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Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Pág. A3

Guilherme BATISTA

Ramalho diz que 
pretende fazer 

inovação na pasta 
de Serviços Gerais

Entre 16 regiões, Rio Preto tem 
o sétimo maior PIB do Estado

RELATÓRIO SEADE

Protesto de empresários interrompe trânsito na Andaló

Divulgação

Divulgação

Hemocentro pede doações

SUPLENTE
Rossini Diniz vai 
assumir vaga de 

Marcondes na Câ-
mara e fala que 
sua bandeira no 
Legislativo é fis-

calizar e lutar por 
igualdade social. 
Na foto, ambos 

com o prefeito Edi-
nho. Pág.A3
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3o trim.2020PIB
REGIONAL

S AE DE

Região Administrativa de São José do Rio Preto
No acumulado de 12 meses, o PIB da região cresceu 1,1%

Fonte: Fundação Seade. Nota: Os dados são preliminares e sujeitos à revisão.

Resultados do 3o trim.2020, em %

Acumulado dos 
últimos quatro 
trimestres

Valores correntes,1 em R$ milhões Índice do PIB com ajuste sazonal 
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imediatamente anterior
Com ajuste sazonal

Trimestre/ mesmo trimestre 
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Acumulado ao longo do ano/ 
mesmo período do ano anterior

Últimos quatro trimestres/
quatro trimestres imediatamente 
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1. Expressam as variações tanto das quantidades produzidas quanto dos preços.

14.361 13.632

52.711

12.711 12.720 15.269

2019 2020
3o trim. 4o trim. Total 1o trim. 2o trim. 3o trim.

PIB

Valor 
Adicionado 13.283 12.487 48.480 11.692 11.924 14.392
Agropecuária 1.925 993 4.369 982 824 2.351
Indústria 2.737 2.317 9.193 2.008 2.510 3.131
Serviços 8.621 9.177 34.919 8.702 8.590 8.910

Protesto para 
trânsito e pede 

abertura até às 22h
Uma manifestação dos se-

tores de bares, restaurantes e 
eventos de Rio Preto chegou a 
parar por algumas vezes o trân-
sito na avenida Alberto Andaló, 
na tarde desta segunda-feira 
(21), em frente à Prefeitura.
Dezenas de pessoas estavam 
no protesto.             Pág.A3

A Fundação Seade divulgou 
nesta segunda-feira dados do 
PIB (Produto Interno Bruto) do 
Estado de São Paulo. Das 16 re-
giões administrativas avaliadas, 
São José do Rio Peto aparece 
em sétimo lugar com crescimen-
to de 2,7% no primeiro trimestre 
de 2020, comparado com ao 
mesmo período do ano passado. 
Indústria e serviços crescem, 
agropecuária tem retração (veja 
gráfico).                    Pág.A2

Encapuzado 
invade asilo 
e estupra 

funcionária
A Polícia Civil de Cedral 

já começou as investigações 
para saber quem é o autor 
do estupro contra uma fun-
cionária do asilo da cidade, 
na madrugada deste sábado, 
dia 19. A vítima, que tem 39 
anos, contou aos policiais 
também foi agredida e o 
criminoso levou um celular.
Segundo o delegado Marcelo 
Ferrari, o criminoso pulou o 
muro e invadiu o asilo.Pág.A4INTERNACIONAL Nome de Rio Preto apareceu em propaganda estampada no painel da Nas-

daq, umas das principais bolsas de valores, na avenida Time Square, em Nova Iorque. Pág.A2

Pintor registra 
ocorrência após 
ser acusado de 
abuso sexual

Após sofrer acusações de 
ter cometido abuso sexual 
contra crianças nas redes 
sociais, um pintor de 44 anos 
decidiu registrar um boletim 
de ocorrência por calúnia e 
constrangimento, no último 
domingo (20). Ele diz que está 
sendo acusado injustamente 
de abusar sexualmente dos 
filhos de uma mulher. Pág.A4

Estoque de sangue 
O negativo tem 
apenas 30%

O Hemocentro de Rio Preto 
divulgou nesta segunda-feira 
(21) um alerta solicitando do-
ações para o tipo sanguíneo O 
negativo, que tem apenas 30% 
de estoque, o que é considera-
do uma situação crítica. A ins-
tituição abastece 37 entidades 
de saúde da região.     Pág.A5

Vigilância autua 5 bares e gerente 
diz que situação é preocupante

Pág. A5

CEIA DE NATAL
Equipe do Bom Prato 

divulgou ontem que fará 
na quarta-feira o 

almoço de fim de ano 
com cardápio especial. 

Pág.A5
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Fonte: Fundação Seade. Nota: Os dados são preliminares e sujeitos à revisão.
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A-2

RELATÓRIO

A Fundação Seade divulgou 
nesta segunda-feira dados do 
PIB (Produto Interno Bruto) 
do Estado de São Paulo. Das 
16 regiões administrativas 
avaliadas, São José do Rio 
Peto aparece em sétimo lugar 
com crescimento de 2,7% no 
primeiro trimestre de 2020, 
comparado com ao mesmo 
período do ano passado.

Isso representa que em per-
centual o PIB da região de Rio 
Preto cresceu 1,1% no acumu-
lado dos últimos doze meses, 
levando em consideração de 
março a março. Assim, a região 
atingiu R$ 15,2 bilhões em PIB 
representando 2,4% de toda 
riqueza produzida no estado de 
São Paulo no período.

Ainda segundo dados do 
Seade, o setor da economia 
que mais contribuiu para o cres-
cimento do PIB na região de Rio 
Preto foi a indústria com alta de 
1,5%, seguido de serviços com 
1,3%. Já agropecuária, um dos 
segmentos mais fortes, apre-
sentou queda de 0,2% 

Ranking - Segundo relatório 
do Seade, os maiores aumentos 
foram verificados nas regiões de 

Seade coloca região de 
Rio Preto como sétimo 

maior PIB paulista

Campinas (16,4%), Sorocaba 
(10,0%) e Região Metropolita-
na de São Paulo (9,1%) – esta 
última em patamares próximos, 
mas abaixo do crescimento 
verificado no Estado no mesmo 
período (9,4%).

As duas únicas regiões que 
apresentaram decréscimos são 
as de Itapeva (-2,6%) e Santos 
(-0,3%).  A região de Marília 
apresentou estabilidade.

No acumulado de 12 me-
ses, o PIB do Estado diminuiu 

0,7%. Nessa mesma base de 
comparação, ressalta-se a ex-
pansão do PIB nas regiões de 
Franca (8,1%), Barretos (3,0%) 
e Araçatuba e Marília com os 
mesmos 2,7%.

O Seade - Fundação Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados – é a agência paulista 
de estatísticas que há mais de 
40 anos coleta, analisa e dis-
semina dados sobre o Estado 
de São Paulo.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

EM PAINEL R$ 400 MILHÕES

ESTAÇÃO

Empreendimento em Olímpia começa 
vendas e deve gerar 2 mil empregos

Serão quatro 
torres de 15 

andares e 840 
apartamentos, 

que pode 
hospedar até 4,2 

mil pessoas

O Grupo Natos acaba de 
informar que a partir desta 
terça-feira, dia 22, começam 
as vendas dos apartamentos 
do Solar das Brisas Park, em 
Olímpia, que irão gerar mais de 
2 mil vagas de trabalho. O em-
preendimento, com uma área 
de 28 mil metros quadrados 
de diversão, está recebendo 
cerca de R$ 400 milhões de 
investimentos.

De acordo com Rafael Al-
meida, CEO do Grupo Natos, 
o objetivo sempre é fomentar 
a economia e o turismo, prin-
cipalmente agora no processo 
de retomada das atividades 
turísticas. “Olímpia certamente 
larga na frente por todas as 
vantagens que a cidade tem no 
novo normal, com a localização 
privilegiada para viagens curtas 
e a ampla estrutura de hote-
laria e lazer para receber com 
segurança as famílias”, diz.

Segundo ele, a cidade tem 
ganhando força, principal-
mente como opção de destino 
seguro em viagens curtas, 
criando assim uma esperança 
para o setor que foi muito afe-
tado pela crise nesse período 
de Covid-19.

No total, serão quatro torres 
de 15 andares e 840 aparta-
mentos, que pode hospedar 
até 4,2 mil pessoas. As obras 
serão dividas em duas partes. A 
entrega da primeira fase, com 
duas torres e 420 apartamen-

tos, está prevista para 2025.
Todos os apartamentos 

serão mobiliados e totalmente 
equipados para oferecer aos 
hóspedes e proprietários uma 
experiência mais próxima a de 
uma “casa de férias”. As unida-
des contarão com quarto, sala 
de estar, banheiro e cozinha 
estilo americana, e poderão 
abrigar até cinco pessoas.

O espaço contará com oito 
piscinas (sendo seis de água 
quente) em áreas cobertas 
e descobertas, para adultos 
e crianças; oito piscinas de 
hidromassagem, salas para 
massagem; sauna seca e 
úmida; playground; brinque-
doteca, academia, salas de 
jogos infantil e adulto; sala 
de cinema para 100 pessoas 
(incluindo lugares para PCD); 
clube kids; clube teen; restau-
rantes; bares; pub; lobby café; 
lojas; campo de minigolfe; 
quadras de areia, entre outras 
facilidades.

Franklin CATAN

Divulgação

Empreendimento em Olimpia começa vendas e deve gerar 2 mil empregos

Times Square exibe nome de
 Rio Preto em propaganda

O nome da cidade de Rio 
Preto foi destaque em um dos 
painéis digitais da avenida Ti-
mes Square da cidade de Nova 
Iorque, nos Estados Unidos.

No enorme painel aparecem 
os dizeres “Obrigado, empreen-
dedores por moverem o Brasil” 
e ao centro nomes de diversas 
cidades aparecem em desta-
que, entre elas a de Rio Preto.

A ação é da empresa Stone 
do Rio de Janeiro através da 
campanha intitulada “Negó-
cios são motores de sonhos”. 
A campanha levou o nome 
de 219 cidades brasileiras se 
destacarem nos painéis digitais 
da Nasdaq da empresa Stone.

No Instagram da empresa 
Stone é possível ver o vídeo na 
íntegra, que exalta os empreen-
dedores das cidades citadas. A 

empresa escolheu cidades do 
interior que são consideradas 
com grande desenvolvimento 
no país.

Além de Rio Preto, cidades 
como Hortolândia, Votuporanga, 

Birigui, Botucatu, Franca, Itu, 
Jaboticabal, Ourinhos, Rio Claro, 
Sorocaba, Araçatuba, Campi-
nas, Marília, Araraquara, entre 
outras também se destacaram 
no painel da Times Square.

Janaína PEREIRA
Divulgação

Verão começa quente e chuvoso

O começo do verão é mar-
cado pelo evento astronômico 
denominado Solstício de Verão, 
que ocorreu nesta segunda-feira 
(21) às 7h02. Segundo o site 
Climatempo, os termômetros 
marcam 23ºC de mínima e 
34ºC de máxima com sol e au-
mento de nuvens pela manhã 
e pancadas de chuva à tarde 
e à noite.

Para a terça-feira (22) e 
quarta-feira (23) as temperatu-
ras ficam entre 21ºC e 23ºC de 
mínima e marcam entre 28ºC e 
29ºC de máxima, com períodos 
de nublado e chuva a qualquer 
hora.

A véspera do Natal, quin-
ta-feira (24) as temperaturas 
caem mais um pouco chegando 

a 20ºC de mínima e a máxima 
não passa dos 29ºC, com pos-
sibilidade de chuva de 90%. A 
sexta-feira (25) dia de Natal os 
termômetros vão marcar 19ºC 
de mínima e 31ºC de máxima 
também podendo ocorrer pan-
cadas de chuva durante a tarde 
e a noite.

O INMET – Instituto Nacional 
de Meteorologia - emitiu um 
alerta amarelo de perigo poten-
cial para possíveis tempestades. 
Chuvas entre 20 e 30 milímetros 
podendo chegar até 50 milíme-
tros por dia, com ventos intensos 
de 40 à 60 quilômetros por hora 
e queda de granizo. Baixo risco 
de corte de energia elétrica, 
estragos em plantações, queda 
de galhos de árvores e de ala-
gamentos.

As regiões possivelmente 
afetadas além de São José 
do Rio Preto são Araraquara, 
Presidente Prudente, Araçatu-
ba, Marília, Assis, Piracicaba, 
Itapetininga, Bauru, Ribeirão 
Preto, Sul e Sudoeste, Sul 
Mato-Grossense, Centro Norte 
Mato-Grossense e Leste Mato-
-Grossense.

As orientações são em ca-
sos de rajadas de vento não se 
abrigar debaixo de árvores, pois 
há riscos de descargas elétricas, 
não estacionar veículos próxi-
mos a torres de transmissão e 
placas de propaganda. Evitar 
uso de aparelhos eletrônicos 
ligados a tomada e em casos 
de ocorrências graves acionar 
a Defesa  Civil pelo telefone de 
emergência 199 e o Corpo de 
Bombeiros no 193.

Janaína PEREIRA

Ainda segundo dados do Seade, 
o setor da economia que mais 
contribuiu para o crescimento 
do PIB na região de Rio Preto 

foi a indústria com alta de 
1,5%, seguido de serviços com 

1,3%. Já agropecuária, um 
dos segmentos mais fortes, 
apresentou queda de 0,2%

“

”



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
22 de dezembro de 2020

Mantido na pasta
O prefeito Edinho Araújo (MDB) fez mais uma indicação para 

formar a sua equipe de primeiro escalão para compor o futuro 
governo, a partir de 1° de janeiro. O secretário de Serviços Gerais, 
Ulisses Ramalho (foto) foi mantido em seu posto. O secretário 
de Trânsito e Segurança Pública, Amaury Hernandes, também 
foi nomeado ontem, para permanecer na pasta. Até agora já 
foram nomeados 22 aliados para os cargos topes do governo. 
Ainda falta o prefeito definir os nomes para as secretarias da 
Educação, do Meio Ambiente, as duas subprefeituras dos distri-
tos de Engenheiro Schmitt e de Talhado, da Empresa Municipal 
de Urbanismo (Emurb), Procon, Fundo Social, Defesa Civil e 
para comandar a Guarda Municipal. Os cargos de ponta estão 
acabando e ainda tem muita gente na fila. Como diz a expressão 
popular: a esperança é a última que morre!

