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USO DE MÁSCARAS -  Nesta segunda-feira, primeiro dia em que o acessório se tornou obrigatório 
para embarque e desembarque no novo terminal de Rio Preto, a adesão dos passageiros foi maciça 

AUXÍLIO EMERGEN-
CIAL  Rio-pretenses forma-
ram fila, do lado de fora de 
agências da Caixa Econômica 
Federal, atrás do benefício de 
R$ 600.
O Governo Federal anunciou 
nesta semana que começará 
a pagar em maio o auxílio 
emergencial para trabalhado-
res que tiveram redução de 
salário ou suspensão de con-
trato durante a pandemia.
Segundo o Ministério da Eco-
nomia, o dinheiro será libe-
rado em até 30 diasl, caso a 
empresa registre o acordo.
                              Pág. A4

Shoppings pedem reabertura dia 11 
e Edinho vai esperar regionalização

 O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, se reuniu, ontem de manhã, com representantes dos cinco shoppings centers e, à tarde, com vereadores para tratar da quarentena 
e da flexibilização para o comércio. Ele deixou claro que aguardará regionalização proposta pelo Estado para definir o que acontecerá na cidade.                  Pág. A3

Cláudio LAHOS

DORIA DEVE SINALIZAR FLEXIBILIZAÇÃO

Cláudio LAHOS

Rio Preto tem 
menos casos, 
mas letalidade 

por Covid é maior

Live do Gusttavo 
Lima doa 10 mil 
luvas para HB 
e Santa Casa 

Austa recebe 120 
camisas como 
símbolo da luta 
contra o vírus

Cobmax abre 
50 vagas para 
consultores em 

home office 
Pág. A4Pág. A4Pág. A4Pág. A5

Sessão tem sete 
projetos e Rillo 
será o único a 
votar via skype 
Dos quatro vereadores de 

Rio Preto que estão no grupo de 
risco para o Covid-19, apenas 
o representante do PSol, Marco 
Rillo, solicitou a participação na 
sessão de forma remota.

Na pauta de hoje, sete pro-
jetos. Todas as proposituras 
terão a legalidade apreciada em 
primeira discussão. Pág. A3

Sincomércio 
pede caixas para 
lojas receberem 
carnês e faturas 

Pág. A5

Meia deixa o 
Leão e deve 

reforçar elenco 
da Ponte Preta 
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Marcos Freitas/ Agência MIRASSOL
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Pompoarismo, afinal o que 
é? Em resumo, pode definí-lo 
como um estilo de ginástica ín-
tima, que consiste em diferen-
tes movimentos de contração e 
relaxamento do canal vaginal.

Não se trata de um treino 
para uma performance cir-
cense!

O pompoarismo tem por ob-
jetivo fortalecer os músculos do 
assoalho pélvico, colaborando 
para a saúde da mulher e maior 
prazer sexual.

Estes exercícios fortalecem 
os músculos do assoalho pélvi-
co, prevenindo e combatendo a 
incontinência urinária ou fecal e 
também as hemorroidas. Esta 
técnica permite que seja pos-
sível massagear e pressionar o 
órgão sexual masculino com os 
músculos das vagina durante o 
contato íntimo, enquanto que 
no homem melhora a resistên-
cia e o desempenho sexual.

Benefícios do pompoa-
rismo

Alguns benefícios que o 
pompoarismo apresenta in-
cluem: 

Maior prazer sexual, pois 
as contrações feitas durante 
a relação sexual aumentam a 
estimulação sexual; 

Melhoria dos resultados 
sexuais, tanto nos homens 
como nas mulheres, pois a 
técnica fortalece os músculos 
do assoalho pélvico; 

No homem, aumenta a 
pressão sanguínea dentro do 
pênis, potencializando a ere-
ção;

Na mulher, auxilia no trata-
mento e prevenção da inconti-
nência urinária, melhora a função 
sexual e ajuda no tratamento e 
prevenção da continência fecal. 

Além disso, na mulher a práti-
ca destes exercícios melhora não 
só a vida sexual, mas também 
a gravidez e o parto, pois ajuda 
a fortalecer os músculos que 
suportam o útero e o peso da 
barriga, assim como controla a 
musculatura para o parto e  faci-
lita a saída do bebê.

Alivia as cólicas menstruais
Regula o ciclo e o fluxo mens-

trual;
Diminui os sintomas da me-

nopausa;
Melhora a autoestima.
O Pompoarismo te dá consci-

ência  corporal, mobilidade e re-
sistência da musculatura pélvica.

Exercícios simples para 
contrair o períneo

Estes exercícios são bem 
simples de praticar, basta seguir 
estes passos:

Sempre com bexiga vazia. 
Deitar ou sentar num lugar 

calmo e confortável e respirar 
lenta e profundamente durante 
alguns segundos; 

Contrair fortemente a mus-
culatura do assoalho pélvico, 
mantendo a contração durante 
2 segundos. A contração pode 
ser sentida fechando o ânus e a 
vagina, ou puxando toda a região 
para dentro;

Após 2 segundos, relaxe os 
músculos e descanse durante 8 
segundos. 

Os passos 2 e 3 devem 
ser repetidos até 8 a 10 vezes 
consecutivas, sendo por fim re-
comendado realizar uma última 
contração que dure entre 8 e 10 
segundos seguidos.

A melhor forma para você 
praticar o Pompoarismo é bus-
cando ajuda especializada para 
ter orientação sobre seu tipo de 
musculatura e descobrir qual o 
melhor treino para você obter 
resultados.

Eu como professora desta 
prática, há mais de 10 anos, 
posso garantir resultados verda-
deiros. Já constatado por cente-
nas de alunas, então não deixe 
de viver plenamente sua saúde, 
sexualidade e amor próprio.

Uma mulher que explora sua 
sexualidade se torna dona da sua 
felicidade!

Beijos e até a próxima se-
mana.

Mirna Zelioli - Formada em 
pedagogia e sexóloga em for-
mação e palestrante em ven-
das. 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).

            Na mulher, auxilia no tratamento e prevenção da 
incontinência urinária, melhora a função sexual e ajuda no 

tratamento e prevenção da continência fecal“ ”

 ARTIGO 

Paiva NETTO*

Suprassumo da Esperança

Concentremos o pensa-
mento em Jesus, fortaleça-
mos a corrente que liga a 
Terra ao Céu, porque todos 
os acertados caminhos nos 
serão abertos por Deus. 
Precisamos ter humildade 
perante os mecanismos 
das Leis Divinas, que ain-
da desconhecemos e dos 
quais somos beneficiários 
de acordo com o nosso me-
recimento. Daí haver neces-
sidade de se perseverar na 
Fé Realizante para alcançar 
a Benemerência dos Céus.

No segundo livro de Reis, 
Antigo Testamento da Bíblia 
Sagrada, capítulo 4, ver-
sículos de 1 a 7, lemos a 
narrativa de um prodígio do 
Profeta Eliseu, sucessor do 
Profeta Elias, quando ele 
socorre, valendo-se do fe-
nômeno da materialização, 

uma pobre viúva. Vejam aí o 
amparo do Pai Amantíssimo, 
que surge para os Seus fiéis 
seguidores nas horas mais 
ásperas das provações. 
Isso é o suprassumo da 
Esperança:

1 E uma pobre viúva, 
das mulheres dos filhos dos 
profetas, clamou a Eliseu, 
dizendo: Eliseu, meu mari-
do, teu servo, está morto; 
e tu sabes que ele temia ao 
Senhor. Mas veio o credor a 
levar-me os meus dois filhos 
para fazê-los seus escravos.

2 E Eliseu lhe perguntou: 
Que posso eu fazer por ti, 
mulher? Dize-me: o que 
tens em tua casa? E ela 
respondeu: Eliseu, tua ser-
va não tem nada em casa, 
senão uma botija de azeite.

3 Ao que o profeta lhe 
ordenou: Vai, mulher, pede 
para as tuas vizinhas vasos 
vazios emprestados e em 
grande quantidade.

4 Depois entra em casa, 
e fecha a porta atrás de ti 
e de teus filhos, e derrame 
o azeite em todos aqueles 
vasos [quer dizer, a partir 
do pouco azeite que ela 
possuía]; e coloque-os de 
lado à medida que estiverem 
cheios!

5 Partiu, pois, a mulher e 
fechou a porta de sua casa 
atrás de si e de seus filhos; 
e eles lhe traziam os vasos, 
e ela os enchia.

6 E sucedeu que enchi-
dos todos os vasos, disse a 
viúva a seu filho: Traze-me 
ainda um vaso. Porém ele 
lhe disse: Mãe, não há mais 
nenhum. Então o azeite pa-
rou de fluir.

7 Veio ela, a viúva, e o 
fez saber a Eliseu, homem 
de Deus; e ele lhe disse: Vai, 
vende o azeite para pagar a 
tua dívida. Depois, tu e teus 
filhos vivereis do que restou.

Louvado seja o Todo-Po-

deroso Deus! 
Afirmou Jesus: “Tudo é 

possível àquele que crê” 
(Evangelho do Cristo, se-
gundo Marcos, 9:23).

E é mesmo uma flagran-
te verdade. A riqueza nasce 
do coração do ser humano 
e da compreensão que ele 
possui das Leis que regem 
o Universo. Logo, o conheci-
mento espiritual gera fartu-
ra. Por isso, temos de estar 
sempre juntos dos nossos 
Amigos da Humanidade de 
Cima a serviço de Deus, 
tão bondosa e modesta, 
que realiza o seu trabalho 
e nem é vista pela maioria, 
ao menos por agora, mas 
que existe para gáudio de 
todos nós.

*Jornalista, radialista 
e escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com 

Pompoarismo: O que é, 
benefícios e como fazer?

Divulgação
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Somente o vereador 
Marco Rillo (Psol) requisi-
tou de forma antecipada 
participar remotamente por 
meio do aplicativo Skype 
da 11ª sessão ordinária da 
Câmara de Rio Preto que 
acontece nesta terça-feira 
(28).

Segundo o presidente 
da Câmara, Paulo Pauléra 
(Progressistas), os outros 
vereadores que fazem parte 
do grupo de risco deter-
minado pelo Ministério da 
Saúde, no que diz respeito 
ao Covid-19, não requisita-
ram a nova modalidade de 
participação das sessões 
durante o período de pan-
demia. 

Além de Rillo, outros três 
vereadores estão no grupo 

de risco, são eles Gerson 
Furquim (Podemos), Jean 
Charles (MDB) e o próprio 
Pauléra que afirmou que 
prefere participar presen-
cialmente para comandar 
os trabalhos.

Ele reafirmou que todos 
os cuidados estão sendo 
tomados para preservar a 
saúde dos funcionários, as-
sessores e vereadores que 
participam das sessões. 

Ordem do dia – no que 
diz respeito a 11ª sessão 
são apenas sete projetos 
de lei na ordem do dia, 
sendo todos em primeira 
discussão, onde será de-
batida a legalidade de cada 
propositura. 

São dois projetos de 
autoria do vereador Jean 
Dornelas (MDB), um deles 

Sérgio SAMPAIO

DURANTE PANDEMIA

Apenas vereador Rillo requisita 
participar remotamente da sessão

Os servidores municipais 
estatutários da Prefeitura 
de Rio Preto que são con-
tribuintes da Riopretoprev 
(Instituto de Previdência 
Municipal) podem se ins-
crever para participar como 
candidatos ao Conselho 
Municipal de Previdência e 
ou Conselho Fiscal. 

As inscrições dos can-
didatos este ano poderão 
ser feitas exclusivamente 
pelo site do Sindicato dos 
Servidores Municipais, que 
é o organizador do pleito. A 
entidade está fechada ao 
público por conta da pan-
demia do Covid-19. 

As inscrições começa-
ram nesta segunda-feira 
(27) e vão até a próxima 
sexta-feira (1º de maio) e 
este ano serão feitas virtu-
almente no endereço www.
sspm.org.br. 

O Conselho Municipal 
da Previdência elegerá 
dois servidores da ativa e 
um inativo (aposentado ou 
pensionista) e o Conselho 
Fiscal tem duas vagas para 
servidores podendo ser 
ativos ou inativos.

Em nota, o sindicato sa-
lienta que o principal papel 
dos Conselhos é batalhar 
para garantir os pagamen-
tos das futuras aposenta-
dorias e pensões e buscar 
pela cobrança de aportes 
recursos que venham mini-
mizar o déficit atuarial que 
chega ao montante de R$ 
1,6 bilhão. 

