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Rio Preto leva 
Miss São Paulo e 
agora Ana quer o  

título nacional

Homem aceita nudes de garota, vira 
alvo de extorsão e perde R$ 18 mil

Guilherme BATISTA
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Projeto cria multa de R$ 12 mil para 
organizador de festa clandestina

CÂMARA DE RIO PRETO

A jogadora de vôlei e mode-
lo Ana Carolina Manginelli se 
tornou neste fim de semana a 
segunda representante de São 
José do Rio Preto a ser eleita 
Miss São Paulo, quebrando 
um jejum de 18 anos. Com a 
vitória, Ana vai representar o 
Estado no Miss Brasil e sonha 
com o título.   Pág.A6

Ana Carolina, 
jogadora de vo-
lei e modelo, foi 
eleita Miss São 

Paulo 2021

ESTIAGEM Falta de chuva preocupa, racionamento continua 
e represa está apenas 3,5 cm acima do nível mínimo. Pág.A2

Os vereadores Robson Ricci 
e Karina Caroline, ambos do 
Republicanos, protocolaram um 
Projeto de Lei (PL) na quarta-
-feira (2), que prevê multas de 
até R$3 mil para participantes 
de festas clandestinas e de R$ 
até R$12.600,00 para os or-
ganizadores das festas ou para 
os locatários do imóvel. Caso 
as multas não sejam pagas vai 
para a dívida ativa do município 
e, posteriormente, há execução 
fiscal. Os valores arrecadados 
deverão ser revertidos ao Fundo 
Municipal de Saúde. Pág.A3

1,4 mil 
ainda não 

foram tomar 
a 2ª dose
A Saúde realizou na 

Swift no último sábado 
(7) o Dia D de vacinação. 
O objetivo era imunizar o 
maior número possível de 
pessoas com a segundo 
dose em atraso. Foram 
aplicada 592 doses. Se-
gundo levantamento, o 
município tem cerca de 
1.400 faltosos. Pág.A5

Valor de multas 
a pessoas 

físicas soma 
R$ 151 mil
Balanço da Vigilância 

Sanitária de Rio Preto 
revelou que a prefeitura 
já arrecadou, até agora, 
R$151.200,00 em mul-
tas em pessoas físicas, 
ou seja, aplicadas em 
CPFs, que desobedece-
ram ao decreto vigente 
durante a pandemia do 
coronavírus na cidade.
      Pág.A5 Pág. A3

Festas pululam; 
vaga na UTI é 

problema para o 
poder público

Em março deste ano a Acirp 
entrou na justiça para pedir 
que o Município aumentas-
se o número de leitos para 
Covid-19 além da criação de 
um Hospital de Campanha. O 
pedido foi negado em primeira 
instância e agora pelo Tribunal 
de Justiça (TJ).  Pág.A3

AGLOMERAÇÕES Fiscalização voltou a flagrar bares lotados no final de semana e multou 
26 clientes por aglomeração ou estar sem máscara; cada multa é de R$ 1,2 mil.        Pág.A4

Shopping Azul diz 
que lojas estão 

prontas e aguarda 
apenas a prefeitura 

Os permissionários do Shopping 
Azul finalizaram neste domingo (6) 
tudo que era de responsabilidade 
deles e agora dependem somente 
da Prefeitura para poder inaugurar 
as lojas na Praça Jornalista Leo-
nardo Gomes.      Pág.A2  

TJ nega nova liminar 
para município abrir 
leitos e Hospital de 

Campanha

NAMORADOS Lojistas já enfeitam vitrines e esperam vender 
3,5% a mais neste ano no Dia dos Namorados.       Pág.A2

Divulgação
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Brasil precisa de 
energia solar

A energia solar se destaca no 
mundo todo como fonte alter-
nativa para geração de energia 
elétrica. Além de estimular o 
empreendedorismo, gerar empre-
gos e ajudar o sistema elétrico a 
economizar água das hidrelétri-
cas, ela evita a emissão de CO2 
e protege o meio ambiente. E 
o melhor: como fonte geradora 
de energia, o sol permite que o 
consumidor, também na condição 
de produtor, tenha maior controle 
sobre a sua conta de luz.

O Brasil tem níveis de irradia-
ção solar superiores aos países 
líderes onde o aproveitamento 
dessa energia é explorado em larga escala. Só para citar um 
exemplo, a Alemanha, maior referência mundial em fomento à 
geração de energia solar fotovoltaica, produz 43 terawats-hora 
da eletricidade a partir dessa fonte natural. Em nosso país, a pro-
dução ultrapassou 5 gigawatts de energia solar no ano passado.

Milhares de pessoas em todo o País já contam com sistemas 
para utilizar a fonte limpa e renovável para abastecer suas casas ou 
negócios. Pesquisa Ibope de 2020, encomendada pela Abraceel 
(Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia), apontou 
que 90% dos brasileiros gostariam de gerar sua eletricidade, seja 
por meio de painéis solares ou por outras fontes renováveis. Em 
2014, esse índice era 77%.

A médio e longo prazos, nenhum país poderá prescindir do uso 
de energia solar, e o Brasil precisa desse avanço estratégico agora 
para impulsionar a economia, principalmente no pós-pandemia. 
As alternativas como painéis fotovoltaicos e energia eólica têm 
sido cada vez mais usadas em nosso país como fonte de energia, 
tanto no meio corporativo como nas residências. Mas, como se 
trata de um segmento ainda relativamente novo, é necessário 
que se tenha uma legislação específica.

O Marco Legal da Geração Distribuída Solar, que está para 
ser votado na Câmara dos Deputados, surge exatamente para 
preencher essa lacuna. A regulamentação trará mais segurança 
para o crescimento sustentável do país, reduzirá a conta de luz 
de todos e irá gerar oportunidades de emprego e renda.

Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltai-
ca (Absolar), o Marco Legal vai atrair R$ 139 bilhões de novos 
investimentos até 2050. De 2012 a 2020, foram abertos 140 
mil postos de trabalho no setor e, com a aprovação do PL, a 
expectativa é de 1 milhão de empregos, sendo 500 mil já nos 
próximos três anos. E a entidade calcula que, com mais geração 
solar, teremos a redução de custos em torno de R$ 150 bilhões 
até o ano de 2050 com as termelétricas. Também haverá uma 
economia adicional de R$ 23 bilhões no mesmo período por conta 
da redução de perdas elétricas na transmissão, distribuição e 
geração da energia elétrica em usinas de grande porte, distantes 
dos locais de consumo.

Outro ponto positivo que beneficia a sociedade é que a energia 
extraída do sol contribui no combate às mudanças climáticas, 
reduzindo a emissão de CO2, que tanto mal causa à saúde das 
pessoas e ao meio ambiente. E mais: sua produção ajuda a poupar 
água dos reservatórios das hidrelétricas e diminui o acionamento 
das termoelétricas, evitando assim as bandeiras tarifárias que 
pesam no bolso do consumidor.

Por isso, embora a energia solar seja realidade em nosso país 
tropical e ensolarado, precisamos aprovar a regulamentação do 
uso do sol para que todos os cidadãos possam iluminar seus lares 
e seus estabelecimentos colaborando para reacender o cresci-
mento do Brasil e sem as temerárias bandeiras na conta de luz 
do consumidor final, que pressionam o orçamento de cada um.

• Renata Abreu é presidente nacional do Podemos e 
deputada federal por São Paulo

ARTIGO Convênios
Os planos de saúde médico-

-hospitalares registraram, entre 
abril de 2020 e abril de 2021, um 
aumento de 1,05 milhão no total 
de usuários no país. A maioria 
dos usuários registrados estão 
nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Goiás.

Mega Sena
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da 

Mega-Sena e o prêmio acumulado para o pró-
ximo concurso, na quarta-feira (9), é estimado 
em R$ 12 milhões. As apostas para o concurso 
2.379 podem ser feitas até as 19h (horário de 
Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa, em todo o país ou 
pela internet.

Parada LGBT
A 25ª edição da Parada do Orgulho 

LGBT+ ocorreu neste domingo (6) em 
São Paulo e, pela primeira vez, aborda a 
questão da epidemia de HIV/Aids. O even-
to foi virtual pelo segundo ano consecu-
tivo por conta da pandemia de covid-19 
e teve presencialmente testagem rápida 
para identificação do HIV.

NOTAS

OPORTUNIDADE
Balcão começa 

semana com 260 
vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(07) está oferecendo 260 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para tele-
marketing de produtos agro-
pecuários(15) entre outras. 
Há também oportunidades de 
estágio.  

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo. 
Ao acessar o site https://www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos/, a empresa pode fa-
zer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo.

Da REPORTAGEM

Nível da represa está só 
3,5 cm acima do mínimo
O Semae informou nesta 

segunda-feira (7) que o nível 
do vertedouro segue baixo na 
Represa Municipal. No Lago 1, 
o nível está 2,5 cm acima do 
vertedouro, enquanto que no 
Lago 3 está com 3,5 cm. No dia 
24/05, eles estavam com 18,5 
cm e 12 cm, respectivamente.

Mesmo com o racionamento 
de água que entrou em vigor no 
último dia 12, o consumo de 
água no mês de maio em Rio 
Preto continuou praticamente 
o mesmo do ano passado. 
Segundo os dados do Semae, 
o consumo no último mês foi 
de 2,8 milhões de m³, mesmo 
índice de 2020.

Outro que tem agravado é 
a falta de chuvas. A última foi 
justamente no dia 24, de 22 
mm. No ano, o Semae contabi-
liza 437 mm de chuva, 44,7% a 
menos do que no ano passado.

A gerente de Operação e 
Manutenção de Água, Jaqueline 
Reis, informou que o Semae 
continuará com o racionamento 
de água nos bairros abastecidos 
pela ETA-Estação de Tratamento 
de Água, das 13 às 20 horas. 
São eles: Jardim Alto Alegre, 

Jardim Seyon, Vila Elmaz, Vila 
Clementina, Boa Vista, Jardim 
Alto Rio Preto, Vila Diniz, Vila 
Maceno, Redentora, Jardim Ura-
no, Jardim Tangará, Higienópo-
lis, Mansur Daud, Vila São Judas 
Tadeu e Chácara Municipal.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

ESTIAGEM

Guilherme BATISTA

“O volume de água em maio 
não foi suficiente para inter-
romper o racionamento, con-
trariando a nossa expectativa. 
Vamos acompanhar o tempo 
nos próximos dias e, dependen-
do das operações que faremos, 

poderemos reduzir o horário do 
racionamento em alguns dias”, 
declarou Jaqueline.

Ela reforça a orientação do 
Semae de fazer o uso racional 
e economizar no consumo de 
água.

Nível da represa está só 3,5 cm acima do mínimo

Lojas esperam vender até 3,5% mais 
na semana do Dia dos Namorados

O dia dos namorados deve 
movimentar o comércio de Rio 
Preto nos próximos dias, para 
celebrar a data as lojas co-
meçaram a preparar produtos 
para quem deseja presentear 
a pessoa amada. 

Apesar da crise financeira, 
a expectativa de vendas para a 
data é boa. “Estamos otimistas 
em relação ao dia dos namora-
dos, tem estoque e variedade 
de produtos, para todos os 
preços e para todos os bolsos. 
Uma coisa que estamos traba-
lhando é o tíquete médio de 
compras de aproximadamente 
R$120”, afirma a assessoria de 
imprensa da Acirp.

Victoria Tavares, proprietária 
da loja de roupas Cinnte, está 
otimista com a data. “Espera-
mos um aumento significativo 

nas vendas desta semana até 
o dia 11, estamos preparando 
kits com valores promocionais 
de 1 ou mais peças em uma 
embalagem especial que vem 

Embora para muitos con-
sumidores o momento seja de 
conter os gastos, esta é uma 
data importante, em que o ato 
de presentear acaba sendo uma 
demonstração de afeto. “É uma 
data especial que não pode 
passar em branco, apesar de 
estarmos passando por um mo-
mento difícil não dá pra deixar 
de presentear quem amamos”, 
relata Cid Guerra, estudante de 
direito, 23 anos. 

“A Expectativa de vendas 
para 2021 é de 2,5% a 3,5 % 
maior que 2020, estimamos 
esse aumento devido a maior li-
berdade de horário para abertura 
das empresas. Destacando os 
setores de perfumaria e vestuá-
rio com melhores desempenhos 
para a data”, afirma Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do Sin-
comércio. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

decorada com corações ver-
melhos e bombom sonho de 
valsa. Isso vai facilitar para a 
pessoa ser mais assertiva em 
sua escolha”, disse.

