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Empresa responsável pela obra desmontou o setor de bilhetagem e começou a reforma do piso superior

Arquivo DHOJE

'Bezinha' pode 
voltar em 

outubro sem 
rebaixamento, 
anuncia FPF

Antigo terminal 
começa a ser 

reformado e obra 
deve ficar pronta 

em outubro 
Após a conclusão da obra, 

o terminal será utilizado pelas 
linhas suburbanas – ônibus 
circulares que ligam Rio Preto a 
municípios que ficam a até 50 
quilômetros. Obra está orçada 
em R$ 3,6 milhões.                  
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Polícia encontra
corpo de jovem 

em mata às
margens da WL 
Desaparecido há dez dias, 

após telefonar pedindo socorro 
para uma amiga, Guilherme 
Martins, 19, foi encontrado 
morto, na tarde de ontem, por 
policiais civis de Rio Preto. 

O corpo estava em um ma-
tagal, às margens da rodovia 
Washington Luís, em Mirassol. 
No dia de seu sumiço, o Águia 
chegou a fazer buscas. Pág. A5
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Rio Preto vai esperar decreto de Doria, diz Vedroni
FLEXIBILIZAÇÃO

SAÍDA DOS TRILHOS DO PERÍMETRO URBANO

Contorno ferroviário deve sair 
do papel em até seis anos

O contrato com a concessionária Rumo foi prorrogado por mais 30 anos e deve viabilizar a retirada dos trilhos que cortam Rio Preto Pág. A3

MPT define que Alt Tec reveja redução 
de valores em rescisões de terceirizados
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Bióloga faz 
campanha 

após gato ser 
envenenado 

em condomínio
Pág. A5

Mais duas idosas 
rio-pretenses 
morrem com 

Covid e cidade 
chega a 22 óbitos
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RP tem saldo 
negativo de 3,3 
mil vagas após 

5,3 mil demissões 
em abril
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Cláudio LAHOS
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de maio de 2020 ECONOMIA

Em audiência virtual de 
conciliação realizada nesta 
quinta-feira (28), na Procu-
radoria Regional do Trabalho 
em Rio Preto, foi definido 
pelo procurador do trabalho, 
Luciano Zanchelli Michelan, 
que a empresa Alt Tec que 
presta serviços terceirizados à 
Prefeitura de Rio Preto reveja 
a redução dos valores devidos 
aos funcionários a título de 
verbas rescisórias.

Ao todo, foram cerca de 
250 trabalhadores demitidos 
pela empresa que fez essa 
forma de pagamento tentando 
se embasar nas MP (Medidas 
Provisórias) 927 e 936 que 
dizem respeito à pandemia 
do Covid-19 e abrem algumas 
formas de especificidades para 
as rescisões de contratos de 
trabalho. 

No entendimento do pro-
curador nada enquadra a 
empresa nestes requisitos 
apresentados como de “Força 
Maior” relacionados à pande-
mia que justificassem a atitude 
tomada. 

A justiça alerta que a em-
presa deve efetuar o paga-
mento o mais rápido possível 
e que procure o sindicato da 
categoria para definir o paga-

MPT define que Alt Tec reveja rescisão 
de contratos de funcionários demitidos 
Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

mento destes trabalhadores e 
deu um prazo de 3 dias para a 
empresa entregar uma relação 
dos trabalhadores dispensados.

Segundo Sérgio Paranhos, 
presidente do SETH (Sindicato 
dos Empregados em Turismo e 
Hospitalidade), o MPT enten-
deu que não existe nenhum 
motivo de “Força Maior” para 
a empresa ter pago somente 
50% da rescisão.  

“Empresa terá que entrar 
em contato com o departamen-
to jurídico do SETH até o dia 3 
de junho, para ver a questão 
da reversão do motivo da dis-
pensa, para que os funcionários 
tenham direito de receber as 
verbas rescisórias de forma 
integral e até o dia 5 as partes 
estarão se manifestando no 
processo”, salientou Paranhos.

Sérgio Paranhos, presi-
dente do SETH 

Recomendação – o sindicato 
tentou que o MPT determinasse 
que a Prefeitura de Rio Preto 
que segurasse os próximos 
pagamentos da empresa que 
ainda presta serviço ao municí-
pio para garantir o pagamento 
da rescisão dos demitidos, 
mas o procurador atendeu em 
parte o pedido encaminhando 
à administração municipal uma 
“recomendação” para que a 
mesma fiscalize o pagamento 
e retenha eventual fatura para 
garantir o pagamentos dos ex-
-funcionários.

A empresa tem ainda um 
contrato vigente até o dia 22 
de junho com a prefeitura, 
onde aproximadamente 250 
trabalhadores ainda estão pres-
tando serviços à Secretaria de 
Educação. 

Empresa terá que entrar em contato com 
o departamento jurídico do SETH até o 
dia 3 de junho, para ver a questão da 
reversão do motivo da dispensa, para 
que os funcionários tenham direito de 
receber as verbas rescisórias de forma 
integral e até o dia 5 as partes estarão 

se manifestando no processo

“

”Sérgio Paranhos, presidente do SETH 

Fusão de empresa rio-
pretense deve gerar 
200 novos empregos

Vinicius LIMA

A maioria dessas vagas 
é para área de vendas, 
liderança e tecnologia

A Cobmax, empresa de 
vendas de produtos da Claro, 
localizada em São José do Rio 
Preto, anunciou que integrou 
suas operações à startup Es-
cale, empresa paulistana de 
tecnologia. A fusão deverá 
gerar 200 novos empregos no 
município até o fim do ano.

“Neste ano nós fizemos 
100 admissões. Nossa expec-
tativa, que não é muito con-
servadora e nem muito agres-
siva, é de contratar mais 200 
pessoas até o fim de 2020. A 
maioria dessas vagas é para 
área de vendas, liderança e 
tecnologia”, afirmou o CEO da 
Cobmax, Daniel Rosa. 

Atualmente, a empresa 

conta com 410 funcionários.
A negociação levou seis 

meses e foi concretizada em 
fevereiro deste ano. Desde 
então, ambas as empresas 
vêm integrando suas opera-
ções. A expectativa é de que 
elas alcancem o estado de 
“empresa unicórnio”, quando 
uma companhia passa a ser 
avaliada em mais de 1 bilhão 
de dólares antes de abrir seu 
capital na bolsa de valores, 
em até quatro anos. Google 
e Uber são alguns exemplos 
de empresas que se encaixam 
nesta categoria.

“Investimos bastante em 
tecnologia e hoje nossos ven-
dedores estão trabalhando em 
home-office. Devido a procura 
por internet na quarentena, 
nosso setor até teve um cres-
cimento e felizmente não de-
mitimos ninguém”, comentou 
o executivo.

Com a retomada de 
diversas atividades comer-
ciais a partir do dia 1º de ju-
nho seguindo o que foi de-
finido pelo Plano São Paulo 
anunciado pelo governador 
João Doria (PSDB), nesta 
quarta-feira (27), deverá 
aumentar o fluxo de veícu-
los também na área central 
de Rio Preto.

Por conta disso existe 
a possibilidade da volta 
da fiscalização e cobrança 
da Área Azul a partir desta 
data para possibilitar a 
rotatividade no estaciona-
mento de veículos.

Segundo Rodrigo Julia-
no, presidente da Emurb 
(Empresa Municipal de 
Urbanismo), uma reunião 
vai definir essa questão. 
Inicialmente seria nesta 
quinta-feira (28), mas até 
o fechamento desta  ma-
téria nenhum resultado 
foi anunciado, o mesmo 
deve acontecer junto com 
o decreto que será feito 
pela Prefeitura sobre a 
flexibilização.

Inicialmente a suspen-
são da cobrança da Área 
Azul em Rio Preto começou 
no dia 23 de março, inicio 
das restrições impostas 
pela quarentena para com-
bater a proliferação do 
coronavírus (Covid-19) na 
cidade.

Posteriormente a sus-
pensão foi prorrogada se-
guindo os decretos esta-
duais vigentes até o mo-
mento. O último deles que 
é mais rigoroso termina no 
próximo domingo, dia 31.

Área Azul poderá 
voltar a funcionar na 

próxima segunda-feira 
Sérgio SAMPAIO

Sergio SAMPAIO

Rio Preto registra mais de cinco mil demissões em abril
O Ministério do Trabalho di-

vulgou nesta semana os dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos). Durante o mês de abril, 
São José do Rio Preto teve 
5.366 demissões e 2.055 ad-
missões, totalizando um saldo 
negativo de 3.311 de empre-
gos a menos. O município tam-
bém está com o saldo negativo 
se levar em conta o primeiro 

quadrimestre de 2020. Foram 
21.303 desligamentos contra 
18.383 admissões, sendo 
2.920 de saldo.

Mirassol também ficou com 
o saldo negativo. Foram 582 
demissões e 229 admissões 
no mês de abril. No acumulado 
do ano todo são 2.105 desli-
gamentos e 1.895 admissões. 
Em Olímpia, são 560 demis-
sões e 383 admissões e abril. 
No entanto, o município está 
com saldo positivo se consi-
derando 2020 ao todo, com 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

2.121 admissões e 2.041 
demissões no total.

Na esfera nacional, o esta-
do de São Paulo foi o que teve 
o pior saldo neste mês, com 
488 mil desligamentos no mês 
de abril e 227 mil admissões. 
No total, o Brasil ficou com 
saldo negativo de 860 mil em-
pregos, com quase 1,5 milhão 
de demissões.

Ainda de acordo com os 
dados do Caged, o setor mais 
afetado no país foi o de servi-
ços, com um saldo negativo 

de 362.378 (cerca de 42% 
das demissões no Brasil). O 
comércio e a indústria apare-
cem logo na sequência, com 
saldos negativos de 230 mil e 
195 mil, respectivamente. O 
único setor da lista que apare-
ceu com saldo positivo, porém 
pequeno, foi o de eletricidade 
e gás, com saldo de 24.

Por fim o salário médio 
real de admissão subiu de R$ 
1.496,92 em abril de 2019 
para R$ 1.814,62 em abril 
de 2020. Número de vagas ‘encolheu’ na cidade com a pandemia

Cláudio LAHOS

SALDO NEGATIVO

MERCADO DE TRABALHO

Empresa de Rio Preto tem, atualmente, 410 funcionários

Dibvulgação ECONOMIA
Dólar fecha em alta e aproxima-se 
de R$ 5,40 após seis dias de queda

Depois de seis sessões se-
guidas de queda, o dólar voltou 
a subir e aproximou-se de R$ 
5,40. A bolsa de valores en-
cerrou em baixa depois de ter 
fechado no maior nível em quase 
três meses anteontem.

O dólar comercial encerrou 
esta quinta-feira (28) vendido a 
R$ 5,386, com alta de R$ 0,103 
(1,95%). A moeda chegou a 
ser vendida pouco acima de R$ 
5,30, mas acelerou durante a 
tarde até fechar na máxima do 
dia. A moeda norte-americana 
acumula valorização de 34,28% 
em 2020.

O euro comercial fechou o dia 
vendido a R$ 5,968, com alta 
de 2,79%. A libra comercial su-
biu 2,94% e terminou a sessão 
vendida a R$ 6,658.

O Banco Central (BC) inter-
veio pouco no mercado ontem. 
A autoridade monetária ofertou 
até US$ 620 milhões para rolar 

(renovar) contratos de swap 
cambial – venda de dólares no 
mercado futuro – que venceriam 
em julho.

Bolsa de valores
No mercado de ações, o dia 

foi marcado pela volatilidade. O 
Ibovespa, índice da B3 (bolsa de 
valores brasileira), fechou o dia 
aos 86.949 pontos, com queda 
de 1,13%. A bolsa operou perto 
da estabilidade durante boa 
parte do dia, mas passou a cair 
perto do fim das negociações.

O Ibovespa foi influenciado 
pelo mercado norte-americano. 
O índice Dow Jones, da Bolsa de 
Nova York, fechou a quinta-feira 
com recuo de 0,58%. Além do 
escalonamento das tensões di-
plomáticas entre os Estados Uni-
dos e a China, o mercado refletiu 
a divulgação de que a maior eco-
nomia do planeta encolheu 5% 
no primeiro trimestre, em taxas 
anualizadas (quando a variação 
de um trimestre é projetada para 
os 12 meses anteriores).

Agência BRASIL
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O novo contrato da conces-
são foi assinado em solenidade 
reservada com a participação 
de executivos da Rumo, inte-
grantes da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
e o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas. 

A prorrogação da concessão 
até 2058 para a empresa Rumo 
Logística da Malha Paulista da 
ferrovia que vai entre Santa Fé 
do Sul (na divisa com o Mato 
Grosso do Sul) e o Porto de 
Santos em um total de 1.989 
quilômetros traz esperanças 
para a solução e desejo antigo 
da população de Rio Preto que 
é a retirada dos trilhos que 
cortam a cidade.

A empresa em contrapartida 
pela prorrogação vai investir R$ 
6 bilhões e pagará uma outorga 
de R$ 2,9 bilhões ao governo 
federal ao longo do contrato. 

O investimento previsto am-
pliará a capacidade de trans-
porte de cargas na ferrovia, de 
35 milhões para 75 milhões de 
toneladas, e em melhorias das 
áreas urbanas afetadas pelo 
empreendimento.

O diretor da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), Alexandre Porto, desta-
cou como uma das vantagens 

do novo contrato o compro-
misso da empresa de investir 
em obras para a redução de 
conflitos urbanos com a ferrovia 
em 40 municípios, diminuindo 
acidentes e preservando vidas. 