Meta
Ulisses Ramalho diz que a 

sua meta será dar continui-
dade ao trabalho que já vem 
sendo executado na atual 
administração, seguir o pla-
no de governo com o intuito 
de zelar de Rio Preto cada 
vez melhor. O secretário pro-
meteu ainda fazer algumas 
mudanças técnicas para 
melhorar o atendimento ao 
público. Por causa da pan-
demia, prevê que 2021 será 
um ano difícil, portanto, diz 
que terá de fazer mais com 
menos em parceira com a 
iniciativa privada. “Essa será 
a meta”, diz, acrescentando 
que tem de sair da mesmice 
para melhorar as ações.

Mais pressão
Projeto do deputado Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG) obriga 

o governo federal a garantir a compra de estoque suficiente de 
vacinas contra a covid-19 para imunizar toda a população até o 
final do primeiro semestre de 2021. Segundo o texto, a transfe-
rência de recursos federais para aquisição de vacinas por estados, 
Distrito Federal e municípios obedecendo critérios técnicos a 
serem definidos em regulamento. Na primeira fase de vacinação 
deverão estar, de acordo com a proposta, idosos com mais de 
70 anos; pessoas com cardiopatias, diabetes, pneumopatia, 
doença neurológica ou renal, imunodepressão, obesidade, asma, 
ou outra doença considerada fator de risco e profissionais da 
saúde. Na segunda fase, serão imunizados professores e profis-
sionais de educação e a população indígena; na terceira, forças 
de segurança e os presos; e, finalmente, o resto da população. 
“O Estado deve direcionar as ações visando atenuar os riscos e 
as incertezas decorrentes dos impactos econômicos e sociais da 
pandemia”, diz o parlamentar.

Conter avanço
O governador João Doria 

(MDB) disse que o Centro de 
Contingência se reúne hoje 
para definir novas ações com 
o objetivo de estabelecer 
novas ações para conter o 
avanço da covid-19. A meta 
é endurecer ainda mais as 
medidas restritivas de fun-
cionamentos dos estabele-
cimentos comerciais. Agora, 
o governo precisa avaliar 
bem antes de tomar uma 
decisão mais drástica, por-
que as contaminações têm 
acontecido principalmente 
nas festanças, nos bares e 
também em locais de traba-
lho inadequado. O comércio 
não pode pagar o preço.

Primeira mão
Como a coluna havia 

anunciado em primeira mão 
há mais de um mês, a in-
dicação do vereador Fábio 
Marcondes (PL) foi consu-
mada pelo prefeito Edinho 
para ocupar a Secretaria 
de Esportes. O vereador vai 
assumir a pasta mais cobi-
çada principalmente pelos 
políticos por causa da visibili-
dade que a área de esportes 
proporciona. O político que 
fizer um bom trabalho tem 
retorno garantido na disputa 
por cargo eletivo. No passa-
do, a área foi maltratada por 
alguns ocupantes. A pasta 
é de suma importância para 
toda a população!

Polarizada
Pelo andar da carruagem, 

a disputa pela presidência 
da Câmara de Rio Preto 
vai ficar polarizada entre os 
vereadores Paulo Pauléra 
(PP) e Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), este já deu o pon-
tapé inicial revelando a sua 
intenção de disputar o car-
go. Pauléra continua calado, 
porém, o vereador Anderson 
Branco (PL) anunciou ontem 
à noite que será candidato 
a vice na chapa encabeçada 
pelo progressista. O PL tem 
dois votos. De qualquer for-
ma, tudo será definido no 
dia 1° de janeiro, quando 
acontece a eleição da Mesa 
Diretora.

Internado
O secretário de Governo, 

Jair Moretti, está internado 
no Austa para receber tra-
tamento a fim de combater 
a covid-19. O secretário 
informou na rede social que 
o pulmão foi afetado pelo 
vírus, porém, continua oti-
mista de que vai estar bem 
para passar o Natal em casa. 
É a segunda vez que Moretti 
contraiu a doença. Quem 
contraiu uma vez, portanto, 
corre sério risco de ser con-
taminado de novo. Até que 
a vacina não chegue, tem 
de seguir à risca o protocolo 
de segurança, por exemplo, 
evitar aglomeração e lavar 
as mãos.

Avaliação
O grupo liderado por Ro-

drigo Maia (DEM-RJ) agregou 
até agora 11 partidos com 
o objetivo de fazer o seu 
sucessor no comando da Câ-
mara Federal. Levantamento 
aponta que o grupo tem 
269 parlamentares, se não 
tiver desertores, o número 
é suficiente para eleger o 
candidato escolhido pelo 
grupo. Baleia Rossi (MDB-
-SP) está cotado para ser o 
representante do grupo. “A 
avaliação é que o Baleia está 
preparado, bom articulador 
e tenho certeza que se for 
o eleito fará um excelente 
mandato”, disse o emede-
bista Pedro Nimer.  

Rossini Diniz, suplente 
de Marcondes, fala que 

lutará por igualdade
O jogo político está a todo 

vapor, mesmo com a proxi-
midade do fim do ano. No 
sábado (19), o prefeito Edi-
nho Araújo nomeou o atual 
vereador e reeleito para 
os próximos quatro anos, 
Fabio Marcondes (PL), para 
a Secretaria de Esportes. 
Com isso, a vaga ocupada 
por Marcondes, que teve 
4.604 votos, passa a ser do 
primeiro suplente do partido, 
Rossini Diniz, que obteve 
1.872 votos.

Sobre os planos para o 
futuro da pasta, Marcon-
des esclarece que é pre-
ciso preparar a secretaria, 
departamentos e serviços 
ofertados para a retomada 
das atividades no período 
pós-pandêmico que se apro-
xima. “Estamos vivendo um 
momento atípico devido à 
COVID e precisamos  orga-
nizar a casa e nos preparar-
mos para um esporte forte 
pós-pandemia”.

Ocupante da vaga de 
Marcondes na Câmara, Ros-
sini Diniz tem 47 anos, é 
comerciante, casado e tem 
três filhos. Ele assume a 
vaga a partir de 1 de janeiro 

de 2021. Rossini foi candi-
dato pela segunda vez em 
2020. Em 2016 ficou como 
segundo suplente e agora 
primeiro suplente, o que 
possibilitou a oportunidade 
de assumir uma cadeira.

Para Rossini, a esperan-
ça de se tornar um homem 
público existia desde o iní-
cio. “Quando a gente entra 
numa candidatura, a gente 
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RESTRIÇÕES

Protesto na Andaló pede flexibilização 
de regras para bares e eventos em geral

Uma manifestação dos 
empresários dos setores de 
bares, restaurantes e eventos 
em geral de Rio Preto chegou 
a parar por algumas vezes o 
trânsito na avenida Alberto 
Andaló, na tarde desta se-
gunda-feira (21), em frente à 
Prefeitura.

Pelo menos 50 pessoas 
estavam reunidas e pediam 
por uma maior flexibilização 
do decreto municipal que 
restringiu a venda de bebidas 
alcoólicas e ordena fecha-
mento às 20h e não permite 
que bares coloquem mesas 
nas calçadas.

“O custo para manter os 
estabelecimentos abertos é 
muito alto, fica inviável tra-
balhar por período. Há alguns 
dias tivemos uma reunião com 
o Comitê da Saúde e eles fi-
caram de nos da um retorno, 
mas até então não falaram 

mais nada. Ficamos sabendo 
por bocas de terceiros que 
eles não iam flexibiliza mais, 
por isso, resolvemos nos unir 
neste manifesto. Queremos 
apenas que possamos ficar 
abertos até às 22h, como era 
inicialmente, e também que 
possamos colocar mesas nas 
calçadas”, ressalta Cleber Da-
vison, que é proprietário de um 
bar em Rio Preto.

No final da tarde a prefei-
tura emitiu uma nota sobre a 
manifestação e o decreto que 
está em vigor. A nota reforça 
que “o município é obrigado a 
seguir as deliberações do Go-
verno Estadual, impostas pelo 
Plano São Paulo, de forma que 
é autorizado apenas a impor 
medidas mais restritivas que 
as do Plano, mas não mais 
abrangentes.”

Além disso, a prefeitura 
justifica que a medida - de 
restringir o horário da venda 
de bebidas alcoólicas até às 

Da REPORTAGEM

Hernandes continua no Trânsito, confirma Edinho

Depois de muita es-
peculação sobre quem 
assumiria a Secretaria de 
Trânsito, Edinho anunciou 
nesta segunda-feira (21) 
que Amaury Hernandes 
se mantém no cargo em 
2021.

Amaury já assumiu esta 
mesma pasta em Rio Preto, 
entre os anos de 2007 e 
2008; depois retornou em 
julho de 2018 e agora foi 
indicado novamente para 
continuar o trabalho junto 
ao Prefeito Edinho Araújo.

O Executivo ainda in-
formou que o Coronel Luíz 
Henrique Di Jacinto será o 
assessor especial, respon-
sável pela área de segu-
rança.

Da REPORTAGEM
Divulgação SMCS

SECRETARIA

VAI ASSUMIR

Edinho mantém Hernandes na secretaria de Trânsito e 
coronel Jacinto na segurança

entra para ganhar. No meu 
caso, como eu fiquei o pri-
meiro suplente, a gente tem 
expectativa de alguns dos 
vereadores eleitos terem 
o convite pra secretaria e 
o Fábio teve, com isso eu 
vou ter a oportunidade ser 
vereador.”

Para os próximos quatro 
anos, o vereador disse que 
prioriza a fiscalização do di-

20h e funcionamento de ba-
res no mesmo horário – está 
prevista no decreto estadual 
nº 65.357, de 11 de dezembro 
de 2020.

“Informamos ainda que 
estamos abertos ao diálogo 
com os empresários, motivo 

Rossini Diniz via assumir a vaga de Marcondes no dia 1 de janeiro, após ele se 
afastar para assumir a secretaria de Esportes

nheiro público. “Logicamente 
eu vou fiscalizar, que é nor-
mal de cada vereador fazer 
isso. Mas eu tenho a minha 
bandeira, que é pela igualda-
de social. Então, vou continu-
ar com o projeto social que 
já tenho no bairro Nova Es-
perança, que é a Associação 
Sem Segredo do Cruzeiro, e 
quero ampliar esse trabalho”, 
enfatiza Rossini.

Divulgação

pelo qual o Comitê de enfren-
tamento ao coronavírus já se 
reuniu com os representan-
tes do setor em questão na 
semana passada, quando as 
reivindicações foram ouvidas 
e a situação epidemiológica 
do município foi apresentada.”

Guilherme BATISTA

Manifestantes chegaram a interromper o trânsito por 
algumas vezes; prefeitura diz que segue regras do 
Estado e não tem poder de mudar

Internado desde o dia 28 
de novembro no Hospital 
de Base para tratamento 
da Covid-19, o cabo Júlio 
Donizete teve uma melhora 
significativa e deve ter alta 
da UTI.

Segundo informações 
apuradas pelo DHoje, o poli-
cial militar estava sedado, ou 
seja, em coma induzido, mas 
teve sua sedação retirada no 
sábado (19) e já acordou 
com a plena consciência. 
Ele deve ir para o quarto do 
hospital nesta terça-feira.

Júlio foi eleito vereador 
nas eleições de 2020 pelo 
PSD, com 2.535 votos.

Vereador eleito, 
Cabo Júlio 

Donizete deve 
ter alta da UTI

CÂMARA
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Polícia procura homem encapuzado 
que estuprou funcionária de asilo

A Polícia Civil de Cedral 
já começou as investiga-
ções para saber quem é 
o autor do estupro contra 
uma funcionária do asilo da 
cidade, na madrugada deste 
sábado, dia 19. A vítima, 
que tem 39 anos, contou 
aos policiais também foi 
agredida e o criminoso levou 
um celular.

Segundo o delegado 
Marcelo Ferrari, que acom-
panha o caso, o criminoso 
pulou o muro do asilo da 
cidade e invadiu o quarto da 
cuidadora. “Ela contou que 
não sabe quem é porque ele 
estava de capuz, mas como 
só relatou isso no Plantão 

Policial, eu fiz um chamado 
para ela comparecer no-
vamente a delegacia para 
maiores esclarecimentos,” 
diz.

O delegado afirma que 
equipes da Polícia Civil estão 
percorrendo ruas próximas 
ao asilo atrás de câmeras 
de segurança para encon-
trar pistas que identifique o 
criminoso. “Como ele fugiu 
também com o celular da 
vítima, já solicitamos para a 
operadora que rastreiem o 
chip e aparelho para encon-
trarmos o autor.” Nenhum 
morador do asilo foi agredido 
durante o ato.

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

Caso foi registrado na 
Polícia Civil, que já iniciou 
as investigações para 
identificar o acusado

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS

CEDRAL

PM flagra tráfico e 
prende rapaz de 20 anos

Um adolescente de 17 anos 
e um rapaz de 20 anos foram 
detidos  por policiais militares no 
Residencial Solidariedade. Com 
eles, foram apreendidos 24 
pinos de cocaína e 32 porções 
de maconha e um tijolo de ma-
conha, uma balança e R$ 320 
em dinheiro. O rapaz foi preso 
em flagrante.

Em patrulhamento pelo bair-
ro Solidariedade, os policiais 
militares avistaram um veículo 
modelo Uno parado em via 
pública e ao lado da porta es-
querda do carro dois indivíduos 
entregando algo ao motorista. 
Ao observarem a presença da 
viatura, o condutor empreen-
deu fuga com o veículo em alta 
velocidade. Os dois rapazes que 
estavam na rua foram aborda-
dos pela polícia.

Os militares informaram 
que antes da abordagem poli-
cial, viram o jovem de 20 anos 
dispensar objetos no chão. Em 
revista pessoal, os policiais en-
contraram a quantia de R$40, 
posteriormente encontraram 
quatro pinos contendo cocaí-
na. O adolescente foi revistado 
e com ele foram localizados 
mais dois pinos com a mesma 
substância. Ambos confessaram 
que estavam vendendo droga no 
local, em seguida, indicaram um 
terreno onde havia sido escon-
dido o restante da droga.

Conforme descrito na ocor-
rência, após busca no terreno, 

a polícia localizou um pote con-
tendo 24 pinos de cocaína e 32 
porções de maconha. O adoles-
cente informou que guardou em 
sua casa um tijolo de maconha 
que pertence ao amigo. Neste 
momento o outro rapaz empre-
endeu fuga, mas foi abordado 
pelos policiais cerca de três 
quadras à frente. Durante a fuga 
ele caiu três vezes no asfalto e 
sofreu pequenas escoriações.