A eleição para definir os 
novos conselheiros para 
o biênio 2020/2022 vai 
acontecer entre os dias 20 
e 22 de maio e será feita 
virtualmente pela primeira 
vez. 

Abertas 
inscrições 

para eleição 
dos novos 

conselheiros da 
Riopretoprev

Sérgio SAMPAIO

Nada muda
O presidente da Câmara, 

Paulo Pauléra (PP), revelou ain-
da que o prefeito Edinho Araújo 
informou que o governador vai 
decidir, no dia 8 de maio, como 
será realizada a regionalização, 
para que cada cidade possa fle-
xibilizar a reabertura das ativida-
des de acordo com as contami-
nações pelo covid-19, número 
de mortes e leitos disponíveis 
para atender a população. “Até 
10 de maio não muda nada, 
agora, a partir do dia 11, poderá 
haver uma flexibilização, mas 
com base em dados técnicos e 
da ciência”, disse Pauléra.  

Pai revela...
Gustavo Musa Lemes, que atua no setor de academia 

de ginástica, divulgou um vídeo pedindo a união da ca-
tegoria para enfrentar esse momento difícil por causa de 
medidas restritivas para combater o coronavírus. O vídeo 
chamou a atenção! Filho do ex-vereador Dourival Lemes, 
Gustavo é pré-candidato a vereador pelo DEM, com o 
aval do vice-governador Rodrigo Garcia. “Ele é sério, está 
preparado e conhece como funciona o Legislativo”, revelou 
o pai. “Se for eleito vereador, será um crítico com base”, 
acrescentou.

Acelerando
O secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, precisa 

fazer uma avaliação na Avenida Abelardo Menezes, entre 
a Juscelino Kubitschek e a Anísio Haddad, no bairro Tarraf 
I, para detectar a velocidade desenvolvida pelos motoristas 
naquele trecho, que é de 60 quilômetros por hora. Como 
o asfalto é bom e o trecho é extenso, alguns infratores 
aceleram como se estivessem na rodovia. A solução para 
combater os abusos, segundo moradores, é a tão conhe-
cida lombada, único meio eficaz para frear a gana dos 
apressados.

Flexibilizações
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB), em reunião com 
um grupo de 12 vereado-
res, ontem, decidiu que 
não haverá alteração nas 
medidas restritivas de iso-
lamento social até 10 de 
maio, como determina o 
decreto estadual do gover-
nador João Doria (PSDB). 
Ficou acordado que a pro-
vável autorização, com o 
objetivo da reabertura do 
comércio, só deverá ocor-
rer a partir de 11 de maio. 
Assim que expirar o decreto 
estadual, espera-se que 
haverá uma regionalização, 
quando o prefeito poderá 
decidir sobre as futuras 
flexibilizações.

Redutor
O plenário da Câmara vota na 

sessão de hoje, em primeiro turno, 
projeto de Jean Dornelas (MDB), 
que obriga a Secretaria de Trânsito 
a instalar redutor eletrônico de ve-
locidade (lombada eletrônica) nos 
pontos onde existem radares fixos 
nas ruas e avenidas de Rio Preto. 
O objetivo, segundo o vereador, é o 
motorista ter conhecimento de que 
cometeu a infração no momento 
que esteja trafegando. “O redutor 
eletrônico mede a velocidade do 
condutor de forma imediata e clara, 
o que deixa o condutor ciente da 
infração”, frisou.

Definição
A previsão é que até junho terá uma definição se vai ou 

não ter eleições em outubro. No Supremo Tribunal Federal, 
já se fala abertamente que o pleito será em dezembro. 
Outros falam num adiamento de até dois anos, o que 
esticaria os atuais mandatos até 2002. Neste caso, iria 
coincidir com as eleições para presidente, governadores, 
deputados federais e estaduais. Agora, a verdade é que 
mudar as regras no meio do jogo cheira a golpe. Diante da 
pandemia, entretanto, se tiver que postergar o processo, 
não tem outra alternativa.

Fofocas
Um cidadão comentava na fila 

de uma agência bancária que o 
comércio vai ter de abrir, porque 
já tem gente passando fome. “Se 
não abrir por bem (com a auto-
rização da Prefeitura), vai ser na 
marra mesmo”, disse irritado. As 
medidas restritivas para controlar 
o coronavírus são importantes, 
porém, ninguém está suportando 
a carga imposta pelo poder públi-
co. Os comerciantes e autônomos, 
em geral, são os que mais sofrem 
sem o faturamento diário para 
bancar suas despesas.

que limita o tempo máximo 
de espera para atendimen-
to interno em clínicas e 
hospitais particulares e ou-
tro que obriga a instalação 
de lombadas eletrônicas 
onde tem radares instala-
dos, outros cinco projetos 
da pauta para discussão 
são dos vereadores Zé da 
Academia (Patriota), Paulo 
Pauléra (Progressistas), 
Jean Charles (MDB), Fábio 
Marcondes (PL) e Márcia 
Caldas (PSD). 

A restrição continua no 
que diz respeito ao acom-
panhamento presencial 
das galerias da Câmara. A 
sessão será transmitida, a 
partir das 17 horas, pela TV 
Câmara (canal 4 da Net ou 
28.2 canal aberto) ou pela 
rádio Educativa 106,7 FM. Marco Rillo foi o único vereador a pleitear sessão remota

Cláudio LAHOS

Periferia
Sair pela periferia de Rio 

Preto, à noite, pode ser um 
passeio cheio de surpresas. 
Além da falta de sinalização, o 
motorista pode cair em bairros 
com ruas de quatro metros de 
largura: Santo Antônio, Solo 
Sagrado, João Paulo II, enfim, 
tem um elevado número de 
bairros nessa situação. Até a 
Cecap, por ser um bairro antigo, 
também tem suas mazelas, que 
deixam o motorista perdido. Já 
no Parque da Cidadania, im-
plantado no governo Liberato 
Caboclo, as ruas são largas, não 
economizou área para caber 
mais gente.

Segunda reunião entre vereadores e prefeito 
sobre reabertura do comércio não tem avanços

Pela segunda vez durante 
a quarentena vivida por Rio 
Preto no combate à prolifera-
ção do coronavírus (Covid-19) 
os vereadores se reuniram 
com o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e seu secretariado para 
debater assuntos referentes à 
própria pandemia no municí-
pio e a reabertura do comércio 
em geral.

Segundo o presidente da 
Câmara, Paulo Pauléra (Pro-
gressistas), após quase três 
horas de reunião ficou escla-
recido a todos que tudo per-
manece como está e possíveis 
mudanças sobre a abertura 
de outros estabelecimentos 
comerciais em Rio Preto po-
dem acontecer apenas depois 
do dia 10 de maio. Pauléra 

afirmou que o prefeito deixou 
claro que não vai confrontar o 
decreto do governo do Estado 
e por conta disso continuam 
valendo as regras estabeleci-
das pelo Estado.

Ele afirmou que todos es-
tão esperando a decisão do 
governador João Doria (PSDB) 
que, no dia 8 de maio, deve 
anunciar a possível regiona-
lização da quarentena onde 
cada município poderá regrar 
por meio de decreto próprio 
seguindo orientações do Co-
mitê Gestor de Enfrentamento 
do Coronavírus da cidade. 

“Tudo isso vai depender 
de como vai estar o número 
de casos (confirmados de 
Covid-19), como está a curva 
de crescimento, de doentes, 
é uma coisa estritamente 
técnica, da ciência, da saúde. 

O prefeito está seguindo 100% 
o que o Comitê Gestor está 
falando”, finalizou Pauléra.

Contato com Doria – o 
prefeito já teria entrado em 
contato com o governador Do-
ria para incluir Rio Preto nesse 
projeto de regionalização. 

Além do prefeito Edinho, 
participaram da reunião o 
vice-prefeito Eleuses Paiva 
(PSD) e os secretários Aldenis 
Borim (Saúde), Luiz Roberto 
Thiesi (Administração), Angelo 
Bevilacqua (Fazenda) e Jair 
Moretti (Governo).

Em nota, a prefeitura con-
firmou que tudo será mantido 
até dia 10 de maio e que, 
posteriormente, caso haja a 
regionalização o município 
poderá decidir sobre futuras 
flexibilizações. 

Sérgio SAMPAIO

VIRTUAIS

NADA MUDA ATÉ DIA 10

O presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (PP), revelou ain-
da que o prefeito Edinho Araújo 
informou que o governador vai 
decidir, no dia 8 de maio, como 
será realizada a regionalização, 
para que cada cidade possa fle-
xibilizar a reabertura das ativida-
des de acordo com as contami-
nações pelo covid-19, número 
de mortes e leitos disponíveis 
para atender a população. “Até 
10 de maio não muda nada, 
agora, a partir do dia 11, poderá 
haver uma flexibilização, mas 
com base em dados técnicos e 
da ciência”, disse Pauléra.  

Divulgação

Edinho, secretários e vereadores durante reunião, ontem
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O Governo Federal 
anunciou nesta semana 
que começará a pagar em 
maio o auxílio emergen-
cial para trabalhadores 
que tiveram redução de 
salário ou suspensão de 
contrato durante a pan-
demia.

Segundo a regulamen-
tação feita pelo Ministério 
da Economia, o dinheiro 
será liberado em até 30 
dias, caso a empresa re-
gistre o acordo.

O pintor William Luís 
Batista da Silva, de 32 
anos, foi um dos afetados 
pela redução em São José 
do Rio Preto.

“Esse mês ficou muito 
difícil, pois foi uma coisa 
imediata. Se tivesse avi-
sado com um mês antes 
dava pra gente se orga-
nizar financeiramente”, 
comentou.

Ele afirma também 
que pretende solicitar os 
R$ 600 do auxílio caso 
sua empresa registre o 
acordo.

O dinheiro será depo-
sitado na conta em que 
o empregado costuma 
receber o seu salário.

Até o momento, fo-
ram fechados acordos 
com 569 mil empresas, 
envolvendo cerca de 3,5 
milhões de empregados.

O trabalhador poderá 
acompanhar o pagamento 
do benefício por meio do 
site servicos.mte.gov.br.

A medida 936, publi-
cada no dia 1º de abril, 
autorizou acordos indi-
viduais entre patrões e 
trabalhadores para a re-
dução de salário e jorna-
da para funcionários que 
ganhem até três salários 
mínimos.

Também é possível re-
alizar acertos individuais 
em outras faixas de renda, 
com descontos variando 
entre 25%, 50% e 70%.

Trabalhadores com salários reduzidos 
vão receber auxílio em maio

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto, com apoio 
da Pasta de Comunicação, 
está disponibilizando um 
mapa interativo com a loca-
lização dos pontos de vaci-
nação, que foram transferi-
dos para fora das unidades 
de saúde durante o período 
de pandemia causada pelo 
novo coronavírus.

As salas de vacinação 
estão montadas em locais 
próximos às unidades de 
saúde, a maior parte delas 
em escolas municipais, 
mas também em outras 
unidades da Educação e 
na Praça dos Esportes e 
da Cultura de Engenheiro 
Schmitt. São 27 pontos 
espalhado em todas as re-
giões da cidade, que estão 
atendendo a vacinação de 
rotina e também as campa-
nhas. Atualmente, está em 
andamento a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Gripe (influenza). Em 
todos os locais, o serviço é 
realizado das 8h às 16h30.

 “A vacinação que era 

Prefeitura lança mapa interativo 
com pontos de vacinação

Empresa abre 50 
vagas em Rio Preto

Na contramão do 
cenário da maioria das 
empresas, a Cobmax, 
empresa do grupo Claro 
Brasil, está oferecendo 
50 vagas para 
consultores de vendas 
home office.
A gerente de RH, 
Thamires de Souza, 
conta que o aumento das 
vendas foi significativo 
nas últimas semanas. 
“Acreditamos que 
isso se explica pelo 
fato de as pessoas 
estarem em casa e, 
por consequência, 

consumirem mais 
conteúdo pela internet 
ou por TV por assinatura, 
produtos que vendemos”.
Os 400 colaboradores 
da Cobmax, 
usualmente, trabalham 
presencialmente. Porém, 
diante do cenário de 
pandemia, a empresa 
adaptou o esquema de 
trabalho para o formato 
home office. Assim, 
as pessoas que forem 
aprovadas no processo 
seletivo trabalharão de 
suas casas durante a 
quarentena.