Passarelas, viadutos e veda-
ção de faixas de domínio estão 
entre as intervenções previstas 
que vão tornar o trânsito ferro-
viário mais seguro no estado 
de São Paulo. “Todas as obras 
serão entregues em até seis 
anos”, salientou Porto.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) participou virtualmente 
da reunião realizada nesta 
quinta-feira (28) onde foi feito 
o detalhamento da nova con-
cessão. 

Edinho comemorou a de-
cisão tomada pelo governo 
federal e pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União) que teve a 
sensibilidade de permitir essa 
prorrogação, pois segundo 
ele esse momento significa 
progresso e melhorias para a 
ferrovia paulista. 

Essa prorrogação vai possi-
bilitar também a realização de 
um projeto antigo da cidade de 
Rio Preto que é a construção 
do contorno ferroviário, que 
possibilitará que os comboios 
não passem mais por dentro do 
perímetro urbano de Rio Preto. 

A proposta é que o contorno 

Sérgio SAMPAIO

ATÉ 2058

Vedroni diz que prefeitura vai esperar 
decreto estadual para tomar decisão

O procurador geral do muni-
cípio de Rio Preto, Adilson Ve-
droni, afirmou nesta quinta-feira 
(28) que iria publicar o novo 
decreto sobre a flexibilização 
das atividades apenas após o 
governo do Estado fazer a pu-
blicação do seu decreto, o que 
é aguardado para hoje.

A espera para a publicação 
deste novo decreto que está 
sendo esperado por diversos 
setores econômicos da cidade 
se deu atendendo um pedido 
da própria Procuradoria Geral e 

do Comitê Gestor de Enfrenta-
mento do Coronavírus. 

Vedroni salientou que eles 
querem tomar conhecimento 
do novo decreto estadual para 
poder avaliar o que será feito 
além daquilo que está previsto 
e foi noticiado do novo Plano 
São Paulo. 

Rio Preto ficou enquadra-
do na fase 2 (Laranja) onde 
inicialmente apenas possibilita 
a abertura de cinco setores 
econômicos novos sendo eles: 
Shopping Center, Comércio em 
Geral, Varejista e Atacadista, 
Lojas e Venda de porta em 

Sérgio SAMPAIO

Prorrogação de concessão da Rumo vai 
possibilitar contorno ferroviário para Rio Preto 

O Sindicato dos Servidores 
Municipais está fazendo um 
alerta aos servidores muni-
cipais de Rio Preto que tem 
ações movidas contra a Pre-
feitura relacionadas à 6ª Parte 
ou mudança de ‘Referência’. 

Segundo a entidade, gol-
pistas estariam ligando para 
os servidores dizendo serem 
ou do Tribunal de Justiça ou 
do Fórum de Rio Preto, infor-
mando que o servidor teria 
ganhado a ação e teria direito 
a receber os valores de for-
ma antecipada. Os mesmos 
estariam pedindo dados pes-
soais dos servidores, inclusive 
bancários e solicitando um 
depósito prévio para a libera-
ção antecipada dos supostos 
valores referente às ações. 

Segundo Sanny Lima Bra-
ga, presidente do sindicato, 
funcionários do Tribunal de 
Justiça e do Fórum não fazem 
ligações neste sentido para in-
formar o andamento processu-
al de qualquer ação. “Trata-se 
de um crime de estelionato e 
o sindicato já está tomando 
providencias perante as au-
toridades policiais”, salientou 
Sanny.

No que diz respeito a estas 
ações a sindicalista pede para 
os servidores, caso tenham 
dúvidas, entrarem em contato 
com o sindicato por meio do 
telefone: 17 3214-9690.

Golpistas 
usam 6ª parte 
e Referências 
para enganar 

servidores 
Sérgio SAMPAIO

Tratativas
As tratativas para executar 

o contorno na malha ferrovi-
ária do centro de Rio Preto 
começaram no governo do 
então prefeito Liberato Cabo-
clo (PDT), em 1997. Depois 
continuou nos dois mandatos 
do prefeito Edinho Araújo 
(PPS), prosseguiu também 
por oito anos no governo Val-
domiro Lopes (PSB). Agora, 
voltou à tona novamente na 
administração Edinho Araújo 
(MDB). O prefeito Edinho, que 
participou da conferência, 
disse que a revitalização signi-
fica progresso. “Os acidentes 
deixaram uma marca triste na 
cidade”, lembrou.

Lembrete
Mesmo com novo decreto que 

flexibiliza a reabertura de atividades 
econômicas, a população precisa 
seguir as medidas de segurança 
para evitar retrocesso, caso o 
número de contaminação pelo 
coronavírus volte a crescer em Rio 
Preto. Sempre é bom lembrar que 
manter o distanciamento, evitar 
aglomeração e o uso de máscaras 
em locais públicos são fundamen-
tais, para que o plano a ser posto 
em prática seja bem-sucedido. Afi-
nal, se cada um fizer a sua parte, 
como orienta as autoridades da 
área da saúde, todos ganham.  

Ansiedade
Como o decreto divulgado pelo governador João 

Doria (PSDB) é complexo, com o intuito de flexibilizar a 
retomada das atividades econômica, principalmente no 
interior do Estado, de acordo com a realidade de cada 
cidade no combate ao coronavírus, o Jurídico da Prefei-
tura continua analisando a essência do documento para 
decidir o que pode ou não funcionar em Rio Preto. A 
ansiedade entre os comerciantes é descomunal, já que 
todos querem reabrir seus estabelecimentos. O decreto 
municipal deverá ser divulgado hoje.

Contorno
O projeto para remover a 

malha ferroviária do centro 
da cidade prevê novo tra-
çado que começará em Mi-
rassol, passando próximo à 
divisa do município de Bady 
Bassitt, até Cedral. Para 
tanto, a Rumo vai investir 
R$ 6 bilhões para revitalizar 
a malha ferroviária, que vai 
beneficiar 40 municípios. 
O diretor Alexandre Porto, 
inclusive, lembrou do des-
carrilamento de uma com-
posição da antiga ALL, em 
novembro de 2013, no Jar-
dim Conceição, que matou 
oito pessoas. O contrato 
prevendo os investimentos 
foi assinado ontem.

Volta atender
O presidente Paulo Pauléra (PP) informou que, a partir 

de 1° de junho, a Câmara volta a atender a população. 
Antecipou, porém, que serão adotadas todas as normas 
de segurança para evitar possível contaminação pelo 
coronavírus. Para não ter aglomeração, Pauléra disse 
que só será permitido o acesso de uma pessoa por vez 
nos gabinetes dos vereadores. Em relação às sessões, 
o presidente esclareceu que, para evitar aglomeração, o 
acesso à galeria também não será permitido. “O rodízio 
de funcionários continua”, frisou.

Remover
Tudo que se fala no Brasil não dá para confiar com 

absoluta certeza, porém, o objetivo é remover a malha 
ferroviária do perímetro urbano de Rio Preto, no prazo 
de até seis anos. A informação é do diretor Alexandre 
Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT), em conferência ontem com o ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e com o presidente 
do Conselho de Administração da Rumo, Marcos Lutz, 
concessionária responsável pela malha ferroviária que 
cruza várias cidades da região.

Saída dos trilhos do perímetro urbano é desejo antigo 

Cláudio LAHOS

porta, atividades imobiliárias, 
Concessionárias e Escritórios. 

 “Iremos apreciar se o mu-
nicípio terá autonomia para 
liberar outras atividades, além 
daquelas já autorizadas a partir 
de segunda-feira (1º)”, esclare-
ceu Vedroni.

O procurador destacou ain-
da que a liberação das ativi-
dades terá que ser compatível 
com o que definir o decreto 
estadual e respeitar rigorosa-
mente todas as normas sa-
nitárias e de higiene e saúde 
para o funcionamento destes 
estabelecimentos. 

saia da cidade de Cedral até 
Mirassol. 

“O sonho de todos os rio-
-pretenses e de toda a região 
é esse contorno ferroviário – 
somente com essa concessão, 
com essa antecipação nós po-
deremos vislumbrar a realidade 
deste sonho”, salientou.

Edinho frisou que os prefei-
tos da região estão felizes com 
a prorrogação que deve ajudar 
na competitividade na exporta-
ção do agronegócio e no que diz 
respeito à segurança no trânsito 
que deve ser um nos principais 
investimentos para diminuir os 
conflitos que lamentavelmente 
tiram muitas vidas. 

O prefeito de Rio Preto 
representou, durante a trans-
missão, os chefes do Executivo 
dos 40 municípios do interior 
paulista que são cortados pelos 
trilhos administrados pela em-
presa Rumo Logística. A popu-
lação que vive nessas cidades é 
de 5 milhões de pessoas.

Detalhes sobre o aditivo do 
novo contrato foram explicado 
spelo ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas, o diretor da 
ANTT, Alexandre Porto, o pre-
sidente da Rumo, Beto Abreu 
e o presidente do Conselho 
de Administração da empresa, 
Marcos Lutz.

“Estamos proporcionando 

ALERTA

Divulgação

Sanny alerta servidores

Rejeição
Pesquisa do Datafolha divulga-

da ontem mostra que a rejeição 
ao presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) cresceu no mês passado 
devido à crise da pandemia, políti-
ca e econômica, além do vídeo da 
reunião ministerial, 43% classificam 
o governo como ruim ou péssimo. 
Agora, 33% continuam firmes com 
o presidente. O fato de ele ter se 
posicionado contra o isolamento 
social e ter declarado, “E daí?”, ao 
responder pergunta sobre o número 
elevado de mortes pela covid-19, 
também influenciou de forma ne-
gativa a sondagem.

Estressando
Rodrigo Maia (DEM) defendeu a 

retomada do diálogo e do respeito 
institucional iniciado na reunião 
entre o presidente Bolsonaro e os 
governadores para discutir a reto-
mada das atividades econômicas 
afetadas pelo vírus. Maia disse 
que foi “muito ruim” a reação de 
Bolsonaro à operação da Polícia 
Federal, determinada pelo ministro 
Alexandre de Moraes, do STF, con-
tra suspeitos de financiar e integrar 
uma rede de produção e distribui-
ção de fake news. “Qualquer frase 
mal colocada vai estressando as 
relações”, alertou.

um contrato moderno, do pon-
to de vista regulatório. Temos 
um modelo que poderá ser 

replicado em outros setores”, 
salientou Freitas, em transmis-
são via webinar.

Educação municipal inicia a 
gravação de programas de TV

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Educação, 
deu início nesta quinta-feira, dia 
28, à gravação de programas de 
televisão que vão levar atividades 
educativas a estudantes da rede 
municipal de ensino. Os conteúdos 
estarão disponíveis em arquivos de 
vídeo na internet e também serão 
transmitidos pela TV Câmara, que 
tem sinal aberto de televisão.

A previsão é de que os progra-
mas gravados sejam veiculados 
já a partir da primeira semana de 
junho. A ideia é que cada dia da 
semana tenha um episódio dife-
rente, com exibição pelas manhãs 
e reprise no período da tarde.

Inicialmente, foram prepara-
dos programas piloto para abrir a 
parceria com a TV Câmara, com 

conteúdos lúdicos, válidos para 
todas as idades escolares, envol-
vendo atividades como contação 
de histórias e brincadeiras, entre 
outras. 

“Pensamos em uma progra-
mação lúdica e divertida para 
a primeira semana, com cinco 
episódios, cada um deles dividido 
em quatro partes”, diz José Antô-
nio Borges, professor formador da 
Educação.

Os quadros programados são: 
Sala de Leitura, Brincando em 
Casa, Fazendo Arte e um bate 
papo com um especialista, que 
recebeu o nome de Aprender, Cui-
dar e Amar. “A partir da segunda 
semana, os programas serão dire-
cionados para cada ano escolar”, 
explica José Antônio.

As tratativas para executar 
o contorno na malha ferrovi-
ária do centro de Rio Preto 
começaram no governo do 
então prefeito Liberato Cabo-
clo (PDT), em 1997. Depois 
continuou nos dois mandatos 
do prefeito Edinho Araújo 
(PPS), prosseguiu também 
por oito anos no governo Val-
domiro Lopes (PSB). Agora, 
voltou à tona novamente na 
administração Edinho Araújo 
(MDB). O prefeito Edinho, que 
participou da conferência, 
disse que a revitalização signi-
fica progresso. “Os acidentes 
deixaram uma marca triste na 
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Causas da Infertilidade
local. Os locais mais comumen-
te encontrados são ovários, 
estruturas adjacentes ao útero 
e tubas uterinas. Sua prevalên-
cia está em torno de 20-40% 
das mulheres com infertilidade, 
5-20% das mulheres com dor 
pélvica e em mulheres em geral, 
e em idade reprodutiva é de 
3-10%. A infertilidade associada 
à endometriose está relacionada 
a três mecanismos: distorção 
das tubas uterinas – o que difi-
cultaria ou impediria a adequada 
captação do óvulo; interferência 
no desenvolvimento do óvulo 
ou na fase inicial embrionária; 
e reduzida receptividade endo-
metrial ao embrião.

Causa cervical: É natural 
que o útero produza um muco 
que, no período ovulatório, 
favorece a sobrevivência e a lo-
comoção dos espermatozoides. 
No entanto, a quantidade e 
qualidade do muco de algumas 
mulheres pode causar o efei-
to contrário. Resultados ruins 
podem ser encontrados em 
pacientes com infecção do colo 
uterino, uso de medicamentos 
anti-estrogênicos (citrato de 
clomifeno) ou lesão prévia nas 
glândulas endocervicais (pro-
duzem o muco) decorrente de 
tratamento de Papanicolau alte-
rado. Técnica de coito ineficaz, o 
colo do útero ter um formato ou 
características diferentes e falha 
na ejaculação seriam outras 
causas de teste anormal.