Posteriormente os militares 
foram até a residência do menor, 
no mesmo bairro. Lá encontra-
ram um tijolo de maconha es-
condido sob a pia do banheiro. 
No armário do quarto encontra-
ram uma balança de precisão 
que também foi apreendida.

Já na casa do rapaz de 20 
anos nada foi localizado pelos 
policiais. Em contato com a 
esposa, ela confessou que 
guardava dinheiro que o marido 
lhe dava e entregou R$280 em 
dinheiro que ficou sendo escla-
recido ser resultado da venda de 
drogas. Diante dos fatos foi dada 
voz de prisão ao rapaz de 20 
anos e de apreensão ao menor 
de idade.

Eles foram encaminhados 
até a delegacia de polícia para 
procedimentos legais. O adoles-
cente foi acompanhado por sua 
mãe até uma unidade de saúde, 
onde foi medicado em razão de 
sofrer ferimentos decorrentes de 
suas quedas durante a tentativa 
de fuga. O rapaz foi indiciado e 
permaneceu preso à disposição 
da justiça.

Sue PETEK 

DROGAS

PAULO CEZAR DA CUNHA, natural 
de Guzolândia/SP faleceu aos 60 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultada no dia 
19/12/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o São João Batista.

JURACI INACIO DA SILVA, natural de 
Jales/SP faleceu aos 66 anos de idade. Era 
casado com a Sra. Marly Moura Inácio da 
Silva. Foi sepultada no dia 19/12/2020, às 
13:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o São João Batista.

ATAIDES DE MORAIS PESSOA, natural 
de Quintinos/MG faleceu aos 67 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Miriam da 
Cruz Pinto Pessoa e deixa os fi lhos Priscila 
e Rafael. Foi sepultado no dia 19/12/2020, 
às 09:00, saindo seu féretro do velório direto 
para o cemitério Jardim da Paz.

FLAVIO AUGUSTO DELGADO, natural 
de São Paulo/SP faleceu aos 83 anos de 
idade. Era casado com a Sra. Maria Alice 
Delgado e deixa os fi lhos Hedileide Apare-
cida, Hedineily de Cássia, Flávio Augusto 
e Hegle Aparecida.  Foi sepultada no dia 
19/12/2020, às 16:00, saindo seu féretro 
do velório do Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

ALCIDES APARECIDO VILELLA, natural 
de Guapiaçu/SP faleceu aos 76 anos de ida-
de. Era casado com a Sra. Gracinda Antonia 
Vilella e deixa os fi lhos Luciana Cristina, Luis 
Fernando (falecido) e Rogério Aparecido 
(falecido). Foi sepultada no dia 20/12/2020, 
às 13:00, saindo seu féretro do velório da 
Ercília para cemitério São João Batista.

ANTÔNIA PRAZER DA COSTA GOMES, 
natural de Novo Horizonte/SP faleceu aos 
76 anos de idade. Era viúva do Sr. José 
Aparecido Gomes e deixa os fi lhos Cleuza, 
Sérgio, João, Cleonice, Claudineia, Cláudia.  
Foi sepultada no dia 20/12/2020, às 11:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para cemitério São João Batista.

RICARDO FAGUNDES FARIAS DE 

  FALECIMENTOS
FREITAS, natural de Indiaporã/SP, faleceu 
aos 40 anos de idade. Era divorciado da Sra. 
Fernanda Marilac Luz e deixa os fi lhos Davi 
Eduardo.  Foi sepultada no dia 21/12/2020, 
às 17:00, saindo seu féretro do velório da 
Capela do Prever para cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JORDECI RODRIGUES, natural de Amé-
rico de Campos/SP faleceu aos 70 anos de 
idade. Era casada com a Sra. Rosa Martinez 
Rodrigues e deixa os fi lhos Fabricio Renato 
(falecido). Foi sepultada no dia 21/12/2020, 
às 14:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério São 
João Batista.

CAROLINA ARANTES DE REZENDE, 
natural de Paranaíba/MS faleceu aos 77 
anos de idade. Era viúva do Sr. Divino Dias 
Rezende e deixa os fi lhos José Elesbão e 
Elaine. Foi sepultada no dia 21/12/2020, 
às 16:00, saindo seu féretro do velório da 
Jardim da Paz para cemitério Jardim da Paz.

MARIA APARECIDA GREGIO, natural de 
Catiguá/SP faleceu aos 73 anos de idade. 
Era divorciada do Sr. João Canteli e deixa os 
fi lhos Maria Eunice, Tania Cristina e Marcos 
Alberto. Foi sepultada no dia 21/12/2020, às 
15:30, saindo seu féretro do velório da Ca-
pela do Prever para cemitério Jardim da Paz.

OSMAR PEREIRA DE AZEVEDO, natural 
de Fernandopólis/SP faleceu aos 70 anos 
de idade. Era casado com a Sra. Sonia 
Aparecida Elias de Azevedo e deixa os fi lhos 
Julio César e Daniel Elias. Foi sepultada 
no dia 21/12/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Ercília para cemitério 
Jardim da Paz.

ANTONIO CARLOS GONÇALVES, natu-
ral de São Paulo/SP faleceu aos 54 anos de 
idade. Era divorciada da Sra. Vera Winning 
e deixa os fi lhos Antonio Victor. Foi sepul-
tada no dia 21/12/2020, às 10:00, saindo 
seu féretro do velório direto para cemitério 
Jardim da Paz.

MÃE ACUSA
Pintor registra ocorrência após ser 

acusado de abuso sexual de crianças

Após sofrer acusações de ter 
cometido abuso sexual contra 
crianças nas redes sociais, um 
pintor de 44 anos decidiu regis-
trar um boletim de ocorrência 
por calúnia e constrangimento, 
no último domingo (20).

Ele diz que está sendo acu-
sado injustamente de abusar 
sexualmente dos filhos de uma 
mulher. A vítima informou que 

no dia 16 de dezembro en-
controu, por volta das 4h, às 
crianças abandonadas em via 
pública. E como era de ma-
drugada ele perguntou para as 
crianças o que elas faziam na 
rua naquela hora e as mesmas 
disseram que não sabiam onde 
sua mãe estava e que aguardava 
o seu retorno.

O pintor disse que chamou 
as crianças para ficar na varanda 
em sua residência, pois temia 

que algo pudesse acontecer e 
como não era a primeira vez que 
as crianças ficavam abandona-
das ele acolheu as mesmas.

Segundo a vítima, assim que 
a mãe soube onde as crianças 
estavam se revoltou e passou 
a caluniá-lo, passando a ser 
constrangido por homens des-
conhecidos que diziam para que 
não comunicasse os órgãos de 
segurança pública até a decisão 
do “disciplina”, que resolveria o 

problema para ver quem estava 
com a razão.

Temendo por sua segurança 
registrou boletim de ocorrência 
para que sejam tomada as pro-
videncias cabíveis de Polícia Ju-
diciária. A vítima foi cientificada 
sobre a natureza de ação penal 
do delito de calúnia e a mesma 
se comprometeu a apresentar 
arquivos de mensagens, ima-
gem e áudios que comprove o 
que alegou na ocorrência.

Sue PETEK 

VIZINHO Homem é encontrado 
morto em apartamento

Um homem de 54 anos 
foi encontrado morto por seu 
vizinho dentro do apartamento 
onde morava, por volta das 
20 horas, no último domingo 
(20), no centro de São José 
do Rio Preto.

A testemunha, um homem 
de 60 anos, que registrou o 
boletim de ocorrência, disse 
que seu vizinho morava sozinho 
e que quando chegou ao apar-
tamento da vítima ele estava 

caído, em estado de decompo-
sição e por isso acionou a am-
bulância do Samu e a Polícia 
Militar. Segundo informações 
colhidas durante a ocorrência a 
vítima tinha diversos problemas 
de saúde, entre eles diabetes, 
e que já teria pedido socorro 
em outras ocasiões.

A porta do apartamento 
estava danificada em razão de 
outro episódio anterior em que 
a vítima pediu socorro.  A ocor-
rência foi registrada e a polícia 
vai investigar o caso.

Sue PETEK 

PM foi acionada e encaminhou caso ao Plantão Policial
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PM FLAGROU 
Ladrão escala marquise para furtar loja e acaba preso

Um homem de 23 anos 
escala marquise para praticar 
furto em estabelecimento co-
mercial, foge, mas é encon-
trado pela polícia e preso em 
flagrante. O caso ocorreu por 
volta das 4h de domingo (20).

Durante patrulhamento, a 
Polícia Militar recebeu denún-
cia de que um homem estaria 
escalando a marquise de uma 

loja localizada na rua Voluntários 
de São Paulo, na área central 
da cidade.

A polícia entrou em contato 
com o gerente da loja que se 
dirigiu até o local. Ao abrir a loja 
foi encontrada sacola com 14 
peças de roupas, já separadas, 
para serem furtadas e um par 
de chinelos.

Em diligência pelo local, os 
militares identificaram marcas 
de pegadas numa parede do 

Sue PETEK 

RIO PRETO
Fim de semana tem três casos de violência doméstica

Três casos de violência 
contra a mulher foram regis-
trados neste fim de semana 
em Rio Preto. O primeiro ocor-
reu contra uma vendedora de 
33 anos grávida, que sofreu 
agressão física enquanto diri-
ge veículo na rodovia. Foi no 
domingo (20), às 11h30.

Ela compareceu à delega-
cia de polícia declarando que 
estava viajando do interior 
para a capital, conduzindo 
seu automóvel e transpor-
tando o seu companheiro um 
agricultor de 42 anos, quando 
na altura do quilômetro 430 
recebeu um soco na cabeça 
que provocou a perda momen-
tânea de controle da direção 
do veículo.

Segundo ela, por sorte 
conseguiu recuperar a traje-
tória segura do veículo, poste-
riormente acessou a Marginal 

Alfredo Folchini, momento em 
que o agressor desembarcou 
do automóvel.

Conforme boletim de ocor-
rência, a vendedora relatou 
que a sua gestação é de risco 
e que saiu sábado do hospital 
e que frequentemente tem 
que ser hospitalizada porque 
apresenta deslocamento da 
placenta. Ela disse ainda que 
precisa fazer repouso con-
forme prescrição médica e 
mesmo nesta situação é vítima 
de agressão constantemente.

A vendedora foi orientada 
pela polícia sobre os benefícios 
da medida protetiva. O caso foi 
encaminhado para a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM).

Outro caso de violência 
contra mulher foi registrado na 
sexta (18) no Jardim Simões, 
em Rio Preto. A empregada 
doméstica de 48 anos foi 
agredida pelo marido, mas só 
registrou queixa à polícia no 

sábado (20).
Após dois dias a vítima foi 

até o plantão policial porque fi-
cou com receio de sofrer mais 
agressões diante de nova dis-
cussão com o marido, porém 
ao chegar à delegacia desistiu 
de registrar o fato ocorrido. A 
vítima estava com o olho roxo.

O boletim de ocorrência foi 
registrado por cautela policial, 
também foram realizadas fotos 
da lesão para ser anexada na 
ocorrência a mulher já sofreu 
agressão anteriormente, mas 
não registra denuncia contra 
o marido porque acredita que 
ele é um homem trabalhador.

O marido confirmou que 
bateu na mulher porque ela 
estava bêbada em um bar 
conversando com outros ho-
mens. A vítima disse que não 
vai registrar ocorrência, nem 
fazer exames, apesar de ter 
sido expedida uma guia para 
a realização do mesmo.

O terceiro caso ocorreu no 
bairro Solo Sagrado contra 
uma atendente de 29 anos. A 
vítima alega que se encontrava 
em sua residência, quando, 
inesperadamente surgiu seu 
ex-marido, o motorista de 31 
anos e sem motivos desferiu 
um tapa em seu rosto no lado 
direito.

A vítima ressalta ainda que 
se separou do marido há três 
meses e que voltou a morar na 
residência se sua mãe e que 
o ex-marido saiu da cidade de 
Andradina, invadiu o quintal 
da casa em que reside para 
fazer xingamentos, ameaçar 
e agredir. A atendente disse 
que está se divorciando, mas 
está aguardando o andamento 
do processo devido o recesso 
da justiça. A mãe da vítima 
presenciou e será testemunha 
dos fatos. A polícia orientou 
sobre medida protetiva e enca-
minhamento do caso a DDM.

Sue PETEK 

prédio vizinho, também na rua 
Voluntários de São Paulo. Após 
contato com a proprietária do 
apartamento a polícia entrou no 
imóvel para vistoria e o homem 
estava escondido atrás do sofá.

O homem ao ser interrogado 
pela polícia disse que praticaria 
o furto porque precisava de 
dinheiro para usar drogas. Ele 
confessou que escalou a mar-
quise da loja, cortou a fiação 
para interromper o alarme, 

quebrou a vidraça frontal do 
comércio e entrou. A polícia fez 
imagens do local para registrar 
os danos.

A polícia prendeu o homem 
em flagrante e ele vai responder 
pelo crime de furto qualificado 
pela escalada e rompimento de 
obstáculo, conforme artigos 155 
e artigo 14 do Código Penal. 
Ele está à disposição da justiça 
para passar por audiência de 
custódia.
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O que é libido?

Uma das perguntas mais feitas por internautas ao Google 
em 2019, de acordo com uma lista divulgada pela empresa 
foi  A dúvida foi a campeã nas pesquisas que começam com 
o questionamento “o que é?”.

Quando falo de Libido , muitas pessoas pensam que a 
palavra se refere apenas ao desejo sexual. Gente libido vai 
além do sexo. É o impulso que nos faz viver, rir e como você 
toca é tocado não se trata apenas do coito É a empolgação, 
o entusiasmo e o espírito que temos que nos fazem começar 
certas coisas na vida. Pense nisso: para uma mulher engra-
vidar e começar uma nova vida, ela precisa fazer sexo. O 
impulso que nos leva a ir para a cama com alguém é (pelo 
menos deveria ser) a libido ,é aquela sensação gostava de 
estar com a pessoa. Assim como precisamos do nascimento 
do desejo sexual, esse impulso também deve existir para fazer 
vir à tona tudo em nossas vidas: projetos, relacionamentos, 
trabalho, sentimentos, etc. Muitas pessoas perdem a desejo 
de viver sem nem mesmo perceber. Isso geralmente acontece 
quando as atividades que realizamos podem alimentar nosso 
ego em vez de nossa alma. Por exemplo, aceite um emprego 
que nos dê prestígio social, mas não traga felicidade. Ou 
construa um relacionamento íntimo para “aparência” e não 
para felicidade.