Outra novidade são 
as mudanças dentro 
do processo de 
recrutamento. Antes, 
as entrevistas eram 
feitas pessoalmente; 
agora, a seleção é 
realizada por meio 
de videoconferência 
pelo setor de RH. 
Posteriormente, o 
funcionário recém-
contratado recebe os 
treinamentos de vendas 
também por meio de 
plataformas digitais. 
Além disso, a empresa 
fornece os equipamentos 
necessários, como 
computador, fone de 
ouvido e cadeira, para 
que ele possa realizar as 
atividades profissionais.

Durante exibição de sua 
live pelo Youtube, no dia 11 
de abril, o cantor Gusttavo 
Lima anunciou, por meio 
de seu projeto musical, o 
‘Buteco do Gusttavo Lima’, 
a doação de 10 mil luvas 
para hospitais de São José 
do Rio Preto, sendo cinco 
mil para o Hospital de Base 
e, cinco mil a Santa Casa.

O HB e a Santa Casa 
estão entre as principais 
instituições do Estado no 
combate à Covid-19 e 
têm recebido uma série 
de doações de materiais 
hospitalares para uso dos 
profissionais da saúde.

Buteco em Rio Preto

O Buteco do Gusttavo 
Lima seria realizado no 
próximo sábado, dia 18 
de abril. Devido à pande-
mia do novo coronavírus e 
acatando as orientações 
dos órgãos municipais, es-
taduais e governamentais, 
o evento foi adiado. A nova 
data será anunciada pelos 
organizadores em breve.

Buteco do 
Gusttavo Lima 

doa 10 mil luvas 
para hospitais de 

Rio Preto

Da REDAÇÃO

Camilo deixa o Mirassol

Vinicius LIMA

O vínculo com o jogador 
se encerrou e o atleta 
deve reforçar a Ponte 
Preta 

Um dos principais nomes 
da campanha do Mirassol no 
Paulistão 2020, o meia Camilo 
se despediu nesta segunda-fei-
ra (27) do clube. O vínculo com 
o jogador se encerrou e o atleta 
deve reforçar a Ponte Preta 
no segundo semestre. Vários 
outros jogadores também não 
constam mais no elenco do 
Leão no site da Federação 
Paulista de Futebol (FPF).

Camilo chegou ao Mirassol 
como principal reforço do clu-
be para a temporada, sendo 
recepcionado por torcedores 
no aeroporto. O meia disputou 
oito jogos, marcou cinco gols e 
era o principal líder da equipe, 
que tinha o melhor ataque da 
competição com 16 gols.

Assim como a maioria dos 
times do interior, muitos atletas 
do Mirassol tinha contrato até 
o fim do Campeonato Paulista. 
Caso não tivesse ocorrido a 
suspensão da competição, a 
final do torneio teria acontecido 
neste domingo (26), por isso 
vários atletas tinham contrato 
apenas até o dia 27. 

Os jogadores não aparecem 
mais no site FPF são: os za-
gueiros Diego Giaretta, Reniê e 
Tiago Alves, os meio-campistas 

André Castro, Ernandes,  João 
Denoni e Paulo Roberto e o 
atacante Maranhão.

No dia 30, vários outros 
atletas também terão o vín-
culo vencido. São os casos 
do zagueiro Luiz Otávio, os 
laterais Carlos Renato, Frank 
e Romário, o meia Chico e o 
atacante Marcelo Toscano. 
Jogadores como Oyama, Bruno 
Mota, Claudinho, Rafael Silva e 
Dellatorre devem ter o contrato 
encerrado até o fim de maio.

Antes da interrupção do 
Paulistão, o Mirassol tinha a 
quinta melhor campanha do 
estadual e estava se classifi-
cando para as quartas de final, 
onde enfrentaria o São Paulo. 
O Leão ainda tem a Série D do 
Campeonato Brasileiro para 
disputar em 2020, mas não há 
previsão de início para o torneio 
devido a pandemia.

Dinheiro do benefício será depositado na conta que o empregado recebe seu salário

Divulgação

Marcos Freitas/ Agência MIRASSOL

“Há mais felicidade em 
dar do que há em receber.” 
Inspirados por este ditado, 
os proprietários e colabora-
dores da Oracon, fabricante 
de moda masculina, doaram 
120 camisas polos brancas 
aos profissionais do Austa 
hospital. A ação integra a 
campanha da empresa ‘He-
róis vestem branco’, que irá 
beneficiar hospitais do Esta-
do de São Paulo.

“Em Rio Preto, escolhe-
mos o Austa hospital para 
prestar esta homenagem 
aos profissionais de saúde 
que combatem a covid-19 
e atendem os pacientes 
com tanta dedicação e cari-
nho”, afirmou Lucas Lopes, 
coordenador de vendas da 
Oracon,.

Para Rafael Chanes, CEO 
do Grupo Austa, a doação 
da Oracon é mais um ges-
to de reconhecimento ao 
trabalho dos profissionais 
da instituição. “O cuidado 
e o atendimento seguro 
com os pacientes é um dos 
principais pilares do Austa, 
e todos nós, profissionais do 
grupo, ficamos muito felizes 
quando constatamos que 
a sociedade percebe que 
praticamos isso todo dia”, 
declarou Rafael.

Empresa doa 
120 camisas 
para o Austa

Da REDAÇÃO

Doação será usada para proteger profissionais de saúde

EM HOME OFFICE

PAULISTÃO SUSPENSO HB E SANTA CASA

feita nas unidades básicas 
de saúde de Rio Preto foi 
transferida temporariamen-
te para esses locais com 
o objetivo de trazer mais 
segurança às pessoas que 
precisam receber vacinas 
de rotina, como também da 
campanha contra a gripe. 
Nestes locais, nós temos 
um ambiente exclusivo para 
vacinação, em ambientes 
amplos, para evitar aglo-
merações e atender com 
maior segurança”, afirma 
a gerente de imunização 
da Secretaria de Saúde, 
Michela Barcelos.

 A plataforma é interati-
va: os pontos de vacinação 
estão marcados sobre o 
mapa e, ao lado esquerdo, 
há uma lista de todos os 
locais que aparecem na ja-
nela atual, com o endereço. 
Se o usuário aproximar a 
visualização, por exemplo, e 
apenas três locais ficarem 
dentro da área exibida no 
mapa, a lista também será 
reduzida para corresponder 
a esses três pontos.

Estado retoma ano letivo com ensino 
remoto e entrega de material pedagógico
Da REDAÇÃO

Desde ontem, dia 27, o ano 
letivo de 2020 foi retomado para 
os 3,5 milhões de alunos da rede 
estadual de São Paulo com ensino 
remoto por meio dos aplicativos 
Centro de Mídias SP (CMSP) e dos 
canais digitais 2.2 – TV Univesp e 
2.3 – TV Educação.

Há programações em ambas 
as plataformas por hora de acordo 
com a série/ano do estudante, a 
partir das 7h30 (veja grade abaixo). 
Há o CMSP específico para os anos 
finais dos ensinos Fundamental e 
Médio e o conteúdo direcionado à 
Educação Infantil e anos iniciais. 
Os aplicativos estão disponíveis 
para os sistemas Android e IOS.

Às 12h, o desenhista Mauricio 
de Sousa fez uma participação para 
contar sobre a criação da Turma da 
Mônica, com transmissão simul-
tânea em todas as plataformas. A 

Secretaria Estadual da Educação 
(Seduc) patrocina os planos mó-
veis de internet para que alunos 
e professores tenham acesso aos 
conteúdos via telefone celular sem 
custo.

Por meio dos aplicativos, será 
possível contabilizar horas leti-
vas. Além disso, os professores 
poderão utilizá-los, combinados 
a outras tecnologias, para aplicar 
avaliações.

Materiais pedagógicos
Para apoiar a aprendizagem 

dos estudantes durante a quaren-
tena, a Seduc também começa a 
distribuir a partir desta segunda 
kits com materiais pedagógicos. 
São apostilas de matemática e 
língua portuguesa, gibis da Turma 
da Mônica, livros paradidáticos e 
manual de orientações às famílias 
e sobre o Centro de Mídias SP que 
vão servir de subsídio aos estudos.

Divulgação
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Os representantes de sho-
ppings de Rio Preto estiveram 
reunidos nesta segunda-feira 
(27) com o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) onde entrega-
ram um pedido de reabertura 
dos estabelecimentos na ci-
dade já a partir do dia 11 de 
maio.

Segundo Walter Carrazo-
ne, diretor de Comércio da 
Acirp (Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto), re-
presentante do segmento, em 
reunião com representantes 
dos shoppings da cidade, fo-
ram alinhados itens que todos 
irão seguir para a preservação 
da saúde e segurança dos 
consumidores, lojistas e fun-
cionários durante a pandemia 
de Covid-19 em Rio Preto.

Atualmente, são cinco cen-
tros de compra na cidade. São 
eles: Riopretoshopping, Praça 
Shopping, Plaza Avenida, Cida-
de Norte e Iguatemi Rio Preto, 
juntos eles têm cerca de 750 
lojistas e empregam de forma 
direta e indireta aproximada-
mente 30 mil trabalhadores. 

No documento entregue à 
prefeitura constam todos os 
regramentos que os centros 
de compra terão que cumprir 
caso voltem a funcionar. 

Em nota, Carrazone des-
tacou alguns itens que fazem 
parte do oficio: “distanciamen-
to correto, colocando álcool 
em gel na entrada, portas 
abertas para circulação de 
ar, horário de funcionamento 
diferenciado, higienização das 
lojas a cada três horas, os 
colaboradores utilizando más-
caras de proteção, bem como 
os consumidores, durante toda 
a estada no shopping”.

Ao todo, são 15 itens apre-
sentados pelos representantes 
de shoppings – regras gerais 

Shoppings centers pedem 
reabertura a partir do dia 11

Sergio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Empresários solicitaram a reabertura das lojas para o prefeito 

DULCE RODRIGUES DE SOUZA – Fa-
lecida no dia 26/04/2020 aos 77 anos de 
idade. Era solteira. Sepultamento ocorreu 
no dia 26/04/2020 às 11h, saindo do velório 
Ercília para o cemitério da Ressurreição.

ANTÔNIO GREGATI GARCIA – Falecido 
no dia 26/04/2020 aos 86 anos de idade. 
Era casado com Clarice Moreira Garcia, dei-
xando os fi lhos: Elisandra, Marcelo e Marcio. 
Sepultamento ocorreu no dia 27/04/2020 às 
17h, saindo do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

SIDNEI MARTINHO – Falecido no dia 
27/04/2020 aos 60 anos de idade. Era soltei-
ro. Sepultamento ocorre no dia 27/04/2020 
às 13h, saindo do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João Batista.

GESSINO MANOEL DA SILVA – Faleceu 
no dia 27/04/2020 aos 83 anos. Era casado 
com  Maria Garcia da Silva, deixando os 
fi lhos: João Manoel, Martinho Manoel, Luis 
Carlos, Enedina, Vanderlei Valdir, Edina 
e Sidney. Sepultamento ocorreu no dia 
27/04/2020 às 10h30 saindo do Velório 
Municipal de Fernandópolis para o Cemitério 
Municipal de Fernandópolis.

ALFREDO LOPEZ PEREZ – Faleceu no 
dia 27/04/2020 aos 89 anos de idade. Era 
divorciado de Leonete Costa, deixando os 
fi lhos: José, Ivete, Marcio, Ivonete, Rosana 
e Nilton. Sepultamento ocorreu no dia 
27/04/2020 às 16h30, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

JOSÉ MARIA PIOVAN – Falecido no dia 
27/04/2020 aos 90 anos de idade. Era viúvo 
de Maria Elena Rondon Borges, deixando os 
fi lhos: Idacir e Luiz. Sepultamento ocorreu 
no dia 27/04/2020 às 15h, saindo do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

Divulgação

Homem é detido após 
apedrejar Secretaria da 
Fazenda em Rio Preto

Na manhã desta segun-
da-feira, dia 27, W.O.M, 36 
anos, foi pego apedrejando 
a Secretaria da Fazenda de 
Rio Preto, na região central 
da cidade.

Em um vídeo divulgado 
na internet percebe-se que o 
homem aparece na rua Silva 
Jardim e após pegar as pedras 
atravessou a rua e arremessou 
nos vidros da sede da secre-
taria.