Divulgação

ESTE ANO

Lojas esperam vender até 3,5% mais na semana do Dia 
dos Namorados

SHOPPING AZUL
Associação diz que lojas estão prontas 

e aguarda prefeitura para reabrir

Os permissionários do Sho-
pping Azul finalizaram neste 
domingo (6) tudo que era de 
responsabilidade deles e agora 
dependem somente da Prefei-
tura para poder inaugurar as 
lojas na Praça Jornalista Leo-
nardo Gomes.

“Da nossa parte já está tudo 
pronto para inaugurar. Finali-
zamos todos os boxes neste 
final de semana, cobrimos, 
passamos o impermeabilizante 

na área externa, agora estamos 
aguardando algumas definições 
da Prefeitura”, explicou João 
Willian, Presidente da Associa-
ção da Categoria.

Segundo a Associação, falta 
a Prefeitura inverter a abertura 
do gradil que está abrindo para 
dentro e, para ter a aprovação 
dos Bombeiros, essa abertura 
precisa ser para fora; além da 
instalação da concertina (rede 
de arame em cima do gradil), a 
colocação da grama, a execução 
de uma lombofaixa em frente o 

Terminal e um estacionamento 
45 graus em frente ao Palestra.

O DHoje entrou em contato 
com Prefeitura para saber sobre 
as mudanças e obras apontadas 
pela associação, que respondeu 
que “o cronograma está sendo 
seguido e os trabalhos estarão 
prontos antes da abertura do 
local”.

Willian ainda complementou 
informando que dos 167 per-
missionários que trabalhavam 
no prédio da antiga rodoviária 
que pegou fogo apenas um não 

retornará para o novo local 
devido a irregularidades na 
documentação.

Andressa ZAFALON 
Guilherme BATISTA
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CONSELHOS

Indicação na Câmara pede 
vacina para profissionais 

da comunicação

O vereador Robson Ricci 
protocolou na última terça-feira 
(1) uma indicação para que os 
profissionais da imprensa sejam 
incluídos no grupo prioritário de 
vacinação.

A indicação aconteceu no 
mesmo dia em que o Diretor de 
Base do Sindicato dos Jornalis-
tas de Rio Preto, Sérgio Sam-
paio, usou a Tribuna Livre para 
explicar sobre as condições em 
que os jornalistas estão traba-
lhando durante a pandemia.

Ricci, que é jornalista e, atu-
almente, acumula o cargo de 
vereador, foi o autor da propos-
ta, haja vista que o parlamentar 
também trabalha na linha de 
frente e conhece de perto a 
realidade desta categoria.

“Considerando a natureza 
do trabalho do comunicador 
e do jornalista, que demanda 

o contato com uma enorme 
gama de pessoas, em todos 
os ambientes, colocando em 
risco os profissionais dessas 
áreas; indico ao Senhor Prefeito 
Municipal Edinho Araújo, para 
que determine, através do se-
tor competente, a inclusão dos 
profissionais de comunicação 
social e jornalismo, que residam 
em São José do Rio Preto, nos 
grupos prioritários de vacinação 
contra a Covid19”, diz o vere-
ador no trecho do documento.

A indicação foi despachada 
direto para a Secretaria da Saú-
de a, segundo Ricci, até semana 
que vem o Secretário Aldênis 
Borim deve dar um posiciona-
mento de aprovação ou não.

“Se ele (Secretário) não 
aprovar, temos que enfrentar 
a tentativa do projeto. Mas daí 
tem que contar com a boa von-
tade da maioria dos vereadores 
pra votar”, explicou o vereador.

Andressa ZAFALON

ENVIADA À SAÚDE

Vereadores querem multa de 
R$ 12,6 mil para organizadores 

de festas clandestinas
Os vereadores Robson Ricci 

e Karina Caroline, ambos do 
Republicanos, protocolaram 
um Projeto de Lei (PL) na quar-
ta-feira (2), que prevê multas 
de até R$3 mil para participan-
tes de festas clandestinas e de 
R$ até R$12.600,00 para os 
organizadores das festas ou 
para os locatários do imóvel.

De acordo com o PL, en-
tende-se por festa clandestina 
– com finalidade comercial 
ou não comercial – qualquer 
evento de entretenimento, em 
propriedade pública ou priva-
da, não autorizado pela Prefei-
tura e que tenha participação 
de pessoas gratuitamente ou 
cobrando ingresso; comer-
cialização ou distribuição de 
bebidas alcoólicas. O texto do 
Projeto vale para situações de 
Emergência ou Calamidade 
Pública.

Para as pessoas físicas, fica 
determinado inicialmente, a 
multa de 10 UFMs (Unidade 
Fiscal Municipal), o que to-
taliza R$630,00 e, caso haja 
reincidência a multará passará 
para 50 UFMs, chegando a 
R$3.150,00. Já as multas 
aplicadas para os organizado-
res ou donos dos imóveis alu-

gadas para a realização das fes-
tas, será de 200 UFMs, o que 
dá um total de R$12.600,00.

Caso as multas não sejam 
pagas vai para a dívida ativa do 
município e, posteriormente, há 
execução fiscal. Os valores arre-
cadados deverão ser revertidos 
ao Fundo Municipal de Saúde.

Na justificativa da redação 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

TJ nega nova liminar para prefeitura abrir 
leitos de Covid e Hospital de Campanha

Em março deste ano a 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto), 
entrou na justiça para pedir 
que o Município aumentasse 
o número de leitos para Co-
vid-19, tanto de UTI como de 
enfermaria, além da criação de 
um Hospital de Campanha. O 
pedido foi negado em primeira 
instância em Rio Preto no dia 
10 de maio e encaminhado 
ao Tribunal de Justiça (TJ) de 
São Paulo que voltou a negar 
a liminar no dia 1 de junho.

A relatora Isabel Cogan 
alegou na decisão que “no que 
pese as alegações de que as 
medidas adotadas pelas autori-
dades públicas se demonstram 
insuficientes para o controle 
da pandemia, com reflexos 
negativos sobre as atividades 
econômicas, a tutela provisória 
(liminar), nos moldes em que é 
pretendida, se mostra, de fato, 

temerária, afetando a política 
pública de saúde adotada para 
a região e podendo causar ver-
dadeira desorganização admi-
nistrativa, agravando ainda mais 
o já precário sistema de saúde 
pública”, explica  a magistrada.

A autoridade também re-
força que tal decisão é de 

pela Acirp há determinação de 
multa diária para a hipótese 
de descumprimento da liminar 
requerida, porém, tal liminar foi 
negada.

Na ação, a Associação argu-
menta que Rio Preto deve ficar 
com o índice de ocupação entre 
70 e 75% para poder avançar 
de fase e ter leitos suficientes 
para que pessoas contami-
nadas pelo Covid-19 ou que 
precisem de atendimento para 
qualquer outra enfermidade, 
não fiquem sem atendimento.

A Acirp também questiona 
na ação a criação imediata de 
um Hospital de Campanha vi-
sando aumentar leitos de UTI e 
enfermaria para Covid-19, man-
tendo assim, o sistema público 
de saúde apto ao atendimento 
da população, sem que haja 
risco de novo colapso.

Por nota a Acirp informou 
que está avaliando a possibi-
lidade de interposição de novo 
recurso.

Andressa ZAFALON

competência da Administração 
Pública, observando que o en-
frentamento da pandemia se 
dá por estratégias e medidas 
administrativas definidas pelo 
Poder Executivo, amparadas 
em critérios técnicos, fugindo 
assim, da alçada do TJ.

No documento elaborado 

Arquivo DHOJE

PEDIDO DA ACIRP

PROJETO DE LEI

TJ nega nova liminar pedida pela Acirp para prefeitura 
abrir leitos e Hospital de Campanha

do PL, os vereadores ainda des-
tacam que uma terceira onda 
de infecções é notória, por isso, 
“nesse sentido, e notando que 
não há maiores consequências 
para os indivíduos que, à revelia 
da lei e do bom senso, promo-
vem tais eventos clandestinos, 
contando com até centenas 
de pessoas, que apresenta-

Vereadores querem multa de até R$ 12,6 mil para organizadores de festas

mos este Projeto de Lei, como 
medida de responsabilização 
da inconsequência de parcela 
da sociedade, que, eventual-
mente, pela sua forma de agir, 
acabam inclusive dependendo 
dos serviços públicos de saúde, 
motivo pelo qual o resultado 
das multas aqui descritas”, 
conclui.

Divulgação

Torcida na geral
As aglomerações continuam pululando em plena pandemia 

em Rio Preto. O mesmo acontece em outras cidades do Estado. 
Campos do Jordão estava repleto de turistas, sábado, aglome-
rados, sem máscaras. Até parecia torcida de times na época 
em que existia arquibancada geral nos campos destinada aos 
torcedores de baixa renda. Aqui na terra de São José a Guarda 
Municipal combateu festas clandestinas, cujos responsáveis 
continuam promovendo sem se preocupar com a disseminação 
do vírus. O importante é o dinheiro no bolso! Vagas nas UTIs 
é problema para o poder público! Enquanto isso, a equipe do 
secretário da Saúde, Aldenis Borim (foto), continua com o alerta 
ligado para detectar a evolução das infecções por covid-19. Se 
o índice recrudescer de forma abrupta, resta ao governo decre-
tar até um lockdown para evitar colapso nos hospitais. Aí não 
adianta reclamar e ameaçar os gestores públicos! 

Disciplinas
O presidente da Câmara, 

Pedro Roberto Gomes (Pa-
triota), informou que vai se 
reunir com representantes 
do Sindicato dos Servidores, 
amanhã, com o objetivo de 
discutir projeto do Executivo 
que cria novo sistema para 
investigar servidor que come-
ter infração no exercício do 
cargo. Além de sindicalistas, 
o vereador espera contar com 
representante da Secretaria 
da Administração para escla-
recer as novas disciplinas.

Empilhadeira no cemitério
Os cemitérios públicos de Rio Preto estão lotados e a solução 

imediata é construir mais gavetas verticais. Projeto do Executivo 
que tramita na Câmara tem o intuito de contratar uma empresa, 
no sistema de concessão, para construir novas gavetas verticais 
no Cemitério São João Batista. Pedro Roberto Gomes (Patriota) 
disse que vai marcar reunião para debater a proposta. O vereador 
lembrou que, em São Paulo, já usam empilhadeiras para pôr 
caixões nas gavetas. “A cena é impressionante”, diz. Informou 
que vai analisar se é pertinente fazer uma indicação propondo 
ao governo para construir um crematório público. O patriota 
mencionou ainda o maior cemitério vertical do mundo, que fica 
em Santos. O Memorial Necrópole Ecumênica (foto) tem mais 
de 14 mil gavetas, distribuídas em 14 pavimentos. O Memorial 
tem estrutura completa!

Decisão cabal
Geraldo Alckmin vai adiar 

decisão da provável transfe-
rência rumo ao PSD ou DEM, 
com o objetivo de disputar o 
governo do Estado. Enquanto 
não tomar a decisão cabal, o 
ainda tucano fica em evidên-
cia na mídia que tem divulga-
do sua intenção de migrar de 
partido, por não ter legenda 
para postular o cargo de go-
vernador no PSDB. A vaga, até 
agora, é do neotucano, vice-
-governador Rodrigo Garcia. 
“Vamos com calma”, disse.

Tucano rico
O senador Tasso Jereissati 

vai disputar a prévia do PSDB, 
em outubro, para disputar 
à Presidência da República. 
Se for o escolhido, será o 
primeiro candidato mais rico 
que vai postular ao cargo de 
presidente. Com 50,5890% 
das ações do grupo Iguatemi 
Participações S.A., o sena-
dor tem mais de 80 milhões 
de ações, cotada na Bolsa 
de Valores a R$ 45 cada. A 
riqueza do tucano, portanto, 
ultrapassa aos R$ 4 bilhões. 

Empenhado 
O presidente nacional do 

Cidadania, Roberto Freire, 
está empenhado em apoiar 
um candidato de terceira via 
para enfrentar o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) e 
Lula da Silva (PT) na disputa 
pela Presidência, em 2022. A 
proposta é defendida num ví-
deo divulgado pela sigla. Sem 
opção, defende o apresenta-
dor Luciano Huck para enfren-
tar os morubixabas. Freire se 
destacou pelo fim da ditadura 
e retomada da democracia.

Refrescando 
O governador João Doria 

(PSDB), também postulante a 
vaga do partido para concorrer 
à Presidência da República no 
ano que vem, foi flagrado sem 
máscara em um hotel de luxo 
no Rio, no último domingo. Foi 
o suficiente para ser massa-
crado na rede social. O hotel 
informou que o tucano se 
refrescava ao lado da mulher 
na piscina, sem aglomeração. 
É salutar que todo tucano se 
refresque, mas não poderia 
ser em São Paulo? 

