mento Setvalley III, previamente denominada Rua Projetada 
27.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Doutor Nélvio Pala a via loca-
lizada no Loteamento Setvalley III, previamente denominada 
Rua Projetada 27.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.984/2020
Projeto de Lei nº 178/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula
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LEI Nº 13.549
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “José Rodrigues – (Zé Rodrigues do Bradesco)” a 
via localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previa-
mente denominada Rua Projetada 40.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “José Rodrigues – (Zé Rodri-
gues do Bradesco)” a via localizada no Loteamento Maispar-
que Rio Preto, previamente denominada de Rua Projetada 
40.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.985/2020
Projeto de Lei nº 179/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI Nº 13.550
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Professora Célia Marina Musegante” a via loca-
lizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamente 
denominada Rua Projetada 17.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Professora Célia Marina 
Musegante” a via localizada no Loteamento Maisparque Rio 
Preto, previamente denominada de Rua Projetada 17.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.986/2020
Projeto de Lei nº 180/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI Nº 13.551
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Radialista Hílio Bassi” a via localizada no Lotea-
mento Maisparque Rio Preto, previamente denominada Rua 
Projetada 59.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Radialista Hílio Bassi” a via 
localizada no Loteamento Maisparque Rio Preto, previamen-
te denominada Rua Projetada 59.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas deno-
minativas, correrão por conta de verba própria do orçamento 
Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.987/2020
Projeto de Lei nº 181/2020
Autoria da propositura: Ver. Renato Pupo de Paula

LEI Nº 13.552
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Odila Francisca dos Santos” a Rua Projetada 34, 
localizada no Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Odila Francisca dos Santos” a 
Rua Projetada 34, localizada no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.988/2020
Projeto de Lei nº 182/2020
Autoria da propositura: Ver. Jean Dornelas

LEI Nº 13.553
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Milton Gilberto Tagliari” a Rua Projetada 36, loca-
lizada no Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se “Milton Gilberto Tagliari” a Rua 
Projetada 36, localizada no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.989/2020
Projeto de Lei nº 183/2020
Autoria da propositura: Ver. Jean Dornelas

LEI Nº 13.554
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Orlando Tobias de Aguiar” a Rua Projetada 06, 
do Loteamento Ary Attab III, na cidade de São José do Rio 
Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Orlando Tobias de Aguiar” a 
Rua Projetada 06, do Loteamento Ary Attab III, na cidade de 
São José do Rio Preto-SP. Art. 2º As despesas decorrentes 
da execução da presente Lei, incluindo confecção e coloca-
ção das placas denominativas, correrão por conta de verbas 
próprias do orçamento municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.990/2020
Projeto de Lei nº 184/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.555
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Durvalino José” a Rua Projetada 17, do Lotea-
mento Ary Attab III,  na cidade de São José do Rio Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Durvalino José” a Rua Proje-
tada 17, do Loteamento Ary Attab III, na cidade de São José 
do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.991/2020
Projeto de Lei nº 185/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.556
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Anália Ribeiro Sanches” a Rua Projetada 02, 
do Loteamento Ary Attab III,  na cidade de São José do Rio 
Preto-SP.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Anália Ribeiro Sanches” a 
Rua Projetada 02, do Loteamento Ary Attab III, na cidade de 
São José do Rio Preto-SP. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
Autógrafo nº 14.992/2020
Projeto de Lei nº 186/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.557
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Firmina Tobias Costa” a Rua Projetada 04, do 
Loteamento Ary Attab III, na cidade de São José do Rio 
Preto-SP.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Firmina Tobias Costa” a Rua 
Projetada 04, do Loteamento Ary Attab III, na cidade de São 
José do Rio Preto-SP.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo confecção e colocação das placas denomina-
tivas, correrão por conta de verbas próprias do orçamento 
municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.993/2020
Projeto de Lei nº 187/2020
Autoria da propositura: Ver. Fábio Marcondes

LEI Nº 13.558
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Nivaldo Dornelas” a Rua Projetada 29, localizada 
no Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Nivaldo Dornelas” a Rua Pro-
jetada 29, localizada no Loteamento Egydio Zani.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.994/2020
Projeto de Lei nº 188/2020
Autoria da propositura: Ver. Marco Antônio Rillo

LEI Nº 13.559
DE 15 DE JULHO DE 2020.