Ele foi detido e conduzido à 

Central de Flagrantes. O acu-
sado foi encaminhado para a 
carceragem da DIG/Deic, onde 
ficará à disposição da Justiça. 

Segundo a polícia, ele 
estava sob efeito de álcool. O 
agressor já tem histórico de 
desacato e outras ocorrências. 
Ele também já apedrejou lojas.

De acordo com os policiais, 
M. alegou que não era nada 
contra a secretaria, mas sim 
porque “estava chapado”. 

O indiciado por vandalis-
mo foi detido no dia do seu 
aniversário. 

ISabela MARTINS

DDM investiga a denúncia

Roubo acaba em tiroteio e 
suspeitos morrem em Olímpia

Na noite deste último do-
mingo, dia 26l, três suspeitos 
de roubarem defensivos agrí-
colas em uma propriedade 
rural de Olímpia morreram após 
confronto com a Polícia Militar.

Os suspeitos eram morado-
res de Severínia. Segundo as 
informações divulgadas pela po-
lícia, o trio invadiu uma fazenda 
no Jardim Laranjeiras saindo da 
propriedade rural. O veículo em 
que os acusados estavam foi 
interceptado por uma viatura da 
equipe da Força Tática de Bar-
retos, que fazia patrulhamento 
preventivo no local.

De acordo com a PM, os 
assaltantes foram os primeiros 

a atirar e os policiais revidaram. 
Há suspeita de que, no carro em 
que morreram os três homens, 
tivesse ainda um rapaz que fugiu 
durante a troca de tiros.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima na fazenda é o 
agricultor A.C.C.

Os mortos pela PM são 
Sebastião Donizetti Ferreira de 
Oliveira, 46, Adão Martins de 
Oliveira, 51, e Cléber Cristiano 
Costa, 47.

Os corpos dos suspeitos 
foram enviados para Instituto 
Médico Legal (IML) de Barretos. 
O laudo deve ficar pronto em 
30 dias. 

Os defensivos agrícolas rou-
bados foram devolvidos para o 
fazendeiro.

Isabela MARTINS

Trio morreu após troca de tiros com policiais de Barretos

Sincomércio quer que lojas possam colocar 
caixas de recebimento de carnês e faturas
O Sincomércio (Sindicato do 

Comércio Varejista de Rio Preto) 
aproveitou a reunião que parti-
cipou nesta segunda-feira (27) 
com outra entidade e represen-
tantes de shoppings para fazer 
um pedido ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) e aos técnicos da 
Prefeitura de Rio Preto.

Segundo Ricardo Arroyo, 
presidente do Sincomércio, 
muitas lojas querem poder ins-
talar caixas para recebimento 
de carnês ou faturas nas portas 
dos seus estabelecimentos, fato 
que estaria liberado em diversas 
cidades na região. 

Ele deu como exemplo duas 
lojas grandes de rede uma de-
las sendo a Tanger (13 filiais 
na região) e a outra as Lojas 
Pernambucanas (28 filiais na re-

gião) que montaram essa forma 
de recebimentos e apenas em 
Rio Preto haveria esta restrição.

Arroyo afirma que deve obter 
uma resposta da administração 
até esta terça-feira (28). “Nós 
estamos aguardando uma aná-
lise do doutor Vedroni (Adilson 
Vedroni, procurador geral do 
município), do secretário de Ne-
gócios (Jorge Souza, secretário 
de Desenvolvimento Econômico) 
e a da Vigilância”, salientou o 

Sergio SAMPAIO

NAS PORTAS

CONFRONTO

FOI DETIDO

Incidência de casos é menor, mas 
letalidade do Covid-19 é maior em RP

Rio Preto tem, hoje, 16 
casos do novo coronavírus para 
cada grupo de 100 mil habitan-
tes. A taxa de letalidade é de 
10,81%. O Brasil tem 28 casos 
para cada 100 mil pessoas, com 
6,86% de mortalidade. Em São 
Paulo, são 44 casos por 100 
mil moradores, com 8,33% de 
mortes.

Na avaliação do secretário 
de Saúde de Rio Preto, Aldenis 
Borim, a incidência menor de 
casos e a letalidade maior se 
explicam porque entre os pa-
cientes havia idosos.

Mais da metade dos rio-
-pretenses que contraíram o 
vírus têm até 50 anos. O grupo 
de profissionais de saúde é o 
mais afetado pela doença, até 
o momento.

“O Brasil é o 11º país do 

mundo, tanto em número de ca-
sos (54.403), quanto de mortes 
(3.704) por Covid-19. E isso é 
significativo”, destacou Borim.

O isolamento social tem 
ajudado a cidade a reduzir o nú-
mero de novos casos, segundo o 
secretário. Nos últimos 14 dias, 
o Brasil teve 62,94% confirma-
ções para a doença, contra 29% 
em Rio Preto.

Com a implantação do Pro-
jeto Sentinela e a ampliação da 
testagem, a Pasta confirmou 
que a cidade está com 82 
casos.

No total, são 1.125 casos 
notificados desde o início da 
pandemia, com 1.061 descar-
tados, 89 ainda em investigação 
e 1.648 com algum tipo de sín-
drome gripal. Os profissionais de 
saúde lideram a quantidade de 
casos positivos para Covid-19, 
com 39 registros.

Daniele JAMMAL

já vigentes para o resto do co-
mércio como uso de máscaras 
para clientes e funcionários e 
fornecimento e álcool em gel 
70%, distanciamento de 1,5 
metro por pessoa também 
fazem parte do documento, 
itens específicos como, por 
exemplo, a retirada de mo-
biliário dos corredores e o 
monitoramento constante para 
evitar aglomerações faz parte 
da proposta.

As propostas foram rece-
bidas e serão analisadas pela 
administração e pelo Comitê 
Gestor de Enfrentamento do 
Coronavírus da cidade. 

Em nota, a Prefeitura alerta 
que, neste momento, depende 
das determinações do governo 
do Estado para tomar novas 
medidas. 

Além do prefeito, parti-
ciparam da reunião o chefe 
de gabinete, Zeca Moreira, o 
procurador geral do município, 
Adilson Vedroni, e os secre-
tários Aldenis Borim (Saúde), 
Jorge de Souza (Desenvolvi-
mento Econômico), Angelo 
Bevilacqua (Fazenda) e Luís 
Roberto Thiesi (Administração).

Kelvin Kaiser, presidente da 
Acirp, intermediou a entrega 
do ofício e salientou que “En-
tendendo que estamos sob 
o regimento de um Decreto 
Estadual, mas já para que a 
Prefeitura avalie as sugestões 
dadas pelos representantes 
para que, assim que for libe-
rada a abertura gradual das 
demais atividades econômicas, 
os shoppings já estejam com a 
forma de atuação discutida e 
pronta para ser aplicada”. 

Praça de Alimentação – 
segundo Carrazone, somente 
os itens que dizem respeito às 
praças de alimentação, não 
houve um posicionamento por 
parte da Vigilância Sanitária da 
Prefeitura. 

presidente do sindicato.
O sindicalista alerta que 

mesmo nos casos autorizados 
as lojas não poderão deixar os 
clientes entrarem e terão que 
organizar as filas na frente dos 
estabelecimentos pare que os 
pagamentos sejam efetivados.   

Conforme Arroyo, as lojas 
vão cumprir o que determina o 
Ministério da Saúde no que diz 
respeito ao combate à prolifera-
ção do coronavírus (Covid-19).

Cláudio LAHOS

Ricardo Arroyo fez o pedido

O sindicalista alerta que mesmo nos casos 
autorizados as lojas não poderão deixar 

os clientes entrarem e terão que organizar 
as filas na frente das lojas para que os 

pagamentos sejam efetivados

Tecnólogo é morto a facadas 
e suspeito se entrega

A Polícia Civil de Votupo-
ranga investiga a morte do 
tecnólogo Jailson Alves, de 32 
anos, ocorrida na tarde deste 
domingo, na casa onde mora-
va, no Jardim das Carobeiras.

De acordo com a PM, ele 
foi encontrado por um irmão 
com um corte profundo no 
pescoço.

O óbito foi confirmado pelo 
Resgate. Horas depois do 
crime, o suspeito se entregou 
na Central de Flagrantes votu-
poranguense.

À polícia, o acusado alegou 
que matou a vítima para furtar 
uma motocicleta, bolsa e dois 

celulares.
O veículo foi localizado 

abandonado. O caso foi re-
gistrado inicialmente como 
latrocínio (roubo seguido de 
morte), mas outras motivações 
para o crime também estão 
sendo investigadas.

Daniele JAMMAL

LATROCÍNIODivulgação

Mulher apanha do 
companheiro na frente 
da filha de seis anos

 Uma criança, de seis anos, 
presenciou a briga entre seus 
pais, que terminou com a mãe 
espancada pelo companheiro. A 
violência doméstica aconteceu 
neste domingo, no Jardim Con-
gonhas, em Rio Preto.

Conforme o registro policial, 
o agressor, um ajudante geral, 
de 29 anos, é ciumento, nervoso 
e faz uso de bebidas alcóolicas 
e de cocaína.

A vítima, uma caixa, de 38 
anos, disse que vive em união 
estável com o suspeito há sete 
anos e que ele sempre a humi-
lhou, mas que essa foi a primeira 
vez que a agrediu fisicamente.

Ela contou à polícia que levou 
chutes, socos e empurrões, ten-
do sido jogada no chão e contra 
parede por diversas vezes.

A mulher relatou ainda que 
já foi ameaçada de morte em 
várias ocasiões pelo acusado e 
que após bater nela ele quebrou 
seu celular.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, durante a agressão, 
a filha do casal pedia chorando 
para que o pai parasse de bater 
na mãe.

A denúncia será investigada 
pela DDM (Delegacia de Defesa 
da Mulher) rio-pretense. O aju-
dante foi indiciado por violência 
doméstica, lesão corporal, ame-
aça, injúria e dano.

Daniele JAMMAL

Cláudio LAHOS
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Palavras ao vento. O vereador José Carlos Marinho fez um 
‘forfait’ sobre a sua retirada de cena, afirmando que não dispu-
taria mais a eleição para vereador, abrindo vaga para o seu filho 
Bruno. Mas, pelo andar da carruagem, vai mandar aos seus elei-
tores uma ‘missiva’ com o título ‘tudo volta jogo’, dando uma 
desculpa qualquer para concorrer novamente ao cargo. De duas 
uma: ou o ‘garoto’ viu que não dava, que não era seu propósito 
no momento, ou o pai viu que pelo Patriota, seu novo partido, a 
estrutura prometida o leva a acreditar em mais uma legislatura. 
Cuidados redobrados com a saúde, isolamento social, lojas 
fechadas, algumas tendo que se adaptar à realidade econômica, 
mas da mesma forma que vivemos um momento difícil para to-
dos, sabemos que esse tempo vai passar e que só juntos vamos 
superar essa crise. Por isso, não se entregue, vamos de mãos 
dadas cumprir mais este sacrifício. Anúncio classificado. Estou 
procurando emprego de caseiro. Já tenho 30 dias de experiência. 
Pausa nos impostos? Grupo de empresas como Folha de S. Paulo, 
Uol, Pag Seguro e Datafolha conseguiu no Tribunal de Justiça de 
São Paulo a suspensão da exigibilidade do ISS e do IPTU por 60 
dias. Fica o alerta ao prefeito Edinho Araújo e ao secretário 
da Fazenda, Ângelo Bevilacqua, para não serem surpreendidos 
com ações da mesma ordem, se é que a decisão será válida. 
Embora o ato implique aparente perda para o Fisco, o que se 
pretende são ganhos sociais mais efetivos, como manutenção 
dos empregos e movimentação da economia. Pedindo socorro. 
Sem poder realizar atividades profissionais para não quebrar 
a regra de isolamento social, os artistas de Rio Preto querem 
conversar com o prefeito Edinho Araújo para apresentarem uma 
sugestão de sobrevivência dos profissionais da cultura. Baile de 
Máscaras. Somos mesmo uma sociedade criativa, um país de 
gente fina! O mundo está ruindo, o vírus passeia pelas ruas da 
cidade propondo um ataque mortal, mas as sociedades A, B 
e C esquecem a foice afiada e saem de casa como se fossem 
a uma festa ostentando suas ‘Máscaras Fashions’. Algumas 
cravejadas de pérolas e lantejoulas coloridas. E o velório perdeu 
o seu tempo no espaço, saiu de moda. Já não existe mais o 
zumbido das vozes saudosas entoando orações. O ritual deu lugar 
ao Drive Thru ou Delivery, adotados também pelos Serviços de 
Luto.  Ponto e basta!