Modus operandi
O presidente da CPF, Ro-

gério Caboclo, foi afastado 
por assédio sexual à funcio-
nária da entidade. Os ex-pre-
sidentes Ricardo Teixeira, José 
Maria Marin e Marco Polo 
Del Neri foram afastados por 
corrupção. Os gestores espor-
tivos têm modus operandi aos 
políticos malfeitores. Sinal 
que não é a ideologia que cor-
rompe, mas o mau-caratismo 
latente desse tipo malandro 
que usa o poder para enricar 
ou para tirar proveito dele.

Riopretoprev nomeia 
novos diretores e fiscais

A Riopretoprev (Institu-
to Próprio de Previdência) 
oficializou por meio de dois 
decretos a nomeação dos 
novos membros do Conselho 
Municipal de Previdência 
(CMP) e do Conselho Fiscal.

Ao todos são quatro pes-
soas indicadas pelo Exe-
cutivo sendo duas titulares 
e duas suplentes em cada 
conselho e outras quatro 
que são servidores estatu-
tários (ativos e inativos) que 
foram eleitos por voto direto 
dos próprios servidores em 
eleição remota realizada no 
mês de abril deste ano pelo 
Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais (SSPM) 
e a Atem (Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Municipal).

No CMP tem a partir de 

agora como representantes 
dos servidores para o biênio 
2021/2023: Rosimere Clei-
de Souza Desidério como 
titular e como suplente: 
Aline Caroline Mancera de 
Carvalho Mendonça. E repre-
sentado o Executivo: Daniel 
Henrique Martins Biot como 
titular e seu suplemente 
Dimas Fernandes.

Por sua vez para o Conse-
lho Fiscal as pessoas eleitas 
pelos servidores foram como 
titular Rosycarmen Pontes 
Gestal Alvares e sua suple-
mente Adriana Rambaiolo 
Tonin, os dois representantes 
do Executivo neste conselho 
foram Angelo Bevilacqua 
Neto como titular e José 
Martinho Wolf Ravazzi Neto.

Os decreto serão publi-
cados no Diário Oficial do 
Munícipio (Jornal DHoje) 
desta terça-feira (8).

Sérgio SAMPAIO
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R$ 1,3 MIL 26 clientes de bares são autuados por 
aglomeração ou sem máscara sábado
Na noite de sábado (6), 

26 pessoas foram autuadas 
pela Vigilância Sanitária por 
frequentarem bares com aglo-
meração e por não utilizarem 

máscara de proteção. A multa 
é de aproximadamente R$ 
1.300,00 para cada. Ao todo, 
seis bares foram autuados 
neste fim de semana.

A GCM informou que reali-
zava a consulta do documento 
para não ter falsificação e re-
passava para a fiscalização de 
posturas, que preenche o auto 
de infração e encaminha para 
a Vigilância.

Em um dos estabelecimen-
tos, frequentadores tentaram 

fugir com a chegada das equi-
pes.  Segundo a GCM, eles já 
sabiam, através de grupos de 
WhatsApp, que a fiscalização 
estava atuando por CPF.

Estão passíveis de multa 
o proprietário do estabeleci-
mento, DJs e músicos e fre-
quentadores. A interdição de 
estabelecimentos acontece 
após avaliação da Vigilância 
Sanitária, que pode ocorrer 
na hora ou nos dias seguintes, 
após a constatação.

Da REDAÇÃO
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26 clientes de bares 
são autuados por 
aglomeração ou sem 
máscara sábado

Homem aceita nudes, vira alvo 
de extorsão e perde R$ 18 mil

Um homem de 54 anos 
procurou a Central de Flagrantes 
neste domingo (6) para informar 
ter sido vítima de golpe realizado 
na última sexta-feira (4), e que 
as ameaças dos golpistas ainda 
não pararam. 

Segundo as informações for-
necidas, na sexta-feira a vítima 
teria recebido uma solicitação 
de amizade de uma garota no 
Facebook, sendo que em breve 
conversa esta jovem lhe enviou 
fotos sensuais que ele não teria 
pedido. Ainda acrescentou que 
durante a conversa ele passou 
seu número de telefone. 

Assim no dia seguinte ele 
recebeu uma ligação de um 
homem que se identificou como  
delegado da Polícia Civil de Rio 
Grande do Sul e que estava com 
os pais da garota que ele con-
versou, e que se ele não deposi-
tasse R$ 3 mil seria processado 
pela troca de mensagens com 
uma menor de idade. 

Por medo a vítima acabou 
depositando o dinheiro e conti-
nuou conversando com o falso 
delegado que pediu o depósito 
de mais dinheiro para o paga-
mento de um funeral e compra 
de móveis, que o pai da garota 
teria quebrado, sendo que o 
homem depositou um total de 
R$18.200 em contas diversas. 

No mesmo dia o golpista 
teria entrado em contato com 
a filha da vítima pedindo mais 
R$4 mil, porém o dinheiro não 
foi transferido. 

Para os policiais o homem 
informou que só entendeu que 
era um golpe após ter conver-
sado com um amigo sobre o 
ocorrido e por isso deixou de 
depositar dinheiro, porém as 
ligações continuam acontecendo 
e por isso deseja representar 
criminalmente. 

O caso foi registrado como 
estelionato e será investigado 
pelo 3º Distrito Policial. Os 
golpistas não foram identifi-
cados.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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Homem aceita nudes, vira alvo de extorsão e perde R$ 18 mil
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MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO, 
natural de Portugal, faleceu aos 98 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Humberto, Maria de Lourdes, 
Antônio, Maria José, Maria Rosa, Maria 
da Ascenção, Maria Amélia (falecida), 
Lino José (falecido). Foi sepultada no 
dia 07/06/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Municipal de 
Monte Aprazível.         

OZORIO BERGAMINI, natural de 
Joguetei/SP, faleceu aos 85 anos de 
idade. Era casado Maria Sanches 
Bergamini e deixou seus fi lhos José 
Altair, Ozorio Aparecido, Jair André, 
Izabel Cecília. Foi sepultado no dia 
07/06/2021 às 11:30, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Cedral 
para o cemitério Municipal de Cedral.         

OLIVIA APPOLONI ZAQUEU, na-
tural de São José de Rio Preto/SP, 
faleceu aos 97 anos de idade. Era 
viúvo e deixou seus fi lhos Marilene, 
José Rubens, Gilberto. Foi sepultada no 
dia 07/06/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Ressurreição.        

JOANA BASSO BATISTA, natural de 
Nova Aliança/SP, faleceu aos 94 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Olaribio, Antonio, Valdelena, Marlene, 
Maria Marilde, Marilza, Marli (falecida), 
Irene (falecida). Foi sepultada no dia 
06/06/2021 às 17:00, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.        

ILIO ANTONIO MORAES, natural 
de Ituiutaba/MG, faleceu aos 48 anos 
de idade. Era casado com Andrea 
Gonçalves Dias Moraes e deixou 
suas fi lhas Vitória, Luana Helena. Foi 
sepultado no dia 06/06/2021 às 11:00, 

  FALECIMENTOS

saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista. 

ALESSANDRA DA SILVA ROSA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 35 anos de idade. Era 
casada com Helio Fernando Braga. Foi 
sepultada no dia 06/06/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.        

HELIO MODESTO, faleceu aos 
74 anos de idade. Era casado com 
Iraide Ferreira Modesto e deixou seus 
fi lhos Claudenilson José, Anderson, 
Sandra (falecida). Foi sepultado no dia 
05/06/2021 às 11:00, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista. 

MERCEDES MARQUES BARBO-
ZA, faleceu aos 88 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Odair, 
Valdevir (falecido), Valdir (falecido), 
Valdeir (falecido), Ademir (falecido). 
Foi sepultada no dia 05/06/2021 às 
13:00, saindo seu féretro do velório 
direto para o cemitério Municipal de 
Santo Antonio do Jardim. 

ADEMAR DOMINGOS GOMES, na-
tural de Nipoã/SP, faleceu aos 69 anos 
de idade. Era viúvo e deixou seu fi lho 
Valdemir Aparecido. Foi sepultado no 
dia 05/06/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Municipal de Nipoã 
para o cemitério de Nipoã. 

ANTONIO BATISTA DA SILVA, 
natural de Aurifl ama/SP, faleceu aos 
61 anos de idade. Era divorciado. Foi 
sepultado no dia 05/06/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.        

PARQUE DA CIDADANIA

Avô denuncia padrasto após levar 
neto junto comprar drogas

Um homem de 58 anos, 
que é avô paterno de uma 
criança de cinco anos, procu-
rou a Central de Flagrantes no 
último domingo (6) para infor-
mar que o novo companheiro 
da mãe de seu neto levou o 
menino para comprar drogas 
na última sexta-feira (4). 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
o avô foi até a casa da mãe da 
criança para buscar seu neto, 
pois ele passaria o fim de se-
mana com o pai, e ao chegar 
no imóvel se deparou com o 
garoto chegando de moto sen-
tado entre o motorista e seu 
padrasto que estava na garupa. 

Assim que desceu do veí-

culo a criança entrou no carro 
mostrando estar chateado, 
sendo que quando o avô per-
guntou o que havia acontecido 
o menor disse que saiu para 
comprar maconha com seu 
padrasto. 

Por tal motivo o avô pro-
curou a central, sendo que 
ainda se fez presente os avós 
maternos da criança que con-
firmaram a história contada 
pelo declarante. 

O caso foi registrado como 
corromper ou facilitar a cor-
rupção de menor de 18 anos 
e em seguida foi enviado para 
a Delegacia de Defesa da Mu-
lher (DDM) que investigará o 
ocorrido. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Homem é baleado duas vezes na cabeça 
em tentativa de homicídio

Após ser baleado duas 
vezes na cabeça, um homem 
de 20 anos é levado para o 
hospital. O autor do crime, que 
ocorreu nesta segunda-feira 
(7) às 4h, no bairro Parque 
Cidadania, ainda não foi iden-

tificado. 
De acordo com as informa-

ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares foram acio-
nados e ao chegarem no local 
constataram que não havia 
nenhuma testemunha para 
informar o ocorrido, sendo que 
o criminoso atirou duas vezes 

contra a vítima que apenas 
teve tempo de correr para o 
interior de um imóvel desocu-
pado, usado para a realização 
de festas. 

Uma unidade de resgate foi 
acionada. Ele foi levado para o 
Hospital de Base. 

Em seguida uma equipe 

da perícia e uma equipe da 
DEIC (Divisão Especializada 
em Investigações Criminais) 
compareceu ao local para apu-
ração dos fatos. Na Central de 
Flagrantes o caso foi registrado 
como tentativa de homicídio. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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INSEGURANÇA
Motorista de aplicativo é vítima de assalto

Uma motorista de aplicativo 
de 51 anos procurou a Central 
de Flagrantes neste domingo 
(7) para informar que durante 
uma ocorrida ela foi vítima de 
um roubo onde o criminoso 
levou seu carro e todos os 
pertences que estavam dentro 
dele. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
a vítima estava dentro de seu 
carro estacionado próximo ao 

Terminal Rodoviário por volta 
das 20h, momento em que um 
homem se aproximou para pedir 
uma corrida pois seu celular 
estava quebrado. 

A motorista aceitou o pedido 
sendo informada de que deveria 
leva-lo para sua casa, locali-
zada no bairro Vila Toninho, o 
desconhecido a guiou durante 
todo o trajeto, sendo que ao 
chegar no imóvel ele disse que 
não poderia entrar porque não 
tinha ninguém.  

Em seguida o homem pediu 

para vítima dirigir até o bairro 
Lealdade e Amizade pois fi-
caria na casa de seu amigo. 
Ao chegarem no endereço o 
desconhecido usou a mesma 
desculpa e pediu para retornar 
ao Terminal Rodoviário. 

Assim ao chegarem no pon-
tilhão da Avenida Alberto Anda-
ló o homem anunciou o roubo 
dizendo que estava armado e 
que a motorista deveria fazer 
o que ele dissesse. Então a 
vítima dirigiu até um posto de 
combustível fechado onde des-

ceu do carro para permitir que 
o criminoso tomasse o controle 
do veículo e fugisse. 

Dentro do carro roubado 
estavam sua CNH, cartão de 
débito, CRLV, celular, R$200, 
fone de ouvido luzes de LED 
com o nome de aplicativo de 
viagem, suporte de celular e 
seu toca CD. 