Causa uterina: Anorma-
lidades uterinas são causas 
incomuns de infertilidade, mas 
têm que ser consideradas. As 
alterações anatômicas uteri-
nas incluem pólipos, miomas, 
aderências intra-uterinas e mal-
formação uterina. Geralmente 
estão mais associadas com 
perdas gestacionais recorrentes 
e complicações obstétricas do 
que com infertilidade.

Idade: A taxa de fertilidade 
diminui em idades avançadas. 

Esta queda já está presente 
tão cedo quanto após 35 anos 
de idade na mulher. Além do 
envelhecimento do ovário, ou-
tros problemas também são 
mais comuns, como anomalias 
uterinas (miomas e pólipos), 
endometriose e aderências. As 
mulheres nascem com todos os 
óvulos para toda a sua vida. Todo 
mês, independente da ovulação, 
centenas de óvulos morrem num 
processo chamado de atresia. A 
maioria das mulheres perde seus 
óvulos de melhor qualidade mais 
cedo em sua vida reprodutiva 
e os óvulos que permanecem 
no ovário aos 40 anos são na 
maioria anormais. Seus óvulos 
oferecem menor chance de 
fertilização, implantação, e ma-
nutenção da gravidez. A idade 
também está relacionada com 
o aumento da chance de Sín-
drome de Down, por exemplo.

Causas imunológicas: Al-
guns problemas imunológicos 
podem causar abortamento, 
falhas em reprodução assistida e 
infertilidade. O sistema imune é 
o principal mecanismo de defesa 
do nosso corpo contra agentes 
externos. Esses agentes exter-
nos podem ser vírus e bactérias 
ou, ainda, células estranhas. 
Essas células são reconhecidas 
por “não-próprias” pelo nosso 
organismo e, por esse motivo, 
questiona-se: o que acontece 
quando um novo ser, que tem 
metade de sua carga genética 
compatível com o organismo do 
pai, começa a se desenvolver 
no útero da mãe? Acredita-se 
que o sistema imune materno 

    Mesmo após cuidadosa investigação, as causas de 
infertilidade podem não ser diagnosticadas, o que pode 

atingir 10% dos casais. Em muitos casos, os casais têm mais 
de uma causa de infertilidade, sendo, portanto, necessária 

avaliação completa do casal
“

”possui mecanismos para reco-
nhecimento de um feto com 
carga genética diferente e, com 
isso, consiga protegê-lo. São 
os anticorpos bloqueadores que 
protegem o embrião recém-im-
plantado no útero.

Sem causa aparente: Mes-
mo após cuidadosa investiga-
ção, as causas de infertilidade 
podem não ser diagnosticadas, 
o que pode atingir 10% dos 
casais. Em muitos casos, os 
casais têm mais de uma causa 
de infertilidade, sendo, portanto, 
necessária avaliação completa 
do casal.

EM HOMENS 
A infertilidade masculina 

está presente em 30% dos 
casais com infertilidade. Esta 
alta frequência parece estar 
crescendo em paralelo com uma 
possível diminuição no número e 
função dos espermatozoides em 
todo o mundo. O espermatozoi-
de é uma célula relativamente 
frágil e pode ser danificada por 
várias condições ambientais e 
hábitos de vida. 

Aumento na temperatura 
do organismo resultante de 
doenças, períodos prolongados 
em banheiras quentes e rou-
pas apertadas podem alterar a 
produção e função dos esper-
matozoides. Exercícios extenu-
antes repetitivos como correr 
maratonas, longas distâncias 
de bicicleta, bem como ganho 
ou perda exagerada de peso po-
dem também alterar a produção 
espermática.

 Drogas, incluindo nicotina 

Esse artigo tem o objetivo 
de mostrar de forma rápida, 
resumida e didática as prin-
cipais causas de infertilidade 
que acometem as mulheres e 
também os homens.

EM MULHERES:
Dificuldade de ovulação: A 

diminuição da função ovariana 
(produção inadequada de óvu-
los) começa em torno dos 35 
anos e acelera após 37 anos. A 
fertilidade é quase zero aos 45 
anos. Junto com a diminuição 
da fertilidade, há um aumento 
no índice de abortamento, 
com uma taxa de 35% aos 
40 anos de idade. Mulheres 
com menopausa precoce têm 
este declínio da fertilidade 
muito mais jovem. A falta de 
ovulação pode ser causada 
também pela síndrome dos 
ovários policísticos

Lesões nas tubas uterinas: 
Essas lesões podem dificultar 
ou impedir a passagem dos 
espermatozoides. Está entre 
as causas mais comuns de 
infertilidade (30%). História 
pregressa de doença infla-
matória pélvica, abortamento 
infectado, apendicite rota, 
endometriose, gravidez ectó-
pica, sugerem a possibilidade 
de dano tubário. Outra causa 
seria a cirurgia de laqueadura 
tubária.

Endometriose: É uma 
grande causa de infertilidade 
e pode estar presente mesmo 
sem sintomas (cólica mens-
trual e dor na relação sexual). 
Caracteriza-se pela presença 
de células da parte interna do 
útero (endométrio) fora deste 

e álcool, podem diminuir a 
fertilidade masculina e devem 
reduzir ou evitar consumo du-
rante tentativas para engravidar. 
Exposição a toxinas ambientais, 
como metais pesados ou outras 
substâncias químicas, também 
reduz a produção espermática.

Alterações na produção de 
espermatozoides: É a principal 
causa de infertilidade masculina; 
problemas na produção (baixa 
quantidade e motilidade) e na 
maturação (morfologia anormal) 
dos espermatozoides reduzem 
as chances de fertilização natu-
ral e podem ter sido causados 
por doenças infecciosas ou 
inflamatórias, alterações hormo-
nais, alterações imunológicas, 
fatores ambientais e estilo de 
vida ou exposição à radiação, 
além de alterações em genes e 
cromossomos.

Obstruções anatômicas: 
São alterações no formato do 
sistema reprodutor masculino 
que podem bloquear o fluxo do 
líquido seminal. Algumas dessas 
alterações são genéticas e ou-
tras podem acontecer depois de 
infecções e inflamações.

Infecções: Microorganismos 
como clamídia e Neisseria go-
norrhea podem diminuir a fertili-
dade e são tratados eficazmente 
com antibióticos.

Disfunções hormonais: 
Não produção adequada de 
hormônios que controlam a 
produção de espermatozoides 
(hipogonadismo hipogonadotró-
fico), pode causar infertilidade. 
Nesta condição rara, o hormô-

nio liberador de gonadotrofina 
(GnRH), tem sua produção 
deficiente, levando a uma dimi-
nuição na produção de esper-
matozoides e de testosterona 
pelo testículo.

Varicocele: É um aumento 
das veias dos testículos, mais 
comumente presente no testí-
culo esquerdo. A varicocele di-
ficulta o fluxo de sangue neces-
sário para esfriar os testículos, 
assim aumentando a tempe-
ratura no testículo acometido. 
Pode estar acompanhada de 
dor e frequentemente pode ser 
tratada cirurgicamente por um 
urologista.

Ejaculação retrógrada: 
Ocorre quando os espermato-
zoides são propelidos para trás, 
em direção da bexiga e não 
ejaculados através do pênis. 
Pode ser causada por cirurgia 
prévia, doença da medula es-
pinhal, diabetes.

Outros fatores: A disfun-
ção sexual (impotência), dia-
betes, problemas no sistema 
nervoso central ou tumores na 
hipófise também podem causar 
infertilidade.

Imunológico: Raramente 
o homem produz anticorpos 
contra seus próprios esper-
matozoides. Em muitos casos, 
os casais têm mais de uma 
causa de infertilidade, sendo, 
portanto, necessária avaliação 
completa do casal.

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges - médico gi-
necologista e obstetra, pós-
-graduado em Reprodução 
Humana.

150,4 MIL IMUNIZADOS

Cobertura vacinal em Rio Preto 
está próxima de atingir a meta

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou, nesta quin-
ta-feira (28), o balanço da 
campanha de vacinação contra 
a gripe no município. A cober-
tura vacinal da cidade está em 
86,28%, índice próximo à meta 
estipulada pelo Ministério da 
Saúde, de 90%. No entanto, 
alguns grupos prioritários in-
cluídos na estratégia também 
precisam atingir a meta, o que 
só aconteceu com os idosos 
– 115,15% - e com os profis-
sionais da saúde – 110,47%.

A cobertura mais baixa da 
campanha está entre as puér-
peras, com 34,74%. Em se-
guida, aparecem as gestantes, 
com 42,46% e as crianças, 
com 46,63%. Outro grupo que 

também tem meta de vacinação 
é o de adultos de 55 a 59 anos. 
Até agora, a cobertura vacinal 
está em 47,56%.

“Temos doses disponíveis 
e condições para vacinar esse 
público até o fim da campanha. 
Para isso, precisamos da cola-
boração das pessoas que devem 
ser vacinadas, pois a vacinação 
não pode esperar”, explicou a 
gerente de imunização de Rio 
Preto, Michela Barcelos.

No total, Rio Preto já vacinou 
150.437 pessoas, entre elas 
16.442 com doenças crônicas 
e 207 com deficiência. Também 
foram vacinados 2.446 privados 
de liberdade, 1.631 profissio-
nais das forças de segurança, 
189 funcionários do sistema 
prisional, 2.742 professores, 
1.488 caminhoneiros, 527 

Da REDAÇÃO

48 VÍTIMAS
Olímpia confirma mais três 
casos positivos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia confirmou, nesta quin-
ta-feira (28), mais três casos 
positivos para a Covid-19 de 
três homens, de 17, 50 e 54 
anos, que estão em isolamento 
e passam bem. Além disso, nas 
últimas 24 horas, o município 
recebeu resultado negativo de 
exames de três homens sus-
peitos e registrou somente uma 
nova notificação suspeita de um 
jovem de 22 anos, que mantém 
os cuidados de isolamento.

A testagem nos departa-
mentos de saúde continuou 
nesta quinta, com a realização 
de 33 testes rápidos, todos 
com resultado negativo. Com 
as atualizações, Olímpia con-

tabiliza 48 casos confirmados, 
dos quais 32 já estão curados, 
um homem de 61 anos perma-
nece internado na UTI em Rio 
Preto e dois vieram a óbito. O 
município aguarda resultados 
de quatro suspeitos, entre eles 
uma mulher de 34 anos hospi-
talizada em enfermaria isolada 
na Santa Casa.

Da REDAÇÃO

RIO PRETO

Mais duas idosas morrem 
pelo novo coronavírus 

 A Secretaria Municipal de 
Saúde informou, na manhã 
desta quinta-feira, mais duas 
mortes por Covid-19 em Rio 
Preto.

O primeiro óbito é de uma 
mulher de 63 anos, que teve 
os primeiros sintomas em 18 
de maio, foi internada e evolui 
para óbito na última terça-feira, 
dia 26.

A segunda morte confirmada 
foi de outra idosa, de 83 anos, 
que também apresentou sinto-
mas no dia 18 deste mês, foi 
internada e morreu na segun-
da-feira, dia 25.

De acordo com a Pasta, as 
duas mulheres apresentavam 
comorbidades. Até o momento, 
a cidade tem 7.699 notificações 
para a doença, 3.958 casos 
descartados e 599 positivos, 22 
óbitos e 250 pessoas curadas.

Daniele JAMMAL

SOLIDARIEDADE

Live vai arrecadar alimentos 
e ajudar projeto de igreja

Durante a pandemia as lives 
apresentadas pelas plataformas 
sociais têm sido uma forma de 
entreter e também ajudar as 
pessoas que precisam neste 
momento.

Max Belcari e a dupla Márcio 
& Marcelo irão realizar no do-
mingo, dia 7 de junho, às 13h, 
a ‘Live do Rancho’ em meio do 
clima rústico, que será realiza-
da no Rancho do Cabeça com 
muita cantoria e alegria.

A live é solidária e o público 
poderá fazer doações enquanto 
curte a apresentação repleta de 
sucessos. Irá ajudar também 
no projeto S.O.S Alimentos um 

projeto social e beneficente 
ligado a Igreja do Evangelho 
Quadrangular, que atende mais 
de 200 famílias.

“É um projeto que eu entrei 
para somar junto com a igreja 
e que está crescendo graças a 
Deus, e que se a pessoa quiser 
doar alimentos ou cestas bá-
sicas pode doar através desse 
número 17 99225-8008 (Jus-
tin)”, destaca Justin Lima, um 
dos membros do projeto.

Isabela MARTINS TORCIDA ORGANIZADA
Gaviões inicia campanha para arrecadação de leite

A Gaviões da Fiel de Rio Pre-
to, principal torcida organizada 
do Corinthians, está promovendo 
uma campanha de arrecadação 
de leite, em parceria com a As-
sociação de Moradores do bairro 
Nova Esperança. A ação irá be-
neficiar as famílias cadastradas 
na associação.

“A gente sempre quer ajudar 
o máximo de pessoas necessi-
tadas. Tivemos a ideia de doar 
o leite, que é um item muito 
importante na refeição diária de 

várias famílias, principalmente 
nas que têm crianças, e era 
uma ação que a gente ainda 
não tinha feito”, explicou um 
dos organizadores da campanha, 
Mateus Kevin Gonçalves Silva. 

Ele também afirmou que 
a arrecadação de leite deverá 
entrar no calendário anual de 
ações sociais da Gaviões.