Quando perdemos a Libido começamos a nos sentir vazios, 
frustrados e sobrecarregados. Pior: perdemos a capacidade 
de começar coisas novas e experimentar todas as possibi-
lidades que o mundo oferece. A libido  está relacionado ao 
momento atual, que é imediato. Podemos entendê-lo de 
duas perspectivas diferentes: física e emocional. Fisicamente 
falando, é a percepção de cada sensação, toque, cheiro e 
beijo. Emocionalmente falando, este é o momento em que 
podemos viver de acordo com nossos objetivos e desfrutar 
das coisas que realmente importam.

Libido é o lugar para explorar a diversão de estar vivo e 
ser feliz em toda sua vida .

E tem dentro da libido o desejo sexual.
O que atrapalha seu desejo sexual? Existem muitos fatores 

que podem reduzir ou prejudicar completamente a libido de 
uma pessoa, como problemas hormonais ou emocionais, 
uso de drogas, etc. Para saber os fatores que influenciam 
seus desejos, é importante que haja um acompanhamento 
profissional adequado e leve em consideração toda a sua 
história de vida.

Listei os principais fatores que nossa libido ,para vocês 
ficarem atentas aos sentimentos e sensações e fatores 
sexuais .

Depressão
Ansiedade
Anticoncepcionais hormonais, como pílula
Antidepressivos
Alteração hormonal, como hiper ou hipotireoidismo
Menopausa
Conflitos no relacionamento
Não ter certeza se ainda ama o parceiro
Estresse ou sobrecarga de tarefas
Desconforto com o próprio corpo
Insegurança na cama
Bloqueios sexuais, como dor no sexo, dificuldade de atingir 

o orgasmo, etc.
Não sentir “química” ou achar que a pessoa parceira não 

sabe te satisfazer na cama
Ter sentimentos conflitantes em relação ao sexo, achando 

o ato vergonhoso, feio, errado, pecaminoso, etc.
Alimentar mágoas da pessoa parceira
Não conseguir se concentrar na “hora H”, porque os pen-

samentos não param e se pega pensando em outras coisas 
durante a relação

Sentir rejeição por parte da pessoa parceira
Estar amamentando ou ter algum problema na hipófise
Estar vivendo uma relação monótona
Ter sintomas fortes na TPM.
Vocês podem através do Pompoarismo começar uma 

mudança radical em sua Libido .
Venham pro meu insta vou te ensinar tudo .
Beijos até a próxima

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

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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SITUAÇÃO PREOCUPA

A Vigilância Sanitária au-
tuou cinco bares e orientou 
mais seis outros estabeleci-
mentos durante uma fiscali-
zação no fim de semana, em 
São José do Rio Preto (SP). 
De acordo com a gerente da 
Vigilância, Miriam Wowk dos 
Santos Silva, a situação é 
preocupante.

“A recomendação é para 
que as pessoas cumprem as 
medidas, principalmente as 
proibições das festas, confra-
ternizações e reuniões familia-
res. A situação é preocupante, 
assim como o doutor Aldenis 
Borim (Secretário da Saúde) já 
declarou na última live de sex-
ta-feira. Estamos preocupados 
com o reflexo de todas essas 
aglomerações neste mês de 
dezembro”, afirma.

A ação foi acompanhada da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
para poder dar proteção aos 
fiscais. Segundo a gerente 
Miriam, foram aumentados os 
plantões e números de fiscais. 
“Além disso, solicitamos a par-
ticipação de todos os fiscais de 
posturas”.

Vigilância autua mais 5 
bares no fim de semana

De acordo com a Vigilância, 
o objetivo é instruir sobre as re-
comendações do Comitê Gestor 
de Combate ao Covid-19, que 
aconselha o reforço na higiene 
sanitária e o isolamento social, 
além da proibição da venda de 
bebidas alcoólicas após às 20 
horas.

Está proibido, por exemplo, 
em qualquer estabelecimento 
o número de pessoas acima de 
40%, a medida será incluída no 
alvará do Corpo de Bombeiros. 
Também fica proibido o atendi-
mento de clientes em áreas ex-
ternas de bares e restaurantes 
com mesas em calçadas estão 
proibidas.

A permanência de clientes 
nestes locais será permitida 
até às 22h e eventos organiza-
dos com finalidades culturais, 
organizacionais, institucionais, 
religiosas, entre outros, pode-
rão ser realizados na seguinte 
regra: 50 pessoas podem estar 
presentes em área de perma-
nência de público igual ou su-
perior a 300 metros quadrados.

Em casos de evento, a 
organização deverá comunicar 
o Comitê com antecedência 
mínima de 10 dias pelo e-mail: 
eventoscovid19@riopreto.sp.

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br

Vigilância Sanitária fez mais cinco autuações ano fim de 
semana; gerente faz alerta que situação preocupa

Sérgio SAMPAIO

30% DE ESTOQUE
Hemocentro pede doações de sangue O negativo

Divulgação

O Hemocentro de Rio Preto 
divulgou nesta segunda-feira 
(21) um alerta solicitando do-
ações para o tipo sanguíneo O 
negativo, que tem apenas 30% 
de estoque, o que é considerado 
uma situação crítica. A institui-
ção abastece 37 entidades de 
saúde da região.

A enfermeira supervisora do 
Hemocentro Mariana Coltro faz 
um apelo para que os doadores 
façam a doação.  “Estamos aler-
tando a todos nossos doadores, 
antigos e novos, que o tipo san-
guíneo que está em maior falta 
é, também, o mais usado, já que 
não causa nenhum problema 
quando interage com os outros 
tipos sanguíneos,” afirma.

Ainda de acordo com a en-
fermeira, a instituição sempre 
pede ajuda solidária da co-
munidade para abastecer  os 
estoques do Hemocentro.

Durante essa semana o 
horário de funcionamento do 

Hemocentro será 7h às 13h, 
inclusive no final de semana 
(sábado e domingo), somente 
no dia 25 dia de Natal o He-
mocentro estará fechado.  O 
Hemocentro fica localizado na 
Rua Jamil Feres Kfouri  n°80 no 
Jardim Panorama em Rio Preto.

Podem doar sangue homens 
e mulheres com idade de 18 a  
69 anos com 50kg, não pode 
estar em jejum no dia da doação 
e o recomendado é fazer refei-
ções leves pelo menos quatro 
horas antes da doação.

Doadores de sangue me-
nores de idade, entre 16 e 17 
anos só podem doar se tiver 
acompanhado dos responsáveis 
legais.  Com 60 anos podem 
doar duas vezes ao ano de am-
bos os sexos.

O doador de sangue deve 
estar em boas condições de 
saúde, não deve ingerir bebida 
alcoólica no prazo de 12 horas 
antes da doação e também não 
pode ser fumante.

CARDÁPIO

Hemocentro divulgou alerta que estoque de sangue O 
negativo tem apenas 30% das bolsas necessárias

Divulgação

Saúde confirma mais 
529 casos de Covid

Em apenas um fim de se-
mana, a cidade de Rio Preto 
registrou mais 529 casos de 
Covid-19, segundo os dados 
divulgados pela Secretaria 
de Saúde, na tarde desta se-
gunda-feira, dia 21. No total, 
foram confirmados 3 óbitos.

Agora, já são 32.928 de 
pessoas que foram detectadas 
com o Coronavírus e 881 mor-
tes. Porém, já somam 30.307 
pacientes curados.

Até este último domingo, 
dia 20, são 20.257 pacientes 
internados nos hospitais da 
cidade com problemas respi-
ratórios devido ao Covid-19.

Da REDAÇÃO

gov.br. Qualquer festa, mesmo 
que obedeça às regras e não 
comunicar o Comitê, receberá 
multa. Os eventos já comuni-
cados dentro da regra anterior 
serão avaliados conforme a 
deliberação anterior;

Eventos com finalidades de 

lazer estão proibidos. A proibi-
ção já existe em todo o estado 
de SP. Todas as festas clandes-
tinas são proibidas por lei, por 
decreto do Estado. Então, festas 
particulares estão proibidas. Se 
for necessário intervenção, isso 
será feito.

Divulgação

Janaína PEREIRA

Bom Prato serve almoço de Natal na quarta-feira

O Restaurante Bom Prato 
comemora 20 anos e foi com 
objetivo de oferecer refeições 
gratuitas para as pessoas em 
situação de rua. A Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
informou nesta segunda-feira 
(21) que as 59 unidades do 
Bom Prato servirão o almoço 
especial de Natal na próxima 
quarta-feira (23).

Em Rio Preto, o cardápio 

de Natal será composto por 
um tender assado, a tradicional 
farofa natalina, arroz, feijão e 
um mini panetone. Já para o 
Ano Novo, também terá um car-
dápio especial, com chester ao 
molho de laranja, batata lisboa, 
arroz, feijão e mini chocotone 
de sobremesa.

O horário de funcionamento 
do Bom Prato em Rio Preto 
permanece o mesmo, o café 
da manhã será servido às 7h, 

o almoço a partir das 11h e o 
jantar será a partir das 17h até 
que se encerrem as refeições. 
O Bom Prato fica na Rua Pedro 

Amaral 2919 no Centro. Dia-
riamente o Bom Prato de São 
José do Rio Preto serve 2.100 
mil refeições.

Janaína PEREIRA

FIM DE SEMANA
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ACABEI DE OUVIR A FRASE QUE MAIS ME IMPACTOU ESTE ANO: SE VOCÊ 
SOUBESSE O QUÃO RÁPIDO VÃO TE ESQUECER, QUANDO VOCÊ MORRER, NÃO 

ESTARIA DEIXANDO DE FAZER TANTA COISA POR MEDO DO QUE VÃO PENSAR. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!

A SANTA CRUZ não é a 
mesma desde o começo da 
semana. Claro que não me 
refi ro as passagens bíblicas, 
mas ao Condomínio Lutz  com 
sua torre de 17 andares e 68 
apartamentos com assinatura 
da LUPEMA, e, confi abilidade 
do engenheiro Pedro Luiz 
Rodrigues.

CEIA PRONTA. No dia 24, 
véspera de Natal, a Paróquia 
Maria Mãe de Deus  esta-
rá com os seus deliciosos 
assados para facilitar sua 
vida. Faça já sua reserva pelo 
WHATS 996-150503 com a 
Ana Silvia. 

NÃO É PRA MENOS. O pre-
sidente Bolsonaro e o ministro 
Paulo Guedes estão irritados 
com a decisão da Sony de en-
cerrar sua produção no Brasil, 
com o fechamento da fábrica 
de TVs e equipamentos de áu-
dio em Manaus. A companhia 
não se manifestou e, ao con-
trário, desativou uma fábrica 
que funcionava há 48 anos e 
demitiu 200 trabalhadores.

NOSSO GOVERNO. Rodri-
go Garcia assume a cadeira de 
governador do Estado nos pró-
ximos dias por conta das férias 
pra descanso do João Dória. 
Afi nal, ninguém é de ferro!

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
O SÁBIO BURGOMESTRE Edinho (detentor do poder execu-

tivo) finalmente anunciou a permanência de Ulisses Ramalho, na 
secretaria de Serviços Gerais, ontem pela manhã. E cabe aqui 
neste contexto, uma passagem bíblica quando Jesus diz: “Os 
últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos”, que 
é basicamente, a aprovação do trabalho realizado e fundamen-
tado nas ações do setor de obras da zeladoria, determinada pelo 
prefeito, que deixou Rio Preto em posição de honra e prestígio 
entre as primeiras cidades do Brasil pra se viver. Convicto que 
Ulisses Ramalho foi um exemplo como secretário de Serviços 
Gerais, Edinho, preferiu em seus primeiros atos, tirar a ansiedade 
dos novos e algumas dúvidas de partidos coligados, para anunciar 
pós surpresas, a permanência do competente e obediente Ulisses 
pra manter em ordem a zeladoria do governo. Cumpri-se portanto 
a máxima: os últimos serão os primeiros. Nossos comerciais. 
Que venham as vacinas: Oxford | AstraZeneca, Sinovac e ou 
BioNtech | Pfizer |ou Fosun.  Picada salvadora. A vacina con-
tra a Covid-19,  está sendo aguardada com muita expectativa. 
O Reino Unido e os Estados Unidos já iniciaram a vacinação 
em massa. Pois é, as vacinas são um avanço extraordinário da 
ciência. O mundo civilizado aplaude, mas, o mundo da barbárie 
acha um paliativo inócuo. A vacina, politizada. Já por nossas 
plagas, a vacina ganhou epítetos: vacina comunista, chinesa de 
João Doria, tem chips para controlar a vida das pessoas, e, in-
clusive mudanças no DNA humano, e mais um lote de besteiras. 
E sabe quem propagou toda essa descrença? Nossa autoridade 
máxima, o presidente, que acha bobagem vacinar em massa e 
fazer lockdown. Não sabemos se, por conta disso, mas neste 
Brasil varonil acredita-se que mais de 20% da população não vai 
receber a vacina. Só quero ver quando a foice da morte pairar 
em suas casas.  Ponto e basta!

Mais ou menos 
Ana Maria Braga esta convicta 
que deve se aposentar da 
Globo no final do ano que 
vem porque tem que cumprir 
contrato. A morte de Tom Veiga, 
o Louro José foi a gota final 
para decisão. E Globo já teria 
uma substituta: Rita Lobo. Rita 
é apresentadora do Cozinha 
prática, do GNT e fundadora 
do site Panelinha. No ano 
que vem Rita já começará a 
aparecer no programa Mais 
Você e substituirá a ausência 
de Ana Maria em todas as 
folgas, para o público ir se 
acostumando.