Na central o caso foi regis-
trado como roubo e será inves-
tigado pelo 1º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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CORRUPÇÃO DE MENOR
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GOLPE NA NET
Vítima perde 
R$ 4,5 mil na 

compra de carro

Um homem de 58 anos 
perdeu R$ 4,5 mil em um golpe 
ao tentar comprar um carro em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima queria comprar 
um automóvel e encontrou um 
anúncio na internet de um Corsa 
por R$ 7,5 mil. Após negociar 
com o vendedor, ficou decidido 
que o carro seria vendido por 
R$ 4,5 mil. O anunciante pediu 
para que a vítima procurasse o 
seu cunhado, que era o proprie-

tário do veículo, mas que não 
tratasse de valores para não 
prejudicar a negociação.

Seguindo as orientações 
do desconhecido, o homem 
realizou dois depósitos de R$ 2 
mil e um de R$ 500, todas em 
contas diferentes. Concluída a 
operação, a vítima não pode 
retirar o carro, pois o verdadei-
ro proprietário do veículo não 
recebeu o pagamento.

Ao perceber que caiu em 
um golpe, a vítima registrou o 
boletim de ocorrência. O caso 
será investigado pela polícia.

Vinicius LIMA 
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Saúde contabiliza 1,4 mil pessoas que 
deixaram de tomar a segunda dose 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto realizou na Swift no 
último sábado (7) o Dia D de 
vacinação contra Covid-19. O 
objetivo era imunizar o maior 
número possível de pesso-
as com a segundo dose em 
atraso. Durante o dia foram 
aplicada 592 doses.

“A campanha foi bem posi-
tiva, embora o maior número 
dessas aplicações tenha sido 
de primeira dose, dos novos 
grupos que iniciaram na se-
mana passada. Pedimos que 
fique atenta para se receber 
a segundo dose dentro do 
prazo”, afirmou a gerente de 
imunização Michela Barcelos.

Segundo um levantamento 

da Saúde, o município conta 
com cerca de 1.400 faltosos. 
“Estamos fazendo um processo 
de busca para convocar essas 
pessoas que não retornaram. 
Uma das dificuldades é que as 
pessoas colocam o número do 
telefone errado, dificultando a 
comunicação. Vale ressaltar 
que dentre esses 1.400, nem 
todos estão em atraso. Às vezes 
o sistema demora para con-
tabilizar a aplicação da dose. 
Também estamos fazendo um 
levantamento para saber se 
tiveram idosos que faleceram 
entre o intervalo da primeira 
e segunda dose”, comentou 
Michela.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, o município já apli-
cou 215.592 doses, sendo 
142.961 na primeira eta-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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VACINA DA COVID

Saúde contabiliza 1,4 
mil pessoas que 
deixaram de tomar a 
segunda dose

pa (30,7% da população) e 
72.631 na segunda. “As pes-
soas que perderam o prazo 
ainda podem vacinar. É impor-
tante concluir esse processo 
de imunização com as duas 
doses. Se a pessoa perdeu o 
comprovante, pode entrar em 
contato com a unidade em 
que foi vacinada”, comentou 
a gerente.

RIO PRETO

Um balanço feito pela Vigi-
lância Sanitária de Rio Preto re-
velou que a prefeitura já arreca-
dou, até agora, R$151.200,00 
em multas em pessoas físicas, 
ou seja, aplicadas em CPFs, 
que desobedeceram ao decre-
to vigente durante a pandemia 
do coronavírus.

Foram 120 multas apli-
cadas em munícipes e, cada 
multa, tem o valor de 20 UFM 
(Unidade Fiscal Municipal), 
totalizando R$1.260,00 por 
pessoa.

Já em estabelecimentos 
foram 1.234 multas aplica-
das que podem variar de 5 a 
5.000 UFMs, dependendo da 
gravidade e reincidência da 
infração cometida. Cada UFM 
tem o valor de R$63,00, mas 
a Vigilância ainda não tem um 
de em valores de quanto foi 
arrecadado com as multas em 
estabelecimentos.

Durante o feriado de Cor-
pus Christi, foram lavradas 42 
autuações na cidade por des-
cumprimento às normas sani-
tárias, sendo autuados bares, 
restaurantes, festas e pessoas 
físicas. As principais autuações 
foram por aglomeração.

Multas contra 
pessoas já 

somam 
R$ 151 mil 

nesta pandemia 

Andressa ZAFALON 

RELATÓRIO Rio Preto confirma mais 
204 casos da doença

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (7) mais 204 
casos de Covid-19, sendo 167 
diagnosticados por exame PCR, 
seis por TR sorológico e 31 
por TR antígeno. No total, são 
78.020 casos já registrados.

Foram confirmados tam-
bém mais cinco óbitos pela 
doença. Desde o início da 
pandemia, Rio Preto contabiliza 
2.236 mortes, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%. Consi-
derando os dados de 2021, 
considerando 43.257 casos e 
1.314 óbitos.

O número de recuperados 
é de 66.888, o equivalen-

te a 85,7%. A cidade soma 
283.851 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e já foram realizados 250.287 
testes. O coeficiente de inci-
dência é de 16.779 casos para 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente, o município 
conta com 910 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 442 na UTI e 468 na en-
fermaria, sendo 509 residentes 
de Rio Preto e 401 de outras 
cidades da região. Dentre os 
casos já confirmados com Co-
vid-19, são 644 internações, 
com  355 na UTI e 289 na 
enfermaria. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na região 
é de 87,2%.

Vinicius LIMA  

Rio Preto confirma mais 204 casos da doença
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PRESTÍGIO
Funfarme vai participar de novo estudo internacional da Covaxin

A Funfarme confirmou 
nesta segunda-feira (7) que 
vai participar dos estudos 
da Covaxin, vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pelo 
laboratório da Índia Bharat 
Biotech. O estudo no Brasil 
é coordenado pelo Hospital 
Albert Einstein e será condu-
zido pelo Centro Integrado de 
Pesquisa (CIP) do Hospital de 
Base em Rio Preto. Não foram 
divulgadas informações sobre 
quando será o início dos testes 
na cidade.

A Anvisa autorizou na sex-
ta-feira (4) a importação da 
Covaxin, juntamente com a 
Sputnik V da Rússia. A Covaxin 
é desenvolvida usando a tec-
nologia de plataforma derivada 
conhecida como Whole-Virion 
Inactivated Vero Cell (vírus ina-

tivados). As vacinas inativadas 
não se replicam e, portanto, é 
improvável que se revertam e 
causem efeitos patológicos, 
segundo o fabricante.

Essa vacina é administrada 
com duas doses, com intervalo 
de 28 dias. Os estudos na 
Índia indicam uma eficácia de 
78% contra casos de Covid-19 
leve, médios e graves.

O CIP iniciou na semana 
passada o recrutamento de 
cerca 800 voluntários para ou-
tra vacina, produzida pela bio-
farmacêutica Medicago. Além 
disso, a Famerp foi um dos 
polos de pesquisa da Coro-
naVac e também da Janssen. 
Ainda na última semana, o CIP 
também iniciou os estudos de 
uma nova vacina contra gripe 
desenvolvida pelo Instituto 
Butantan, que incluí quatro 
cepas do vírus Influenza.

Vinicius LIMA  
Divulgação
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XEPAS
Olímpia amplia cadastros da sobra de 

doses para pessoas acima dos 55 anos

A vacinação 
desta faixa etária 

está prevista 
para ser iniciada 

em todo o 
Estado, no dia 1º 

de julho

Com o início da imunização 
em pessoas com comorbida-
des e deficiência permanente 
(usuárias de BPC) com mais 
de 18 anos nesta segunda-fei-
ra (7), a Secretaria de Saúde 
de Olímpia está ampliando o 
cadastro para aplicação de 
sobra de doses, a chamada 
“xepa’, para o público de 55 
a 59 anos sem comorbidades.

A vacinação desta faixa 
etária está prevista para ser 
iniciada em todo o Estado, no 
dia 1º de julho, mas Olímpia 
adotou a medida para evitar 
perda de doses e, assim, agili-
zar a imunização da população 
local.

Desta forma, os moradores 
dessa faixa etária podem pre-

encher o formulário disponível 
no site da Prefeitura, http://bit.
ly/CadastroeAtestadoVacina, 
para que, sempre que houver 
frascos abertos ao final do dia, 
o município entre em contato 
via telefone com o morador 
cadastrado para que o mesmo 
procure um posto de vacina-
ção para receber a dose da 
AstraZeneca, levando os docu-

mentos pessoais necessários.
O cadastro também con-

tinua para as gestantes e 
puérperas com comorbidades 
para que a vacinação seja 
agendada, tendo em vista a 
baixa adesão do público, a fim 
de evitar perda de doses.

Sobre a vacinação de 
gestantes e puérperas sem 
comorbidades, acima de 18 
anos, e de profissionais da 
Educação, com 45 e 46 anos, 
cujo início da vacinação está 
previsto para esta sema-
na, segundo anunciado pelo 
Governo do Estado, o mu-
nicípio informa que aguarda 
as orientações do Grupo de 
Vigilância Epidemiológica de 
Barretos (GVE) e o envio das 
doses para poder comunicar 
a população.

Da REPORTAGEM

Funfarme vai participar de novo estudo internacional da Covaxin

Olímpia amplia cadastros para sobra de doses para pessoas acima dos 55 anos

Divulgação
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Charadas das frutas
Qual a capital que tem fruta no 
nome?
R. Ara-cajú.

Qual é a fruta preferida dos 
matemáticos?
R. Pi-tanga.

Qual fruta tem no cabelo da 
mulher?
R. Ameixa.

Qual a fruta que quer ser um 
instrumento musical?
R. Gra-viola

Qual é a cidade que tem um 
animal, uma cidade e uma fru-
ta?
R. Boituva.

Qual é a fruta que nunca ama-
durece?
R. Abacate, pois sempre está 
verde.

Qual é a fruta que a cabra mais 
gosta?
R. Béééééterraba.

Qual a fruta preferida do gaú-
cho?
R. Abaca-Tchê.

Qual é a fruta que nunca repro-
va?
R. Uva passa.

Qual a fruta que é parente da 
porta?
R. É a Maçã-Neta.

Qual é a fruta que termina pri-
meiro do que todas as outras?
R. Jabuti-acaba.

Qual é a fruta favorita dos ma-
quinistas?
R. Kiwiiiiiiiiiiiiiii!!!

Qual é a fruta que é também 
são dois animais?
R. Jabuti-Cabra.

Qual a fruta que tem título de 
nobreza?
R. Fruta-do-Conde.

Quando devemos usar a 
crase na indicação de horas?
Hoje tem dicas  de Língua Portuguesa!

Amoras
Na música “Amoras”, Emicida canta: “Que a doçura das frutinhas sabor acalan-
to/ Fez a criança sozinha alcançar a conclusão/ Papai que bom, porque eu sou 
pretinha também”. E é a partir desse rap que um dos artistas brasileiros mais 
influentes da atualidade cria seu primeiro livro infantil e mostra, através de seu 
texto e das ilustrações de Aldo Fabrini, a importância de nos reconhecermos 
no mundo e nos orgulharmos de quem somos — desde criança e para sempre. 
Autor: Emicida
Editora : Companhia das Letrinhas; 1ª edição (14 setembro 2018)
Idioma : Português
Páginas: 44
Idade de leitura : 4 - 11 anos

Exceções da regra: quando NÃO usar o acento grave no indicativo de horas:
Há cinco preposições que não permitem a utilização de crase para a 
indicação de horas: “até”, “após”, “desde”, “entre” e “para”.

Veja os exemplos:
• Retornarei após as 17h.
• O passeio está marcado para as 8h.
• Estou esperando desde as 15h30.
• Sairemos de São Paulo entre as 14h e as 18h.
• O supermercado fica aberto até as 22h.
Continue seguindo nossas dicas sobre o uso da crase e bons estudos!
 

Adaptado do site: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/uso-ou-nao-crase-na-indicacao-horas.htm

 De acordo com a Gramática da Língua Portuguesa, 
devemos utilizar o acento grave (crase) como indicativo de horas.
Veja os exemplos:
• Retornaremos às 14h.
• Às sete horas inicia o meu plantão.
• Conto com você hoje às 20:30h.

Rio Preto ganha o Miss SP e agora 
parte para buscar o Miss Brasil

A jogadora de vôlei e mo-
delo Ana Carolina Manginelli 
se tornou neste fim de sema-
na a segunda representante 
de São José do Rio Preto a 
ser eleita Miss São Paulo, 
quebrando um jejum de 18 
anos. A primeira e, até então, 
única vez que o município 
teve uma representante le-
vando a coroa foi em 2003 
com Juliana Volpini.

Com a vitória, Ana vai 
representar o Estado no Miss 
Brasil e sonha em quebrar 
um novo jejum. A última 
paulista a vencer o concurso 
nacional foi Valéria Péris em 
1994.  “Se Deus quiser, eu 
espero vencer novamente. 
Vou me preparar ainda mais 
e dar o melhor de mim. Não 
faltará esforço para isso”, 
comentou.