A campanha vai até o dia 11 
de junho. Neste sábado (30), 
doadores poderão deixar as cai-
xas de leite na sede da torcida 
na rua Eça de Queiroz, n°161, no 
Solo Sagrado, das 17h às 19h. 

“Assim como na campanha de 
arrecadação de cestas básicas, 
teremos um rapaz disponível 
para buscar os itens nas casas 
das pessoas”, comentou Silva. 

Interessados em agendar 
devem entrar em contato pelo 
número (17) 99154-4208.

A Gaviões também está ven-
dendo máscaras com o símbolo 
do Corinthians por R$ 10, po-
dendo ser solicitada através da 
página da torcida no Facebook. 
Toda a renda arrecadada com 
as vendas será destinada para a 
associação no Nova Esperança. 

Recentemente, o grupo tam-
bém realizou a entrega de 120 
cestas básicas para os bairros 
Solo Sagrado, Gonzaga de Cam-
pos e João Paulo II.

Vinicius LIMA

Divulgação

Divulgação
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Terminal de ônibus suburbano deve 
ser entregue no final de outubro

Os moradores de 24 cidades 
que diariamente vem para Rio 
Preto utilizando o transporte 
suburbano (intermunicipal) 
terão até o final de outubro e 
começo de novembro deste 
ano o seu próprio terminal para 
embarque e desembarque. Com 
isso saírão por definitivo da ro-
doviária que ficará apenas para 
ônibus de linha que percorrem 
distâncias superiores a 80 km.

O novo terminal de ônibus 
suburbano será onde funciona-
va o antigo terminal de ônibus 
urbano, ao lado da rodoviária e 
o investimento na obra será de 
R$ 3,6 milhões. 

Os moradores das seguintes 
cidades da região serão benefi-
ciados com esse novo terminal: 
Adolfo, Bady Bassitt, Catandu-
va, Catiguá, Cedral, Guapiaçu, 
Ibirá, Ipiguá, Jaci, José Boni-
fácio, Mendonça, Mirassol, 
Mirassolândia, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nova Granada, 
Orindiúva, Onda Verde, Poloni, 

Potirendaba, Tabapuã, Tanabi, 
Uchoa e Urupês.

Segundo Emurb (Empresa 
Municipal de Urbanismo), são 
cinco empresas que atuam com 
este tipo de transporte para as 
cidades da região sendo elas: 
Itamarati (81% das linhas), Pe-
vetur (9%), Celico (7%), Luwasa 
(1,5%) e São Francisco (1,5%). 

Essa obra faz parte do Plano 
de Mobilidade Urbana de Rio 
Preto. No local serão feitos 
todos os pisos e a sinalização 
do terminal, pintura da cober-
tura metálica e ampliação do 
número de bancos disponíveis 
nas plataformas. 

Segundo a Prefeitura de Rio 
Preto, a reforma será custeada 
com verbas da Caixa Federal 
por meio do Finisa (Financia-
mento à Infraestrutura e ao 
Saneamento) e com recursos 
do município.

Interdição – devido à refor-
ma no piso superior do antigo 
terminal, a passarela que faz 
a ligação com o novo terminal 
urbano ficará completamente 
interditada até o dia 26 de 
junho. 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Cláudio LAHOS

O novo terminal de ônibus 
suburbano ficará no local 
onde funcionava o antigo 
terminal de ônibus urbano, 
ao lado da rodoviária, e o 
investimento na obra será 
de R$ 3,6 milhões

Deic acha corpo de rio-pretense 
desaparecido há 10 dias em matagal

Policiais da Deic (Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais) de Rio Preto, com o 
apoio do GOE (Grupo de Opera-
ções Especiais) localizaram em 
um matagal, nas imediações 
da rodovia Washington Luís, em 
Mirassol, na tarde desta quin-
ta-feira, o corpo de Guilherme 
Martins, de 19 anos.

A vítima estava desaparecida 
há dez dias e chegou a ligar 
para uma amiga avisando que 
tinha sido baleado. A Polícia 
Militar mobilizou o helicóptero, 
fez buscas, mas não encontrou 
o jovem.

Conforme boletim de ocor-
rência registrado por sua com-
panheira, ele estava de folga 
do trabalho e saiu de casa. 
Pouco depois telefonou pedindo 
socorro.

Martins estava descalço, 
vestindo camiseta preta e ber-
muda jeans. O cadáver foi leva-
do para o Instituto Médico Legal 
(IML) rio-pretense, onde passará 
por autópsia.

Sua companheira, por oca-
sião do sumiço, disse à polícia 
desconhecer o envolvimento do 
rapaz com atividades ilícitas. Ela 
afirmou também que não tinha 
conhecimento de que Martins 
tivesse inimigos.

Daniele JAMMAL

Divulgação

Vítima ligou pedindo socorro

Policiais militares do Baep 
(Batalhão de Ações Especiais 
de Polícia) de Rio Preto cap-
turaram, na tarde desta quar-
ta-feira, o serralheiro G.L.V.N., 
35, morador no Eldorado, na 
Região Norte da cidade.

Ele estava sendo procurado 
pela Justiça por agressão à 
companheira. A prisão aconte-
ceu na avenida Izabel Martins 
Arroyo, no Jardim Arroyo.

Conforme o boletim de ocor-
rência registrado na Central de 
Flagrantes, o mandado foi ex-
pedido pelo Anexo de Violência 
Doméstica e Familiar contra a 
Mulher.

N. foi levado para a carcera-
gem da DIG/Deic rio-pretense, 
onde ficou à disposição do 
judiciário.

Baep prende procurado 
pela Justiça por violência 

contra a companheira

Bióloga denuncia envenenamento 
de seu gato em condomínio

No dia 12 de maio, o gato de 
Elaine Freitas, 38, bióloga, mo-
radora de um condomínio de Rio 
Preto, desapareceu. A partir deste 
dia ela começou a procura pelo 
seu pet, espalhando cartazes pelo 
condomínio pedindo ajuda.

“Ele andava aqui na rua na 
frente da minha casa, no meu 
quarteirão. Não era acostumado 
a sair daqui, por isso ficamos com 
medo dele ter se perdido. Então 
pedi ajuda também no grupo de 
whatsapp do condomínio”, explica.

O gato foi encontrado no dia 
18 de maio, no jardim de uma 
vizinha. “Ela ia descartá-lo no lixo, 
sem avisar ninguém. Passou um 
guardinha na hora e viu o que ela 
estava fazendo e falou que ele 
ia nos avisar, pois havia um gato 
desaparecido no condomínio. Ela 
alegou que não sabia se era nosso 

gato ou não. Ela deixou lá, fomos e 
reconhecemos”, conta Elaine.

Após reconhecer o corpo do 
gato, a bióloga decidiu levar o ani-
malzinho para fazer uma análise, 
para descobrir qual seria a causa 
da morte.

“Como ele era saudável e não 
tinha aparência de ter sido atrope-
lado eu levei pra análise no hospital 
veterinário da Unirp, para fazer a 
necrópsia e descobrir a causa da 

algo parecido.
Com diversos depoimentos, Elai-

ne decidiu fazer uma campanha de 
conscientização lembrando a todos 
de que matar animais é crime. 

“Até então não sabia desses 
casos, moro aqui há quase cinco 
anos e não sabia. É tudo abafado. 
Como eu já tinha feito o B.O, ido 
atrás, pensei em deixar nas mãos da 
justiça, mas após os relatos decidi 
fazer alguma coisa. Resolvemos fa-
zer a campanha, divulgar na mídia, 
estou levantando projetos para ver o 
que pode ser feito aqui dentro para 
proteger os bichinhos. Gato não tem 
como prender, eles andam. Estamos 
sofrendo muito com isso. Não é só 
um bicho de estimação, faz parte 
de uma família, tem nome, um lar. 
Quando isso acontece a família toda 
sofre. Ele é um ser indefeso”. 

O gato se chamava Luck, tinha 4 
anos e meio e era da filha de Elaine, 
a Beatriz. 

Isabela MARTINS

morte. E no laudo constatou que ele 
foi envenenado e que fazia quase 
10 dias que estava morto. Ou seja, 
ele morreu assim que desapareceu, 
já fazia quase uma semana”, frisa.

Após a saída do laudo Elaine 
decidiu dar notícias para o pessoal 
do condomínio, falar sobre o que 
havia acontecido. E para a sua sur-
presa, depois que anunciou sobre 
o caso, várias pessoas falaram no 
grupo do whatsapp que aconteceu 

Dylon

Divulgação

HOMICÍDIO

CRIME JD ARROYO       GOLPE

Sem rebaixamento, 'Bezinha' poderá voltar em outubro

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) realizou nesta 
semana diversas videocon-
ferências com os represen-
tantes dos 42 clubes que 
estão na Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista, 
popularmente conhecida 
como ‘Bezinha’. 

O início da competição, 
a situação financeira das 
equipes e a mudança de 

regulamento foram alguns dos 
temas abordados.

O presidente do América, 
Luiz Donizette Prieto, o Ita-
liano, afirmou que uma das 
mudanças no regulamento foi 
o fim do rebaixamento nesta 
temporada. 

“Isso já vinha sido discu-
tido há bastante tempo e a 
Federação afirmou que não 
teria condições de fazer essa 
quinta divisão por conta da 
crise”, comentou. 

Vinicius LIMA No começo do ano, os 
clubes haviam decidido, junto 
com a FPF, que as equipes 
que não avançassem para a 
segunda fase seriam automa-
ticamente rebaixadas.

“Durante a reunião, a Fe-
deração afirmou que não teria 
condições de ajudar financeira-
mente os clubes, pois também 
estava em uma situação com-
plicada. Outro ponto aborda foi 
que a competição não deverá 
ter início até outubro”, explicou 

o diretor executivo do Tanabi, 
Amin Júnior.

Segundo o dirigente do 
Índio do Noroeste, uma das 
propostas do Tanabi foi a possi-
bilidade de inscrever jogadores 
amadores na competição. 

“Poderia ter uma cota de 
cinco jogadores amadores 
por equipe, assim os clubes 
conseguiriam reduzir um pou-
co a despesa com salários”, 
comentou. 

De acordo com Júnior, o 

Tanabi tem mantido contato 
com jogadores e comissão 
técnica por meio de um grupo 
de Whatsapp para atualizar 
sobre as decisões em relação 
ao clube.

O Tanabi está no grupo 1 
com Andradina, Araçatuba, 
Bandeirante, Grêmio Prudente, 
Osvaldo Cruz e Tupã. Já o Amé-
rica está no grupo 3, ao lado de 
Francana, Inter de Bebedouro, 
Matonense, Sãocarlense, São 
Carlos e Taquaritinga.

Desempregada tem auxílio emergencial sacado em Diadema

Uma rio-pretense, de 28 
anos, moradora no bairro Ami-
zade, teve os R$ 1,2 mil do 
auxílio emergencial sacados 
por golpista.

A vítima esteve no Plantão 

Policial desta quarta-feira para 
denunciar o furto do dinheiro 
de sua conta corrente na Caixa 
Econômica Federal.

Segundo seu depoimento, 
ela foi até uma lotérica para 
sacar o benefício e descobriu 
que o saldo estava zerado, pois 

o valor havia sido recebido por 
terceiros, na última segun-
da-feira, em uma agência na 
avenida Presidente Kennedy, na 
cidade de Diadema (SP).

A polícia tenta esclarecer 
a autoria e como a fraude foi 
efetuada.

Daniele JAMMAL

Um engenheiro, de 47 anos, 
morador na área central de Rio 
Preto, perdeu R$ 4,6 mil ao ser 
enganado por um estelionatário.

Ele viu um anúncio clonado 
no site OLX de uma Yamaha 
Fazer YS250, ano 2009, por 
R$ 5,1 mil, e entrou em con-
tato com o suposto proprietário 
em um número de telefone de 
prefixo 17.

Após conversar, via aplicati-
vo, com o golpista, fechou o ne-
gócio com desconto de R$ 500. 

A vítima fez a transferência 
para conta indicada pelo cri-
minoso, em agência do Banco 
do Brasil, de Barrinha (SP), em 
favor de integrante da quadrilha.

Como o dinheiro não caiu 
na conta do verdadeiro dono 
a moto não foi entregue ao 
comprador.

               Daniele JAMMAL 
                     

Engenheiro paga 
R$ 4,6 mil por moto 
e fica no prejuízo

Ciclistas são atropelados em avenida 
e motorista foge sem prestar socorro

Na noite desta última 
quarta-feira, dia 27, um ca-
sal de ciclistas foi atropelado 
em uma avenida de Rio Pre-
to. A câmera de segurança 
de um condomínio registrou 
tudo.

As vítimas informaram 
que pedalavam pela avenida 
Anísio Haddad quando foram 
atropelados. O motorista 
fugiu e não prestou socorro.

O casal pedalava pelo 
lado direito da via, próximo 

à calçada quando o carro 
atropelou os dois.

A ciclista não ficou ferida 
mas seu namorado, o outro 
ciclista, sofreu escoriações 

e precisou imobilizar um dos 
ombros.

Um boletim de ocorrência 
foi feito e a Polícia Civil irá 
investigar o caso.

Isabela MARTINS

CÂMERA FILMOU

Divulgação

Daniele JAMMAL

Cadáver é achado boiando em córrego de José Bonifácio

A Polícia Civil de José Boni-
fácio investiga o homicídio de 
Marcos Batista dos Santos, de 
35 anos. O corpo da vítima foi 
encontrado, nesta terça-feira, 
no córrego que liga o Jardim Fi-

gueiredo ao bairro Santa Maria.
Policiais militares que aten-

deram a ocorrência informaram 
que o cadáver apresentava 
cortes na cabeça. Há suspeita 
de que os ferimentos tenham 
sido provocados por garrafa de 
bebida alcóolica.