Que fi que bem claro
“ É  c o n s t i t u c i o n a l  a 
obrigatoriedade de imunização 
por meio de vacina, registrada 
em órgão de vigilância sanitária: 
Primeiro ato: que tenha sido 
incluída no programa nacional 
de imunizações; Segundo 
ato: que tenha sua aplicação 
obrigatória determinada em lei 
ou; Terceiro ato: que seja objeto 
de determinação da União, 
Estado e municípios, com 
base em consenso médico-
científico. Em tais casos, 
não se caracteriza violação à 
liberdade de consciência e de 
convicção filosófica dos pais e 
responsáveis, nem tampouco 
ao poder familiar”. Tenho dito! 

henriforne@gmail.com

SPOTlightA elegante Ligia 
Saicali e a requisitada 
estilista Petrô Stival 

em seu bonito 
atelier no coração 
da Redentora. Foto 

Luizinho Bueno 

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Isadora Cabrera 
Hernandes e seu pai 

João José Hernandes em 
tarde ensolarada. Ela, 

deixa São Paulo, para as 
festas de fi nal de ano com 
familiares, em Rio Preto  
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
ME
EMPENHOS 22258/20, 22259/20 E 22260/20
Notifi co o representante legal da contratada, para entregar 
no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do 
recebimento desta, a totalidade do empenho em epígrafe. O 
não cumprimento do prazo estabelecido implicará na aplica-
ção das penalidades administrativas. Fica concedido o prazo 
de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – 
SMS – DADM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: C B S MEDICO CIENTIFICA S/A
EMPENHO 20497/20
Notifi co Derradeiramente o representante legal da contrata-
da, para entregar no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmen-
te, a contar do recebimento desta, a totalidade do empenho 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO
CONTRATADA: BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
EMPENHOS 16323/20, 16324/20, 16326/20, 16327/20 E 
18116/20
Diante da defesa apresentada em face da penalidade de 
MULTA aplicada e recebida por esta Secretaria Municipal de 
Saúde. Considerando que as penalidades aplicadas foram 
por atraso na entrega, visto que essa entrega não foi reali-
zada até o momento. Considerando que foram obedecidos 
ao texto constitucional e em todas as fases do processo 
administrativo foram concedidos o direito do contraditório 
e ampla defesa. Considerando os princípios da vinculação 
ao instrumento convocatório, da legalidade e da moralidade 
administrativa, DECIDO: MANTER NA ÍNTEGRA a decisão 
anteriormente prolatada, por seus próprios e jurídicos fun-
damentos e nego provimento ao recurso; Com fundamento 
no Art. 87, II da Lei nº 8.666/93, cc. com a cláus. 6ª, item 
6.2, V do contrato, aplico-lhe ao descumprimento contratual, 
MULTA de 30% do valor referente ao atraso das obrigações 
contratuais. A manutenção das penas aplicadas não impede 
o agravamento das penalidades. SMS ALDENIS BORIM
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
NOTIFICADA:RODRIGO LOPES DE SOUSA 26835222824
Ref. Processo nº 13066/2020; Nota de Empenho n° 
18208/2020.
Fica notifi cada a empresa supracitada para realizar a en-
trega, impreterivelmente até dia 23/12/2020, dos produtos 
descritos na ordem de fornecimento (nota de empenho n° 
18208/2020). Fica concedido prazo de 05 dias úteis para 
a empresa apresentar o contraditório, em atendimento aos 
ditames constitucionais, sob pena das penalidades previstas 
em lei. SEMFAZ.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
G F DA SILVA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LIMPEZA
Ref. Pregão Eletrônico nº 274/2018 – Processo nº 
12.223/2018 – Contrato: PRE/0159/18
De ordem da Secretária Municipal de Educação, fi ca derra-
deiramente essa empresa, NOTIFICADA a regularizar com 
a prestação de serviço contratado, de modo a cumprir o es-
tabelecido na Cláusula 4 itens 4.2.1 e 4.2.12 do Instrumento 
de Contrato, em especial a segunda parcela do 13º salário, 
no prazo de 24 horas, frisando que o não atendimento desta 
notifi cação acarretará a aplicação das penalidades previstas 
no Instrumento de Contrato, entre elas a suspensão de licitar 
e contratar com o poder público, aplicação de multa, além de 
rescisão unilateral do contrato. Fica concedido o prazo de 5 
dias úteis para a empresa, em querendo, apresentar o con-
traditório, em atendimento aos ditames constitucionais. Profª. 
Sueli Petronilia Amancio Costa - Secretária M. Educação 
EXTRATO
1° Termo Aditivo Contratual 
PE N.º 152/20 – Contrato: PRE/0108/20
Contratada: LM Serv. de Agenciamento de Mão de Obra 
Eireli

Em decorrência de alteração de endereço da contratada, fi ca 
alterado a redação do preâmbulo do contrato supramencio-
nado. 
SMAA. Antonio P. P. Junior.
EXTRATO 
9° Termo Aditivo Contratual 
Pregão eletrônico nº 273/18 – Contrato: PRE/0136/18
Contratada: Inova Fac. Asseio, Conserv. e Limpeza Ltda.
Nos termos da cláus. 6ª, item 6.5, fi ca o contrato supramen-
cionado reajustado em aproximadamente 2,37901%, corres-
pondente ao índice IPC-SP apurado no período de Jun/19 a 
Mai/20. SMSG. Ulisses R. de Almeida.

EXTRATO 
2° Termo Aditivo Contratual 
Concorrência   nº 22/19 – Contrato: COC/0008/19
Contratada: Constroeste Const. e Participações Ltda
Nos termos da cláus. 5ª, item 5.3, fi ca concedido reajuste 
sob o saldo contratual apurado pela Sec. de Obras, em apro-
ximadamente 3,91821%, correspondente ao índice IPCA-
-IBGE apurado no período de Nov/19 a Out/20 do contrato 
supramencionado. SMO. Sergio A. Issas.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
456/2020 – PROCESSO Nº 13.711/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de adesivos 
e placas para sinalização para as Unidades da Atenção 
Básica. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada a 
data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 23/12/2020 às 15:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Lucia Helena Antonio – Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
444/2020 – PROCESSO Nº 13.665/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais 
hospitalares. Secretaria Municipal de Saúde. Fica designada 
a data da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o 
dia 23/12/2020 às 14:30hs para continuidade dos trabalhos. 
Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
COMUNICADO
ESCLARECIMENTOS AO EDITAL E DATA DA SESSÃO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2020 – PROCESSO Nº 
13.828/2020 
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamentos 
de informática. Secretaria Municipal de Saúde. Informamos 
que foram prestados esclarecimentos ao edital. Fica desig-
nada a data da sessão do pregão em epígrafe (recebimento 
das propostas) para o dia 04/01/2021, às 14:30h. e abertura 
a partir das 14:32h. O edital, na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras. Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro – Pregoeira.
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o PREGÃO ELETRÔ-
NICO n° 534/2020, PROCESSO 14.075/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de materiais de pintu-
ra para atender a demanda da equipe de manutenção da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 08/01/2021, 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° 507/2020, PROCESSO 13.913/2020, objetivando 
o registro de preços para aquisição de material de higiene e 
limpeza para as unidades da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 11/01/2021, às 08:30h. e abertura a partir das 08:32h. 
O edital na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no Portal de Compras
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 463/2020 – Processo 
13.743/2020
Objeto: Aquisição de estantes de aço para organização do 
arquivo do Departamento Pessoal. Secretaria Municipal de 

Administração. Sessão pública realizada on line com início 
dia 20/11/2020, sendo declarada vencedora a empresa : 
METALBAH IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA (itens 1 e 2). 
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra 
da sessão está disponível no “Portal de Compras” – Mariana 
C Pedroso Fernandes - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Luís Roberto Thiesi - Secretá-
rio Municipal de Administração.
ERRATA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n° 544/2020,  PRO-
CESSO 14.110/2020
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipa-
mentos para fi scalização eletrônica de trânsito e de infraes-
truturas não ativas, em atendimento a legislação de regência 
e conforme Termo de Referência anexo ao Edital. Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança. Foi dispo-
nibilizada ERRATA do Termo de Referência. Fica mantida a 
data do certame. O Edital na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de 
Compras.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 434/2020 – Processo 
13.616/2020
Objeto: Registro de preços para aquisição de eletrodomés-
ticos para as unidades escolares. Secretaria Municipal de 
Educação. Sessão pública realizada on line com início dia 
11/12/2020, sendo declaradas vencedoras as empresas: 
AGNOS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (itens 4, 5, 11) 
e SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ELETROELETRÔNICOS EIRELI EPP  (itens 3, 7, 9, 12, 13). 
Itens 01, 02, 06, 08, 10: Fracassados. Não houve mani-
festação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras” – Eloisa Sestini da Cunha 
Pinheiro - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Sueli Petronilia Amancio Costa 
- Secretária Municipal de Educação.
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° 514/2020, PROCESSO 13.960/2020, objetivando 
o registro de preços para confecção de impressos diversos 
para Secretaria Municipal de Saúde. O recebimento das pro-
postas dar-se-á até o dia 08/01/2021, às 08:30h. e abertura 
a partir das 08:32h. O edital na íntegra, e demais informa-
ções, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal 
de Compras

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 34.638 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
DISPENSA, ADRIANO MARRA, da Função de Chefi a de 
Setor, no Setor de Manutenção e Patrimônio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, criada pelo artigo 27 da Lei 
Complementar n.º 230/2007, com nova redação dada pela 
Lei Complementar n.º 300/2009, retroagindo os efeitos desta 
a 01 de dezembro de 2020.
PORTARIA N.º 34.639 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa de Chefi a de Setor, 
publicada pela Portaria nº 34.638 de 16 de dezembro de 
2020, respeitadas as diretrizes da Lei Complementar Fede-
ral nº 173/2020, REGINA PINHEIRO PINTO NUNES, para 
exercer a Função de Chefi a de Setor, no Setor de Manu-
tenção e Patrimônio da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, criada pelo artigo 27 da Lei Complementar n.º 
230/2007, com nova redação dada pela Lei Complementar 
n.º 300/2009, fazendo jus a retribuição remuneratória corres-
pondente, retroagindo os efeitos desta a 01 de dezembro de 
2020.
PORTARIA N.º 34.640 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020
DESIGNA, em decorrência da dispensa da Função de 
Chefe de Departamento, publicada pela Portaria nº 34.496 
de 08 de setembro de 2020, respeitadas as diretrizes da 
Lei Complementar Federal nº 173/2020, GISELE ALINE 
NUMER, para exercer a Função de Chefe de Departamen-
to - FG.101.6, no Departamento Administrativo e Financei-
ro da Escola de Gestão Pública do Gabinete do Prefeito, 
constante do Anexo I da Lei Complementar n.º 346/2011, 



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
22 de dezembro de 2020

alterada pelas Leis Complementares 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 posteriores,  fazendo jus a retribuição 
remuneratória correspondente, retroagindo os efeitos desta a 
04 de dezembro de 2020.
LUÍS ROBERTO THIESI
   Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 13.683
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Institui a “Semana Municipal ‘Saran e Tozo’ de Conscientiza-
ção e Prevenção de Acidentes com Ciclistas”, a ser realizada 
anualmente na semana do dia 20 (vinte) do mês de setem-
bro.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto – SP, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,
 FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída e inclusa no Calendário Ofi cial de 
Eventos do Município a “Semana Municipal ‘Saran e Tozo’ 
de Conscientização e Prevenção de Acidentes com Ciclis-
tas”, a ser realizada anualmente na semana do dia 20 (vinte) 
do mês de setembro.
Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de de-
zembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.
 Autógrafo nº 15.165/2020
Projeto de Lei nº 294/2020
Autoria da propositura: Ver. Zé da Academia - José A. G. 
Lagoeiro

LEI Nº 13.685
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Denomina “Francisco Savio Ruel” a Avenida Projetada 10 do 
Loteamento Ary Attab III.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se “Francisco Savio Ruel” a Ave-
nida Projetada 10 do Loteamento Ary Attab III.
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei, incluindo-se a confecção e a colocação das placas de-
nominativas, correrão por conta de verba própria do orça-
mento Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de dezem-
bro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.686
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.

Denomina “Rodrigo Dias Tozo” a Ciclovia da Avenida Bady 
Bassitt.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denominada “Rodrigo Dias Tozo” a Ciclovia 
da Avenida Bady Bassitt no trecho que tem como ponto de 
partida a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, cruza-
mento com a Rua Francisco Antonio dos Santos, percorren-
do toda a extensão da Avenida Bady Bassitt até a Avenida 
Philadelpho Gouvea Neto.
 Art. 2º - As despesas decorrentes da execução da presente 
Lei correrão por conta das dotações específi cas do orça-
mento, suplementadas se necessário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 16 de de-
zembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

LEI Nº 13.687
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sore a abertura de Crédito Adicional Especial no 
Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), conforme convênio a ser fi r-
mado com Governo do Estado de São Paulo por intermédio 
da Secretaria de Habitação, referente ao Termo de Convênio 
SPdoc SH – 349346/2018, cujas despesas terão as seguin-
tes classifi cações Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
C R E D I T A R$ 250.000,00
Programa 7 – Fomento ao Esporte e Lazer
06.001.27.811.0007.1012.4490.51.02 – Equipamentos e 
material permanente
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arreca-
dação na rubrica de receita 216 no exercício de 2020, nos 
termos do que dispõe o inciso II §1º e § 3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de dezem-
bro de 2020.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
Local.

LEI Nº 13.688
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no 
Município.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei;
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancio-
na e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 107.191,24 (cento 
e sete mil, cento e noventa e um reais, vinte e quatro cen-
tavos), conforme convênio fi rmado com Governo do Estado 
de São Paulo por intermédio da Secretaria da Justiça e da 
Defesa da Cidadania, cujas despesas terão as seguintes 
classifi cações Funcionais Programáticas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E UR-
BANISMO
C R E D I T A R$ 107.191,24
Programa 20 – Políticas Ambientas e Sustentabilidade
16.001.18.542.0020.2001.3390.93.02 – Indenizações e 
restituições
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2019, nos termos do 
que dispõe o inciso I §1º e §2º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 4.320/64.
Art. 3º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2020, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de de-
zembro de 2020.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 
afi xação na mesma data e local de costume e, pela Impren-
sa Local.