NÃO RECLAME DAS COISAS QUE DEUS TEM TIRADO DE SUA VIDA. TODO 
MESTRE DE OBRAS PRIMEIRO TIRA O ENTULHO, PARA DEPOIS COMEÇAR A 

CONSTRUÇÃO. Sorria beba muita água e seja feliz!
RICARDO (cantor Seu 

Moço) realiza a ‘Live Show’, 
no próximo sábado, dia 2, a 
partir das 13 horas, na Re-
cord TV, com renda rever-
tida para a Santa Casa de 
Rio Preto, e com a venda de 
pizzas da Mama Mia, para 
as famílias carentes. Bora 
assistir e ajudar.

NOSSA QUE LEGAL! O 
empresário Júlio Cesar Me-
negaz casou-se essa se-
mana com a elegante Dedé 
Madlum. Felicidades nessa 
sua nova etapa.

O JOVEM ADVOGADO 
Gustavo Casseb foi muito 
cumprimentado pelos ami-
gos e familiares, domingo, 
pela nova idade assumida, 
em isolamento social da 
pandemia Covid-19. Aquele 
abraço!

ANDRESSA SUÍTA, mo-
delo e esposa do cantor 
Gusttavo Lima, lança Bazar 
Solidário com mais de 500 
peças dela, e 250 mil pesso-
as se cadastram em poucas 
horas. 

LAZER. Condomínios 
terão de interditar áreas co-
muns de lazer como forma 
de prevenção da propaga-
ção do coronavírus. Não 
custa nada avisar!

LIVE PRA TODOS. É um 
tal de fazer LIVE com pales-
tras, reuniões empresariais, 
receitas de pratos deliciosos 
e econômicos, duplas serta-
nejas que não demora mui-
to, muita gente não vai mais 
querer sair de casa. 

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Vamos juntos #LutarContraACrise

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Vida social 2
Por outro lado, o Clube 
Monte Líbano, que há anos 
desfruta de boa saúde 
financeira, oferecendo 
eventos sociais de primeira 
grandeza, além de atividades 
esportivas, manutenção 
física do seu clube de campo 
e o cumprimento da folha de 
pagamento, não deve tomar 
nenhuma decisão precipitada 
para não se tornar inviável, 
perdendo seu padrão social 
e esportivo. Os sócios sabem 
disso. E a diretoria Nadim 
Cury também.

A colunista social Bárbara Lopes Caran casou-se 
no Cartório Civil, ontem, dia 27 de abril, com o 
empresário e dentista Tiago Azem Calil Júlio. O 
casamento religioso será no dia 9 de outubro de 

2020, no Félix Petrolli Buffet. Foto Arnaldo Mussi. 
Parabéns e felicidades!  

Vida Social 1
Associados dos clubes de 
Rio Preto estão só esperando 
a hora pra pedir descontos 
nas mensalidades, pelo 
menos até o final do ano. 
Se o Palestra e o Automóvel 
Clube já sofriam com a 
inadimplência provocada 
pela má administração de 
diretorias passadas, como 
abrir mão das mensalidades 
dos poucos sócios que ainda 
restam?

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)

Casados no Civil
O cirurgião dentista e empresário Tiago Azem Calil Júlio casou-se ontem, dia 27, com a 
colunista social Bárbara Lopes Caran, no Cartório Civil, com ‘juras de amor’, perante familiares 
e padrinhos. Após a cerimônia, a mãe da noiva, Mara Lopes, recebeu familiares para um 
maravilhoso almoço, em sua nova residência no Condomínio Dahma 3. A noiva é neta da 
colunista social Cida Caran.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2020
CONTRATO PRE/0080/20
CONTRATADA: CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Aquisição de medicamentos de ações judiciais– Item 28 - 
SMS – Prazo de vigência: 06 meses. Valor Total: R$698,400.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 707/2020
ATA Nº 0308/20
CONTRATADA: L.N.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA
OBJETO: Fornecimento de equipamentos de som para Unidades 
Escolares – Valor Unitário – Item 01 – R$495,00 – SME – Sueli 
Petronilia A. Costa – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2020
ATA Nº 0310/20
CONTRATADA: GAMA COM. DE MAQUINAS, FERRAGENS E 
FERRAMENTAS LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de ferramentas para equipe de limpeza e 
roçada – Valores Unitários – Item 03 – R$22,00; Item 04 – R$22,00; 
Item 12 – R$14,19; Item 15 – R$7,00; Item 24 – R$117,00 – SMEL 
– Cléa Márcia M. Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2020
ATA Nº 0311/20
CONTRATADA: EUROIMMUN BRASIL MEDICINA DIAGNOSTICA 
LTDA
OBJETO: Fornecimento de testes sorológicos de chikungunya – 
Valor Unitário – Item 01 – R$13,15 – SMS – Prazo de vigência: 12 
meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020
ATA Nº 0312/20
CONTRATADA: LUCIANA COELHO GOMES 35201367836
OBJETO: Fornecimento de material de embalagem – Valores Uni-
tários – Item 08 – R$0,91; Item 15 – R$20,18; Item 16 – R$15,99 – 
SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020
ATA Nº 0313/20
CONTRATADA: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS 
EIRELI
OBJETO: Fornecimento de material de embalagem – Valores Uni-
tários – Item 09 – R$62,00; Item 10 – R$28,00; Item 11 – R$40,00 
– SMS – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020
ATA Nº 0314/20
CONTRATADA: L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE 
TUBOS E CONEXÕES ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – Valores Unitários 
– Item 06 – R$0,39; Item 15 – R$4,75; Item 16 – R$1,80; Item 21 
– R$1,80; Item 26 – R$9,40; Item 33 – R$5,90; Item 34 – R$13,90; 
Item 36 – R$0,20; Item 37 – R$0,20 – SMEL – Cléa Márcia M. Ber-
nardelli – Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020
ATA Nº 0315/20
CONTRATADA: ELETROCLARA – COM. DE MAT. ELETRICOS 
LTDA ME
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – Valores Unitários 
– Item 07 – R$4,00; Item 11 – R$2,10; Item 12 – R$2,55; Item 17 – 
R$12,00; Item 35 – R$35,90 – SMEL – Cléa Márcia M. Bernardelli 
– Prazo de vigência: 12 meses.  
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2020
ATA Nº 0316/20
CONTRATADA: TUBOS E CONEXÕES AMARAL – COM. DE MAT. 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de materiais hidráulicos – Valores Unitários 
– Item 19 – R$2,59; Item 29 – R$4,02 – SMEL – Cléa Márcia M. 
Bernardelli – Prazo de vigência: 12 meses.  

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO

EXTRATO DE SESSÃO, DECISÃO DE RECURSO, ADJUDICA-
ÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 78/2020 – Processo Licitatório 
n.º 1875/2020 
Objeto: registro de preços para aquisição de ventiladores oscilante 
de parede para atendimento às unidades escolares, para aten-
dimento da Secretaria Municipal de Educação. Sessão pública 
realizada on-line com início dia 08/04/2020, sendo adjudicado 
o pregão à empresa declarada vencedora: TRON INDUSTRIAL 
REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA (item 1). O item 2 foi fra-
cassado. Houve manifestação de intenção de recurso pela empresa 
SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-
ELETRÔNICOS EIRELI EPP. Não houve apresentação de razões 
recursais e houve apresentação de contrarrazões. A pregoeira man-

teve a decisão prolatada na sessão. O processo foi encaminhado à 
autoridade superior que ratifi cou a decisão da pregoeira, negando 
provimento as intenções e ao recurso. – Mariana Correa Pedroso 
Fernandes- pregoeira.
Homologação: Ato contínuo, adjudico o item do pregão à empresa 
TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA (item 
1), conforme proposta declarada vencedora.  Por não vislumbrar 
qualquer ilegalidade, homologo o certame. Sueli Petronilia A Costa 
- Secretária Municipal de Educação. O inteiro teor encontra-se a 
disposição dos interessados no Portal de Compras e nos autos do 
processo.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 99/2020 – PROCESSO Nº 11.092/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cartucho e refi l para 
impressora em garantia. Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Fica redesignada a data de abertura da sessão, conforme segue: 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 12/05/2014, às 
08h30min e abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, 
no Portal de Compras. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
101/2020 – PROCESSO Nº 11.104/2020. 
Objeto: Registro de preços para aquisição de contraste radiológico 
não iônico para realização de tomografi a para o Complexo   Pró-
-Saúde – HDIA. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 
29/04/2020 às 10:00hs para continuidade dos trabalhos. Celia Can-
dida Faria - Pregoeira.
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 120/2020 – Processo Licitatório 
n.º 11344/2020 
Objeto: aquisição de materiais para confecção de estrutura guarda 
corpo gradil para o novo terminal urbano. Secretaria Municipal de 
Trânsito, Transportes e Segurança.
Houve um equívoco na  publicação do dia 24/04/2020 considerar 
conforme segue: Onde se Lê: “Pregão Eletrônico 180/2020”. O 
correto é: “Pregão Eletrônico 120/2020”.
RETIFICAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL E REDESIGNAÇÃO DE DATAS
Concorrência Pública nº 04/2020 - Processo nº 11.010/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA 
COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CALÇAMENTO 
E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (FASE IV) INTERLIGANDO AVENIDAS 
DE “LINHÃO”, REDE DE ALTA TENSÃO CPFL, CRIANDO UM 
ANEL VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS 
ANEXOS AO EDITAL – SEC. MUN. DE OBRAS. Valor total esti-
mado: R$ 12.278.525,66 – Prazo de Execução: 210 dias. Comuni-
camos aos interessados que realizaram a retirada do edital desta 
licitação, que foram identifi cados alguns equívocos aritméticos, 
os quais poderiam, por ventura, prejudicar o certame. Em razão 
disso os técnicos da Secretaria Municipal de Obras realizaram a 
retifi cação da planilha Resumo, da planilha Descritiva dos Serviços, 
do Cronograma Físico Financeiro e da planilha Zerada (não houve 
alterações no Memorial Descritivo da obra e nem nas quantidades 
das capacitações técnicas operacionais), salientando-se que estes 
documentos estão à disposição para retirada nesta Diretoria de 
Compras e Contratos localizada na Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º 
andar, Centro, São José do Rio Preto/SP. Em razão dessa correção 
o edital foi retifi cado. Para que não se alegue prejuízo à elaboração 
da proposta, fi ca redesignada a data da sessão de entrega dos en-
velopes e de abertura dos envelopes com a documentação de habi-
litação para o dia 03 de JUNHO de 2020, às 08:30 horas no mesmo 
local (Av. Alberto Andaló nº 3030, 2º andar do Paço Municipal)  e, 
a visita técnica obrigatória de que trata o subitem 5.4.4.3 do edital 
deverá ser agendada e realizada até o dia 29 de maio de 2020.  O 
edital retifi cado esta a disposição para consulta no site http://www.
riopreto.sp.gov.br/PublicaLicitacao/pages/portal/apresentacao.jsp  e 
fi ca, e desde já, fazendo parte integrante do processo, sendo válido 
para todos os efeitos legais o documento original encartado nos 
autos, a disposição dos interessados. Wanderley Ap. de Souza – 
Diretor de Compras e Contratos – Presidente da CML 

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

EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
Contrato nº 005/2019 do Pregão Presencial Nº 005/2019
PARTES CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIS-
MO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB. CONTRATADA: 
REIS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁ-
VEIS EIRELI - CNPJ/MF sob n.º 17.976.876/0001-70. OBJETO: O 
presente distrato tem por objeto a rescisão contratual feita por ato 
unilateral da administração do Contrato nº 005/2019 com fulcro no 
artigo 7º da Lei 10.520/2002, cumulada com os artigos 78, I ao V e 
inciso VII cc 79, I ambos da Lei 8666/93, combinado ainda com a 
clausula 6ª, item 6.2 – IV do contrato celebrado entre as partes.
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2020.