O assassino, segundo a PM, 
tentou queimar o corpo, sendo 
impedido pelo mau tempo (ga-
roa e baixa temperatura).

Até o fechamento desta 
matéria, não havia pistas do 
motivo e da identidade do autor 
do crime.

Daniele JAMMAL
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CASAMENTO 

  

A Coronel Helena dos Santos 
Reis e o cantor sertanejo Zé Vítor 
casaram-se sábado, após 15 
anos de união. Em fevereiro, ela 
se aposentou e deixou o cargo de 
chefe da Casa Militar e Defesa 
Civil do estado, onde atuou por 
três anos. A Coronel Helena é 
pré-candidata a prefeita de Rio 
Preto pelo partido Republicanos. 

NOVO AUTOMÓVEL 
CLUBE V

O g inás io  po l i espo r t i vo , 
em f ren te  à  rampa que 
leva à academia, que até 
recentemente abr igava a 
quadra de basquete e outra 
de vôlei, agora foi restaurado, 
man tendo  a  quad ra  de 
basquete e ganhando duas 
quadras de aulas de tênis fast 
e uma de gramado sintético da 
Escola de Tênis Guga Kuerten, 
que funcionará no clube a partir 
de agora. A divisória que separa 
as quadras de tênis das mesas 
que serão colocadas para as 
pessoas assistirem as aulas – 
pais, principalmente - são de 
blindex transparente. A parede 
do ginásio como as paredes 
das quadras antigas de tênis 
receberam “sombrite”, um 
material plástico próprio para 
quadras que protege os olhos 
dos jogadores do sol. 

NOVO AUTOMÓVEL 
CLUBE VI   

O bar do tênis, nas quadras 
antigas, próximo do vestiário, 
recebeu um projeto novo, com 
balcão preto de fórmica e 
paredes de tijolo aparente, de 
muito charme e bom gosto. 
Está uma beleza. Das três raias 
de bocha, agora será apenas 
uma. As outras duas foram 
transformadas numa quadra de 
beach tennis, com areia no piso. 
O ar condicionado da academia 
está sendo restaurado e estará 
pronto assim que o clube for 
reaberto. Quem viver, verá!

ANIVERSÁRIOS

Esses os aniversariantes da 
semana: 29, sexta-feira: Dia 
do Espírito Santo, nasceu em 
Brookline, Massachusetts, o 35º 
presidente dos Estados Unidos, 
John Fitzgerald Kennedy, que 
morreu aos 46 anos, assassinado 
em Dallas, Texas; Ana Letícia 
Menezes Fleury, Edgard Mouraria 
Júnior, Marina Esteves Richard 
Pontes, Marisa Lemos Carrazone, 
Wagner Luís de Faria, Débora 
Bloch, fotógrafo Tony Garcia. 30, 
sábado: Aniversário de Palestina, 
Andréa Zancaner Sestini, Daniel 
Husseini, Edilberto Imbernom, 
C l i n t  E a s t w o o d ,  M a r c e l o 
Correia Finimundi, Naor Pavão 
Campos,Marcio Antonio Scarpassa, 
Maria Cecilia Curti Del Picchia. 31, 
domingo: Ascensão do Senhor, 
Dia do Comissário de bordo, 
Dia Mundial das Comunicações 
Sociais, Antônio Carlos Parise, 
Maria Regina Casseb, Marizza 
Prado, Tatá Ribeiro Fleury, Leonardo 
Mahfuz Facchini, Marco Nanini, 
Marilia Gabriela, Ailson Sacco, 
Getulio Arroyo Silva. 1º de junho, 
segunda-feira: 1926 - nasceu em 
Los Ângeles, Califórnia, a atriz 
Marilyn Monroe, que morreu em 
Brentwood, Los Ângels em 1962, 
aos 36 anos; Dia Nacional da 
Imprensa, 1922 - nasceu no Rio 
de Janeiro, a atriz e diretora teatral 
Bibi Ferreira, que morreu no Rio 
em fevereiro do ano passado, 
aos 97 anos; Isabella Fiorentino. 
Roseane Sarney, 2, terça-feira: 
Data Nacional da Itália, Thiago 
Chaves, Lúcia Lima Polachini, 
Marina Arroyo. 3, quarta-feira: 
Marta de Campos Mazzota, Sônia 
Mozzaquatro, Eliani Menezes 
Hawilla, Ena Lúcia Verdi Caldeira, 
Luiz Fernando Jalles, Wilson Tonelli, 
Andrea Galdiano. 4 , quinta-feira: 
Luiz Carlos de Mattos, Oscar Godói, 
José Jorge (Xexê) Cury Júnior. 

São José do Rio Preto, sexta-feira 
29 de maio de 2020

NOVO AUTOMÓVEL 
CLUBE III 

As mesas do bar aperitivo 
serão pintadas de branco, 
assim como já foram pintadas 
de branco todas as colunas 
cilíndricas do bar-aperitivo, 
hall de entrada e Sala Jayme 
Spínola, a Sala Azul. Novas 
toalhas brancas e cobre-
manchas brancos também 
estão sendo confeccionados 
para as mesas do bar Aperitivo.

NOVO AUTOMÓVEL 
CLUBE II

Seu trabalho aparecerá e, com 
certeza, deverá sensibilizar os 
associados. Vou descrever o 
que está sendo feito e quem 
conhece o clube localizará as 
mudanças. Me acompanhe: 
todos os toldos que protegem 
o bar Aperitivo de chuva e 
frio, que estavam verdadeiros 
trapos, foram trocados por 
novos e estão muito bonitos, 
dando ao espaço um aspecto 
cativante. 

CONDOLÊNCIAS 

As condolências desta coluna à 
família do poeta Jayme Signorini, 
membro da Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura- 
ARLEC – e ex-delegado regional 
da Cultura, que faleceu ontem.

Vamos juntos #LutarContraACrise

NOVO AUTOMÓVEL 
CLUBE I

O associado do Automóvel 
C lube não tem ide ia  do 
que vai encontrar quando 
as autor idades sanitár ias 
permitirem a reabertura dos 
clubes. Debaixo de um quieto, 
o presidente Jesus Martin 
Neto tem se movimentado 
para deixar a sede social, na 
Andaló, um brinco. E está 
conseguindo com galhardia, 
apesar do dinheiro parco e 
parte do dinheiro da parceria 
com a Escola de Tênis Guga 
Kuerten.

NOVO AUTOMÓVEL 
CLUBE IV

Os jardins foram restaurados 
e iluminados, com iluminação 
subterrânea. A grade da portaria 
da piscina foi repintada. E a 
portaria do estacionamento 
totalmente restaurada para 
abrir automaticamente com a 
carteirinha de sócio. Ao lado 
daquela árvore enorme – Sete 
Copas - próxima da piscina 
de competições, foi montado 
um playground, com gangorra, 
escorregador, balanços, tudo 
novinho.
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO - CONTRATADA: MÁRIO DA SILVA RIBEI-
RO RIBEIRÃO PRETO ME. CNPJ: 03.093.559/0001-00. 
Preg. Eletr. 350/19. Proc. 13.158/19. Ata 0669/19. Notifi ca-
mos a contratada para cumprir com as especifi cações do 
termo de referência da batata. Concede-se o prazo de 5 dias 
úteis para a empresa, em querendo, apresentar o contradi-
tório em atendimento aos ditames constitucionais, tendo em 
vista a empresa sujeitar-se às penalidades legais e contra-
tuais previstas (advertência, multa e suspensão de contratar 
com a administração pública por até 5 anos) caso esta pen-
dência não seja regularizada. SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
Notifi cação
Contratada: CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP, 
CNPJ 19.079.553/0001-00. Preg. Eletr. 531/19. Proc. 
14523/19. Ata 464/19. Notifi camos a contratada para rea-
lizar a troca de 477 pct de feijão preto e 1200 pct de feijão 
carioquinha em até 24h. Concede-se o prazo de 5 dias úteis 
para a empresa, em querendo, apresentar o contraditório em 
atendimento aos ditames constitucionais, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis previstas e conforme legislação perti-
nente, caso esta pendência não seja regularizada em tempo. 
SMAA A. Pedro Pezzuto Jr.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: ANTONIO GERALDO ZAMPOLA RIBEIRÃO 
PRETO EPP
EMPENHO 5988/20
Fica INDEFERIDA a solicitação de cancelamento. Notifi co 
Derradeiramente o representante legal da contratada, para 
entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a 
contar do recebimento desta, a quantidade solicitada dos 
itens do empenho em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades admi-
nistrativas. Fica concedido o prazo de 05 dias úteis para a 
empresa em querendo apresentar contraditório, em atendi-
mento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA.
EMPENHOS 6670/20 E 6671/20
Considerando os apontamentos feitos pelo Comitê Ges-
tor de Enfrentamento ao Coronavírus, ao analisar o item 
CÓD.42346, quanto as divergências apresentadas. .Com 
fundamento na Lei 8078/90 - Código de Defesa do Consumi-
dor, Seção III, Art. 18, Parágrafo 1º Inciso I. Fica a empresa 
NOTIFICADA a SUBSTITUIR A QUANTIDADE DE 20.767 
unidades no prazo de 05 dias úteis a contar do recebimento 
desta. . O não cumprimento do prazo estabelecido implicará 
na aplicação das penalidades administrativas. Fica conce-
dido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo 
apresentar contraditório, em atendimento aos ditames cons-
titucionais. – SMS – DADM
EXTRATO
1° termo aditivo reti-ratifi cação
Concorrência Nº 23/19; Contrato COC/0014/20 
Contratada: Constroeste Construtora E Participações Ltda
Fica reti-ratifi cado o item 5.1 do contrato supramencionado. 
SMDENT. Jorge L. Souza

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 186/2020, PROCESSO 11.757/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de medicamentos para 
atender Ações Judiciais. Secretaria Municipal de Saúde. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/06/2020, às 
08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e 
demais informações, encontram-se à disposição dos interes-
sados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 190/2020, PROCESSO 11.766/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de cartuchos e toners 
à serem utilizados pelas diversas Secretarias e Órgãos da 
administração direta do município. Secretaria Municipal de 
Administração. O recebimento das propostas dar-se-á até 

o dia 15/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 185/2020, PROCESSO 11.756/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de medicamentos mani-
pulados padronizados na REMUME. Secretaria Municipal 
de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 
12/06/2020, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. O 
edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 167/2020, PROCESSO 11.651/2020, objetivando o 
registro de preços para aquisição de materiais de higiene e 
EPIs para utilização nas Unidades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. O recebimento das propostas dar-se-
-á até o dia 05/06/2020, às 14:00h. e abertura a partir das 
14:02h. O edital na íntegra, e demais informações, encon-
tram-se à disposição dos interessados, no Portal de Com-
pras.

NOTA DE REPÚDIO ÀS AÇÕES DE SÉRGIO CAMARGO 
E AO “SELO ANTIRRACISTA” – CONSELHO MUNICIPAL 

AFRO
O Conselho Afro de são José do Rio Preto manifesta seu 
repúdio às ações do atual presidente da Fundação Palma-
res, Sérgio Camargo, com as quais vem implantando uma 
agenda de retrocessos e desmontes das principais conquis-
tas dos movimentos sociais, políticos e instituições negras 
no Brasil.
Mesmo com os avanços conquistados nas últimas décadas, 
resultados das ações afi rmativas, como as cotas raciais e 
sociais nas Universidades públicas, a população afro-brasi-
leira, maioria no país como constatam os números do IBGE 
(pretos e pardos representam mais de 55% da população), 
ainda convive com a violência institucional, representada 
pelo genocídio negro onipresente em nossas periferias, 
matando anualmente cerca de 45 mil negros(as), de acordo 
com o mapa da violência, como foi a última execução sumá-
ria que veio a público, a do adolescente João Pedro, mais 
uma vítima do aparelho repressivo do estado carioca.
Se já não bastasse como representação do racismo estru-
tural em que vivemos, onde direitos da população negra 
são diariamente violados, políticas públicas que negam o 
passado escravista e racista de nosso país são capitanea-
das, especialmente, pelo presidente da Fundação, que na 
expressão de seu pseudoconhecimento a respeito das rela-
ções étnico-raciais, vem transformando ataques aos direitos 
conquistados em ações do poder público nos últimos meses. 
Imposto pelo atual governo sem indicação ou opinião da co-
munidade, suas ações poder ser identifi cadas como típicas 
dos governos totalitários do início do século XX, visando 
apagar o passado, reescrevendo-o de acordo com os seus 
interesses ideológicos e aparelhando uma entidade histórica 
e legítima de representação das negritudes.
Já não é novidade – tão pouco recente – o histórico de ata-
ques de Sérgio Camargo aos movimentos negros brasileiros, 
após relativizar toda a luta dos povos de matriz africana, 
quilombolas e abolicionistas pela liberdade e dignidade, afi r-
mando que a “escravidão foi benéfi ca para os negros(as)”, 
homenagear a princesa Isabel como a maior responsável 
pela “libertação dos escravizados”, condenar a existência 
das comunidades quilombolas, e negar a existência do 
racismo e da fi gura de Zumbi, historicamente utilizado como 
símbolo da resistência à escravidão e imputar ao movimento 
negro a alcunha de racista, o atual presidente da Fundação 
propõe a criação de um “selo antirracista”, dito em suas pa-
lavras: “o selo da Fundação Cultural Palmares, que certifi ca 
que uma pessoa não é RACISTA, mas vítima de campanha 
de difamação e execração pública da esquerda”.
O Conselho Afro de São José do Rio Preto cobra que a Fun-
dação Palmares seja guiada a cumprir sua origem, expressa 
na Lei de sua criação, datada de 1988, que traz em seu 
texto de modo explícito a sua fi nalidade: 
“promover a preservação dos valores culturais, sociais e 
econômicos decorrentes da infl uência negra na formação da 
sociedade brasileira.”
Ter em seu quadro pessoal agentes que não estejam alinha-
dos com essa perspectiva é desmantelar uma construção 
política do movimento negro. É destoar e acabar com toda 
luta que visa contestar a morte de jovens negros, a alocação 

da população negra em subempregos, e a sua representa-
ção de modo pejorativo e caricato.
A negação do racismo não contribuiu para o realinhamento 
das práticas de nossa sociedade aos Direitos Humanos e 
à dignidade da pessoa humana. Por esse motivo, junto aos 
movimentos negros de todo o país, exigimos que cesse o 
desmonte das políticas públicas de igualdade racial e que 
a respeitosa Fundação Palmares não seja utilizada como 
ferramenta para a propagação ideológica de conceitos e 
práticas que aprofundam a desigualdade racial, afastam a 
possibilidade de democracia racial e perpetuam o racismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E X T R A T O   D E   P O R T A R I A S