Denomina “Rua Rosa Romansini Filocromo” a Rua Projetada 
38 do Loteamento Egydio Zani.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Rua Rosa Romansini Filocro-
mo” a Rua Projetada 38 do Loteamento Egydio Zani
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta de verba própria do orçamento do 
Município, suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 15 de julho 
de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.
Autógrafo nº 14.995/2020
Projeto de Lei nº 189/2020
Autoria da propositura: Ver. José Carlos Marinho

DECRETO Nº 18.638
DE 20 DE JULHO DE 2020.

Declara de utilidade pública, para fi ns de constituição de 
servidão de passagem, parte do imóvel de propriedade de 
Carrefour Comércio e Indústria Ltda., objeto da matrícula nº 
43.736 do 2º O.R.I.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica 
deste Município;
D E C R E T A:
Art. 1º.  Fica declarada de utilidade pública, para fi ns de insti-
tuição de servidão administrativa, a área constituída de parte 
do imóvel de propriedade de Carrefour Comércio e Indústria 
Ltda., objeto da matrícula nº 43.736 do 2º O.R.I., visando a 
instituição de servidão de passagem para execução de gale-
rias de águas pluviais, conforme abaixo descrita:
“Tem início no ponto 3A distante 38,31m do ponto 3, deste 
ponto segue com azimute de 71°26’19” com distância de 
105,95 metros até encontrar com o ponto 04, confrontando 
com o Pq Industrial Campo Verde, deste ponto segue com 
azimute de 70°57’31” com distância de 48,36 metros até o 
ponto 05, confrontando com o Pq Industrial Campo Verde, 
deste ponto segue com azimute de 157°49’20” com distância 
de 30,00 metros até o ponto 5A, confrontando com a área 
de propriedade do Jockey Club, deste ponto segue com 
azimute de 247°49’20” com distância de 04,00 metros até 
o ponto 5B, deste ponto segue com azimute de 337°49’20” 
com distância de 26,00 metros até o ponto 5C, deste ponto 
segue com azimute de 250°57’31”, com distância de 44,36 
metros até encontrar o ponto 5D, deste ponto segue com 
azimute de 251°26’19”, com distância de 105,95 metros até 
encontrar o ponto 5E, deste ponto segue com azimute de 
341°17’17” com distância de 04,00 metros até encontrar o 
ponto 3A, início da presente descrição, confrontando em 
todo trecho compreendido entre os pontos 5A ao ponto 3A 
com a área remanescente. Encerrando assim com área total 
de 568,85m².”
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogado o Decreto nº 18.609, de 21 de maio de 2020.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 20 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR



B-6 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
21 de julho de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.639
DE 20 DE JULHO DE 2020.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 6º da Lei nº 13.369 de 29 de 
novembro de 2019,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 6.140.000,00 
(seis milhões, cento e quarenta mil reais), para reforço de 
dotação orçamentária a seguir descrita: I – SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Ficha 294 R$ 610.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.30.01 – Material de consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 493 R$ 280.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 247 R$ 500.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2060.4490.51.01 – Obras e instalações
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 585 R$ 60.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 221 R$ 100.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.122.0005.2057.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VI – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 383 R$ 50.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.1010.4490.51.01 – Obras e instalações
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 652 R$ 40.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 360 R$ 4.500.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem da anulação parcial de dotação 
orçamentária a seguir descrita, nos termos do que dispõe o 
inciso III §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 355 R$ 610.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2051.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 522 R$ 90.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.573.0005.2062.3390.30.01 – Material de consumo

III – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 524 R$ 10.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.573.0005.2062.3390.36.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 532 R$ 500.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.573.0005.2062.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 586 R$ 200.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.691.0005.2047.4490.52.01 – Equipamentos e 
material permanente
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 359 R$ 100.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2063.3390.30.01 – Material de consumo
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO
Ficha 491 R$ 40.000,00
Programa 5 – Fomento Agro
12.001.20.543.0005.2061.3390.30.01 – Material de consumo
VIII – ECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha 191 R$ 50.000,00
Programa 7 – Fomento ao esporte e lazer
06.001.27.811.0007.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 4.540.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0001.3391.97.01 – Aporte para cobertu-
ra do défi cit atuarial do RPPS
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 20.609.873,96 
(vinte milhões, seiscentos e nove mil, oitocentos e setenta e 
três reais, noventa e seis centavos), para reforço de dotação 
orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ficha 430 R$ 538.159,96
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.02 – Obras e instalações
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 645 R$ 2.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.122.0008.1017.4490.51.05 – Obras e instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 228 R$ 2.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.30.05 – Material de consumo
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 230 R$ 5.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.301.0008.2020.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 236 R$ 1.000.000,00
Programa 08 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.30.05 – Material de consumo
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ficha 239 R$ 10.071.714,00
Programa 8 – Gestão do SUS no município
07.001.10.302.0008.2022.3390.39.05 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do provável excesso de arrecada-
ção na rubrica de receita 370, 339, no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.460.000,00 
(um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), para reforço 
de dotação orçamentária a seguir descrita:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 561 R$ 760.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.39.01 – Outros serviços de 
terceiros pessoa jurídica
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS
Ficha 559 R$ 700.000,00
Programa 2 – Suporte administrativo
19.001.15.122.0002.2001.3390.30.01 – Material de consumo
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 5º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e § 2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 20 de julho de 2020, 
168º Ano de Fundação e 126º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JÚNIOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ANGELO BEVILACQUA NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

RIOPRETOPREV – Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de São José do Rio Preto

CONVITE: AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS DA RIOPRETOPREV
O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Previdên-
cia do Município de São José do Rio Preto - RIOPRETO-
PREV, Jair Moretti, convida os munícipes, os participantes 
e benefi ciários da RIOPRETOPREV, as autoridades locais, 
as Entidades de Classe e a todos os demais interessados 
para participarem da audiência pública que será transmi-
tida no Facebook da RIOPRETOPEV (acesso em https://
www.facebook.com/riopretoprev1) e no canal do Youtube da 
entidade (acesso em  https://youtu.be/Q_48I4yGhtY), no dia 
23 de julho de 2020, às 18h00min, ocasião na qual serão 
apresentados e debatidos o relatório de gestão administrati-
va, o resultado da política de investimentos e o resultado da 
avaliação atuarial do Regime, todos referentes ao exercício 
de 2019.
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo chat do 
Youtube, pelo Facebook ou pelo e-mail rppsassessoriaexe-
cutiva@riopreto.sp.gov.br.
São José do Rio Preto/SP, 20 de julho de 2020.
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE COMPRAS EFETUADAS PELO REGIME DE 
REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 51/2019 – PROCESSO SeMAE Nº 
66/2019
Objeto: Registro de preço de polímero catiônico em emulsão 
para aplicação na centrífuga de desaguamento do lodo da 
Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 14/2019
Contratada: GR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPOR-
TES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Ordem de Fornecimento nº 101/2020 recebida em 
08.07.2020. Valor de R$ 219.900,00.
Prazo de entrega: 7.500 kg até o dia 10.07.2020 e 7.500 kg 
até o dia 05.08.2020. 
Item: 01.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 
17/2016
PREGÃO ELETRÔNICO nº 32/2016 – PROC. nº 47/2016
Contratada: ROSÂNGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO 
PRETO EIRELI  
Objeto: Prorrogação do contrato com aplicação de reajuste 
aos serviços de transporte, aplicação e controle de dosa-
gens de Hipoclorito de Sódio e Ácido Fluossilícico, conforme 

padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
Prazo: 12 meses Valor total: R$ 658.067,16 Data da assina-
tura: 20.07.2020
Nicanor Batista Junior - Superintendente do SeMAE
S. J. Rio Preto 20.07.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