Natural de Itápolis, Ana 
veio para Rio Preto há cerca 
de oito anos, onde passou a 
fazer parte da equipe de vôlei 
da cidade, sendo inclusive, 
campeã dos Jogos Abertos. 
Apesar da vitória no Miss São 

Paulo abrir diversas oportuni-
dades no mundo da moda, a 
atleta disse que quer seguir 
no esporte.

“Logo que acabou o con-
curso, meu treinador veio 
conversar comigo justamente 
sobre isso. Eu amo muito 
vôlei e acredito que não con-
seguiria ficar afastada. Minha 
intenção neste momento é 
sim continuar”, comentou.

No concurso deste ano, 
realizado em Cedral, Ana 
venceu três das dez provas 
preliminares: Esporte, Beleza 
e Desenvoltura e Popularida-
de. Na final os concorrentes 
desfilaram para a avaliação 
dos jurados com três trajes: 
abertura (Cinnte), moda praia 
(MissFit) e gala, ao som do 
DJ Gui Scochi, de Rio Preto. 
A produção visual dos partici-
pantes ficou a cargo do Salão 
Primme, de Alan Cocolo.

“Eu estou muito feliz. Acre-
dito que como em uma com-
petição de vôlei, o resultado é 
fruto da minha preparação. O 
fato do concurso ter sido aqui 
na região torna tudo ainda 
mais especial, pois contei 
com o apoio da família e de 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Matheus SALLES

ANA CAROLINA

Renan Jacob (Barretos) 
e Ana Carolina Man-
ginelli (Rio Preto) vão 
representar o Estado 
no Mister e Miss Brasil

amigos. É um sonho que se 
concretizou”, afirmou.

Beatriz Freitas (Barra Bo-
nita), Larissa Galvão (Atibaia), 
Aline Spasani (Cabreúva) 
e Giulia Nunes (Sorocaba) 
completaram o Top 5 dessa 
edição do Miss São Paulo.

No Mister São Paulo, o 
vencedor foi o engenheiro 
ambiental e crossfiteiro Re-
nan Jacob, representante de 
Barretos. Ele representará 
o Estado no Mister Brasil. 
Diego Evan, representante 
de Rio Preto, ficou na quinta 
posição.

2022

O YouTube fechou contrato 
com a Federação Paulista de 
Futebol para transmitir jogos 
do Paulistão a partir de 2022, 
se tornando a única plataforma 
digital aberta a ter acesso às 
partidas. A negociação permitirá 
que o torcedor assista no YouTu-
be, ao vivo e de forma gratuita, 
a 16 partidas do Campeonato 
Paulista por temporada: um 
jogo por rodada da primeira 
fase, além de uma partida das 
quartas de final, uma da semi-
final e as duas finais.

O Paulistão no YouTube não 
será apenas para as transmis-
sões ao vivo. O acordo com a 
FPF abrirá novas possibilidades 
de formatos e vai envolver 
criadores da plataforma que 
poderão ter acesso a trechos de 
imagens e áudios das partidas 
para usar em suas produções. 
A novidade deve estimular a 
produção de conteúdo feito 
exclusivamente para o YouTu-
be sobre os jogos e ampliar a 
diversidade de opções para os 
torcedores quando o assunto é 
o Paulistão.

“O YouTube possui acordos 
importantes no mundo do es-
porte, incluindo com a Major 
League Baseball, a MLB, nos 
Estado Unidos, e a Fórmula 1, 
na Europa. Esperamos poder 
trazer jogos emocionantes do 
Campeonato, assim como todo 
tipo de conteúdo relacionado à 
transmissão, capaz de agradar 
ao nosso público global e diver-
sificado”, afirmou Fábio Coelho, 
presidente do Google Brasil.

Além do Paulistão, o con-
trato com o Youtube também 
envolve outras competições, 
como o Paulistão Feminino, 
a Copa São Paulo, o Paulista 
Sub-20 e o Paulistão A2, além 
de outros conteúdos que serão 
produzidos pela FPF sobre o 
futebol paulista.

“Ter uma das maiores em-
presas do mundo investindo 
nos direitos do futebol paulista 
ressalta a força do nosso cam-
peonato, além de um posicio-
namento inovador. Aliamos, 
agora, as audiências recordes 
do Paulistão ao YouTube, uma 
plataforma com inigualável 
capacidade de gerar engaja-
mento. O acordo vai além: en-
volve toda temporada do futebol 
paulista, incluindo o Paulistão 
Feminino, o campeonato mais 
tradicional da modalidade no 
Brasil, e a Copinha, entre outras 
competições”, afirmou Reinaldo 
Carneiro Bastos, presidente 
da FPF.

Youtube vai 
transmitir 
Paulistão

Da REDAÇÃO

A jogadora de 
vôlei e modelo 
Ana Carolina 

Manginelli se tor-
nou neste fim de 
semana a segun-
da representante 

de Rio Preto a 
ser eleita Miss 

São Paulo
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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. 
(CNPJ nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que 
dispõe o art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, 
da Súmula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-
-ANS, notifi ca os consumidores abaixo relacionados, para 
regularizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar 
desta data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 
1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - 
Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 493.049.584; contrato nº 12363, valor devido: R$ 
912,13, referente às competências de 02/2021, 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 196. CPF: 056.834.968; contrato nº 26320, valor 
devido: R$ 1.437,11, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 196. CPF: 221.160.538; contrato nº 28957, valor 
devido: R$ 797,09, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 450.820.438; contrato nº 34909, valor 
devido: R$ 505,19, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 196. CPF: 299.671.178; contrato nº 42025, valor 
devido: R$ 563,83, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 450.170.958; contrato nº 42366, valor 
devido: R$ 182,28, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 169.841.278; contrato nº 45036, valor 
devido: R$ 273,13, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 478.222.198; contrato nº 47848, valor 
devido: R$ 795,34, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 147. CPF: 134.173.458; contrato nº 48581, valor 
devido: R$ 824,78, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 147. CPF: 404.767.538; contrato nº 64725, valor 
devido: R$ 429,28, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 196. CPF: 494.705.548; contrato nº 75177, valor 
devido: R$ 246,24, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 497.188.558; contrato nº 75875, valor 
devido: R$ 229,96, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 84. CPF: 368.790.478; contrato nº 77613, valor 
devido: R$ 526,19, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 84. CPF: 519.458.018; contrato nº 83586, valor 
devido: R$ 251,37, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 176. CPF: 495.310.048; contrato nº 84754, valor 
devido: R$ 367,31, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 147. CPF: 428.532.848; contrato nº 89525, valor 
devido: R$ 150,63, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 89. CPF: 458.146.078; contrato nº 93089, valor 
devido: R$ 195,79, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 89. CPF: 338.189.338; contrato nº 93199, valor 
devido: R$ 510,55, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 147. CPF: 183.160.868; contrato nº 94337, valor 
devido: R$ 316,31, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 89. CPF: 531.384.948; contrato nº 95015, valor 
devido: R$ 314,87, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 137. CPF: 556.857.768; contrato nº 96476, valor 
devido: R$ 131,63, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 58. CPF: 554.827.318; contrato nº 97593, valor 
devido: R$ 120,40, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 58. CPF: 357.297.258; contrato nº 97711, valor 
devido: R$ 472,80, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 84. CPF: 405.507.568; contrato nº 98231, valor 
devido: R$ 622,10, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 147. CPF: 309.764.548; contrato nº 98618, valor 
devido: R$ 226,21, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 316.269.698; contrato nº 99070, valor 
devido: R$ 220,92, referente às competências de 03/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 79. CPF: 539.939.758; contrato nº 99213, valor 
devido: R$ 442,88, referente às competências de 03/2021, 
04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 137. CPF: 289.745.238; contrato nº 99728, valor 
devido: R$ 255,23, referente às competências de 04/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 53. CPF: 565.434.958; contrato nº 101456, valor 
devido: R$ 267,26, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 194. CPF: 181.435.648; contrato nº 102346, 
valor devido: R$ 599,50, referente às competências de 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 89. CPF: 221.849.328; contrato nº 102776, valor 
devido: R$ 498,71, referente às competências de 02/2021, 
03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 186. CPF: 535.796.858; contrato nº 102883, 
valor devido: R$ 261,69, referente às competências de 
02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 186. CPF: 562.414.068; contrato nº 
103305, valor devido: R$ 251,14, referente às competências 
de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 505.909.348; contrato 
nº 103570, valor devido: R$ 263,12, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 481.520.268; contrato 
nº 103971, valor devido: R$ 308,15, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 

Número de dias em atraso: 137. CPF: 503.951.408; contrato 
nº 104033, valor devido: R$ 358,54, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 79. CPF: 575.955.258; contrato nº 
105112, valor devido: R$ 465,57, referente às competências 
de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 196. CPF: 584.165.728; contrato 
nº 105248, valor devido: R$ 115,37, referente às competên-
cias de 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 107. CPF: 080.663.198; contrato nº 
105299, valor devido: R$ 1.062,57, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 214.010.998; contrato 
nº 106265, valor devido: R$ 1.207,70, referente às compe-
tências de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 260.176.658; 
contrato nº 106292, valor devido: R$ 1.039,24, referente às 
competências de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 196. CPF: 133.422.098; 
contrato nº 106653, valor devido: R$ 1.081,51, referente às 
competências de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 137. CPF: 456.975.618; 
contrato nº 106880, valor devido: R$ 369,91, referente às 
competências de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 518.845.068; 
contrato nº 106908, valor devido: R$ 516,19, referente às 
competências de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 147. CPF: 582.464.658; 
contrato nº 107025, valor devido: R$ 135,39, referente às 
competências de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 84. CPF: 582.772.118; contrato 
nº 107208, valor devido: R$ 119,96, referente às competên-
cias de 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 107. CPF: 361.532.948; contrato nº 
107229, valor devido: R$ 467,93, referente às competências 
de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 526.812.328; contrato 
nº 107307, valor devido: R$ 258,10, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 147. CPF: 584.212.598; contrato 
nº 107365, valor devido: R$ 248,34, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 147. CPF: 583.892.178; contrato 
nº 107656, valor devido: R$ 180,82, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 89. CPF: 460.137.828; contrato nº 
107680, valor devido: R$ 342,34, referente às competências 
de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 468.336.558; contrato 
nº 107770, valor devido: R$ 238,68, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 147. CPF: 561.685.808; contrato 
nº 108068, valor devido: R$ 238,86, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 401.774.938; contrato 
nº 108072, valor devido: R$ 187,29, referente às competên-
cias de 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 53. CPF: 283.268.778; contrato nº 
108088, valor devido: R$ 1.177,78, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 515.077.158; contrato 
nº 108219, valor devido: R$ 123,89, referente às competên-
cias de 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 58. CPF: 585.480.548; contrato nº 
108278, valor devido: R$ 238,86, referente às competências 
de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 196. CPF: 586.808.638; contrato 
nº 109163, valor devido: R$ 119,96, referente às competên-
cias de 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 107. CPF: 247.670.278; contrato nº 
109387, valor devido: R$ 607,41, referente às competências 
de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 482.627.988; contrato 
nº 109494, valor devido: R$ 342,34, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 196. CPF: 377.844.998; contrato 
nº 109551, valor devido: R$ 346,65, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 587.869.188; contrato 
nº 109916, valor devido: R$ 262,75, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 449.617.438; contrato 
nº 110247, valor devido: R$ 138,45, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 84. CPF: 443.477.058; contrato nº 
110369, valor devido: R$ 229,67, referente às competências 
de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 514.947.618; contrato 
nº 110688, valor devido: R$ 280,82, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 468.981.858; contrato 
nº 110772, valor devido: R$ 400,06, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 830.226.512; contrato 
nº 110775, valor devido: R$ 662,57, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 180.646.946; contrato 
nº 110782, valor devido: R$ 280,82, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 476.696.098; contrato 
nº 110825, valor devido: R$ 280,59, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 147. CPF: 582.649.918; contrato 
nº 110840, valor devido: R$ 262,75, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 364.491.258; contrato 
nº 110950, valor devido: R$ 427,65, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 491.841.968; contrato 
nº 110998, valor devido: R$ 385,02, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 159.358.578; contrato 
nº 111055, valor devido: R$ 410,51, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 79. CPF: 428.083.498; contrato nº 
111304, valor devido: R$ 408,04, referente às competências 
de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 178. CPF: 588.848.898; contrato 
nº 111344, valor devido: R$ 280,82, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 196. CPF: 382.883.168; contrato 
nº 111440, valor devido: R$ 440,23, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 590.195.028; contrato 
nº 111564, valor devido: R$ 262,75, referente às competên-

cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 384.472.118; contrato 
nº 111645, valor devido: R$ 429,94, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 186. CPF: 460.164.108; contrato 
nº 111747, valor devido: R$ 221,09, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 178. CPF: 555.818.138; contrato 
nº 111812, valor devido: R$ 131,92, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 89. CPF: 475.085.088; contrato nº 
111898, valor devido: R$ 115,40, referente às competências 
de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 84. CPF: 589.857.218; contrato nº 111990, 
valor devido: R$ 220,72, referente às competências de 
02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Núme-
ro de dias em atraso: 181. CPF: 341.675.098; contrato nº 
112143, valor devido: R$ 696,09, referente às competências 
de 02/2021, 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 248. CPF: 392.101.858; 
contrato nº 112208, valor devido: R$ 131,08, referente às 
competências de 02/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 99. CPF: 235.668.268; contrato 
nº 112373, valor devido: R$ 184,66, referente às competên-
cias de 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 89. CPF: 385.188.418; contrato nº 
112462, valor devido: R$ 384,24, referente às competências 
de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 137. CPF: 326.619.868; contrato 
nº 112549, valor devido: R$ 304,50, referente às competên-
cias de 02/2021, 03/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 178. CPF: 578.424.658; contrato 
nº 112755, valor devido: R$ 262,92, referente às competên-
cias de 03/2021, 04/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 142. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo 
indicado acima, o contrato em referência estará rescindido 
de pleno direito conforme cláusula contratual em face do 
atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e 
da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.