PORTARIA N.º 34.304 DE 21 DE MAIO DE 2020
DISPENSA, ANA RITA GOMES SANTANA, da Função de 
Gerente Nível II - FG.101.3, na Unidade Básica de Saúde 
da Família Nova Esperança "Dr. Nelson Nagib Gabriel" da 
Secretaria Municipal de Saúde, constante do Anexo I da 
Lei Complementar n.º 346/2011, alterada pelas Leis Com-
plementares n.º 360/2012, 363/2012, 402/2013, 414/2014, 
415/2014, 416/2014, 437/2014, 456/2015, 538/2017, 
583/2018, 593/2019, 598/2019, 617/2020 e alterações poste-
riores, retroagindo os efeitos desta a 11 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 34.306 DE 21 DE MAIO DE 2020
DEMITE, a empregada pública SARA BEATRIZ FELIX DA 
SILVA, Agente Comunitário de Saúde, em face da conclusão 
do Processo Administrativo, instaurado pela Portaria n.º 864, 
de 30 de abril de 2019, nos termos do inciso III, do artigo 
215, da Lei Complementar n.º 05/90, por transgressão aos 
preceitos contidos nos incisos I, II, III e X, do artigo 204, e, 
incorrido na prática da proibição prevista nos incisos I e XV 
(comportamento desidioso) do artigo 205, e inciso XIII, do 
artigo 220, todos da Lei Complementar nº 05/90, bem como, 
infringiu a alínea “e”, do artigo 482, da CLT, e artigo 10, pará-
grafo único, da Lei 11.350/06 c/c artigo 10, inciso I e § 1º, da 
Lei Complementar nº 413/2014, surtindo os efeitos desta a 
partir de 21 de maio de 2020.
PORTARIA N.º 34.308 DE 22 DE MAIO DE 2020
DESIGNA, o(a) servidor(a) MARIA INES TELLES NOGUEI-
RA DOBBERT para responder interinamente pela SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, enquanto durar o 
período de férias da titular da pasta, nos termos do artigo 68, 
da Lei Complementar n.º 05/90, a partir de 21/05/2020, e de 
15/06/2020.
PORTARIA N.º 34.310 DE 28 DE MAIO DE 2020
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) BRU-
NA JACOMIN, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, nos termos do artigo 73 da Lei Complementar n.º 
05/90, retroagindo os efeitos desta a 27 de maio de 2020.

LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

RIOPRETOPREV
TERMO DE SUSPENSÃO DA VIGÊNCIA DO CONCURSO

A RioPretoPrev, no uso de suas atribuições legais, torna pú-
blica, nesta data, a SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE 
DO CONCURSO PÚBLICO RPP 001/2019 para provimento 
dos cargos efetivos de Analista Previdenciário-Assistente So-
cial, Analista Previdenciário-Psicologia e Agente Previdenciá-
rio (Edital FCC n° 06/2019 de Abertura de Inscrições, publi-
cado no Diário Ofi cial do Município de São José do Rio Preto 
em 02/08/2019, além de seus anexos e retifi cações), com 
base no artigo 10 da Lei Complementar Federal nº 173/2020, 
publicada em 28 de maio de 2020 (Programa Federativo de 
Enfrentamento ao “Coronavírus” SARS-CoV-2 - Covid-19), 
fi cando suspensa a contagem do prazo de validade a partir 
da presente data (28/05/2020) e enquanto vigente o estado 
de calamidade pública estabelecido pela União.
Por fi m, a RioPretoPrev informa que o prazo suspenso volta-
rá correr normalmente a partir do término ofi cial do período 
de calamidade pública, conforme § 2º do artigo 10 da Lei 
Complementar Federal nº 173/20, sendo lavrado o presente 
termo por força do seu §3º.
São José do Rio Preto/SP, 28 de maio de 2020.

JAIR MORETTI
Diretor Superintendente
RioPretoPrev
WILCLEM DE LAZARI ARAUJO
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso
RioPretoPrev



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de maio de 2020

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

 PUBLICAÇAO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE 
PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO 57/2019.
OBJETO: Registro de preços de serviços de retirada e insta-
lação de bombeadores em poços profundos exploratórios do 
aquífero Guarani e demais serviços complementares.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2019
DETENTORA DA ATA: TBS COMERCIO DE BOMBAS SUB-
MERSAS EIRELI
Valor Unitário Registrado: item 1 - R$ 15.000,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
29.08.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2019
DETENTORA DA ATA: TECNOAGUA INDUSTRIA, COMER-
CIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E MANUTENCAO DE 
BOMBAS EIRELI
Valor Unitário Registrado: Item 2 - R$ 81.600,00.
Prazo de Vigência: 12 meses Data da Assinatura: 
29.08.2019. Autoridade que assinou a ATA: Nicanor Batista 
Júnior.
S. J. Rio Preto, 28.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.
EXTRATO DE SESSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2020 – PROCESSO SICOM 3101/2020
Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de aparelhos 
telefônicos móveis (celulares).
Sessão pública realizada on line no dia 15.05.2020, sendo 
adjudicado o objeto à vencedora WAGNER FELLIPE COSTA 
E SILVA ME para o item. A íntegra da sessão está disponível 
no “Portal de Compras”. 
Alan Sinibaldi Cornachioni – Pregoeiro – SeMAE.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
21/2020 – PROCESSO SICOM 3101/2020
“HOMOLOGO este processo licitatório, por entendê-lo como 
regular, não vislumbrando qualquer irregularidade. ” 
São José do Rio Preto, 27.05.2020 – Nicanor Batista Júnior 
– Superintendente do SeMAE.
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
12/2020 – PROCESSO SICOM 364/2020
Objeto: Aquisição de equipamentos para “Conjunto-Hidroja-
to”.
Fica designado o dia 03.06.2020, às 14:00 h, para a reto-
mada da sessão do pregão eletrônico em epígrafe, para a 
continuidade dos trabalhos.
São José do Rio Preto, 28.05.2020 – Renato Eduardo de 
Freitas – Pregoeiro - SeMAE.
S. J. Rio Preto 28.05.2020 – Nicanor Batista Júnior – Supe-
rintendente do SeMAE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTE-
CIMENTO

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 146/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: ADELICE BENEDITA FALEIROS FER-
RARI ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 132/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: N.N.C BARANEK ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 4,65836% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 147/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO: L R VELOSO MARQUES ME 
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.
EXTRATO 4º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 152/2009 – MERCADO MUNICIPAL
PERMISSIONÁRIO:  MARILDA SALINA CASACA ME
De acordo com a cláusula 4ª do instrumento contratual, fi ca 
reajustado em aproximadamente 3,36641% o valor do con-
trato supramencionado. 
S.M.A.A - ANTONIO P. P. JR.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018092/2019

Fica notifi cada a empresa, M & D AVENIDA LANCHES LTDA 
ME, localizada na Rua Santos Dumont, 398 – Vila Ercilia 
– CEP: 15013-100 - São José do Rio Preto/SP, datada em 
06/12/2019, motivos da notifi cação: Aos estabel que utilizem 
da música como entretenimento e que não comprovem o isol 
acústico adequado, somente poderão executar música nos 
horários previstos no art 2.º LC 217/2005, Artigo 2.º da Lei 
Complementar n.º217/2005, prazo de 0dia(s), Multa de 10 
UFM (R$577,50); É expressamente proibido as desordens, 
algazarras, barulho ou perturbação do sossego público, ten-
do em vista que os proprietários dos estabelecimentos são 
responsáveis pela ordem dos mesmos, Artigo 42, parágrafo 
único LC n.º 17/92 (alterada LC 42/94) e NBR 10151 da 
ABNT,  prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM (R$288,75); É ex-
pressamente proibido perturbar o sossego com ruídos e sons 
excessivos, evitáveis, Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992, 
prazo de 0dia(s), Multa de 5 UFM (R$288,75); Execução de 
música por radiodifusão, ao vivo, ou por qualquer outro meio, 
em horários não permitidos em lei, Artigos 1.º e 2.º da LC n.º 
217/2005, ABNT 10151, prazo de 0dia(s), Multa de 10 UFM 
(R$577,50); Execução de música por radiodifusão, ao vivo, 
ou por qualquer outro meio, sem autorização da Prefeitura 
Municipal, Artigo 1.º da LC n.º 217/2005, ABNT 10151, prazo 
de 0dia(s), Multa de 10 UFM (R$577,50); Perturbação do 
sossego público produzido por ruídos ou sons excessivos, 
evitáveis, Artigo 43 LC N.º 17/92, prazo de 0dia(s), Multa de 
5 UFM (R$288,75). O não cumprimento da Notifi cação no 
prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penalidades 
impostas pela legislação, assinada pela Agente Fiscal de 
Posturas Fabiane Cristina Pazini Neves, uma vez que a mis-
siva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81006089 8 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018536/2020

Fica notifi cada a empresa, RAFAEL CARDENA BARUFI 
47413132800, localizada na Rua Abrão Thomé, 340 – Gale-
ria Gonzales – Jd. Walkiria – CEP: 15085-400 - São José do 
Rio Preto/SP, datada em 02/03/2020, motivos da notifi cação: 
Deposição no passeio público de obstáculos de qualquer 
espécie, incluindo materiais para construção, detritos, placas 
de propagandas ou quaisquer outros que obstruam a pas-
sagens de pedestres, Artigo 7.º LM n.º 8973/2003, prazo de 
1dia(s), Multa de 2 UFM (R$120,48);  É proibido a afi xação 
de cartazes, panfl etos ou qualquer tipo de propaganda em 
paredes externas de prédio público, viaduto, praça, poste 
de iluminação, pilar de edifício em geral e em orelhão, Art. 
1º da LM 10.219/2008, prazo de 0dia(s), Multa de 30 UFM 
(R$1.807,20); É proibido o lançamento, depósito, despe-
jo, colocação e ou permanência de quaisquer objetos em 
locais públicos e outros locais, Artigo 5.º da Lei Municipal n.º 
7176/1998, 1dia(s), Multa de 20 UFIR (R$75,80); Exploração 
dos meios de publicidade sem licença prévia do município, 
Art. 141, 143, II e VIII LC 17/92, prazo de 0dia(s), Multa de 
1 UFM (R$60,24); Fica proibida a permanência de qualquer 
material em logradouro (passeio e via) público, Artigo 96 da 
Lei Complementar n.º 17/1992, prazo de 0dia(s), Multa de 
3 UFM (R$180,72). Observação: RETIRAR O MATERIAL 
PUBLICITÁRIO DO PASSEIO E VIAS PÚBLICAS. O não 
cumprimento da Notifi cação no prazo estabelecido, a notifi -
cada fi cará sujeita às penalidades impostas pela legislação, 
assinada pela Agente Fiscal de Posturas Adriana Armani e 
Silva, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR JU 81005953 2 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação 018597/2020

Fica notifi cada a empresa, ANDERSON LUIS DE GOUVEIA 
MONTEIRO, localizada na Rua José Pinto Ferreira Coelho, 
273 – Pq. Celeste – CEP: 15070-470 - São José do Rio 
Preto/SP, datada em 10/03/2020, motivos da notifi cação: 
Há a necessidade da supressão ou poda de árvore(s) de 
vosso imóvel, devido a risco de queda, comprometimento ou 
incompatibilidade da árvore com a vizinhança. O proprietá-
rio deverá executar o serviço, Art. 79 da LM 13031/2018 e 
Art.1º, 2º e 10º Dec. 18301/2019, prazo de 15dia(s), Multa 
de 10 UFM (R$602,40). O não cumprimento da Notifi cação 
no prazo estabelecido, a notifi cada fi cará sujeita às penali-
dades impostas pela legislação, assinada pela Agente Fiscal 
de Posturas Adriana Armani e Silva, uma vez que a missiva 
nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos de acordo com registro do AR JU 81005969 6 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência 591/2019