Rodrigo Ildebrando Juliano
Diretor Presidente

DECRETO Nº 18.594
DE 27 DE ABRIL DE 2020.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Joca 
Administração e Participações Ltda., objeto da matrícula nº 39.176 
do 1º 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, a fi m de ser adquirida 
mediante desapropriação amigável ou judicial, a área constituída de 
parte do imóvel de propriedade de Joca Administração e Participa-
ções Ltda., objeto da matrícula nº 39.176 do 1º O.R.I., necessária 
a abertura de via pública interligando a avenida marginal Jornalista 
Roberto Marinho à avenida General Ernesto Geisel do Parque São 
Miguel, conforme abaixo descrita:
“Um terreno urbano de formato irregular, com frente para a Rua 
Fernando Mertittier Pierre, que pelo seu lado direito dista 49,97 
metros do alinhamento predial da Avenida Prestes Maia, deste 
município e comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, dentro das 
seguintes medidas e confrontações: Tem início no ponto denomina-
do 1, localizado no alinhamento predial da Rua Fernando Mertittier 
Pierre junto à divisa com o imóvel de Matrícula nº54.690-1ºORI, e 
confrontando pela FRENTE com a RUA FERNANDO MERTITTIER 
PIERRE, onde segue do Ponto 1 ao Ponto 1-A, por uma linha reta 
com Azimute de 006º26’20” e distância de 14,43 metros; daí defl ete 
à direita e pelo seu LADO ESQUERDO, de quem da Rua Fernando 
Mertittier Pierre olha de frente para o imóvel, por uma linha quebra-
da em três dimensões, segue do Ponto 1-A ao Ponto 1-B por uma 
linha reta com Azimute de 082º29’52” e distância de 244,99 metros; 
daí defl ete à esquerda e segue do Ponto 1-B ao Ponto 4-A por uma 
linha reta com Azimute de 021º22’40” e distância de 76,86 metros; 
daí defl ete à direita e segue do Ponto 4-A ao Ponto 5 por uma linha 
reta com Azimute de 108º51’17” e distância de 15,01 metros, tendo 
confrontado do Ponto 1-A ao Ponto 4-A com a PARTE 01 – REMA-
NESCENTE DA MATRÍCULA nº39.176-1ºORI, e do Ponto 4-A ao 
Ponto 5 com o imóvel de Matrícula nº60.281-1ºORI, de propriedade 
de MÁRIO GONÇALVES FILHO e Outros; daí defl ete à direita e 
pelos FUNDOS, segue do Ponto 5 ao Ponto 6 por uma linha reta 
com Azimute de 201º22’40” e distância de 85,23 metros, confron-
tando com o imóvel de Matrícula nº102.016-1ºORI, de propriedade 
de VIAÇÃO SÃO RAPHAEL LTDA.; daí defl ete à direita e pelo seu 
LADO DIREITO de quem da Rua Fernando Mertittier Pierre olha de 
frente para o imóvel, segue do Ponto 6 ao Ponto 1, dos fundos para 
a frente, por uma linha reta com Azimute de 262º29’52” e distância 
de 257,87 metros, confrontando com o imóvel de Matrícula nº54.
690-1ºORI, de propriedade de ELVIS UMAR BUCHALLA; ponto 
inicial desta descrição, encerrando uma ÁREA SUPERFICIAL de 
4.717,41 m2 (Quatro mil, Setecentos e Dezessete metros quadra-
dos e Quarenta e Um decímetros quadrados).”
Parágrafo único.  A presente desapropriação é declarada de nature-
za urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1.941.
Art. 2º.  A desapropriação será por via amigável desde que os pro-
prietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e certidão 
negativa de débitos.
Art. 3º.  As despesas decorrentes com a execução do presente 
Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

DECRETO Nº 18.595
DE 27 DE ABRIL DE 2020.

Declara de utilidade pública parte do imóvel de propriedade de Elvis 
Umar Buchalla e s/m, objeto da matrícula nº 54.690 do 1º 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, a fi m de ser adquirida 
mediante desapropriação amigável ou judicial, a área constituída 
de parte do imóvel de propriedade de Elvis Umar Buchalla e S/M, 
objeto da matrícula nº 54.690 do 1º O.R.I., necessária a abertura 
de via pública interligando a avenida marginal Jornalista Roberto 
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Marinho à avenida General Ernesto Geisel do Parque São Miguel, 
conforme abaixo descrita:
“Uma área de 1.201,54 m2 de terras, de formato irregular,  PARTE 
A DESDOBRAR DA MATRÍCULA nº54.690 do 1º O.R.I. deste muni-
cípio e comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, dentro do seguinte 
roteiro: “Parte de um marco inicial situado na divisa da propriedade 
de Transtécnica Construções e Comércio Ltda. e de Felício F. de 
Oliveira, daí, sempre Rumo 56º20’SW na distância de 80,04 metros, 
confrontando-se com o imóvel da TRANSTÉCNICA CONSTRU-
ÇÕES E COMÉRCIO LTDA., daí defl ete à direita seguindo Rumo 
83º40’NW na distância de 15,00 metros, confrontando-se com a 
propriedade de BRITADORA SANTA CRUZ LTDA., daí defl ete à 
direita seguindo Rumo 56º20’ NE na distância de 80,14 metros, 
confrontando com a PARTE 01 - REMANESCENTE DESTA MATRÍ-
CULA, daí defl ete à direita seguindo Rumo 83º40’SE na distância 
de 15,00 metros, até o ponto inicial da partida, onde se confronta 
com FELÍCIO F. DE OLIVEIRA.”
Parágrafo único.  A presente desapropriação é declarada de nature-
za urgente, para os efeitos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 
21 de junho de 1.941.
Art. 2º.  A desapropriação será por via amigável desde que os pro-
prietários satisfaçam os seguintes requisitos:
a) Concordem com o preço do laudo de Avaliação;
b) Ofereçam títulos de domínio com fi liação quinzenária e certidão 
negativa de débitos.
Art. 3º.  As despesas decorrentes com a execução do presente 
Decreto correrão por conta de verbas próprias do orçamento.
Art. 4º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 27 de abril de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ISRAEL CESTARI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xa-
ção na mesma data e local de costume e pela Imprensa local.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/SEMAS

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, 
em regime de mútua cooperação para a consecução de fi nalidade 
de interesse público e recíproco, mediante a execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional para pessoas com defi ciência em Resi-
dência 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 
residentes, promovendo o acesso à rede de qualifi cação e requalifi -
cação profi ssional com vistas à inclusão produtiva, dentre outras.
Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril de 2.020, às 10:00 horas, 
na sala de reunião – térreo da Secretaria de Assistência Social – 
SEMAS, situada na Rua João Teixeira nº 260 – Santa Cruz, reuni-
ram-se a Comissão de Seleção do Chamamento Público, constitu-
ída pelos membros Janaina Darli Duarte Simão,  Leonara Ribeiro 
Fontes e Maria Cristina Romanelli, a fi m de ser realizada a Sessão 
Pública do Chamamento Público nº 001/2020/SEMAS. Aberta a 
sessão, estavam presentes Luciana Aparecida Albieri Andrade e 
Sônia Maria Rodrigues.
Registro da Sessão: em ato contínuo foi aberto o envelope con-
tendo a documentação de acordo com o disposto no item 7.3.1 do 
Edital. Os membros da Comissão de Seleção examinaram a docu-
mentação da organização e constataram que a proposta atende os 
requisitos constantes do Edital de Chamamento Público. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 
cuja ata será assinada pelos membros presentes da Comissão de 
Seleção.
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2.020.

___________________________________________
JANAINA DARLI DUARTE SIMÃO
 Comissão de Seleção
______________________________
LEONARA RIBEIRO FONTES
 Comissão de Seleção
______________________________
MARIA CRISTINA ROMANELLI
 Comissão de Seleção

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020/SEMAS

Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, 
em regime de mútua cooperação para a consecução de fi nalidade 
de interesse público e recíproco, mediante a execução do Serviço 
de Acolhimento Institucional na modalidade de Abrigo para popu-
lação adulta e famílias em situação de rua, que tem por objetivo 
acolher e garantir proteção integral às pessoas em situação de 
rua, com equipe especializada para atender e receber usuários a 
qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo de caso para 
encaminhamentos necessários, garantindo a proteção integral e 
condições para acesso a oportunidades e Serviços, contribuindo 
para a reinserção social, dentre outras.
Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril de 2.020, às 9:00 horas, 
na sala de reunião – térreo da Secretaria de Assistência Social 
– SEMAS, situada na Rua João Teixeira nº 260 – Santa Cruz, 
reuniram-se a Comissão de Seleção do Chamamento Público, 
constituída pelos membros Luzia Aparecida Alves Cantos Cintra, 
Maria Cristina Romanelli e Vanessa Gimenez Ferreira, a fi m de ser 
realizada a Sessão Pública do Chamamento Público nº 002/2020/
SEMAS. Aberta a sessão, estavam presentes Luciana Aparecida 
Albieri Andrade e Sônia Maria Rodrigues.

Registro da Sessão: em ato contínuo foi aberto o envelope con-
tendo a documentação de acordo com o disposto no item 7.3.1 do 
Edital. Os membros da Comissão de Seleção examinaram a docu-
mentação da organização e constataram que a proposta atende os 
requisitos constantes do Edital de Chamamento Público. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão 
cuja ata será assinada pelos membros presentes da Comissão de 
Seleção.
São José do Rio Preto, 27 de abril de 2.020.
____________________________________________
LUZIA APARECIDA ALVES CANTOS CINTRA
 Comissão de Seleção
______________________________
MARIA CRISTINA ROMANELLI
 Comissão de Seleção
______________________________
VANESSA GIMENEZ FERREIRA
 Comissão de Seleção

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CONVITE

LDO 2021
PROGRAMA DE METAS
Convidamos a população para assistir a transmissão da AUDIÊN-
CIA PÚBLICA a ser realizada no dia 28 de abril de 2020, pela TV 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto conforme abaixo:
1. Apresentação da Proposta da LDO - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2021, em atendimento ao artigo 
48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
2. Apresentação da Execução do Programa de Metas, em 
atendimento ao artigo 64-A, § 6º, Emenda a Lei Orgânica do Muni-
cípio Nº 39.

ISRAEL CESTARI JÚNIOR
Secretário Municipal de Planejamento 

Secretaria Municipal de Obras
Notifi cação 5615/2020 

                  Fica notifi cada, Luana Domingues de Campos, compro-
missária do imóvel sito à Rua Elginio Rodrigues Caldas,  quadra 
07, lote 09, Loteamento Residencial Ary Attab, que em virtude de 
ter sido enviado a Notifi cação de Embargo  nº 5615, datada em 
08/04/2020, assinada pelo fi scal  Moisés Augusto de Lima Aziz, 
tratando de falta de alvará para muro de arrimo, em desacordo com 
a lei de zoneamento em vigor e/ou projeto aprovado, em desacordo 
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 81006924 8 BR acusando "mudou-se”.
                   Fica a presente obra a partir da publicação desta, em-
bargada e sujeita as penalidades previstas nas citadas leis. Caso a 
construção não seja paralisada de imediato e providenciada no pra-
zo de 15 (quinze) dias a eliminação da irregularidade que originou o 
presente EMBARGO, será aplicada a multa no valor de R$ 602,40 
(seiscentos e dois reais e quarenta centavos) e medidas judiciais 
cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 27 de abril, 2020.
Moisés Augusto de Lima Aziz 
Agente Fiscal de Posturas  - Obras

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

ENCERRAMENTO DE CADASTRO MOBILIÁRIO MUNICIPAL POR OFÍCIO 
 

CADASTRO MOBILIÁRIO ENCERRADO DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 178/2003. O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPATEMPO A EXISTÊNCIA DE 
DÉBITOS REMANESCENTES, APURADOS EM DATA ANTERIOR A DO CANCELAMENTO DEFERIDO. 

NOME IM PROTOCOLO 

1. HELENA CORPA MENDONÇA DOS SANTOS CORREA 
41093611847 3536960 2020-109618 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 27 DE ABRIL DE 2020. 
   