RESULTADO DEFINITIVO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/SEMAS
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 do Serviço de Acolhimento Institucional para 
pessoas com defi ciência em Residência Inclusiva, que tem 
por objetivo acolher pessoas com algum tipo de defi ciência, 
de forma provisória e excepcional, com vistas a desenvolver 
capacidades adaptativas para a vida diária entre os residen-
tes, promovendo o acesso à rede de qualifi cação e requali-
fi cação profi ssional com vistas à inclusão produtiva, dentre 
outras.
A Comissão de Seleção do Chamamento Público, composta 
pelos membros: Janaina Darli Duarte Simão, Leonara Ribei-
ro Fontes, Maria Cristina Romanelli e Maria Inês Gonçalves 
Pena, tendo em vista que não houve interposição de recur-
sos quanto a aceitação dos documentos, publicado no Diário 
Ofi cial do Município no dia 14 de julho de 2020, RESOLVE 
tornar público o resultado defi nitivo do Chamamento Público 
nº 001/2020- SEMAS, que teve como primeira e única clas-
sifi cada com 24 pontos, a Associação Espírita A Caminho da 
Luz – AELUZ,  CNPJ: 49.962.517.0001-50, de acordo com o 
previsto no item 7.8 do Edital de Chamamento Público. 
Dando cumprimento ao item 7.8.1 do edital, a presente será 
publicada no diário ofi cial do município.
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2020
___________________________________________
JANAINA DARLI DUARTE SIMÃO
 Comissão de Seleção
______________________________
LEONARA RIBEIRO FONTES
 Comissão de Seleção
______________________________
MARIA CRISTINA ROMANELLI
 Comissão de Seleção
_________________________________
MARIA INÊS GONÇALVES PENA
 Comissão de Seleção

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Advertência 176/2020 Referente à Notifi cação 18224
Fica advertida a empresa OKAMED MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP, localizada na 
Rua Campos Salles nº: 1568, Bairro: Boa Vista, CEP: 15025-
600, São José do Rio Preto/SP, datada em 10/06/2020, em 
virtude do não cumprimento da Notifi cação nº 018224/2020, 
deixando de realizar as adequações ambientais necessá-
rias à prática das suas atividades econômicas: Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, 2002,59 UFIR, R$ 7.589,82. 
O proprietário deverá executar o serviço, no prazo de 15 
(quinze) dias, caso ocorra o descumprimento da presen-
te advertência, serão aplicadas as penalidades cabíveis, 
sem prejuízo do procedimento de Cassação do Alvará e de 
Lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Marilene Antunes Fernandes, uma vez que a 
missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 81009268 3 
BR, acusando “Mudou-se”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 
10/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS 
DO AUTISTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AMA, OBJE-
TIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEI-
ROS DESTINADOS A OFERTA DE JORNADA AMPLIADA 
NO CONTRATURNO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Muni-
cipal da Educação, neste ato representada por sua titular, 
Sueli Petronília Amâncio Costa, RG nº 9.759.730-2 SSP/
SP, CPF nº 018.874.618-84, autorizada pelo Prefeito Mu-
nicipal nos termos do Decreto nº 14.552/2009, e a ASSO-
CIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO - AMA, neste ato representada por sua Presidente 
Maria Aparecida Donizete Faustino, doravante denominada 
Entidade, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, 
alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, no Decreto Munici-
pal n.º 17.708/2017, alterado pelo Decreto 17.723/2017, na 
Instrução Normativa n.º 03/2017 publicada no Diário Ofi cial 
do Município em 12/05/2017 e o Edital de Credenciamento 
SME nº 66/2017 publicado em 14/06/2017, cuja execução 
de serviço será em consonância com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996), bem 
como as demais normas jurídicas pertinentes, para que o 
mesmo vigore conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O valor global, previsto na cláusula 
quarta, foi aditado em R$ 666.481,40 (seiscentos e sessen-
ta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta 
centavos).
CLAUSULA SEGUNDA – Altera-se a sua vigência, prevista 
na cláusula oitava, que era até 30 de junho de 2020, para 30 
de junho de 2021. 
CLAUSULA TERCEIRA - Ficam mantidas as demais cláusu-
las do Termo de Colaboração.
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições 
ajustadas fi rmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor, na presença de testemunhas abaixo, para que 
produzam os efeitos legais. 
São José do Rio Preto, 25 de junho de 2020.
_______________________________________
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
___________________________________
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São José do Rio Preto, terça-feira
21 de julho de 2020