Fica advertida LUIZ FABIANO DE OLIVEIRA LEITE ME, lo-
calizado na Av José da Silva Sé, 505 – casa 455 – Liberdade 
VI – Pq. Da – CEP: 15056-670 - São José do Rio Preto/SP, 
datada em 20/12/2019, em virtude do não cumprimento da 
notifi cação 17727/2019, deixando de realizar as adequações 
ambientais necessárias à prática das suas atividades eco-
nômicas: APRESENTAR, NESSA SECRETARIA, COMPRO-
VANTE DOS DESCARTES DOS RESÍDUOS GERADOS NA 
EMPRESA (PEÇAS, FIOS E QUAISQUER OUTROS), no 
prazo de 30 (trinta) dias, caso ocorra o descumprimento da 
presente advertência, serão aplicadas as penalidades cabí-
veis, sem prejuízo do procedimento de cassação do Alvará 
e de lacração do estabelecimento. Assinada pela Agente 
Fiscal de Posturas Adriana Antunes Carretero, uma vez que 
a missiva nos foi devolvida pela Empresa de Correios e Telé-
grafos, sob o nº de registro do objeto do AR JU 63277190 3 
BR, acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “PEDIDO DE PROR-
ROGAÇÃO DE PRAZO REFERENTE AO PROTOCOLO 
202081295”, a pedido de IGREJA MISSÃO ATOS DO 
BAIRRO ANCHIETA, localizada na Rua Jonas Rodrigues, 
213 – Pq. Da Cidadania, CEP: 15047-207 - São José do 
Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0277/2020 – SMAURB/
IFP, em 03 de abril de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal 
de Posturas Edson Francisco da Silva Junior e informou seu 
deferimento, sendo prazo concedido cujo término dar-se-
-á em 06/05/2020. Publica-se o referido Ofício, uma vez 
que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR JU 
63262999 5 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo

Conforme requerimento referente a “PEDIDO DE LICENÇA 
DE PUBLICIDADE”, a pedido de IGREJA MISSÃO ATOS DO 
BAIRRO ANCHIETA, localizada na Rua Jonas Rodrigues, 
213 – Pq. Da Cidadania, CEP: 15047-207 - São José do 
Rio Preto/SP, emitiu-se OFÍCIO Nº 0278/2020 – SMAURB/
IFP, em 03 de abril de 2020, assinado pelo Inspetor Fiscal 
de Posturas Edson Francisco da Silva Junior e informou 
seu indeferimento, pois conforme informação fi scal, o 
requerente deve adequar a publicidade segundo Lei Com-
plementar 17/1992, Art. 145, juntando toda documentação 
necessária para tal licenciamento. Fica concedido o prazo 
até 06/05/2020 para que o requerente protocolize cópia dos 
documentos necessários. Publica-se o referido Ofício, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto AR 
JU 63262999 5 BR, acusando “não procurado”.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P R O R R O G A Ç Ã O

 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no Artigo 37, inciso III, 
da Constituição Federal, decide:

P R O R R O G A R
o prazo de validade do Processo Seletivo SME nº 01/2019 
_ Professor de Educação Básica I (PEB I), homologado em 
31/05/2019 e com validade de 01(um) ano, visando forma-
ção de cadastro de reserva para eventual contratação de 
Professores de Educação Básica I, pelo período de 01(um) 
ano a contar do dia 31/05/2020.

São José do Rio Preto, 28 de maio de 2020.
SUELI PETRONILIA AMÂNCIO COSTA
Secretária Municipal de Educação

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Retifi cação Resolução SME nº 07/2020

A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atri-
buições, retifi ca a Resolução SME nº 07/2020, publicada no 
Diário Ofi cial do Município de São José do Rio Preto -SP, de 
13 de maio de 2020, nos seguintes termos:
Retifi cação 01:
Fica prorrogado o prazo de entrega do Calendário Escolar 
reorganizado/2020, estabelecido no artigo 13, de 29/05/2020 
para 05/06/2020. 

Retifi cação 02:
(RE) Retifi cação do Anexo I da Resolução SME nº 07/2020
Fica suspenso o dia 25 de maio de 2020, em razão da ante-
cipação do feriado de 09 de julho de 2020 (Lei Estadual nº 
17.264, de 22 de maio de 2020) o qual será contado como 
dia de efetivo trabalho escolar.
No campo Bimestres:
 1º bimestre, onde se lê total 62 dias, leia-se 61 dias;
 2º bimestre, onde se lê total 40 dias, leia-se 41 dias.
Republica-se o Anexo I.
Ficam ratifi cadas as demais informações contidas no referido 
Anexo I da Resolução SME nº 07/2020.
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2020.
Profª Sueli Petronilia Amancio Costa
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

- Silvio Purita Ferreira -
Notifi camos que, até a presente data, consta em nosso sis-
tema pendência de pagamento de IPTU (div 002), exercícios 
2016 e 2017, vencimento de 10/03/2016 a 11/12/2017.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima ur-
gência para evitar a inscrição em dívida ativa, ajuizamento e 
encaminhado a outras instituições de proteção ao crédito:
� call-center: telefone ou Whatsapp (17) 3202-7740 e 
(17) 3203-1254
� e-mail: mrsilva@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notifi ca-
ção via correio e a mesma voltou por motivo de “não procu-
rado”, na data 19/01/2019.
São José do Rio Preto, 28 de maio de 2020.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Chefe do Departamento de Dívida Ativa

COMUNICADO SMHAB Nº 004/2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DO MUNICI-
PIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atri-
buições legais, e nos termos do Decreto nº 15.970 de 06 de 
outubro de 2011;
FAZ SABER aos que virem ou tiverem conhecimento do 
presente Comunicado: 
1) A Secretaria de Habitação adotará as seguintes medidas:
a) O levantamento Documental de Identifi cação de 
Ocupante em loteamento em fase de regularização será 
realizado mediante edital de convocação por núcleo objeto 
de Reurb – Regularização Fundiária Urbana.
b) Os atendimentos presenciais na Secretaria de Habi-
tação somente acontecerão para fi ns de entrega e retirada 
de documentação com prévio agendamento pelo Portal 
Cidadão (https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/);
c) O atendimento ao público será prestado por meio 
eletrônico ou telefônico (Fone/WhatsApp: 3211-5560 - email: 
smhab@riopreto.sp.gov.br). Observados os requisitos para 
requerimento estabelecidos na Carta de Serviços disponível 
no site www.riopreto.sp.gov.br.
d) Será disponibilizado serviços para protocolo on-line 
conforme Carta de Serviços com acesso pelo Portal Cidadão 
(https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/).
e) As reuniões do Conselho Municipal de Habitação e 
da COPEUR-Comissão Permanente de Urbanização e Le-
gislação dos Loteamentos em fase de regularização aconte-
cerão de forma digital, atendendo os prazos de convocação 
e manifestação com disponibilização de material, os mem-
bros poderão dentro do prazo apresentar suas considera-
ções e deliberar os itens da pauta.
f) A equipe da Inspetoria Fiscal de Posturas lotada 
nesta Secretaria mantém suas atividades de rotina.
2) Torna sem efeito o Comunicado SMHAB nº 001/2020 de 
22 de março de 2020.
São José do Rio Preto, 22 de março de 2020.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal de Habitação

 

Av. Philadelpho Manoel Gouveia Neto, 2150 – Pq. Setorial – Jd. Mona São José do Rio Preto – SP – CEP: 15030-390 
Tel/Fax: (17) 3202-1410 – Site: www.emurbriopreto.com.br    e-mail: emurb@emurbriopreto.com.br 

 
 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO SÃO JOSE DO RIO PRETO 
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA 

 
Em atendimento ao art. 5º da lei 8666/93, alterado pela Lei 8.883 de 

08/06/1994, justificamos que o pagamento abaixo identificado, foi pago independente de sua 
ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais desta Empresa Municipal, pois 
estão presentes relevantes razões de interesse Público. 

Fornecedor N.F.S-e Data Venc. Valor 
Empro Tecnologia e Informação 13425 27/03/2020 R$         252.703,82 

 
O pagamento da referida nota fiscal, foi postergado em virtude de divergências 

nos serviços prestados. 
Tendo em vista o justificado, assinamos a presente para que a mesma surta os 

efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e a publicação necessária. 
São José do Rio Preto - SP, 28 de Maio de 2020. 

Rodrigo Ildebrando Juliano 
Diretor Presidente 

 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de maio de 2020
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JAN 02 a 31 02 a 31

FEV 03 e 26 24 e 25 ** 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 * * ** 27 28 16 80 16

MAR 23 a 31 23 a 31 19 e 20 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 * * * * * * * * * 13 65 29

ABR 01 a12 01 a12 10 e 21 * * * * * * * * 13 14 15 16 17 20 * 22 23 24 27 28 29 30 13 65 42

MAI 01 e 25 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 * 26 27 28 29 19 95 61

JUN 02 11, 12 1 2 3 4 5 8 9 10 * * 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 20 100 81

JUL 10 e 13 1 2 3 6 7 8 9 ** ** 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 21 105 102

AGO 04 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 21 105 123

SET 07 1 2 3 4 * 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 21 105 144

OUT 02 e 23 20 13,14 e16 13,14 e 16 02,12, 15, 
23, 28 1 * 5 6 7 8 9 * * * * * 19 20 21 22 * 26 27 * 29 30 14 70 158

NOV 02 * 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 20 100 178

DEZ 23 23 23 a 31 24 a 31 08 1 2 3 4 7 * 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 ** * * * * * * 15 75 193
TOTAL 07 04 04 04 63 30 33 18 965 h 193

Bimestres

1º Bimestre: 04/02 a 29/05   Total: 61 dias
2º Bimestre: 01/06 a 31/07   Total: 41 dias
3º Bimestre: 03/08 a 09/10   Total: 48 dias
4º Bimestre: 19/10 a 22/12   Total: 43 dias

Observações: 
* Suspensão de Atividades / Feriados /Recesso/Férias
**  Planejamento - Reunião Pedagógica - Conselho de Ciclo/Termo

Diretor de Escola Supervisor de Ensino Secretário Municipal de Educação

*13/04/2020- Início das atividades de apoio aos estudos em casa com ensino remoto emergencial. ** 10 e 13/07/2020- Previsão de Replanejamento. 

965 horas / 193 dias

FÉRIAS REGULAMENTARES

PELA HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGO

______/______/________ ____ / ____ / ____ _____/______/____

DIAS DE EFETIVO TRABALHO ESCOLAR
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Anexo I - Escolas Municipais

CALENDÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO FUNDAMENTAL - ANO LETIVO 2020
Fundamento Legal LDB - 9394/96

Resolução SME n°07/2020,  Publicada no D.O.M. de 13/05/2020  
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
 
EDITAL N° 49/2020  
28 DE MAIO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia Fiscal Tr ibutár ia NOTIFICA 
os contr ibuintes abaixo qual i f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado através do 
encerramento  de of íc io das competências em aber to no L ivro Elet rônico Giss  Online,  conforme 
tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a re colher o débi to no montante discr iminado 
na guia a ser  emit ida e letronicamente (através do s i te https :/ /por ta l.g issonl ine.com.br / ou nas 
Unidades do Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidade Norte) ,  ou  a apresentar defesa por  
escr ito no prazo de 30 ( tr in ta) d ias , contados a part ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de 
publ icação deste edita l ,  conforme artigos 19 e 20 da Lei Complementar Municipal n° 588 de 01/03/2019, na 
Unidade da Secretar ia Munic ipal da Fazenda local izada no Poupatempo (Rua Antônio de 
Godoy,  3033 -  Centro -  CEP 15015-100 -  São José do Rio Preto -  SP), sob pena de cobrança 
executiva, nos termos dos art igos 217,  VI I ,  237 e 244 da Lei Munic ipal  n°  3359/83.  
Informamos que, devido a interrupção temporária do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolo de 
sol icitações ,encaminhamento de documentos e recursos/defesa devem ser efetuados 
através do e-mail  semfaz.poupatempo@riopreto.sp.gov.br  ou 
semfaz. ift@riopreto.sp.gov.br .  
A refer ida ação está prevista no  inc iso V do art igo 46 da Lei Complementar n° 178/2003 e os 
valores apurados na data do lançamento de of íc io serão recalculados  conforme encargos 
previs tos no § 2º do art igo suprac itado desde a data  em que dever iam ter s ido pagos , 
consoante art igo 7° do Decreto  n° 12.214/2004, até a data do efet ivo pagamento.  
 