  MARCO AURÉLIO BELENTANI DE CARVALHO 
Chefe Interino do Departamento de Tributos Mobiliários 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
1° TRIMESTRE DE 2020

Arrecadação
até o Período

Proprios 174.227.477,42 Valor % Valor % Valor %
Transferências da União 19.770.473,52 EDUCAÇÃO INFANTIL 39.015.885,15 11,15% 10.300.801,53 2,95% 8.674.159,49 2,48%
Transferencias do Estado 155.763.691,78 ENSINO FUNDAMENTAL 54.596.946,31 15,61% 22.153.651,53 6,33% 19.858.147,94 5,68%
Total 349.761.642,72 RETENÇÕES AO FUNDEB 35.106.832,88 10,04% 35.106.832,88 10,04% 35.106.832,88 10,04%
Retenções ao FUNDEB 35.106.832,88 TOTAL 128.719.664,34 36,80% 67.561.285,94 19,32% 63.639.140,31 18,20%
Receitas Líquidas 314.654.809,84

TOTAL 25% 87.440.410,68

Receitas de Transferências 56.687.660,70
Receitas de Aplic. Financeiras 9.036,58
Total 56.696.697,28 Valor % Valor % Valor %

OUTRAS 5.112.601,63 9,02% 5.112.601,63 9,02% 5.097.051,14 8,99%
MAGISTÉRIO 41.696.280,64 73,54% 41.525.913,05 73,24% 41.141.456,69 72,56%

TOTAL 56.696.697,28 TOTAL 46.808.882,27 82,56% 46.638.514,68 82,26% 46.238.507,83 81,55%
MAGISTÉRIO (60%) 34.018.018,37

Transf. Federais (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 8.395.556,46
Convênios Federais e Estaduais 0,00
Receitas Aplic.Financeiras (QESE, PDE, PNAE, PNATE) 22.398,77 Valor Valor Valor
Total 8.417.955,23 TOTAL 16.886.782,08 6.597.663,18 5.234.866,76

RECEITAS DO FUNDEB DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM EDUCAÇÃO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
(até o Período) (até o Período) (até o Período)

(até o Período) (até o Período) (até o Período)

RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS DESPESAS LÍQUIDAS COM RECURSOS ADICIONAIS AO ENSINO
Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga
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Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ERRATA – Por um erro de programação, o edital abaixo deixou de 
ser publicado no dia 26 de abril de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL. O município de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
032/2020, objeto do Processo Licitatório nº 035/2020. TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a contratação de 
empresa para prestação de serviços de análise de água dos Poços Artesianos, Estação de Tratamento de Esgoto e do Rio Ribeirão Claro do município 
de Guapiaçu/SP, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 13 de maio de 2020, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal. EDITAL DISPONÍVEL: A partir de 28/04/2020, 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: 27/04/2020. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:

1. JOSÉ CARLOS COLANIGO e APARECIDA DE FÁTIMA 
PAVANI, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO COLANIGO e de DIRCE 
DOS SANTOS COLANIGO e ELA fi lha de GERMANO PAVANI e de 
BELARMINA DE OLIVEIRA PAVANI;

2. JULIO CÉSAR PEREIRA VELOSO e MONIQUE DOS 
SANTOS BATISTA, sendo ELE fi lho de ANTONIO LUIZ VELOSO e 
de CÉLIA REGINA PEREIRA VELOSO e ELA fi lha de FRANCISCO 
BATISTA FILHO e de JANETE DOS SANTOS;

3. ANA FLÁVIA GARCIA e MAYARA BISPO REZENDE DA 
SILVA, sendo ANA fi lha de MARLETE GARCIA e MAYARA fi lha de 
SERGIO REZENDE DA SILVA e de ELIANE SOUZA BISPO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 25/04/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:

1. LUIZ ZARA e MARLENE FIGUEIRA, sendo ELE fi lho 
de JOSÉ ZARA e de ANTONIA GALANE e ELA residente no 1º 
subdistrito desta cidade, fi lha de ANTONIO FIGUEIRA FILHO e de 
LUCINDA BATISTA FIGUEIRA;

2. RODRIGO MORAIS LOPES e KARINA DA SILVA CAR-
VALHO, sendo ELE fi lho de ELPIDIO LOPES JUNIOR e de CELIA 

REGINA MORAIS MARQUES e ELA fi lha de MARCILIO LOPES DE 
CARVALHO e de CARMEN DA SILVA CARVALHO;

3. PAULO RICARDO GAMA PINHEIRO e BRENDA DE 
SOUZA LUCENA, sendo ELE fi lho de VALDECI PINHEIRO e de 
EUNICE BATISTA GAMA e ELA residente no 2º subdistrito desta 
cidade, fi lha de ELIAZAR LUCENA DOS SANTOS e de LEONICE 
PERPÉTUA DOS SANTOS SOUZA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 27/04/2020.

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GUSTAVO ALVES RECCO e CAROLYNE CADAMURO FERREI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de junho de 1994, fi lho 
de PAULO SÉRGIO LEAL RECCO e de LUCIANA REGINA ALVES 
RECCO. Ela, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de setembro de 
1997, fi lha de EDVALDO FERREIRA JUNIOR e de IZILDA CASSIA 
CADAMURO FERREIRA. 

WELLINGTON MARTINS e RAFAELA GOMES SILVEIRA FER-
REIRA ALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público 
municipal, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 07 de julho de 1977, fi lho de ANTONIO MARTINS e de TEREZI-
NHA ABADIA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, tosadora, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 07 de setembro de 
1982, fi lha de BENEDICTO GERALDO FERREIRA ALVES e de 
SELUZIA GOMES FERREIRA ALVES. 

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e PATRÍCIA KELI 
MIGUEL. Ele, de nacionalidade brasileira, programador de pcp, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de maio de 
1991, fi lho de ANTERO PEREIRA DA SILVA e de MARIA APARECI-
DA FRANCO PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de março 
de 1993, fi lha de CLAUDIO APARECIDO MIGUEL e de LEUZA 
MARIA BORDINHÃO MIGUEL. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi -
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 27 de Abril de 2020.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP 

 
EXTRATO DE ADITIVO – PROCESSO Nº 19/2020 – ADITIVO CONTRATUAL Nº 
09/2020 – CONTRATO Nº 04/2020. 
CONTRATADA: SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - ME. 
OBJETO: Alteração do valor do item 03 – álcool gel, do contrato nº 04/2020. 
Valor do aditivo: R$ 500,40 (quinhentos reais e quarenta centavos). Vigência do 
aditivo: 24 de abril de 2020 a 09 de abril de 2021. Data da assinatura: 24 de abril de 
2020. Recursos orçamentários nº 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: art. 
65, II - d, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 27 de abril de 2020. Ver. Paulo 
Roberto Ambrósio – Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto–SP. 
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Editais de
BALANÇO

Diretoria: Salim Furukawa Godoi - Diretor Superintendente

Aos diretores e conselheiros da Ilha Bela Companhia Securitiza-
dora de Créditos Financeiros - São José do Rio Preto - SP. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações contábeis da Ilha Bela Compa-
nhia Securitizadora de Créditos Financeiros (“Companhia”), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangen-
tes, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas ex-
plicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e fi nanceira da Ilha Bela Companhia Securitizadora de 
Créditos Financeiros em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de 
suas operações e os fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nesta data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a se-
guir, intitulada ‘’Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis’’. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssio-

Balanços patrimoniais/ATIVO Nota Explicativa 2019 2018
Circulante  8.272 6.482
Caixa e equivalentes de caixa  4 7
Aplicações Financeiras 4 4.414 2.318
Contas a receber 5 1.816 1.764
Bens destinados a venda 6 578 1.621
Direitos creditórios 7 1.419 550
Impostos a compensar  31 4
Dividendos a receber  7 7
Depósito judicial  - 208
Demais contas a receber  3 3
Não circulante  4.420 8.983
Contas a receber 5 304 4.093
Direitos creditórios 7 1.334 2.114
Participações em outras empresas 8 2.782 2.776
Total do ativo  12.692 15.465
Passivo e patrimônio líquido Nota Explicativa 2019 2018
Circulante  1.371 2.300
Impostos e contribuições a recolher  26 319
Valores a repassar 9 1.310 1.956
Adiantamentos de clientes  22 22
Demais contas a pagar  13 3
Não circulante  774 1.827
Valores a repassar 9 - 901
Provisões contingenciais 10 774 926
Patrimônio líquido  10.547 11.338
Capital social 11 6.339 6.339
Reserva de lucros  4.208 4.999
Total do passivo e patrimônio líquido  12.692 15.465

Demonstrações dos resultados em 31.12.2019 e 2018
Despesas operacionais Nota Explicativa 2019 2018
Despesas administrativas 12 (1.146) (2.290)
Resultado fi nanceiro 13 219 606
Resultado de equivalência patrimonial 8 6 (118)
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas 14 130 3.941
Resultado operacional antes da 
 tributação sobre lucro  (791) 2.139
Imposto de renda 15 - (772)
Contribuição Social 15 - (286)
Resultado líquido do exercício  (791) 1.081
Quantidade de ações  6.338.645 6.338.645
Resultado líquido por lote de mil ações - R$  (0,125) 0,171

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Resultado do exercício (791) 1.081
Resultado de equivalência patrimonial - MEP (6) 118
 (797) 1.199
Aumento (redução) em ativos operacionais 2.776 (2.543)
Aplicações Financeiras (2.096) (739)
Contas a receber 3.737 (441)
Bens destinados a venda 1.043 (1.621)
Direitos Creditórios (89) 168
Impostos a compensar (27) 40
Depósitos judiciais 208 48
Demais contas a receber - 2
Aumento (redução) dos passivos operacionais (1.982) 1.348
Impostos e contribuições a recolher (293) 306
Valores a repassar (1.547) 95
Adiantamentos de clientes - 22
Provisões contingenciais (152) 926
Demais contas a pagar 10 (1)
Caixa líquido das atividades operacionais (3) 4
Aumento/Diminuição líquido 
 de caixa e equivalentes de caixa (3) 4
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 7 3
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 4 7
Variação das contas caixa/bancos 
 e equivalentes de caixa (3) 4

 Reservas de Lucros
 Capital Reserva Reserva Prejuízos
 social legal estatutária acumulados Total
Em 31.12.2017 6.339 712 3.469 (263) 10.257
Resultado do exercício - - - 1.081 1.081
Destinação dos 
 lucros do exercício - 56 1.025 (1.081) -
Em 31.12.2018 6.339 768 4.494 (263) 11.338
Resultado do exercício - - - (791) (791)
Em 31.12.2019 6.339 768 4.494 (1.054) 10.547

são reconhecidas somente após recebimento integral do valor pago pelo 
crédito. b) Caixa e equivalentes: Para fi ns da demonstração dos fl uxos 
de caixa, incluem, quando aplicável, caixa e conta-correntes em bancos. c) 
Aplicações fi nanceiras: Registrada ao custo de aquisição, acrescido 
dos rendimentos incorridos até a data do balanço e quando, aplicável, de-
duzido de provisão para desvalorização a valor de mercado. d) Títulos e 
valores mobiliários: Foram estabelecidos critérios de avaliação e classi-
fi cação contábil de títulos e valores mobiliários, introduzindo o conceito de 
marcação pelo valor de mercado e de classifi cação de acordo com a inten-
ção da administração em operar com determinados títulos e valores mobi-
liários. De acordo com esses critérios, os títulos e valores mobiliários são 
classifi cados e avaliados conforme abaixo: • Títulos para negociação; • Tí-
tulos disponíveis para venda; • Títulos mantidos até o vencimento. Os títu-
los do Banco Rodobens S.A são classifi cados como negociação e avalia-
dos, na data do balanço pelo seu valor de mercado. Os ajustes ao valor de 
mercados e títulos classifi cados para negociação são contabilizados em 
contrapartida à adequada conta de receita e despesa, na demonstração do 
resultado. e) Direitos creditórios: Os direitos creditórios estão apresen-
tados por seus valores efetivamente pagos. Eventuais variações são conta-
bilizadas como receita no momento em que os créditos são efetivamente 
recebidos. f) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provi-
são é constituída com base no julgamento da administração, levando em 
consideração a análise dos devedores, o atraso no pagamento, o histórico 
de perdas e a recuperação de créditos. g) Imposto de renda e contribui-
ção social: A provisão e os créditos tributários de imposto de renda foram 
calculados à alíquota de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro 
tributável e a contribuição social de 9%. h) Demais ativos e passivos: 
Registrados pelo regime de competência, inclusive, quando aplicável, atua-
lizados até a data do balanço. i) Segregação do circulante e longo 
prazo: Os valores realizáveis e exigíveis com os prazos inferiores há 360 
dias são classifi cados no circulante e aqueles com prazos superiores, no 
longo prazo. j) Provisões: As provisões são constituídas como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja re-
querido para saldar a obrigação no futuro. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. k) Ajuste a 
valor presente de ativos e passivos: Quando aplicável, os ativos e pas-
sivos circulantes e não circulantes são ajustados pelo valor presente, le-
vando-se em consideração os fl uxos de caixa contratuais e a taxa de juros 
explícita e, em certos casos, implícita dos respectivos ativos e passivos, e 
se relevantes, esses juros são realocados nas linhas de despesas e recei-
tas fi nanceiras no resultado. l) Ativos e passivos contingentes: O reco-
nhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e pas-
sivas e obrigações legais são os seguintes: os ativos contingentes não são 
reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração da Compa-
nhia possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou de-
cisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. Os ati-
vos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota ex-
plicativa quando aplicável. Já os passivos contingentes são reconhecidos 
contabilmente e divulgados levando em conta a opinião dos assessores ju-
rídicos da Companhia, a natureza das ações, a similaridade com processos 
anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras 
análises da Administração, sempre que as perdas forem avaliadas como 
prováveis, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das 