Maria Aparecida Donizete Faustino
Associação de Amigos do Autista de São José do Rio Preto 
- AMA
Testemunhas:
1.__________________________________ 
2.__________________________________

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5758/2020 

                  Fica notifi cado, João Fernandes (espólio de) , 
proprietário do imóvel sito à Rua João Mesquita, nº 1847, 
quadra 197, lote 12, Bairro Boa Vista, que em virtude de ter 
sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5758, datada em 
27/05/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de alvará de reforma, em desacordo com a 
lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desa-
cordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 81006947 2  BR 
acusando “ausente”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas cita-
das leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato 
e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três 
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 20 de julho, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5769/2020

 
                  Fica notifi cado, Mario Nadotti (espólio de) , pro-
prietário do imóvel sito à Rua Tiradentes, nº 1289, quadra 
35, lote 18, Parque Industrial, que em virtude de ter sido 
enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5769, datada em 
03/07/2020, assinada pelo fi scal  Rodrigo André Morsillo, 
tratando de falta de alvará de reforma, em desacordo com a 
lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desa-
cordo com as Leis Municipais 5.135/92, 5.749/95, 8.680/02 
e 8.712/02, artigo de nº 43, sendo que foi devolvido  pela 
Empresa de Correios e Telégrafos o AR JU 83762268 5  BR 
acusando “mudou-se”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação des-
ta, embargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas 
leis. Caso a construção não seja paralisada de imediato e 
providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação 
da irregularidade que originou o presente EMBARGO, será 
aplicada a multa no valor de R$ 903,60 (novecentos e três 
reais e sessenta centavos) e medidas judiciais cabíveis para 
o caso.
São José do Rio Preto, 20 de julho, 2020.
Rodrigo André Morsillo 
Agente Fiscal de Posturas - Obras

São José do Rio Preto, 20 de julho de 2020.
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Seguran-

ça
Departamento de Fiscalização

EDITAL SMTTS Nº 37/2020.
A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, através da 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, 
com base na Lei Municipal nº. 10.881/2011, NOTIFICA o 
proprietário, cujo endereço é desconhecido, de que o veículo 
FIESTA, cor PRETO, placa BLO 1719, de sua propriedade, 
foi apreendido e recolhido ao Pátio de Recolhimento de 
Veículos desta cidade, por ter sido encontrado abandonado 
em estado precário de conservação na Rua Casablanca 
335, Roseiral, conforme Comprovante de Recolhimento ou 
Remoção nº 25123.
 Atenciosamente,
VANIA MARIA VICENTIM
Agente Fiscal de Posturas.

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 35/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – revisto e apurado administrativamente referente aos exercícios de 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como do lançamento da multa por falta de atualização do cadastro 
imobiliário por meio dos Autos de Infração e Imposição de Multa nº 93/2020, nº 94/2020, nº 95/2020, nº 96/2020 
e nº 97/2020, que incidem sobre o imóvel de cadastro imobiliário nº 02.11006/000.  
Esclarecemos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal. Considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, os boletos para pagamento do imposto 
revisto e dos Autos de Infração e Imposição de Multa poderão serem solicitados por meio do e-mail 
lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 

INTERESSADO PROTOCOLO 
ESPÓLIO DE BENTO DE SOUZA TANAZIO 2020000150077 

São José do Rio Preto (SP), 20 de julho de 2020. 
 

Pedro Facuri Junior                                                                                             Erivaldo Maciel de Melo                                                                                    
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                        Chefe Interino – D.T.I – SEMFAZ   
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

EDITAL N° 61/2020  
20 DE JULHO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to n o montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
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Paulo Márc io Vicent im  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

 
EDITAL N° 62/2020  
20 DE JULHO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss  Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débi to n o montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (at ravés do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
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São José do Rio Preto (SP), 20 de ju lho de 2020.  

Paulo Márc io Vicent im  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

 

 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

REQUERIMENTO DEFERIDO DE ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL – BANCO 
 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS REMANESCENTES, 
APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 59.513/02 2020-122560 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 20 DE JULHO DE 2020.  