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
– SeMAE

EXTRATO DE PORTARIA N º 083 de 21 de Dezembro de 
2020
O SUPERINTENDENTE, do Serviço Municipal Autônomo de 
Água e Esgoto - SEMAE, usando das atribuições que lhes 
são conferidas por lei;
CONSIDERANDO os trabalhos desenvolvidos pela co-
missão designada pela Portaria nº 043/2019 e Portaria 
123/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção e continui-
dade de acompanhamento das obras de reforma e amplia-
ção da ETA "Palácio das Águas".
R E S O L V E:
ARTIGO 1º. – Designar os seguintes servidores para 
compor o Conselho Gestor para assessorar a Gerente de 
Planejamento, Projetos e Obras em seus trabalhos na área 
de gestão, operação, manutenção e ampliação da Estação 
de Tratamento de Água- ETA - Palácio das Águas;
I. José Roberto Biroli – Diretoria de Gestão;
II. Jaqueline Freitas Reis – Gerência de Operação e 
Manutenção – Água;
III. Daniel Henrique da Rocha Ramos - Diretoria Jurídi-
ca;
IV. Carlos Eduardo Fossa - Gerência de Operação e 
Manutenção – Água;
V. Leonardo Galvão Eggert - Gerência de Operação e 
Manutenção – Água;
VI. Renan da Silva Martelo - Gerência de Operação e 
Manutenção – Água;
VII. Sandra Mourão Monnerat - Gerência de Operação e 
Manutenção – Água;
VIII. Fábio Auguto Zambon Furlan – Gerência de Planeja-
mento, Projetos e Obras
ARTIGO 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, e terá efi cácia por 01 (um) ano, podendo ser 
renovada por igual período, se necessário.
São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2020.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
NICANOR BATISTA JUNIOR – SUPERINTENDENTE
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 1674895 – Engeper Engenharia e Perfura-
ções Ltda.
Valor: R$ 660.854,46
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2020.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela 
Lei 8.883 de 08/06/94, justifi camos que o pagamento em 
questão está sendo efetuado independente de sua ordem 
cronológica, para dar continuidade aos serviços essenciais 
desta Autarquia, pois estão presentes relevantes razões de 
interesse público.
# CREDOR Nº 388695 – Engescav Engenharia e Constru-
ções Eireli
Valor: R$ 74.157,08
Motivo: Para que não haja prejuízo na execução de serviços 
essenciais desta autarquia.
Publicada por afi xação no local de costume, e pela imprensa 
local.
São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2020.
João Marcelino Ruiz – Gerente Adm. e Financeiro
José Roberto Biroli – Diretor de Gestão
Extrato de Portaria nº 082 de 15/12/2020 – Conceder: A 
servidora estatutária LIVIA MARIANI CORREA, Agente de 

Saneamento, matrícula 732, lotada nesta Autarquia, afasta-
mento por 2 (dois) anos, sem vencimentos ou remuneração, 
com prejuízo das demais vantagens do cargo, para tratar de 
interesses particulares, conforme o artigo 117 da Lei Com-
plementar n° 05/90, surtindo os efeitos desta a partir de 14 
de janeiro de 2021. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
S. J. Rio Preto 21.12.2020 – Nicanor Batista Junior – Supe-
rintendente do SeMAE.
 

EXTRATO: TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO E
“ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS VINTE E CINCO”.
OBJETO: CONCEDER A TÍTULO GRATUITO, IMÓVEL PÚ-
BLICO MUNICIPAL LOCALIZADO
NO BAIRRO TARRAF II, À ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 
DOS VINTE E CINCO.
PRAZO: 17 DE DEZEMBRO DE 2025
BASE LEGAL: LEI Nº 11.858, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2015.
DATA DA ASSINATURA: 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 643 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Inclui no perímetro urbano do Município de São José do Rio 
Preto área de propriedade de José Francisco Cetrone, objeto da 
matrícula nº 197.362 do 1º ORI. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei Complementar: 

Art. 1º Fica incluída no perímetro urbano do Município de São José do Rio Preto, a área abaixo descrita, 
conforme Memorial Descritivo e Levantamento Planialtimétrico que integram esta Lei Complementar: 
Matrícula no197.362 do 1º ORI - Propriedade de José Francisco Cetrone 
ÁREA A SER INCLUIDA - Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CD8-M-0757, de 
coordenadas (longitude -49°25'17,414", latitude -20°43'37,893" e altitude 550,26 m); deste, segue 
confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 124933 com os seguintes azimutes e distâncias: 105°45' e 
34,5m até o vértice CD8-M-0626, de coordenadas (longitude -49°25'16,266", latitude -20°43'38,197" e 
altitude 549,09); 105°40' e 438,23m até o vértice CD8-M-0625, de coordenadas (longitude -
49°25'01,685", latitude -20°43'42,049" e altitude 540,34); deste, segue confrontando com CNS: 11.142-7 
| Mat. 87951 com os seguintes azimutes e distâncias:  175°05' e 61,66m até o vértice CD8-M-0758, de 
coordenadas (longitude -49°25'01,503", latitude -20°43'44,046" e altitude 539,92); 174°36' e 121,76m 
até o vértice CD8-M-0759, de coordenadas (longitude -49°25'01,107", latitude -20°43'47,987" e altitude 
541,48); 174°37' e 147,58m até o vértice CD8-M-0760, de coordenadas (longitude -49°25'00,629", 
latitude -20°43'52,765" e altitude 543,33); 174°35' e 102,85m até o vértice CD8-M-0761, de coordenadas 
(longitude -49°25'00,294", latitude -20°43'56,094" e altitude 544,84); 234°53' e 171,66m até o 
vértice CD8-M-0762, de coordenadas (longitude -49°25'05,148", latitude -20°43'59,304" e altitude 
542,32); 189°27' e 87,24m até o vértice CD8-M-0763, de coordenadas (longitude -49°25'05,644", 
latitude -20°44'02,102" e altitude 542,95); 183°44' e 181,94m até o vértice CD8-M-0764, de coordenadas 
(longitude -49°25'06,053", latitude -20°44'08,004" e altitude 544,79); 223°32' e 80,6m até o vértice CD8-
M-0765, de coordenadas (longitude -49°25'07,972", latitude -20°44'09,904" e altitude 544,86); 137°03' e 
86,16m até o vértice CD8-M-0766, de coordenadas (longitude -49°25'05,943", latitude -20°44'11,955" e 
altitude 546,33); 198°05' e 26,9m até o vértice CD8-M-0767, de coordenadas (longitude -49°25'06,232", 
latitude -20°44'12,786" e altitude 546,77); 200°43' e 100,02m até o vértice CD8-M-0768, de coordenadas 
(longitude -49°25'07,455", latitude -20°44'15,827" e altitude 547,82); 204°27' e 61,42m até o 
vértice CD8-M-0769, de coordenadas (longitude -49°25'08,335", latitude -20°44'17,645" e altitude 
549,02); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112723 no azimute de 272°06' e distância 
de 2,57 m até o vértice CD8-M-0770, de coordenadas (longitude -49°25'08,424", latitude -
20°44'17,642" e altitude 548,92); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112722 no 
azimute de 270°45' e distância de 9,99 m até o vértice CD8-M-0771, de coordenadas (longitude -
49°25'08,769", latitude -20°44'17,638" e altitude 549,12); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-
7 | Mat. 112721 no azimute de 272°19' e distância de 10,15 m até o vértice CD8-M-0772, de 
coordenadas (longitude -49°25'09,120", latitude -20°44'17,624" e altitude 548,96); deste, segue 
confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112720 no azimute de 270°46' e distância de 9,81 m até o 
vértice CD8-M-0773, de coordenadas (longitude -49°25'09,459", latitude -20°44'17,620" e altitude 
548,74); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112719 no azimute de 271°12' e distância 
de 10,07 m até o vértice CD8-M-0774, de coordenadas (longitude -49°25'09,807", latitude -
20°44'17,613" e altitude 548,67); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112718 no 
azimute de 269°26' e distância de 10,06 m até o vértice CD8-M-0775, de coordenadas (longitude -
49°25'10,154", latitude -20°44'17,616" e altitude 548,97); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-
7 | Mat. 112717 no azimute de 271°03' e distância de 9,91 m até o vértice CD8-M-0776, de coordenadas 
(longitude -49°25'10,497", latitude -20°44'17,610" e altitude 549,1); deste, segue confrontando com  
CNS: 11.142-7 | Mat. 112716 no azimute de 270°03' e distância de 10,28 m até o vértice CD8-M-0777, 
de coordenadas (longitude -49°25'10,852", latitude -20°44'17,610" e altitude 548,83); deste, segue 
confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112715 no azimute de 271°15' e distância de 9,45 m até o 

 

vértice CD8-M-0778, de coordenadas (longitude -49°25'11,178", latitude -20°44'17,603" e altitude 
548,78); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 112714 no azimute de 271°09' e distância 
de 14,38 m até o vértice CD8-M-0779, de coordenadas (longitude -49°25'11,675", latitude -
20°44'17,594" e altitude 548,62); deste, segue confrontando com  Rua José de Giuli no azimute de 
272°18' e distância de 14,0 m até o vértice CD8-M-0780, de coordenadas (longitude -49°25'12,159", 
latitude -20°44'17,576" e altitude 548,55); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 134020 
com os seguintes azimutes e distâncias:  272°16' e 99,74m até o vértice CD8-M-0781, de coordenadas 
(longitude -49°25'15,603", latitude -20°44'17,447" e altitude 548,13); 245°23' e 9,89m até o vértice CD8-
M-0782, de coordenadas (longitude -49°25'15,914", latitude -20°44'17,581" e altitude 548,33); 198°56' e 
24,45m até o vértice CD8-M-0783, de coordenadas (longitude -49°25'16,188", latitude -20°44'18,333" e 
altitude 548,69); 186°46' e 45,0m até o vértice CD8-M-0784, de coordenadas (longitude -49°25'16,372", 
latitude -20°44'19,786" e altitude 550,25); 282°37' e 0,66m até o vértice RMZM-P-12007, de 
coordenadas (longitude -49°25'16,394", latitude -20°44'19,781" e altitude 550,25); deste, segue 
confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 105531 com os seguintes azimutes e distâncias:  282°25' e 
128,35m até o vértice RMZM-P-12006, de coordenadas (longitude -49°25'20,726", latitude -
20°44'18,883" e altitude 549,69); 292°40' e 30,73m até o vértice RMZM-P-12005, de coordenadas 
(longitude -49°25'21,706", latitude -20°44'18,498" e altitude 550,47); 296°15' e 105,56m até o 
vértice RMZM-P-12004, de coordenadas (longitude -49°25'24,978", latitude -20°44'16,979" e altitude 
554,96); 333°11' e 80,95m até o vértice RMZM-P-12003, de coordenadas (longitude -49°25'26,240", 
latitude -20°44'14,630" e altitude 553,52); 333°38' e 131,85m até o vértice RMZM-P-12002, de 
coordenadas (longitude -49°25'28,263", latitude -20°44'10,789" e altitude 556,47); 336°02' e 33,97m até 
o vértice RMZM-P-12001, de coordenadas (longitude -49°25'28,740", latitude -20°44'09,780" e altitude 
556,14); 330°18' e 25,87m até o vértice RMZM-P-12000, de coordenadas (longitude -49°25'29,183", 
latitude -20°44'09,049" e altitude 556,8); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-7 | Mat. 86193 no 
azimute de 332°12' e distância de 58,62 m até o vértice CD8-M-0785, de coordenadas (longitude -
49°25'30,127", latitude -20°44'07,363" e altitude 557,73); deste, segue confrontando com  CNS: 11.142-
7 | Mat. 81487 no azimute de 332°36' e distância de 51,9 m até o vértice CD8-M-0786, de coordenadas 
(longitude -49°25'30,953", latitude -20°44'05,865" e altitude 558,21); deste, segue confrontando com  
CNS: 11.142-7 | Mat. 64918 com os seguintes azimutes e distâncias:  329°39' e 173,14m até o 
vértice CD8-M-0787, de coordenadas (longitude -49°25'33,976", latitude -20°44'01,007" e altitude 
560,85); 332°53' e 155,1m até o vértice CD8-M-0788, de coordenadas (longitude -49°25'36,419", 
latitude -20°43'56,519" e altitude 563,68); 345°25' e 195,07m até o vértice CD8-M-0789, de coordenadas 
(longitude -49°25'38,116", latitude -20°43'50,381" e altitude 566,82); 344°42' e 43,06m até o 
vértice CD8-M-0790, de coordenadas (longitude -49°25'38,509", latitude -20°43'49,030" e altitude 
567,21); 341°51' e 2,58m até o vértice CD8-M-0791, de coordenadas (longitude -49°25'38,536", latitude -
20°43'48,950" e altitude 567,25); 332°28' e 8,25m até o vértice CD8-M-0792, de coordenadas 
(longitude -49°25'38,668", latitude -20°43'48,712" e altitude 567,96); deste, segue confrontando com  
CNS: 11.142-7 | Mat. 29222 no azimute de 61°34' e distância de 699,25 m, até o vértice CD8-M-0757, de 
coordenadas (longitude -49°25'17,414", latitude -20°43'37,893" e altitude 550,26), ponto inicial da 
descrição deste perímetro. 
Art. 2º A inclusão ao perímetro urbano da área mencionada no artigo 1º desta Lei Complementar deverá 
respeitar as exigências contidas na análise realizada previamente e contempladas nas Certidões de 
Viabilidade respectivas, expedidas pelo Grupo de Análise de Projetos Urbanísticos (GRAPROURB) e 
obedecidas as diretrizes a serem expedidas pelas Secretarias e Autarquias municipais que compõem o 
GRAPROURB, nos termos de Decreto nº 17.896/2017, alterado pelo Decreto nº 18.002/2018. 
Art. 3º Em conformidade com os Decretos nº 18.365 de 02/08/2019 e 18.454 de 13/11/2019, o 
empreendedor deverá depositar no Fundo de Desenvolvimento Sustentável, o valor de R$ 4.986.647,00 
(quatro milhões, novecentos e oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta e sete reais) imediato e integral  
à vista, 30 dias contados da publicação da Lei de Inclusão no Perímetro Urbano com dedução de 18%,  
ou parcelado em até 12 (doze) vezes iguais iniciando-se a partir do 13º mês da publicação desta lei 
corrigido após o período de 12 meses pelo IPCA, que teve a base de cálculo estabelecida com a 
fórmula: 
I - Contrapartida para loteamentos/empreendimentos horizontais: 
 

 

VCS = [(1,125c1 + 0,1937c2)y + (0,065667.q. c2 )y’  [1 +0,0075 · ] x [1 + ] 
 
a) Vcs = valor da contrapartida social 
b) y = número de lotes residenciais e comerciais do loteamento ou unidades habitacionais. 
c) y’ = número de lotes comerciais do loteamento 
d) q = número médio de trabalhadores contratados no empreendimento, por lote comercial, e que 
residem fora do loteamento, com base no projeto urbanístico. 
e) c1 = valor do m² de construção de creche – referência (SINAPI) 
f) c2 = valor do m² de construção de UBS – referência (SINAPI) 
g) a = média aritmética das áreas dos lotes e ou unidades habitacionais, considerando área mínima 
de 200,00m² para lotes e área mínima de 50,00m² para unidades habitacionais. 
h) Z = percentual aplicado em função do intervalo onde o valor venal em UFM do lote ou unidade 
habitacional se encontra, conforme tabela do item i. 
i) Tabela: 
 
 