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

1. GABRIEL DAL BELLO CHEROBIM e DÉBORA 
PEREIRA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de EUZÉBIO TORAL 
CHEROBIM e de MARIA ANTONIA DAL BELLO CHEROBIM e 
ELA fi lha de FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA e de MARIA 
NATÁLIA DE OLIVEIRA;
2. RAFAEL GONÇALVES SIQUEIRA e LEANDRA 
SABINO DA SILVA, sendo ELE fi lho de BRÁZ DE ARAÚJO SI-
QUEIRA e de RAIMUNDA DE JESUS GONÇALVES e ELA fi lha 
de LEONARDO VICENTE DA SILVA e de ANTÔNIA SABINO 
VIEIRA;
3. GABRIEL MONTEIRO DOS SANTOS e MARIANA 
SANTOS CUNHA, sendo ELE fi lho de ADEVAN PEREIRA DOS 
SANTOS e de SILVANA MONTEIRO e ELA fi lha de AGENOR 
NUNES DA CUNHA e de CELIA APARECIDA DOS SANTOS 
CUNHA;
4. PEDRO FELLIPE ROQUE MACHADO e RAISSA DA-
MASCENO SOUSA, sendo ELE fi lho de JOCELEY DE SOUZA 
MACHADO e de PATRÍCIA MONTEIRO ROQUE e ELA fi lha 
de JARMIRO DE SOUSA e de NILCÉIA DIAS DAMASCENO 
SOUSA;
5. LUCAS FELIPE CRUZ e BRANDA DA SILVA BRIGI-
DO, sendo ELE fi lho de JERUSALEM CRUZ e de ROSEMEIRE 
MARTINS CRUZ e ELA fi lha de CLAUDOMIRO BRIGIDO e de 
SHANIA LUCIA DA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 04/06/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. PAULO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA e LETÍCIA 
CRISTINA DA SILVA, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO SOA-
RES DE OLIVEIRA NETO e de CARMENCILDA VIEIRA DE 
OLIVEIRA e ELA fi lha de WILSON REIS DA SILVA e de LUZIA 
DE FATIMA TAMBONES DA SILVA;
2. TIAGO ELIAS CUCATO DOS SANTOS e LARISSA 
ANDRADE DOIMO, sendo ELE fi lho de ZEVANIR OSVALDO 
DOS SANTOS e de TANIA MARIA MOREIRA CUCATO DOS 
SANTOS e ELA fi lha de VALTER DOIMO e de MARIA NEUZA 
ANDRADE DOIMO;
3. RODRIGO PERPETUO DA SILVA e VANESSA DA 
SILVA SOUSA, sendo ELE fi lho de ANTONIO DONIZETI DA 
SILVA e de SUELI APARECIDA DE LIMA SILVA e ELA fi lha 
de CELSO RAMOS DE SOUSA e de MARIA MADALENA DA 
SILVA SOUSA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 05/06/2021.

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

1. DANIEL FERNANDO INÁCIO DOS SANTOS e NE-
LIANE TESSARI DA SILVA, sendo ELE fi lho de MARIA DE 
PAULA OLIMPIO DOS SANTOS e ELA fi lha de JOSÉ EGAS 
DA SILVA e de SUELÍ DE LOURDES TESSARI DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 07/06/2021.
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SE ALGUMA VEZ VOCÊ BAIXAR SUA CABEÇA QUE SEJA PARA 
ADMIRAR SEUS SAPATOS. Sorria, beba muita água e seja feliz!NATHALIA CURY, esteve 

em Rio Preto no fi nal da se-
mana para alegria de seus 
pais Dr. Nadim e Celinha Cury, 
ele presidente do Clube Monte 
Líbano e provedor da Santa 
Casa. Com todas as precau-
ções por conta da pandemia, é 
claro, a presença de Nathalia, 
criou um clima festivo no apar-
tamento dos pais.

O OFTALMO Rubinho Conti, 
já esta de volta da baixada 
fl uminense, depois de matar 
saudade da filha Luciana, 
Dermatologista, na cidade de 
Valença.

FOI BEM a campanha de do-
ação de sangue incitada pelo 
Sindicado dos Empregados do 
Comércio de Rio Preto, presi-
dido pela presidente Márcia 
Caldas, hoje Secretaria Muni-
cipal do Trabalho. Pelo êxito, 
os promotores sortearam entre 
os doadores algumas cestas 
básicas de alimentos.Uma 
mão lava a outra!

FEIJOADA DO JUIZ e da 
APAE, benefi cente, acontece 
em clima drive thru, com live. 
Será dia 12 de junho, das 11h 
às 16 horas, com retirada na 
sede da APAE de Rio Preto, 
na rua Raul Silva 1863. Par-
ticipam da live a dupla Dioran 
& Dioracy, Sambauê, Marcelo 
Rakar e Gplay.

VAI QUE… O Novo tenta 
se colocar como terceira via 
na disputa eleitoral de 2022. 
O partido lançou a campa-
nha “Sem covid, sem Lula e 
sem Bolsonaro. Conte com 
o Novo”. Se fará efeito, só o 
eleitor poderá responder.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Em Rio Preto
O rio-pretense Paulo Renato Gouveia, cowboy e ex-competidor 
em touro, que reside há mais de 25 anos no Texa, com a esposa 
Rachel Dawn, e os amigos Anissa Mayer e o namorado Jason 
Grimes estão passando 15 dias de férias revendo familiares e 
amigos em Rio Preto. Nesta terça-feira, eles, comemoram o 
aniversário de Claudinha Gouveia, e no próximo sábado, retornam 
para seu Rancho no Texas.  

DiáriodoBob
Atacado e varejo. Quem tem dinheiro está aproveitando 

dos milagres. Quem não tem está fazendo promessas. Leia o 
que se segue: Em recuperação a rede de moda TNG acaba de 
entrar com pedido de recuperação judicial após tentativas de 
renegociação de dívidas de cerca de R$ 260 milhões, mais 
da metade com bancos e shoppings centers. Em apenas três 
semanas, Le Postiche, Cavalera e TNG pediram recuperação 
judicial. É o maior volume de pedidos entre marcas tradicional-
mente de varejo num prazo inferior a um mês. Material caro. 
A disparada nos preços de materiais de construção tem levado 
incorporadoras a adiarem lançamentos por receio de descontrole 
do orçamento e prejuízos após o início das obras. O quadro 
surpreendeu empresários, que esperavam um ano embalado 
no mercado imobiliário e não aconteceu. Arregalem os olhos. 
Criando idéias. Dória e Rodrigo não param e anunciaram on-
tem que, com a ajuda do setor privado, inauguraram escritório 
comercial de SP em Munique, na Alemanha. O Governo do 
Estado já possui escritórios na Ásia e no Oriente Médio, agora 
é a vez da Europa. Baixo custo e um enorme potencial de 
atrair investidores europeus, além de fomentar as exportações 
das empresas paulistas. João Dória, governador com o vice 
Rodrigo Garcia, orgulham o nosso Estado. Ação e reação. 
Educador e empreendedor, Daniel Rodrigues,  criador da CCLi 
Consultoria Lingüística (seu diretor) sabe como humanizar seus 
feitos com os clientes, mas também, como apoiador de eventos 
paralelos, por missão. Tendo como lema ajudar e promover, 
depois do sucesso da 17ª feijoada com renda para a AACD, 
está de volta, anunciando a criação da Varanda Verde Café, 
recém-inaugurado em parceria com seu novo sócio Mauro Cury 
Mourão. Não sei se vocês sabem. A Associação Comercial e 
Empresarial de Rio Preto, firmando cada vez mais seu apoio na 
retomada do crescimento econômico para a iniciativa privada 
de nossa cidade e região, está dando ênfase a sua Diretoria 
de Comércio Exterior, que prevê atuação em pilares estratégi-
cos, alinhando ações de promoção, desenvolvimento da cultura 
exportadora, formação e geração de negócios internacionais e 
atração de investimento estrangeiro. A frente da Diretoria, o 
jovem empresário Waelte Taveira Ferraz Junior, que é fera no 
assunto. Melzinho na chupeta. Bateu uma tristeza. A perda 
de José Medina, no final da semana, abriu uma brecha para o 
inverno chegar antes do tempo, pelo frio que tocou a alma de 
todos nós, seus amigos. Ponto e basta!

Saúde Premiada
Há mais de um ano atuando 
na linha de frente contra a 
Covid-19, os profissionais da 
área da saúde estão esgotados. 
A pandemia alterou de modo 
significativo o bem-estar e a 
vida desses trabalhadores. 
Para  homenagear  esses 
profissionais e promover um 
momento de descompressão, 
mesmo que por poucas horas, 
a Universidade Anhanguera 
– campus de São José do 
Rio Preto – promove nesta 
terça-feira, dia 8, a partir das 
20h, a Live “Saúde Premiada”, 
com a participação da dupla 
sertaneja rio-pretense Tonny & 
Kleber, para toda a comunidade 
hospitalar e clínicas. A live 
acontece no canal do Youtube. 

Dia dos Oceanos
O 4º Congresso Brasileiro 
do Plástico (4CBP), grande 
oportunidade de acesso à 
informação sobre o material, 
acontece nesta terça-feira, dia 
8, que também celebra o Dia dos 
Oceanos na Semana do Meio 
Ambiente, onde palestrantes 
nacionais e internacionais 
das mais variadas áreas se 
reúnem para apresentar para 
a sociedade a “verdade dos 
fatos”, como a Análise do Ciclo 
de Vida (ACV) dos materiais, 
que será apresentada na 
palestra “O Protagonismo do 
Plástico na Economia Circular”, 
de Marcos Iorio. As inscrições 
são gratuitas e estão abertas 
através do site cbplastico.com.
br. Mais de 1.000 pessoas já 
se inscreveram para o evento. 

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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)

Dia dos Namorados
Praça Shopping, principal 
reduto comercial da região 
central de Rio Preto, se prepara 
para mais uma importante data 
comemorativa do ano, o Dia dos 
Namorados, que será celebrado 
no próximo sábado, dia 12. 
As lojas já estão decoradas 
para ocasião e devem ter uma 
melhora efetiva nas vendas em 
relação a 2020, mesmo diante 
do arrasto da pandemia do 
novo coronavírus. É uma data 
que também é muito expressiva 
para o comércio e tudo que 
puder ajudar nas vendas nesse 
momento de pandemia é bom 
para o lojista, comenta Marcos 
Fernandes superintendente do 
Praça Shopping.    

Semana de relax 
total
O médico Igor Liedtke e a noiva 
Isabelli Ismael, mais o sogro 
Cláudio Ismael, passaram 
semana de relax total curtindo 
a natureza, fazendo trilhas e 
conhecendo lindas cachoeiras 
em Chapada dos Veadeiros. Eles 
retornaram no último domingo, 
com várias lembranças de lá, e 
com as energias recarregadas 
para mais uma tempoarada de 
trabalho.

C/ Luizinho BUENO 

Com um café da manhã VIP, o Deputado Estadual 
Itamar Borges, já empossado como Secretário da 

Agricultura do Estado de São Paulo, foi recepcionado 
e cumprimentado pelo Presidente do Sistema FAESP/

SENAR, Fábio Meirelles, ladeado pelo Dr. Tirso 
Meireles, vice presidente da FAESP e Presidente do 
SEBRAE. Na foto também o empresário Francisco 

Maturro, presidente da AgriShow.