  CELSO HENRIQUE FAZAN BRANCO 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários 
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
LEILÕES

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EMCOP

Prefeitura Municipal de
TANABI

PREFElTURA DE

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Contrato nº 001/2020

Contratante: Empresa Municipal de Construções Populares

Contratada: SÓFOLHA SOLUÇÓES CORPORATIVAS LTDA
,

Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação de prazo.
Valor anual: 128400 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais).

Assinaturà do Termo Aditivo: 01 de Junho de 2020

Vigência: 12 (doze) meses.

]
“©1604

A ão;
-J

esta Morais

ireçor Presiden
E GOP — E resa Municipal de Construções Populares

EMCOP— Empresa Municipal de Construções Populares
Rua Travessa Paulo Laurita, 49 — Vila Maria — CEP 15025—410— São José do Rio Preto — SP

Telefones (17) 3216 5655 - emcop©riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 20/2020. Objeto: Registro de preço 
para contratação de pessoa jurídica de direito privado para 
a prestação de serviço profi ssional para castração de cães 
e gatos no Município de Tanabi-SP. Entrega de envelopes, 
credenciamento e abertura do envelope e negociação. Será 
na data de 04/08/2020, as 09h15min. O edital poderá ser ad-
quirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 
09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 
20 de julho de 2020. Fernando Cardoso Casarin – Pregoeiro;  
Norair Cassiano da Silveira – Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 051/2020, Ata de Registro de Preço nº 020/2020, objeto do Processo Licitatório nº 059/2020. TIPO: Menor 
preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de combustível para abastecimento da frota municipal, conforme as 
especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 04 de agosto de 2020, 
às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 21/07/2020, 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: 20/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
052/2020, objeto do Processo Licitatório nº 060/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de Engenharia Sanitária visando a Coleta, Transbordo (se necessário), Transporte, Tratamento e 
Disposição Final dos Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS e de Carcaças de Animais de Pequeno Porte, gerados pelo Município de Guapiaçu, 
classificados nos Grupos “A”, “B” e “E” da Resolução CONAMA nº 358/05, Resolução SMA 33/2006 e Resolução RDC ANVISA nº 306/2004, de 
acordo com as quantidades e especificações mínimas constantes no termo de referência (anexo 1) do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 05 de agosto de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 21/07/2020, 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: 20/07/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE 
CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, APROVAÇÃO DO ESTATUTO 

E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER REALIZADA EM 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, DIA 04 DE AGOSTO DE 2020, NA 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 3131, SALA 42-B.

Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, 
“caput, da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil 
Brasileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição 
da Associação do Sistema Socioeducativo do Estado de São Paulo, 
aprovação do estatuto, e eleição da primeira diretoria a realizar-se 
no próximo dia 04 de agosto de 2020, na rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, nº. 3131, sala 42-b, Centro, São José do Rio Preto/SP.
A convocação dar se-à ás 11:00 horas do dia mencionado, onde 
instalar-se-á a Assembléia para deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA:
1. Constituição da Associação do Sistema Socioeducativo do 
Estado de São Paulo;
2. Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
3. Eleição para os órgãos e dirigentes da Associação;
4. Posse da chapa eleita;
5. Defi nição da sede provisória;
O presente edital de Convocação será publicado em jornal de circu-
lação local ou regional.
São José do Rio Preto, 10 de junho de 2020.
Alan Marcio Branquinho
Ricardo Lopes
Comissão de Constituição da ASESP.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁR-
QUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de 
São José do Rio Preto e Região, por sua presidente, no uso de 
suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os associados 
quites com suas obrigações e em pleno gozo dos seus direitos es-
tatutários para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
a realizar- se no dia 29 de julho de 2020. Devido a pandemia covid 
19 a mesma será realizada de forma virtual através do Aplicativo 
Zoom, as 18h, em primeira chamada, e as 18:30h em segunda cha-
mada. Com o número de associados presentes no ambiente virtual 
o link de entrada para participação será disponibilizado no dia da 
assembleia, para discutir e deliberar sobre as seguinte pautas:
I – Apreciação e aprovação do balanço fi nanceiro e patrimonial 
referente ao ano fi scal de 2019
II – Apreciação e aprovação de plano orçamentário anual para o 
ano de 2021
III – Disposições gerais
São José do Rio Preto, 20 de julho de 2.020
 Sanny Lima Braga – presidente