obrigações, e quando os montantes envolvidos possam ser mensurados 
com sufi ciente segurança. Os passivos contingentes avaliados como per-
das possíveis são divulgados em notas explicativas às demonstrações con-
tábeis. Os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não re-
querem provisão e nem divulgação em nota explicativa. As obrigações le-
gais são sempre consideradas como exigíveis, independentemente de 
questionamentos. 4. Aplicações Financeiras: Estão representadas por 
aplicações em Certifi cados de Depósito Bancário (CDBs), com vencimento 
até dezembro de 2023, avaliadas pelo custo de aquisição acrescidos dos 
rendimentos incorridos até a data do balanço e, quando aplicável, deduzi-
do de provisão para desvalorização a valor de mercado.
5. Contas a Receber 2019 2018
MRV Engenharia e Participações S.A. 1.416 3.898
Transurc Associação Empresas Transporte 
 Coletivo Urbano de Campinas 400 1.600
Outros valores a receber 304 359
 2.120 5.857
Circulante 1.816 1.764
Não Circulante 304 4.093
6. Bens Destinados a Venda: Saldo composto pelo valor de imóveis des-
tinados a venda, originários da recuperação de créditos obtidos anterior-
mente junto ao Itaú Unibanco S.A.
7. Direitos Creditórios 2019 2018
Direitos creditórios 3.253 3.150
(-) Provisão Créditos de Liquidação Duvidosos (500) (486)
 2.753 2.664
Circulante 1.419 550
Não Circulante 1.334 2.114
Composição da carteira: Referem-se a operações celebradas com di-
versas instituições fi nanceiras no país, através de contratos de aquisição 
de direitos creditórios oriundos de empréstimos e fi nanciamentos. Provi-
são para créditos de liquidações duvidosas: A recuperação de crédi-
tos baixados para prejuízo é reconhecida como “Receita com operação de 
crédito” somente quando os recursos são efetivamente recebidos. 8. In-
vestimentos: Avaliados pelo método de equivalência patrimonial e ao 
custo, e deduzidos de provisão para fazer face às eventuais perdas, quan-
do aplicável.
   Resultado da
  Investimento participação e
  da da equivalência
 Participação controladora patrimonial
Rodobens Negócios 2019 2018 2019 2018 2019 2018
 Imobiliários S.A. 0,4512% 0,4512% 2.782 2.776 6 (118)
Total dos investimentos   2.782 2.776 6 (118)
9. Valores a Repassar: Saldo a repassar ao Itaú Unibanco S.A. referente 
a parte dos recebimentos do saldo de “Contas a Receber” constante na 
nota explicativa 5, em conformidade com instrumentos fi rmados entre as 
partes.
 2019 2018
Itaú Unibanco S.A. 1.310 2.857
 1.310 2.857
Circulante 1.310 1.956
Não Circulante - 901
10. Provisões Contingenciais: A Companhia é parte envolvida em ações 
judiciais cíveis. Com base na opinião dos consultores jurídicos, parte des-
tas ações em curso apresentam status de provável perda em 31 de dezem-
bro de 2019 no montante de R$ 774 (2018 - R$ 926). Os processos julgados 
como de possível perda pelos consultores jurídicos totalizam R$ 3.008 
(2018 - R$ 785). 11. Patrimônio Líquido: O capital social subscrito e inte-
gralizado é de R$ 6.339, dividido em 6.338.645 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31.12.2019 e 2018Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos resultados abrangentes 2019 2018
Resultado líquido do exercício (791) 1.081
Resultado abrangente total do exercício (791) 1.081

Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ nº 07.385.848/0001-25

nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da ad-
ministração pelas demonstrações contábeis: A administração 
é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos contro-
les internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração preten-
da liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de-
monstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estejam livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 

opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não 
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser de-
correntes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da au-
ditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos 
ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi ca-
mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi -
ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas in-
tencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria afi m de planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expres-

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

12. Despesas Administrativas 2019 2018
Serviços de terceiros 732 275
Despesas tributárias 149 452
Despesas judiciais e cartorárias 386 582
Provisões (reversões de provisões) contingenciais (152) 926
Outras despesas administrativas 31 55
 1.146 2.290
13. Resultado Financeiro 2019 2018
Receita Financeira
Receita de aplicação fi nanceira 181 86
Juros recebidos 1 -
Variação monetária ativa 81 520
Receita Financeira 263 606
Despesa Financeira
Juros/Comissões/Despesas bancárias (2) -
Juros/Comissões/Despesas bancárias (42) -
Despesa Financeira (44) -
Resultado fi nanceiro 219 606
14. Outras Receitas/Despesas Operacionais, Líquidas 2019 2018
Lucros com créditos adquiridos 550 4.027
Resultado da venda de imóveis (420) (86)
 130 3.941
15. IR e CS: Reconciliação da despesa do imposto de renda e da con-
tribuição social: A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de 
contribuição social está demonstrada a seguir:  2019  2018
 IR CS IR CS
Lucro (prejuízo) antes dos tributos (791) (791) 2.189 2.189
( + ) Adições - - 68 68
( - ) Compensações - - - -
Base de apuração (791) (791) 2.257 2.257
Alíquota máxima 25% 9% 25% 9%
 - - 564 203
Tributos sobre adições/exclusões permanentes - - 208 83
Tributos no resultado do exercício - - 772 286
16. Instrumentos Financeiros: A Companhia não contrata operações en-
volvendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fi ns de especulação. 
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possui qualquer operação 
com derivativos. 17. Seguros: A companhia não adota a política de contra-
tar seguros de diversas modalidades. 18. Benefícios a Empregados e 
Diretores: A Companhia não mantém planos de previdência privada ou 
qualquer plano de aposentadoria para seus funcionários e dirigentes, as-
sim como quaisquer benefícios pós-emprego ou ainda política de participa-
ção nos lucros e resultados. 19. Eventos Subsequentes: A administração 
considerou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das de-
monstrações e a data da sua autorização para conclusão, não havendo 
eventos que requeiram ajustes em suas demonstrações contábeis.

sarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerte-
za relevante em relação a eventos ou condições que possam levan-
tar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza rele-
vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir 
modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de au-
ditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcan-
ce planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas 
de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos 
controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos. Presi-
dente Prudente, 12 de março de 2020. Approach Auditores Inde-
pendentes S/S - CRC 2SP023119/O-0 - Leandro Antonio Marini 
Pires - Sócio - Diretor - Contador CRC 1SP185232/O-3

Demonstrações contábeis - Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em milhares de reais

Notas explicativas
1. Contexto Operacional: A Ilha Bela Companhia Securitizadora de Cré-
ditos Financeiros tem como objeto social a aquisição de créditos oriundos 
de operações de empréstimos, de fi nanciamentos e de arrendamento mer-
cantil contratados por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de in-
vestimentos, sociedade de crédito, fi nanciamento e investimentos, socie-
dades de créditos imobiliários, sociedades de arrendamento mercantil e 
companhias hipotecárias. 2. Apresentação das Demonstrações Con-
tábeis: As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Adminis-
tração da Companhia e foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, considerando os pronunciamentos, orientações e 
as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar 
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
As demonstrações contábeis da Companhia incluem, portanto, estimativas 
referentes à provisão para operações de crédito, provisões necessárias 
para passivos contingentes, entre outros. Os resultados reais podem apre-
sentar variação às estimativas utilizadas, devido às imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Administração da Companhia monito-
ra e revisa as estimativas e suas premissas pelo menos anualmente. 3. Re-
sumo das Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições con-
tidas na Lei das Sociedades por Ações, Resoluções do Conselho Monetá-
rio Nacional e Normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis à Compa-
nhia. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da 
Companhia compreendem as demonstrações contábeis preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societá-
ria brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O 
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Companhia adotou as mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil 
introduzidas pelos pronunciamentos técnicos CPC. O resumo das principais 
políticas contábeis adotadas pela Companhia é como segue: a) Apuração 
do resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de 
competência, sendo que as receitas com operações de créditos adquiridas 

Thiago Tagliaferro Lopes - Diretor Wilian Takahashi Baldan - Técnico CRC-SP-1SP 242.715/O-4

Notas Explicativas: 1.Contexto Operacional: As operações da empresa 
consistem em Holding de instituições não fi nanceiras, constituída em 
03.03.2016, não tendo praticado essa atividade até a presente data. 2.Re-
sumo das principais práticas contábeis: a) As demonstrações fi nancei-
ras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, incluindo os CPCs. b) As receitas e despesas são 
contabilizadas pelo regime de competência. d) Quando aplicável o imposto 
de renda é calculado pelo Lucro Real à alíquota de 15% mais adicional de 
10% sobre o lucro que ultrapassar R$ 240.000, a contribuição social à alí-
quota de 9% sobre o lucro tributável. 3.Imobilizado: O imobilizado é com-

WVJP HOLDING S.A
CNPJ 24.303.425/0001-38

Relatório da Diretoria - Demonstrações Financeiras - Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em reais Demonstração do fl uxo de caixa - Método Indireto  2019 2018

Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2019 e 2018, acompanhada das notas 
explicativas. Colocamos-nos à disposição de V.Sas. Para quaisquer esclarecimentos. São José do Rio Preto, SP, 30 de Março de 2020. A Diretoria
Balanço patrimonial 2019 2018
Ativo 1.583.312 1.581.398
Circulante 2.290 376
Caixa e equivalente caixa 2.290 376
Não Circulane 1.581.022 1.581.022
Imobilizado 1.581.022 1.581.022
Passivo 1.583.312 1.581.398
Circulante 1.799 600
Fornecedores 600 600
Obrigações sociais e fi scais 1.199 -
Patrimonio Líquido 1.581.513 1.580.798
Capital Social 2.269.195 1.969.195
(-) Capital à integralizar (283.293) (188.293)
Prejuízos acumulados (404.389) (200.104)
Demonstração do resultado do exercício 2019 2018
Despesas administrativas (203.558) (14.688)
Despesas fi nanceiras (727) (620)
Resultado antes dos impostos (204.285) (15.308)
Prejuízo do Exercício (204.285) (15.308)

 Capital Social Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31.12.2017 1.761.802 (184.796) 1.577.006
(-) Integralização de capital 19.100 - 19.100
(-) Prejuízo do exercício - (15.308) (15.308)
Saldo em 31.12.2018 1.780.902 (200.104) 1.580.798
(-) Integralização de capital 205.000 - 205.000
(-) Prejuízo do exercício - (204.285) (204.285)
Saldo em 31.12.2019 1.985.902 (404.389) 1.581.513

Das Atividades Operacionais (203.086) (15.308)
Prejuízo do exercício (204.285) (15.308)
Aumento(redução) dos passivos operacionais 1.199 -
Das Atividades de Financiamento 205.000 15.500
Integralização de capital 205.000 19.100
Empréstimos de sócios - (3.600)
Aumento(redução) de caixa e equivalentes 1.914 192
No início do exercício 376 184
No fi nal do exercício 2.290 376
Variação de caixa e equivalente de caixa 1.914 192

Waldemar Verdi Junior - Presidente         Giuliano Finimundi Verdi - Diretor
Marcella Finimundi Verdi Zago - Diretor

Wilian Takahashi Baldan - Técnico Contabilidade CRC 1SP 242.715/O-4

posto por veículos de uso próprio, objeto de integralização de Capital Social
pelos sócios. 4.Despesas Administrativas: Compoem-se principalmente
de despesas com Serviços Profi ssionais de Pessoas Jurídicas num valor de 
R$ 197.978 em 2019. 5.Capital Social: O Capital social é de R$
2.269.195,00 composto de 501.300 ações ordinárias sem valor nominal.