Razão Social IM CNPJ Competências Tributo 

VARGAS & GASPARI REPR 
COM PROD ALIM LTDA ME 

1109130 02.853.183/0001-13   

02/2016 
06/2016 
09/2016 
10/2016 
11/2016 
12/2016 
06/2017 
07/2017 
08/2017 
09/2017                
10/2017                
11/2017                
12/2017  
01/2018                
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018                
11/2018                
01/2019    
02/2019    

ISSQN 

 

 

03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019 

CAROLINE DE CASTRO ME 3159650 15.498.174/0001-01   

01/2017 
02/2017 
03/2017 
09/2017 
10/2017 
11/2017                 
02/2018     
03/2018                
04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018                
11/2018                
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                

ISSQN 

HAILTON DE SOUZA COSTA 
ME 

3390730 25.390.066/0001-66   

04/2018                
05/2018                
06/2018                           
07/2018                
08/2018     
09/2018               
10/2018                
11/2018                
12/2018 
01/2019    
02/2019    
03/2019                
04/2019                
05/2019                
06/2019                            

 
ISSQN 

EDSON ALEXANDRE GARCIA 
ME 

3247350 19.831.830/0001-99   

02/2019    
04/2019                
05/2019 
06/2019                

 
ISSQN 

ALESSANDRO MARCOS 
RIBEIRO 

3221730 18.896.216/0001-42   

10/2015 
11/2015 
01/2016                
02/2016  
03/2016    
05/2016 
06/2016                
07/2016 

ISSQN  

 

São José do Rio Preto (SP), 28 de maio de 2020.  
Giovanna Ross i Perss inotte Abate  
Audi tor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

08/2016  
09/2016    
10/2016 
11/2016                
12/2016   
05/2019  

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 19/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA o contribuinte abaixo citado, que o pedido de emissão de guia 
de ITBI referente ao imóvel de cadastro imobiliário nº 06.03015/000, conforme solicitado no protocolo nº 
2020000072491, foi deferido. 
Esclarecemos que a guia de ITBI foi emitida e enviada via postal, porém foi devolvida pelo Correios porque 
frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 12/03/2020 às 12:20h, 17/03/2020 às 16:00h e 20/03/2020 às 
12:15h). 
Ademais, informamos que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimento municipal junto ao 
Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, portanto para a emissão de segunda via com novo 
vencimento o requerente poderá solicitá-la por meio do e-mail ndarim@riopreto.sp.gov.br. 
Comunicamos, outrossim, que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
RAUL VICENTE DA SILVA 2020000072491 

São José do Rio Preto (SP), 28 de maio de 2020. 
Luiz Carlos Basso 
Chefe – D.T.I. – SEMFAZ 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária  
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 20/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art 202, III, NOTIFICA através do presente edital, a contribuinte abaixo citado, tendo 
em vista que a notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 
tentativas (nos dias 15/04/2020 às 09:35h, 17/04/2020 às 09:48h e 22/04/2020 às 09:40h). 
Vimos por meio deste informar a Vossa Senhoria que o lançamento do IPTU/2020 o qual pleiteia revisão se 
encontra correto. Explica-se: o aumento entre o IPTU/2019 e o IPTU/2020 se deu em face da inclusão da área 
construída de 970,74m², conforme vistoria no local e Alvará de Construção nº 2194/2015. 
Comunicamos, por fim, que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda, podendo vossa senhoria ter vista sobre o mesmo.  
 

INTERESSADO  PROTOCOLO 
 

ALESSANDRA CRISTINA MELENDRES MOLINA  
 

2020000065223 
São José do Rio Preto (SP), 28 de maio de 2020. 

 
Luiz Carlos Basso 
Chefe D.T.I. - SEMFAZ 

 

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 21/2020 
A Secretaria Municipal da Fazenda, por intermédio da Diretoria da Administração Fiscal e Tributária – 
Departamento de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições e, em cumprimento ao Código Tributário 
Municipal Lei n° 3359/83, art. 202, III, NOTIFICA a contribuinte abaixo citado, do lançamento efetuado do IPTU – 
Imposto Predial Territorial Urbano – apurado para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, que incide sobre o imóvel 
de cadastro imobiliário nº 02.07320/000, via edital, tendo em vista que a notificação via correspondência foi 
devolvida pelo Correios por motivo de destinatário desconhecido. 
Informamos que o tributo apurado deverá ser recolhido no valor e vencimento indicados no Demonstrativo de 
Arrecadação Municipal e considerando que devido a pandemia do COVID-19 os postos de atendimentos 
municipal junto ao Poupatempo e Ganha Tempo encontram-se fechados, o boleto para pagamento do imposto 
apurado poderá ser solicitado por meio do e-mail ndarim@riopreto.sp.gov.br. 
O prazo para a impugnação é de 30 dias a partir da data desta publicação. 
Por fim informamos que o protocolo em que foi apurado o imposto supramencionado, encontra-se arquivado no 
Departamento de Tributos Imobiliários. 
 

INTERESSADO PROTOCOLO 

ENCARNAÇÃO DEL PINO RODRIGUES 2020000109272 

São José do Rio Preto (SP), 28 de maio de 2020. 
Pedro Facuri Junior                                                                                                     Luiz Carlos Basso                                                                                      
Auditor Fiscal Tributário Municipal                                                                     Chefe – D.T.I. – SEMFAZ       
Diretor da Administração Fiscal e Tributária – SEMFAZ                                                                                 

Editais de
CONVOCAÇÃO

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

              
EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DOS REPRESENTANTE 
ELEITOS
PARA OS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV

Pelo presente Edital, a presidente do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais de São José do Rio Preto no 
uso das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social 
da entidade e, em especial atenção, no desempenho da 
atribuição conferida pelo inciso I do artigo 104 e artigo 112 
da Lei Complementar nº139, de 28 de dezembro de 2.001, 
modifi cado pela Lei Complementar nº566, de 28 de junho de 
2.001, COMUNICA o encerramento do processo eleitoral de 
escolha dos representantes para o Conselho Municipal de 
Previdência e Conselho Fiscal da RIOPRETOPREV. A vo-
tação foi realizada nos dias 25,26 e 27 de Maio de 2.020 de 
forma virtual (on-line) e com a apuração dos votos realizada 
a partir das 18h00 no dia 27 de maio de 2.020, e proclama 
os seguintes eleitos:

CONSELHO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS
TITULARES
Carlos Henrique de Oliveira
 Elias Viana dos Santos Junior (Darok)

SUPLENTE
Valter de Lucca

REPRESENTANTES DOS SERVIDORES INATIVOS
TITULAR
Rosycarmen Pontes Gestal Alvares

SUPLENTE
Elaine Rosa

CONSELHO FISCAL
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES
TITULARES
Fabiano Luis Medeiros Sanches
Clodoaldo Sardilli

SUPLENTES
Maura Alves de Almeida
José Ivo Moreira

São José do Rio Preto, 28 de maio de 2.020

Comissão Eleitoral
Representantes do Conselho Municipal - RIOPRETOPREV



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
29 de maio de 2020

Editais de
CITAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Editais de
BALANÇO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

 
 A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a fim de gerar publicidade, apresenta lista dos 
Requerimentos a Votação APROVADOS na 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 26 de maio de 2020. 
Ver. Celso Luiz de Oliveira – “Peixão” 
01. 484/20: à caixa Econômica Federal, para estudos visando à instalação de Casa 

Lotérica no Bairro Santo Antônio; 
 
Ver. Coronel Jean Charles O. D. Serbeto  
02. 487/20: de aplausos aos Policiais Militares 3º SGT PM Coppe e SD PM Larissa, 

ambos da 4ª Cia. do 17º BPM/I, pelo emprego da manobra de Hemlich e salvamento 
da vida de recém-nascido vítima de engasgamento; 

03. 508/20: de congratulações ao Diáio da Região, pela matéria “Aves de Rapina”, 
publicada no último dia 24 de maio, enaltecendo o trabalho das mulheres tripulantes 
das aeronaves Águia da Polícia Militar, com destaque às Policiais Militares CB PM 
Jocelaine Cristina Camargo e SD PM Kelly Cristina Guim; 

04. 509/20: de congratulações ao Músico e Jornalista Fernando Marques, pela publicação 
a reportagem “A instalação do Corpo de Bombeiros”, na coluna Rio Preto em Foco, no 
Diário da Região; 

 
Ver. Jean Dornelas 
05. 483/20: de congratulações com a Associação dos Profissionais de Propaganda, em 

especial na pessoa de um de seus responsáveis, o Sr. Marcelo De Lalibera, pela 
campanha de frases motivacionais nos outdoors espalhados pela cidade; 

06. 491/20: de congratulações com o Dr. Sérgio Clementino, Promotor de Justiça de São 
José do Rio Preto, pelo artigo “Os Líderes que não produzimos”, veiculado em jornal 
de nossa cidade; 

07. 494/20: requer aos Diretores do Banco Inter, como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

08. 495/20: requer aos Diretores do Banco Votorantim, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

09. 496/20: requer aos Diretores do Banco Bradesco, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

10. 497/20: requer aos Diretores do Instituto Votorantim, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

11. 498/20: requer aos Diretores do Banco Itaú Unibanco, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

12. 499/20: requer aos Diretores das Lojas Renner, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 

 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

13. 500/20: requer aos Diretores das Lojas Riachuelo, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

14. 501/20: requer aos Diretores da Fundação Petrobras, como sugestão, que dediquem 
parte dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma 
de abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de 
Enfermagem, Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das 
zonas mais interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

15. 502/20: requer aos Diretores do Banco Santander, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

16. 503/20: requer aos Diretores da Fundação Vale, como sugestão, que dediquem parte 
dos recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de 
abono pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

17. 504/20: requer aos Diretores da Unilever, como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

18. 505/20: requer aos Diretores da Ambev, como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

19. 506/20: requer aos Diretores da Marfrig , como sugestão, que dediquem parte dos 
recursos que se empenharam em doar no combate ao Covid-19, como forma de abono 
pecuniário aos profissionais da saúde (Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Fisioterapeutas, Nutricionistas, dentre outros), principalmente os das zonas mais 
interioranas do Brasil, fazendo a distribuição de forma equitativa; 

 
Ver. Paulo Pauléra 
20. 485/20: de congratulação com o estabelecimento Trevão Auto Peças, há 30 anos no 

mercado, atendendo com excelência São José do Rio Preto e Região; 
21. 488/20: de congratulações com Alessandra da Costa Suman, Tathiane Cevada 

Trigiglio Barbosa e com o músico Júnior Picalho e às Enfermeiras, pela apresentação 
realizada para homenagear os Médicos, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares da Santa 
Casa de Rio Preto; 

 
Ver. Renato Pupo de Paula  

22.  489/20: ao Excelentíssimo Senhor João Agripino da Costa Dória Júnior, 
Governador do Estado de São Paulo, para que autorize os Prefeitos a flexibilizarem 
o comércio de acordo com a realidade local de cada município 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2020 - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 008/2020 - RATIFICAÇÃO 
Ratifi co, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho 
de 1993 com suas alterações, a dispensa de licitação para 
a contratação da empresa JOÃO ANTONIO RUIZ inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 02.397.492/0001-26 para a aquisição 
de materiais de proteção individual para enfrentamento da 
pandemia de COVID-19, fundamentado no art. 24 inciso IV 
da Lei 8666/93 e suas alterações e na Lei nº 13.979/2020. 
Bady Bassitt – SP, 22 de maio de 2020. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2020 - DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 009/2020 - RATIFICAÇÃO 
Ratifi co, nos termos do Art. 26, da Lei 8.666 de 21 de junho 
de 1993 com suas alterações, a dispensa de licitação para 
a contratação da empresa BOTELHO DISTRIBUIDORA E 
IMPORTADORA DE PRODUTOS EIRELI,  inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 34.125.248/0001-09 para a aquisição de solu-
ção sanitizante para enfrentamento da pandemia de CO-
VID-19, fundamentado no art. 24 inciso IV da Lei 8666/93 e 
suas alterações e na Lei nº 13.979/2020. Bady Bassitt – SP, 
22 de maio de 2020. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias.processo Nº 1020147-24.2018.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Ricardo de Carvalho Lorga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ricardo 
Barrientos Caldiron Neto, brasileiro ,CPF 452.162.858-30,que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por 
parte de MRV MRL XXI Incorporações Spe Ltda, alegando em síntese: " que na data de 05/12/2015, as partes celebraram contrato 
particular de promessa de compra e venda, através do qual, o executado adquiriu o imóvel constituído pelo apartamento nº 401, 2 
quartos, bloco 04 do Condomínio Residencial Rios Di Spagna -Parque Rio Ebro, situado na Av. Waldemar de Freitas Assunção n° 
301, Bairro Rios de Spagna, nesta cidade, pelo valor de R$141.881,85. Tendo o mesmo firmado um termo de renegociação e 
confissão de dívida, em data de 22/01/2016, no qual reconheceu dever a importância de R$ 29.280,06, comprometeu-se em liquidar 
por meio de 1 parcela de R$ 134,32, 1 de R$ 644,00, 1 de R$ 644,80, trinta e três de R$271,99, 33 de R$ 178,23, 1 de R$ 6.500,00 
em data de 08/02/2016 e 1 de R$ 6.500,00 em10/02/2019. O requerido até o momento não pagou o restante das parcelas, que 
somam R$18.163,28, atualizada em 30/04/2018. E como o o réu encontra-se em lugar e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 (três) dias, pagar dívida no valor de R$ 18.163,28, que 
deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente, arbitrados em 
10% sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial. Caso o executado efetue o pagamento no prazo acima assinalado, 
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o 
depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários e advogado, o executado poderá requerer autorização 
do Juízo para pagar restante, em até 6 seis parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de 
juros de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil). Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o 
depósito, que será convertido em penhora. O não pagamento de qualquer das parcelas acarretará a imposição de multa de 10% 
sobre o valor das prestações não pagas, o vencimento das prestações subsequentes e o reinício dos atos executivos. O prazo para 
embargos é de 15 dias, contados da publicação do presente edital. Não sendo apresentados embargos, os réu será considerado 
revel, caso em que lhes será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 13 de maio de 2020. K -28e29/05

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

1. CARLOS EDUARDO GASKIN JUNORe MANUELA 
SOBREIRA AMERICO, sendo ELE venezuelano, fi lho de 
ALEX GASKIN e de MARIA EUGENIA JUNOR BUCKLEY e 
ELA fi lha de ANTONIO MILTON DA SILVA AMERICO e de 
ELIANE SOBREIRA AMERICO;

2. ALEXANDRE RONDA DA SILVA e ANA VITÓRIA 
MANFRIM, sendo ELE fi lho de NETELVAL DIAS DA SILVA 
e de MARLENE RONDA DA SILVA e ELA fi lha de JOSÉ 
AUGUSTO MANFRIM e de DAIANA RODRIGUES SEABRA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 28/05/2020.

Vamos juntos #LutarContraACrise