INTERVALO DO VALOR VENAL EM 
UFM PERCENTUAL 

DE ATÉ (Z) 
0,0000 0,4329 0,00% 
0,4330 0,8658 1,00% 
0,8659 1,7316 3,00% 
1,7317 2,5974 5,00% 
2,5975 3,4632 7,00% 
3,4633 4,3290 10,00% 
4,3291 5,1948 13,00% 
5,1949 6,0606 16,00% 
6,0607 6,9264 20,00% 

ACIMA DE 6,9265 25,00% 
 
Art. 4º Após inclusão da área ao perímetro urbano, o empreendedor terá o prazo de 60 (sessenta) 
meses a contar da aprovação da Lei Complementar, prorrogável por 24 (vinte e quatro) meses, para a 
aprovação do Alvará e a conclusão das obras de infraestrutura, com a expedição do Termo de 
Recebimento do loteamento ou empreendimento, nos termos da legislação vigente. 
Art. 5º Para fins de aplicação dos artigos 9º e 10 da Lei nº 5.135, de 24 de dezembro de 1992 (Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo), a área descrita no artigo 1º desta Lei Complementar fica 
classificada como ZONA  04(quatro). 
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, 18 de dezembro de 2020. 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO 
Registrada no livro de Leis Complementares e, em seguida publicada por afixação na mesma data e 
local de costume e, pela Imprensa Local. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2020 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CONVOCAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL CLASSIFICADA E SELECIONADA PARA APRESENTAÇÃO DE 
DOCUMENTOS - REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº   001/2020 – 
SEMDEC - PROCESSO Nº  001/2020 - Projeto Turístico Cultural “Trem Caipira” - Instalação de 
entidade privada do setor de Artesanato 
O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, no uso de suas 
atribuições legais previstas no art. 4°, inciso II do Decreto Municipal nº 15.974/2011, na qualidade 
de gestor do Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo no Município de  São José do Rio 
Preto/SP e conforme disposto no item 7.9 do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – Projeto 
Turístico Cultural “Trem Caipira” - Instalação de entidade privada do setor de Artesanato  
TORNA PÚBLICO:  
Art. 1º CERTIFICO e dou fé que, em 18/12/2020, decorreu o prazo de interposição de recursos ao 
Resultado Preliminar das propostas, SEM impugnação.  
Art. 2º HOMOLOGO o Resultado Final de seleção da organização da sociedade civil classificada e 
selecionada, em obediência ao item 7.9 do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 - Projeto 
Turístico Cultural “Trem Caipira” - Instalação de entidade privada do setor de Artesanato, 
conforme tabela abaixo:  
 
OSC SELECIONADA / 
CNPJ 

ADEQUAÇÃ
O 

CONSISTENCI
A 

ARTICULAÇÃ
O 

PONTUAÇÃ
O 

ARNAP – Associação dos 
Artesãos e Artistas 
Plásticos  
de São José do Rio Preto 
CNPJ 01.227.500/0001-23 

 
4 

 
4 
 

 
2 

 
10 

Art. 3º CONVOCO a organização selecionada, para que no prazo de 05 dias, apresente os 
documentos conforme previsto no item 8.2 do Edital de Chamamento Público nº 001/2020. 
 Jorge Luis de Souza 
Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 A Secretaria Municipal de Fazenda NOTIFICA os contribuintes abaixo 
relacionados, os quais tiveram suas correspondências (cartas) devolvidas ao remetente – 
Departamento de Tributos Mobiliários IFP/SMFAZ –  por algum dos motivos da devolução 
discriminados no formulário: “Aviso de Recebimento”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
a consultarem e tomarem ciência de despachos e pareceres emitido para suas inscrições, acessando o 
Portal do Município em: www.riopreto.sp.gov.br, aba: “Acesse os serviços”, “FAZENDA-SEMFAZ” 
“consulta de protocolos”, e inserir o número do protocolo para consulta. 

O contribuinte também deve verificar a existência de débitos para o cadastro 
mobiliário junto as unidades: Poupa Tempo ou Ganha Tempo Cidadão, neste município. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

CAMILA VAIA SERON 3089780 2020285960 INFORMAÇÃO 

EZIO BARBOSA FERNANDES  1410470 2020257186 INFORMAÇÃO 

OLIVEIRA & FERNANDES ESCOLA DE 
AVIACAO CIVIL LTDA 1433280 2020270829 INFORMAÇÃO 

THIAGO GEORGE BARROS DE OLIVEIRA  3758490 2020262475 INFORMAÇÃO 

THIAGO GEORGE BARROS DE OLIVERA 3759490 2020270835 INFORMAÇÃO 

 
Celso Henrique Fazan Branco 

Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 
 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 31/2020 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

GISLENE CASSIA DE MELO 
IDM: 617599 144520 

Falta de Alvará Ordinário / em local visível 
e de fácil acesso à fiscalização: Lei 
3.359/83, art. 115, 116 e 118; Decr. 
4.049/85, art. 12; Lei 4.148/87, art. 7º; Lei 
10.029/2007, art. 10, inciso I e 13. 
 
Falta de Alvará Extraordinário / em local 
visível: Lei 3.359/83, art. 119 “caput” e § 
único; Decr. 4.049/85, arts. 16 e 17; Lei 
4.148/87, arts. 1º e 8º “caput”; Lei Compl. 
17/92, art. 150; Lei 4.148/87, art. 12. 
 
Falta do AVCB – Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros / atualizado; Lei 
5.135/1992, § 6º do art. 34; Lei Compl. 
17/1992, art. 50, inciso VI; Lei 5.447/93, 
art. 28. 

 
 
 
      
 
 
      30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.     

São José do Rio Preto, 21 de Dezembro de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas  
SEMFAZ/ IFP 

 

 

 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

EDITAL Nº 32/2020 
O INSPETOR FISCAL DE POSTURAS, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, a todos que virem o 
presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento que, ficam as empresas abaixo listadas, cientes de que foram 
lavrados as NOTIFICAÇÕES indicadas, tendo em vista a constatação de irregularidades relativas as posturas 
municipais conforme a seguir descrito: 

Razão Social Notificação Irregularidade/Dispositivo legal Prazo de para 
regularização 

CELIO MARCOS ORSAI 
IDM: 366644 144517 

Falta de Alvará Ordinário / em local visível 
e de fácil acesso à fiscalização: Lei 
3.359/83, art. 115, 116 e 118; Decr. 
4.049/85, art. 12; Lei 4.148/87, art. 7º; Lei 
10.029/2007, art. 10, inciso I e 13. 
 
Falta de Alvará Extraordinário / em local 
visível: Lei 3.359/83, art. 119 “caput” e § 
único; Decr. 4.049/85, arts. 16 e 17; Lei 
4.148/87, arts. 1º e 8º “caput”; Lei Compl. 
17/92, art. 150; Lei 4.148/87, art. 12. 
 
Falta do AVCB – Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros / atualizado; Lei 
5.135/1992, § 6º do art. 34; Lei Compl. 
17/1992, art. 50, inciso VI; Lei 5.447/93, 
art. 28. 

 
 
 
      
 
 
      30 dias 
 
 
 
 

O prazo para regularização inicia-se a partir da publicação deste. 
Ao notificado é garantido o direito de defesa, o que poderá ser feito no prazo de 10 (dez) dias, também 
contados a partir da publicação deste. 
O inteiro teor do processo administrativo encontra-se a disposição do interessado na Inspetoria Fiscal de 
Posturas – Fazenda. 
E, para que se chegue ao conhecimento a quem de direito, e que esse não possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente EDITAL que será publicado pela Imprensa local.     

São José do Rio Preto, 21 de Dezembro de 2020. 
Pedro Oliva Filho 

Inspetor Fiscal de Posturas  
SEMFAZ/ IFP  

 

 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Diretoria da Administração Fiscal e Tributária 
Departamento de Tributos Imobiliários 

 Edital de Notificação 50/2020 
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 citada, que para que possamos dar 
andamento a análise do requerido por meio do protocolo nº 2020000248828, necessário se faz que a requerente 
apresente uma declaração, sob pena da Lei de Crimes Contra Ordem Tributária – Lei Federal Nº 8.137/1990, 
indicando o valor pago nesta transação/permuta. 
Ao enviar os documentos ora solicitados mencionar A/C – Departamento de Tributos Imobiliários - Juntar ao 
requerimento protocolado sob nº 2020000248828 (protocolar junto ao Poupatempo – Rua Antonio de 
Godoy,3033 – bairro Centro ou no Ganha Tempo – Shopping Cidade Norte), ou caso prefira, a resposta pode ser 
encaminhada para o e-mail lcrodrigues@riopreto.sp.gov.br ou semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br. 
Ressaltamos que foi publicado o presente edital, pois a notificação via correspondência foi devolvida pelo 
Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos dias 18/11/2020 às 16:16h, 20/11/2020 às 11:14h e 
24/11/2020 às 12:02h) e por motivo de não procurado. 
Outrossim, informamos que a não apresentação da documentação retro citada num prazo máximo de 30 (trinta) 
dias acarretará em pena de arquivamento do pedido. 

 
INTERESSADO 

 
PROTOCOLO 

 
ANA CÉLIA OLIVEIRA BRAGA DO CARMO 

 
2020000248828 

São José do Rio Preto (SP), 21 de dezembro 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 51/2020 
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, via edital, tendo em vista que a 
notificação via correspondência foi devolvida pelo Correios porque frustrada a entrega após 03 tentativas (nos 
dias 19/11/2020 às 09:27h, 23/11/2020 às 09:24h e 25/11/2020 às 08:55h). 
Vimos por meio desta informar que o pedido de conversão do Imposto Territorial em Imposto Predial e Territorial 
Urbano do cadastro nº 03.25572/000 foi parcialmente deferido. 
Informamos que somente as parcelas 09 e 10 do IPTU/2020 poderão ser convertidas, sendo devidas as parcelas 
01 a 08 no modo como estão em cobrança (Imposto Territorial Urbano), o boleto para pagamento do imposto 
revisto encontra-se disponível para retirada nos postos de atendimento municipais junto ao Poupatempo São 
José do Rio Preto (no centro da cidade), no Ganha Tempo Cidadão (junto ao Shopping Cidade Norte). 
Comunicamos por fim que o expediente se encontra arquivado no Departamento de Tributos Imobiliários da 
Secretaria Municipal da Fazenda – 5º andar do Paço Municipal, podendo vossa senhoria ter vista sobre o 
mesmo.  
 

INTERESSADO PROTOCOLO 
DONIZETE APARECIDO LOPES 2020000259042 

São José do Rio Preto (SP), 21 de dezembro de 2020. 
Luiz Carlos Basso 
Chefe – D.T.I. - SEMFAZ 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
INSPETORIA FISCAL TRIBUTÁRIA – IFT / DAFT 

 
EDITAL N° 93/2020  
21 DE DEZEMBRO DE 2020 
A Secretar ia Munic ipal da Fazenda, por in termédio da Inspetor ia F iscal Tr ibutár ia  
NOTIFICA os contr ibuintes abaixo quali f icados do LANÇAMENTO DE OFÍCIO ,  efetuado 
através do encerramento  de of íc io  das competênc ias em aberto no L ivro Eletrônico Giss 
Onl ine,  conforme tabelas abaixo d iscr iminadas.  
Ficam os contr ibuintes ident i f icados int imados a recolher o débito n o montante 
d iscr iminado na guia a ser emit ida e letronicamente (através do s ite 
ht tps :/ /por ta l .g issonl ine.com.br/  ou nas Unidades do Poupa Tempo ou Ga nha Tempo 
Cidade Norte) ,  ou  a  apresentar defesa por escr i to no prazo de 30 ( tr in ta) d ias, contados a 
par t ir  do 5º (quinto) d ia poster ior  à data de publ icação deste edi ta 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 execut iva,  nos termos dos art igos 217,  VI I ,  
237 e 244 da Lei  Munic ipal  n° 3359/83.  
Informamos que,  devido às restrições temporárias do atendimento presencial no 
Poupatempo ocasionado pela pandemia do COVID -19, informações, protocolos de 
sol icitações, encaminhamentos de documentos e recursos/defesa podem ser 
efetuados também através dos e-mails 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 supracitado 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 
 

C V MARTINS RIO PRETO REFEIÇÕES LTDA 
ME 1424280 09.292.023/0001-

91   

9 2018 
ISSQN 11 2018 

12 2018 

PABLO RUAN LOPES DOS SANTOS ME 3143650 15.302.827/0001-
27  

3 2017 
ISSQN 4 2017 

6 2017 

WHP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA ME 1424320 09.315.006/0001-
22  

3 2018 

ISSQN 

4 2018 
5 2018 
6 2018 
7 2018 
8 2018 
9 2018 

10 2018 
11 2018 
12 2018 

1 2019 
2 2019 
3 2019 
4 2019 
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5 2019 
6 2019 

GRD COMERCIO E CONSERTO DE 
BALANCAS E MAQUINAS LTDA 1422030 09.281.987/0001-

34  

9 2015 

ISSQN 

10 2015 
11 2015 
12 2015 

1 2016 
2 2016 
3 2016 
4 2016 
5 2016 
6 2016 
7 2016 
8 2016 
9 2016 

10 2016 
11 2016 
12 2016 

6 2017 
7 2017 
8 2017 
9 2017 

10 2017 
11 2017 

1 2018 
2 2018 
3 2018 
4 2018 

CLINÍCA DE FISIOTERAPIA TOZZE EIRELI 
ME 3278460 20.998.808/0001-

17  

9 2015 

ISSQN 

10 2015 
11 2015 
12 2015 

4 2017 
5 2017 
1 2018 
2 2018 
3 2018 
4 2018 
5 2018 
6 2018 
7 2018 
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8 2018 
9 2018 

10 2018 
11 2018 
12 2018 

1 2019 
2 2019 
3 2019 
4 2019 
5 2019 
6 2019 

EDER RODRIGO BARBOSA ME 115324 04.209.619/0001-
61  

5 2016 

ISSQN 

6 2016 
8 2016 

11 2016 
12 2016 

6 2017 
7 2017 
8 2017 
9 2017 

12 2017 
2 2018 
3 2018 
6 2018 

CENACON CENTRO NACIONAL DE 
TURISMO LTDA ME 1245300 05.592.344/0001-

50  

5 2018 

ISSQN 

6 2018 
7 2018 
9 2018 

10 2018 
12 2018 

1 2019 
3 2019 
4 2019 
6 2019 

RENATO JOSE DE LIMA E SILVA ME 1219150 05.290.726/0001-
20  

9 2015 

ISSQN 

10 2015 
11 2015 
12 2015 

1 2016 
2 2016 
3 2016 
4 2016 
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5 2016 
6 2016 
7 2016 
8 2016 

10 2016 
11 2016 
12 2016 

São José do Rio Preto (SP), 21 de dezembro  de 2020 .  
Paulo Márc io Vicent im  

Auditor  F iscal Tr ibutár io Munic ipal  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
REQUERIMENTO INDEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

EDVALDO CRUZ 3121430 2020293334 INDEFERIDO 

FRANCIS DA SILVA GASQUES 3649740 2020294844 INDEFERIDO 

MARIA IVONE CAVASSANA BORGES ME  3751040 2020279764 INDEFERIDO 

DONIZETE LOURENCO BATISTA 335330 2020272690 INDEFERIDO 

ANTONIO AGRELI 1315230 2020261357 INDEFERIDO 
 São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2020. 