YEZ, temos miss! E com título duplo. Ana Carolina Manginelli, 23 anos, é a Miss 
Rio Preto que se tornou Miss São Paulo, em concurso com votação ao vivo e pelas 
redes sociais, numa disputa contra outras 16 candidatas.  Formada em educação 

física, Ana trabalha como modelo, é atleta de voleibol e atua também como personal 
trainer. O Mister São Paulo 2021, é Renato Jacob, da cidade de Barretos, foi eleito 

na noite do último sábado, no Ypê Park Hotel em Rio Preto. Com o apoio da LA 
BRIZZA Cometics, leia-se Suélio Ribeiro, agora é sonhar com o título de Miss Brasil.
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COMUNICADO – DIRETORIA DE COMPRAS E 
CONTRATOS

LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta Prefeitura, 
https://compras.empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico 
n° 243/2021, processo 12.014/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de luva de procedimentos, para 
atendimento às Unidades Escolares. Secretaria Municipal 
de Educação. O recebimento das propostas dar-se-á até o 
dia 15/06/2021, às 14:00h. e abertura a partir das 14:02h. 
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 eletrônico 
n. 227/2021, processo 11.960/2021, objetivando o registro 
de preços para aquisição de materiais, soluções, testes e 
insumos que serão utilizados no Laboratório Municipal de 
Patologia Clínica do Complexo Pro Saúde. Secretaria Muni-
cipal de Saúde. O recebimento das propostas dar-se-á até 
o dia 21/06/2021, 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 201/2021 – Processo 
11.689/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de periféricos para 
o Setor de informática da Secretaria municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 28/05/2021, 
sendo adjudicados os itens à empresa declarada vencedo-
ra: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI: itens 1 e 2. Não houve 
manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão 
está disponível no “Portal de Compras” – Adriana Tápparo - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade. Dr. Aldenis Albaneze Borim– 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/2021 – Processo 
1861/2021
Objeto: registro de preços para aquisição de bebedouro de 
galão e purifi cador de água. Secretaria municipal de Saúde. 
Sessão pública realizada on line com início dia 31/03/2021, 
sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedora: 
GAMA COM. DE EQUIPS EIRELI EPP : item 1.  Os itens 2 
e 3 FRACASSADOS. Não houve manifestação de intenção 
de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras” – Adriana Tápparo - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislum-
brar nenhuma irregularidade.  Dr. Aldenis Albaneze Borim– 
Secretário Municipal de Saúde.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 197/2021 – Processo 
11.642/2021
Objeto: Registro de preços para locação de equipamentos 
e mobiliários em atendimento as internações de COVID-19. 
Secretaria municipal de Saúde. Sessão pública realizada 
on line com início dia 24/05/2021, sendo adjudicado o item 
03 à empresa declarada vencedora: MTB TECNOLOGIA 
LTDA EPP.  Item 01: Fracassado. Itens 02 e 04: Desertos. 
Não houve manifestação 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.  Dr. Aldenis Albaneze Borim– 
Secretário Municipal de Saúde.

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO

NOTIFICAÇÃO DERRADEIRA
CONTRATADA: PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI 
- ME
EMPENHO 9012/21

CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
EMPENHO 9011/21
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: L N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA
EMPENHOS 5470/21 E 9518/21
CONTRATADA: GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME
EMPENHO 7249/2021
Notifi co os representantes legais das contratadas, para 
entregarem no prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, 
a contar do recebimento desta, a totalidade dos empenhos 
em epígrafe. O não cumprimento do prazo estabelecido 
implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em que-
rendo apresentar contraditório, em atendimento aos ditames 
constitucionais. – SMS – DADM
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa por limite; Contrato: DPL/0035/20
Contratada: Comercial Pollo Print Rio Preto Papelaria Ltda
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 40/20; Contrato: DIL/0015/20
Contratada: Ilton Antonio Machado
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SME – Fabiana Z. Azevedo
EXTRATO 
1º Termo Aditivo Contratual
Dispensa de licitação nº 44/20; Contrato: DIL/0018/20
Contratada: Empro Tecnologia e Informação
Nos termos do art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93, fi ca pror-
rogado por mais 12 meses, o prazo de vigência do contrato 
supramencionado. SMS
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
ATA Nº 0453/21
CONTRATADA: FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMEN-
TOS EIRELI
OBJETO: Fornecimento de mobiliário hospitalar– Valores 
Unitários – Item 08 - R$169,99; Item 11 – R$188,85 - SMS - 
Prazo de vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2021
ATA Nº 0454/21
CONTRATADA: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis– 
Valores Unitários – Item 01 - R$6,15; Item 03 – R$2,74;- Item 
04 - R$5,59; - Item 05 – R$7,55;- Item 07 - R$19,03; -Item 
11 – R$4,41;- Item 12 - R$12,60; -Item 14 – R$6,71;- Item 
15 - R$3,10; -Item 16 – R$14,99;- Item 17 - R$2,60;- Item 
18 – R$9,99;- Item 20 - R$4,95; Item 21 – R$6,32;- Item 
25 - R$15,75; Item 26 – R$15,75;- Item 29 - R$11,47;- Item 
30 – R$5,67;- Item 38 - R$3,19;- Item 39 – R$1,60;- Item 
43 - R$0,83 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2021
ATA Nº 0455/21
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios estocáveis– 
Valores Unitários – Item 02 - R$2,50; -Item 06 – R$20,00;- 
Item 09 - R$7,00; - Item 10 – R$3,36;- Item 19 - R$2,58; 
-Item 22 – R$36,90;- Item 23 - R$6,22; -Item 24 – R$3,13;- 
Item 27 - R$8,85; -Item 28 – R$8,85;- Item  31- R$5,53;- Item 
32 – R$1,80;- Item 33 - R$1,80; Item 34 – R$6,75;- Item 
36 - R$2,02; Item 37 – R$4,00;- Item 40 - R$63,00;- Item 
44 – R$3,25 - Gab. Pref. – José Roberto Moreira - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2021
ATA Nº 0456/21
CONTRATADA: ZEUS COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e prote-

tores radiais– Valores Unitários – Item 01 - R$264,00; -Item 
02 – R$117,00;- Item 14 - R$102,00; - Item 15 – R$297,00;- 
Item 18 - R$1.050,00; -Item 19 – R$1.790,00;- Item 20 - 
R$1.513,00; -Item 21 – R$2.100,00;- Item 22 - R$2.330,00; 
-Item 25 – R$1.235,00;- Item 27- R$1.855,00;- Item 28 – 
R$3.390,00;- Item 29 - R$3.319,00; Item 31 – R$2.474,00;- 
Item 32 - R$2.085,00;- Item 33 – R$338,00;- Item 34 - 
R$4.401,00;- Item 35 – R$303,00 - Item 38 - R$416,00;- Item 
40 - R$426,00;- Item 41 - R$321,00;- Item 42 - R$352,00;- 
Item 43 - R$569,00;- Item 44 - R$3.910,00;- Item 45 - 
R$367,00;- Item 47 - R$390,00;- Item 48 - R$456,00;- Item 
49 - R$477,00;- Item 50 - R$595,00;- Item 51 - R$487,00;- 
Item 52 - R$880,00;- Item 53 - R$668,00;- Item 54 - 
R$540,00;- Item 57 - R$892,00;- Item 59 - R$2.100,00;- Item 
60 - R$2.234,00;- Item 62 - R$900,00;- Item 63 - R$820,00;- 
Item 67 - R$1.400,00;- Item 68 - R$1.260,00;- Item 69 - 
R$33,50 -  SMA – Adilson Vedroni - Prazo de vigência: 12 
meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2021
ATA Nº 0457/21
CONTRATADA: AUTOLUK – COMERCIO DE PNEUMATI-
COS E PEÇAS LTDA
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e proteto-
res radiais– Valores Unitários – Item 03 - R$280,00; -Item 04 
– R$322,00;- Item 10 - R$90,00; - Item 11 – R$84,00;- Item 
12 - R$32,40; -Item 13 – R$43,33;- Item 17 - R$38,00; -Item 
55 – R$700,00 -  SMA – Adilson Vedroni - Prazo de vigência: 
12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2021
ATA Nº 0458/21
CONTRATADA: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA 
EPP
OBJETO: Fornecimento de pneus, câmaras de ar e pro-
tetores radiais– Valores Unitários – Item 30 - R$3.122,50; 
-Item 37 – R$4.637,50 -  SMA – Adilson Vedroni - Prazo de 
vigência: 12 meses.   
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2021
CONTRATO nº PRE/0071/21
CONTRATADA: SMART SP COMERCIO DE PNEUMATI-
COS & REPRESENTAÇÃO LTDA 
OBJETO: Aquisição de veículo tipo van/furgão – SMS - Pra-
zo de vigência: 12 meses. Valor Total: R$191.000,00

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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº: 
004/2019
CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – EMURB
CONTRATADA: UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COO-
PERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de  Assist~encia Médica, hospitalar, 
métodos complementares de diagnósticos e tratamentos e 
serviços auxiliares na modalidade de Plano ou Seguro de 
Saúde Coletivo, englobando os seguimentos ambulatoriais, 
hospitalar e obstétrico, estabelecidos nos incisos I, II e III do 
artigo 12 da Lei nº 9.656/98, para o grupo correspondente a 
servidores bem como aos respectivos dependentes legais e 
especiais.
VALOR MENSAL: R$ 79.041,97 (Setenta e nove mil e qua-
renta e um reais e noventa e sete centavos)
VALOR ANUAL: R$ 948.503,64 (novecentos e quarenta e 
oitro mil, quinhentos e três reais e sessenta e quatro centa-
vos)
PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução deste con-
trato será por mais 12 (doze) meses., iníciando-se em 24 de 
abril de 2021 e seu fi nal na data de 23 abril de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 22 de Abril de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato nº 004/2019; Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993  e Lei Complementar nº 
123/2006.

São José do Rio Preto-SP, 22 de abril de 2021.

RODRIGO ILDEBRANDO JULIANO DIRETOR PRESIDEN-
TE



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
08 de junho de 2021

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 35.306 DE 02 DE JUNHO DE 2021
EXONERA, a pedido, o(a) servidor(a) estatutário(a) LUANA 
ALEXANDRE DUARTE, Assistente Social, lotado(a) na Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, nos termos do artigo 
73 da Lei Complementar n.º 05/90, surtindo os efeitos desta 
a partir de 02 de junho de 2021.
PORTARIA N.º 35.307 DE 02 DE JUNHO DE 2021
READAPTA, o(a) servidor(a) estatutário(a) MARIA JOSE-
FINA ZECHINELI FERNANDES, Merendeira, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a con-
clusão do procedimento administrativo de readaptação e 
com fulcro nos artigos 53 e 54 da Lei Complementar n.º 
05/90. OUTROSSIM, o(a) servidor(a) estatutário(a) deverá 
ser readaptado(a), passando a realizar serviços compatí-
veis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade 
laborativa, devendo prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Educação, podendo ser remanejado(a) de acordo com as 
necessidades da secretaria através de termo de transferên-
cia interna, pelo período de 01 (um) ano, surtindo os efeitos 
desta a partir de 08/06/2021.

ADILSON VEDRONI
   Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 18.932
DE 7 DE JUNHO DE 2021.