d_ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
                                             O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO avisa que se encontra aberto o Procedimento 
Licitatório na modalidade CONCORRENCIA Nº. 002/2.020, empreitada do Tipo Menor Preço, 
com critério de julgamento menor preço global, que objetiva “EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO, CONFORME MEMORIAIS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO”. 
 

                                       Este certame tem sua abertura ocorrida no dia 21 de Agosto de 
2020, sendo que os envelopes serão recebidos no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura 
Municipal de Bálsamo - SP, Rua Rio de Janeiro, nº 695 – Centro, CEP: 15.140-000, até as 09:00 
horas, e sua abertura se dará as 10:00 horas do mesmo dia, na sala da Seção de Licitações 
desta Prefeitura Municipal de Bálsamo - SP. 

                                   Os licitantes interessados em participar desta licitação poderão obter 
maiores informações junto a Sede Administrativa do CINDESP, na Rua Bernardino de Campos, 
nº. 4140, 8º Andar, Sala 86 – Centro, São José do Rio Preto, em horário normal de expediente, 
ou pelo telefone (0xx17) 3304-2291 ou pelo e-mail cindesp@cindesp.sp.gov.br. O Convite e o 
Edital com seus anexos que determinam as condições deste certame encontram-se à disposição 
dos interessados no endereço acima, podendo ser retirado gratuitamente. 

                           

São José do Rio Preto - SP, 20 de Julho de 2020. 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

PRESIDENTE DO CINDESP 

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/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 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 09, da quadra Z7, 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 08; do 
lado esquerdo mede 21,00m e divide-se com o lote 10; e fi nalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 
20, encerrando uma área superfi cial total de 210,00 m²; distante 42,56m da esquina da Rua Projetada 22. Matrícula 
nº 150.518 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$ 84.000,00.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 159.353,66. Caso não haja licitantes 
ou não seja ati ngida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 
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 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 20, da quadra B, 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 2; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e 
finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 
m²; distante 11,66m da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 149.773 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 126.251,29. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 
1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 28 de Julho 
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 10, da quadra Z3, 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 17; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e finalmente nos fundos 
mede 10,00m e divide-se com o lote 19, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 33,00m da 
esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.426 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/
SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 94.552,57. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º 
Leilão R$ 102.662,95. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 
2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a participação online o Arrematante 
deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, 
condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do 
arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral 
do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de 
luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em 
caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja 
por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, 
esta será por conta do arrematante.Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica 
assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor 
da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se 
responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). 
Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante 
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 05, da quadra Z, 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 10,50m e divide-se com a Rua Projetada 16; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 04; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 06 e parte do lote 07; e 
finalmente nos fundos mede 10,50m e divide-se com o lote 09, encerrando uma área superficial total de 210,00 
m²; distante 8,44m da esquina da Rua Projetada 4.  Matrícula nº 150.355 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 82.000,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 130.809,70. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima 
prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a)anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O 
arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

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

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 27/Julho/2020 às 11h 2º Leilão: dia 28/Julho/2020 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, 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 artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação 
fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 27 de Julho de 2020 às 11:00 horas. Segundo Leilão: 
dia 28 de Julho 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 21, da quadra G, 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 7; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 20; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 22; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 13, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 
30,02m da esquina da Rua Projetada 4.  Matrícula nº 149.895 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José 
do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 78.000,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 138.671,11. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, 
o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 28 de Julho 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 advocatícios.  Para a 
participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. 
Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, 
estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por 
conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por 
cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos 
cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) 
dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive 
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer 
irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, 
averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. 
Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 
9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para 
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do 
leiloeiro, conforme esse edital.A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser 
feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o 
arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  
O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas 
pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de 
danos morais, materiais, lucros cessantes, etc. 