 
REQUERIMENTO PARCIALMENTE DEFERIDO 

O REQUERENTE DEVERÁ VERIFICAR NO POUPA TEMPO A 
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. 

CONTRIBUINTE INCRIÇÃO 
MUNICIPAL PROTOCOLO DESPACHO 

ANDERSON FERNANDES BATISTA  1178830 2020218938 INFORMAÇÃO 
São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2020. 

Celso Henrique Fazan Branco 
Chefe do Departamento de Tributos Mobiliários – IFP / Semfaz 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

EDITAL DE AUTOS DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO VALOR AUTO 

ALAN RICARDO ORTUNHO ME 00413/20 20 UFM AIP-S-V 000018 
ANTONIO GARUTTI & GARUTTI LTDA 01220/20 30 UFM AIP-A-N 000279 
BADYAUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA 00455/20 40 UFM AIP-S-D 000117 
BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 01010/18 60 UFM AIP-S-D 000119 
CARUSO RIO PRETO COMERCIO DE RACOES LTDA 01235/20 20 UFM AIP-A-N 000275 
CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01026/20 600 UFM AIP-S-D 000122 
CLINICA DENTARIA PRUDENTE DE MORAES LTDA 01280/20 20 UFM AIP-S-D 000118 
CLINICA MORETTI SERVIÇOS ODONTOLOGICOS S/S 01006/18 40 UFM AIP-S-D 000120 
DANIELA HELENA GIACCHETTO EPP 00426/20 100 UFM AIP-S-V 000019 
DESILUX RIO PRETO DECORAÇÃO LTDA 01236/20 20 UFM AIP-A-N 000274 
F R GONÇALVES VEICULOS 01221/20 20 UFM AIP-A-N 000278 
LOJAS CEM S A 01225/20 30 UFM AIP-A-N 000280 
LUIZ ANTONIO PEREIRA 01059/18 20 UFM AIP-S-D 000121 
NILTON ALBINO ROSA RIO PRETO ME 01211/20 20 UFM AIP-P-H 000035 
R. F. ROCCHO – VEICULOS 01232/20 20 UFM AIP-A-N 000277 
RENATA DO NASCIMENTO AMORIM 10291538843 00433/20 20 UFM AIP-S-D 000123 
S A RIO PRETO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
LTDA ME 00429/20 20 UFM AIP-S-D 000124 

SILVANA ROMANI NABARRO 01209/20 20 UFM AIP-P-H 000036 
SORVETERIA LOPES RIO PRETO LTDA 01234/20 20 UFM AIP-A-N 000276 

 
EDITAL DE DEFESAS DE AUTO DE INFRAÇÃO INDEFERIDAS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 01010/18 2018000198778 AIF-S-D 000045 
CARUSO RIO PRETO COMERCIO DE RACOES 
LTDA 01235/20 2020000172478 AIF-A-N 000213 

CASA DE REPOUSO VIVER BEM LTDA 01026/20 2020000163404 AIF-S-D 000137 
CLINICA MORETTI SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 
S/S 01006/18 2018000190203 AIF-S-A 000083 

DESILUX RIO PRETO DECORAÇÃO LTDA 01236/20 2020000167941 AIF-A-N 000214 
F R GONÇALVES VEICULOS 01221/20 2020000172505 AIF-A-N 000207 
LOJAS CEM S A 01225/20 2020000172256 AIF-A-N 000210 
LUIZ ANTONIO PEREIRA 01059/18 2018000217796 AIF-S-D 000050 
NILTON ALBINO ROSA RIO PRETO ME 01211/20 2020000161218 AIF-P-H 000030 
R. F. ROCCHO – VEICULOS 01232/20 2020000180362 AIF-A-N 000211 
SILVANA ROMANI NABARRO 01209/20 2020000165208 AIF-P-H 000028 
SORVETERIA LOPES RIO PRETO LTDA 01234/20 2020000166339 AIF-A-N 000212 

 
EDITAL DE AUTO DE NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE MULTA 

RAZÃO SOCIAL PROCESS
O VALOR NOTIFICAÇÃO 

IRACEMA DA SILVA 
KOUSHIDA E CIA LTDA 00695/17 

1.989,75 (UM MIL, NOVECENTOS E 
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E 

CINCO CENTAVOS) 
NRM-A-N 000122 

MINHARRO & PAZ 
LANCHONETE LTDA ME 01050/15 

1.326,50 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE 
E SEIS REAIS E CINQUENTA 

CENTAVOS) 
NRM-E-K 000007 

 
EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
IRACEMA DA SILVA KOUSHIDA E CIA LTDA 00695/17 2019000176526 AIP-A-N 000167 

 

 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO CANCELADOS E ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
CRISTIANO GOMES GUIMARAES 28817832871 01269/20 AIF-P-C 000111 

 
EDITAL DE AUTOS DE INFRAÇÃO ARQUIVADOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO AUTO 
NELSON VITALINO FILHO ME 02636/18 AIF-I-E 966 

 
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO EDITAL REFERENTE AO DIA 

05/12/2020. ONDE CONSTOU: 
 EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 

RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 
GPX REDE GLOBAL DE POSTOS DE 
COMBUSTIVEIS LTDA 00910/14 2019000121203 AIF-I-S 000007 

 
DEVE CONSTAR: 

EDITAL DE RECURSOS DE AUTO DE PENALIDADE INDEFERIDOS 
RAZÃO SOCIAL PROCESSO PROTOCOLO AUTO 

GPX REDE GLOBAL DE POSTOS DE 
COMBUSTIVEIS LTDA 00910/14 2019000121203 AIP-I-S 000007 

São José do Rio Preto, 22 de Dezembro de 2020. 
Miriam Wowk dos Santos Silva 
Gerente da Vigilância Sanitária 

DECLARAÇÕES

EMPRO

  
EMPRO TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

EXTRATO - AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020

Acha-se publicado no portal de compras da EMPRO TEC-
NOLOGIA E INFORMAÇÃO, https://compras.empro.com.
br, o Pregão Eletrônico Empro nº 022/2020, Processo nº 
7612/2020 objetivando a contratação de empresa espe-
cializada em solução integrada de virtualização, backup e 
recuperação de dados, com o fornecimento de hardwares 
(servidores para ambientes de virtualização com AD, pro-
dutivo e redundante, e servidor para redundância de banco 
de dados Oracle) e disponibilização de licença de software, 
incluindo os serviços de instalação, manutenção, treinamen-
to, suporte técnico especializado e garantia de atualização e 
funcionamento pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, 
conforme Termo de Referência, anexo I, deste Edital. O rece-
bimento das propostas dar-se-á até dia 07/01/2021, as 9h30 
e abertura a partir das 9h32. O edital na íntegra e demais 
informações encontram-se à disposição dos interessados no 
Portal de Compras. São José do Rio Preto/SP, 21 de dezem-
bro de 2020. Fernando Geromel Prette – Pregoeiro.

INCA EMPREITEIRA EIRELI, solicita o comparecimento 
para reassumir seu cargo o funcionário VALDEIR APARECI-
DO DOS SANTOS, portador CTPS 10396/00628-SP, pois o 
mesmo vem faltando ao trabalho a mais de 30 dias sem as 
devidas justifi cativas. A não apresentação em 03 dias, conta-
dos da ultima publicação desta implicará na rescisão de seu 
contrato de trabalho por abandono de emprego com a conse-
qüente rescisão do contrato de trabalho por justa causa.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
22 de dezembro de 2020

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
CEDRAL

Decreto n.º 3.346, de 18 de dezembro de 2020.

“Dispõe sobre a criação do Grupo de Trabalho de Acompa-
nhamento, Fiscalização, Homologação e Validação da Lei 
Aldir Blanc no âmbito do Município de Cedral, e dá outras 
providências.” 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS, Prefeito do Municí-
pio de Cedral, Estado de São Paulo, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei, 
DECRETA: 
Art. 1.º - Fica criado o Grupo de Trabalho de Acompanha-
mento, Fiscalização, Homologação e Validação da Lei 
Aldir Blanc, que auxiliará no planejamento, elaboração das 
diretrizes necessárias para a implementação e execução das 
ações emergenciais destinas ao setor cultural, composto por 
06 (seis) membros, com representantes do poder público e 
da sociedade civil, sendo composto pelos seguintes mem-
bros:  
I – Coordenadora Municipal da Cultura:
Mara Chiavegatti Jordão – RG n.º 15.650.875-8; 
II – Representante do Gabinete do Prefeito:
Regiane de Fátima Nunes – RG n.º 11.416.100-MG;
III – Representante da Coordenadoria Municipal de Planeja-
mento:
Jaquelini Cristina de Godeis – RG n.º 43.433.245-8; 
IV – Representante da Coordenadoria Municipal da Adminis-
tração:
Adirçon João da Silva – RG n.º 9.104.052-8.  
V – 6 (seis) representantes da sociedade civil:
1. Agda Maria Beolchi de Lucas – RG n.º 6.189.713-9; 
2. Kedma Rodrigues da silva Fanelli – RG n.º 7.469.540;
3. Camila Fernanda Martins – RG n.º 57.099.146-8;
4. Marcia Dias Rodrigues – RG n.º 3.309.625-3;
5. Aliny Crhistina Simões – RG n.º 48.845.594-7;
6. Paula Martins – RG n.º 30.743.411-4.
 Art. 2.º - O Grupo de Trabalho de Acompanhamento, Fisca-
lização, homologação e validação da Lei Aldir Blanc, atuará 
com as seguintes atribuições: 
I – colaborar na divulgação maciça e imediata do Chama-
mento Público para o Cadastramento Emergencial para os 
subsídios, subvenções e auxílios emergenciais da Lei Aldir 
Blanc;
II – fi scalizar para que o orçamento emergencial recebido 
seja aplicado devidamente e de forma descentralizada no 
Município; 
III – participar das diretrizes indicadas pela Secretaria Muni-
cipal de Cultura nas execuções das ações apresentadas; 
IV – fi scalizar as contrapartidas sociais pactuadas entre a 
Coordenadoria  Municipal de Cultura e os benefi ciários dos 
espaços culturais contemplados com o subsídio ou subven-
ção;
V – analisar e aprovar a prestação de contas apresentada 
pelos benefi ciados do Município; 
VI – fi scalizar a prestação de contas e o Relatório de Gestão 
apresentados pela Coordenadoria Municipal de Cultura aos 
órgãos municipais, estaduais e federais. 
§ 1º - Os membros do Comitê não poderão ser benefi ciados 
com os auxílios da referida Lei. 
§ 2º - O referido Comitê será extinto com a conclusão da 
prestação de contas dos recursos recebidos perante o órgão 
federal competente. 
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 18 de dezembro de 2020; 
90.º ano de Emancipação Político-Administrativa. 
PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e Publicado por afi xação na mes-
ma data e local de costume.

Luis Henrique Garcia
Secretário

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. GERSON BRAZ BOCALON e RITA MARIA DIAS 
BONAZIO BOCALON, sendo ELE fi lho de OSWALDO 
BOCALON e de SEBASTIANA MARCATO BOCALON e ELA 
fi lha de ANTONIO BONAZIO e de TERESINHA DIAS BONA-
ZIO;

2. EURIPEDES ALBINO DA SILVA e LUCIANA BER-
NARDINO, sendo ELE fi lho de ANTÔNIA ALBINO DA SILVA 
e ELA fi lha de JORGE BERNARDINO FILHO e de ARAZILHA 
MARIA DE JESUS;

3. LUCAS GIOVANE GOMES RIBAS e JULIELEN 
PRISCILA MEDEIROS, sendo ELE fi lho de AILTON SERGIO 
CRIADO e de FABIANA MAXIMIANA GOMES e ELA fi lha 
de PAULO EDUARDO DE SOUZA MEDEIROS e de SONIA 
CRISTINA DE SOUZA MEDEIROS;

4. JOSÉ LUIS MONTEIRO JUNIOR e THAUANE 
CRISTINA ROSA FERREIRA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
LUIS MONTEIRO e de MARIA APARECIDA MARQUES 
DAMAZIO e ELA fi lha de PAULO VICENTE FERREIRA e de 
JOANA D ARC ROSA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/11/2020.

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

1. ELIEL LOPES DA SILVA e ANA LUCIA RODRI-
GUES DA SILVA, sendo ELE fi lho de ANTÔNIO LOPES 
DA SILVA e de JOSEFA ANTÔNIA DA SILVA e ELA fi lha 
de FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA e de MARIA DE 
LOURDES RODRIGUES DA SILVA;

2. GABRIEL DOS SANTOS DIAS e JOICE RODRI-
GUES SILVA, sendo ELE fi lho de ALEXANDRE RODRI-
GUES DIAS e de VIVIANE DOS SANTOS DIAS e ELA fi lha 
de JOSUÉ RODRIGUES GOMES e de IZABEL ALVES DA 
SILVA GOMES;

3. ALEXANDRE RODRIGUES RAMOS e THAINÁ 
FRÓES FONSECA, sendo ELE fi lho de ELOI RAMOS e de 
TERESA RODRIGUES RAMOS e ELA fi lha de LÚCIO FLÁ-
VIO MARTINS DA FONSECA e de ELISÂNGELA FRÓES 
FONSECA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 21/11/2020.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

HENRIQUE DE SANCTIS GARCIA e DANIELA MOREIRA DO AMARAL. Ele, brasileiro, natural 
de Sorocaba, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de julho de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), 
com trinta  e cinco (35) anos de idade, funcionário público estadual, solteiro, filho de JOSÉ FERNANDO 
PEREIRA GARCIA e de dona SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA. Ela, brasileira, natural de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, nascida aos  trinta (30) de maio de um mil novecentos e noventa (1990), com 
trinta (30) anos de idade, enfermeira, solteira, filha de ROBERTO DO AMARAL e de dona SONIA REGINA 
MOREIRA DO AMARAL.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de dezembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