Alteração orçamentária.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribui-
ções e de acordo com o artigo 5º da Lei nº 13.384, de 19 de 
dezembro de 2020;
D E C R E T A :
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.855.500,00 
(dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhen-
tos reais), para reforço das dotações orçamentárias a seguir 
descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 246 R$ 1.000.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.303.0008.2.014.339032.05 – Material, Bem ou 
Serviço para Distribuição Gratuita
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 239 R$ 1.390.500,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.302.0008.2.022.339039.05 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 436 R$ 465.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.301.0008.2.020.339030.02 – Material de Consu-
mo
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 1º decorrem do provável excesso de arrecada-
ção nas rubricas de receita 339 e 0337 respectivamente, nos 
termos do que dispõe o inciso II do §1º e §3º do artigo 43, da 
Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município, um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.733.000,00 
(um milhão, setecentos e trinta e três mil reais), para reforço 
das dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 48 R$ 470.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.001.339040.01 – Serviços de Tecnolo-
gia da Informação e Comunicação - PJ
II– SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 56 R$ 163.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.001.449052.01 – Equipamentos e 
Material Permanente
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 63 R$ 1.100.000,00
Programa 2 – Suporte Administrativo
02.001.04.122.0002.2.005.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 4º Os recursos necessários à abertura do crédito de que 
trata o artigo 3º decorrem do superávit fi nanceiro verifi cado 
no Balanço Patrimonial do exercício de 2020, nos termos do 
que dispõe o inciso I do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64.
Art. 5º Fica aberto ao Orçamento Fiscal do Município um 
Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 4.610.000,00 
(quatro milhões, seiscentos e dez mil reais), para reforço das 
dotações orçamentárias a seguir descritas:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
Ficha 600 R$ 10.000,00
Programa 12 – Políticas de Gênero, Participação e Inclusão 
Social
20.001.08.244.0012.2.007.445042.01 - Auxílios
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 294 R$ 2.000.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2.051.339030.01 – Material de Consu-
mo
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha 360 R$ 2.600.000,00
Programa 8 – Gestão do SUS no Município
07.001.10.302.0008.2.022.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
Art. 6º Os recursos necessários à abertura do crédito de 
que trata o artigo 5º decorrem das anulações parciais das 
dotações orçamentárias a seguir descritas, nos termos do 
que dispõe o inciso III do §1º do artigo 43, da Lei Federal nº 
4.320/64:
I – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS 
PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E 
ETNIA
Ficha 575 R$ 5.000,00
Programa 12 – Políticas de Gênero, Participação e Inclusão 
Social
20.001.08.244.0012.2.001.339030.01 - Material de Consumo
II – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTI-
CAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
RAÇA E ETNIA
Ficha 577 R$ 1.000,00

Programa 12 – Políticas de Gênero, Participação e Inclusão 
Social
20.001.08.244.0012.2.001.449051.01 – Obras e Instalações
III – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍ-
TICAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
RAÇA E ETNIA
Ficha 578 R$ 1.000,00
Programa 12 – Políticas de Gênero, Participação e Inclusão 
Social
20.001.08.244.0012.2.001.339036.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍ-
TICAS PARA MULHERES, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
RAÇA E ETNIA
Ficha 579 R$ 3.000,00
Programa 12 – Políticas de Gênero, Participação e Inclusão 
Social
20.001.08.244.0012.2.001.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABAS-
TECIMENTO
Ficha 355 R$ 2.000.000,00
Programa 22 – Alimenta Rio Preto
12.001.20.306.0022.2.051.339039.01 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ficha 172 R$ 2.600.000,00
Programa 0 – Operações Especiais
02.001.28.845.0000.0.001.339197.01 – Aporte para Cobertu-
ra do Défi cit Atuarial do RPPS.
Art. 7º Ficam compatibilizadas as Peças Orçamentárias – 
PPA 2018/2021 e LDO 2021, nos mesmos moldes e naquilo 
que for pertinente, conforme descrito nos artigos anteriores 
deste Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de junho de 2021, 
169º Ano de Fundação e 127º Ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
ORLANDO JOSÉ BOLÇONE 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉ-
GICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JOSÉ MARTINHO WOLF RAVAZZI NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
LUÍS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e no local de costume e pela 
Imprensa local.

DECRETO Nº 18.933
DE 7 DE JUNHO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.623, de 26 de junho de 2020, que 
nomeia o Conselho Municipal de Previdência.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 64, VI, da L.O.M. e da Lei Com-
plementar nº 139/01 e alterações dadas pela Lei Comple-
mentar nº 216/05 e nos termos da Lei Complementar nº 626, 
de 24 de junho de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal 
de Previdência - biênio 2021-2023, por recondução, os mem-
bros indicados no inciso I, alíneas a e f, e por recondução e 
substituição,  os membros indicados no inciso III, alíneas a 
e b, ambos do Decreto nº 18.623, de 26 de junho de 2020, 
conforme preconiza e nos termos do artigo 3º da Lei Comple-
mentar nº 626, de 24 de junho de 2020, com início de man-
dato em 01/06/2021 e término em 31/05/2023,  os seguintes 
membros:
I - REPRESENTANTES DOS ENTES PÚBLICOS QUE INTE-
GRAM O RPPS, INDICADOS PELO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO:
a) Titular:  ANGELO BEVILACQUA NETO (reconduzi-
do)
b) Suplente: JOSÉ MARTINHO WOLF RAZAZZI NETO 
(reconduzido)
II - REPRESENTANTES DOS SEGURADOS INATIVOS DO 
RPPS, ESCOLHIDOS EM PROCESSO ELEITORAL REA-
LIZADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO:
a) Titular:  ROSYCARMEN PONTES GESTAL ALVA-
RES (reconduzida)
b) Suplente:  ADRIANA RAMBAIOLO TONIN (substitui-
ção).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de junho de 2021; 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por 
afi xação na mesma data e local de costume e pela Imprensa 
local.

DECRETO Nº 18.934
DE 7 DE JUNHO DE 2021.

Altera o Decreto nº 18.624, de 26 de junho de 2020, que 
nomeia o Conselho Fiscal da RIOPRETOPREV.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 64, VI, da L.O.M. e da Lei Com-
plementar nº 139/01 e alterações dadas pela Lei Comple-
mentar nº 216/05 e nos termos da Lei Complementar nº 626, 
de 24 de junho de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal da 
RioPretoPrev - biênio 2021-2023, por substituição e recon-
dução, os membros indicados no inciso I, alíneas c e d, e 
por substituição,  os membros indicados no inciso II, alíne-
as b e d, ambos do Decreto nº 18.624, de 26 de junho de 
2020, conforme preconiza e nos termos do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 626, de 24 de junho de 2020, com início 
de mandato em 01/06/2021 e término em 31/05/2023,  os 
seguintes membros:
I - REPRESENTANTES INDICADOS PELO CHEFE DO PO-

DER EXECUTIVO DENTRE OS SEGURADOS DO RPPS:
a) Titular:  DANIEL HENRIQUE MARTINS BIOT (subs-
tituição)
b) Suplente: DIMAS FERNANDES (reconduzido)
II - REPRESENTANTES DOS SEGURADOS ESCOLHIDOS 
EM PROCESSO ELEITORAL REALIZADO PELO SINDICA-
TO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁR-
QUICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO:
a) Titular:   ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDÉRIO 
(substituição)
b) Suplente:  ALINE CAROLINE MANCERA DE CARVA-
LHO MENDONÇA (substituição).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2021, 
revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassitt”, 7 de junho de 2021; 
169º ano de Fundação e 127º ano de Emancipação Política 
de São José do Rio Preto.
PREFEITO EDINHO ARAÚJO
LUIS ROBERTO THIESI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado 
por afi xação na mesma data e local de costume e pela Im-
prensa local.

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

CONVITE

AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL DE PRESTAÇÃO DE CON-
TAS DA RIOPRETOPREV

O Diretor Superintendente do Regime Próprio de Pre-
vidência Social do Município de São José do Rio Preto 
- RIOPRETOPREV, Jair Moretti, convida os munícipes, 
os participantes e benefi ciários da RIOPRETOPREV, as 
autoridades locais, as Entidades de Classe e a todos os 
demais interessados para participarem da audiência públi-
ca que será transmitida no canal da entidade no youtube 
(acesso em https://youtu.be/gyHjGfnOQgI) e no Facebook 
da RIOPRETOPEV (acesso em https://www.facebook.com/
riopretoprev1), no dia 10 de junho de 2021, às 18h00min, 
ocasião na qual serão apresentados e debatidos o relatório 
de gestão administrativa, o resultado da política de investi-
mentos e o resultado da avaliação atuarial do Regime, todos 
referentes ao exercício de 2020.
Os interessados poderão enviar suas dúvidas pelo chat do 
Youtube, pelo Facebook ou pelo e-mail: rppsassessoriaexe-
cutiva@riopreto.sp.gov.br. 
São José do Rio Preto/SP, 28 de maio de 2021.

(Assinatura digital na margem do termo)
JAIR MORETTI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

 

 

SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO 
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.br/WBC6/, o Pregão 
Eletrônico SeMAE nº 43/2021, Processo SICOM 3182/2021 
objetivando a aquisição de bombas dosadoras de hipoclorito para a 
ETE Rio Preto. .Prazo de Entrega: 45 dias. O recebimento das 
propostas dar-se-á até o dia 18.06.2021, às 08h30 e abertura a partir 
das 08h35. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à 
disposição dos interessados, no portal de compras.  
S. J. Rio Preto, 28.05.2021 – Wagner Castilho Botaro – Gerente de 
Operação e Manutenção - Esgoto. 
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA 
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 019/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 55/2020 – PROCESSO SeMAE nº 77/2020. Contratada: 
LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/entrega 
do objeto contratual até o dia 10.06.2021. Data da autorização: 
02.06.2021. 
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇOS 
INEXIGIBILIDADE nº 04/2021 – PROC. SeMAE nº 46/2021 
Objeto: Contratação direta, por inexigibilidade, da prestação de 
Manutenção corretiva em bomba submersa da marca EBARA utilizada 
em poços submersos do aquífero Guarani – PTG 
Contratada: EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA 
Ordem de Serviços nº 94/2021, recebida em 26.05.2021. Valor: 
R$102.778,85 
Prazo: 45 dias  
S. J. Rio Preto, 07.06,2021 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE. 
EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO – O SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SeMAE 
NOTIFICA os usuários abaixo relacionados por meio deste EDITAL, 
tendo em vista a tentativa frustrada de intimação por meio de carta, que 
após fiscalização no imóvel cadastrado foi constatada irregularidade 
indicada, tendo sido lavrado Auto de Infração, com fundamento no art. 
10, do Decreto Municipal n. 13.265/2006, ficando Vossa Senhoria 
INTIMADO a apresentar no PRAZO DE 30 (trinta) DIAS da publicação 
deste, DEFESA em um dos postos de atendimento do SeMAE 
(Poupatempo ou Ganhatempo). Fica ciente de que, decorrido tal prazo, 

 

 

sem manifestação, o valor da multa/prejuízo apurado será lançado no 
cadastro, podendo ser cobrado judicialmente. 

Cadas
tro Usuário 

IDM Auto 
de 
Infraç
ão 

Disposi
tivo Multa/prejuízo 

13846
8 

Lucelia Da Silva 
Oliveira – CPF 
23397190894 

10634
70 11801/

20 
Art.10, 
II  Multa R$ 

2.168,64 

67118 
Jose Odacir 
Simei – CPF 
08081383832 

81857
2 11802/

20 
Art.10, 
II  Multa R$ 

2.168,64 

66575 

Joao Paulo 
Armindo de 
Almeida – CPF 
21423242823 

40891
9 11060/

19 
Art.10, 
II 

Retroa
tivo 

R$ 
3.879,03 

66575 

Joao Paulo 
Armindo de 
Almeida – CPF 
21423242823 

40891
9 11060/

19 
Art.10, 
II  Multa R$ 

2.503,19 

24716 

Gislaine 
Perpetua Silva 
de Souza – 
CPF 
36837471880 

94500
1 10835/

19 
Art. 10, 
VII Multa R$ 

2.079,00 

95970 

Ricardo 
Mesquita da 
Silva – CPF 
16974017839 

95225
6 3201/1

5 
Art.10, I
  

Retroa
tivo 

R$ 
861,49 

11968
6 

R W Porto Real 
Incorporadora e 
Empreendiment
os Ltda – CNPJ 
10.341.382/000
1-70 

10441
60 

11222/
19 

Art. 10, 
XII Multa R$ 

2.503,19 

81339 
Maria Aparecida 
Da Silva – CPF 
05668250822 

12334
34 9842/1

9 
Art.10, 
II  Multa R$ 

2.503,19 

18631
5 

Romero 
Bezerra da 
Silva – CPF 
02498547401 

13248
27 6548/1

8 
Art.10, 
VIII  Multa R$ 

2.249,36 



B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
08 de junho de 2021

 

 

Data de assinatura: 02.06.2021. Leandro Garcia Freitas – Gerente 
Comercial e de Relações com o Usuário. 
 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA 
Em obediência ao artigo 5º da Lei 8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 
08/06/94, justificamos 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 
1214001 – PWR Serviços Elétricos e Eletrônicos Ltda. Valor: R$ 
211.068,00. Motivo: Devido a pandemia do Covid-19, empresa 
apresenta prejuízos no fluxo de caixa. Publicada por afixação no 
local de costume, e pela imprensa local. João Marcelino Ruiz – 
Gerente Adm. e Financeiro. Nicanor Batista Junior - 
Superintendente 
S. J. Rio Preto 07.06.2021 – Nicanor Batista Junior – 
Superintendente do SeMAE.   

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
NEGÓCIOS DE TURISMO / INSPETORIA FISCAL DE POSTURAS 

 
São José do Rio Preto, 07 de junho de 2021 

Prezado, 
NOME INSCRIÇÃO 

MUNICIPAL 
NOTIFICAÇÃO 
FISCAL 

REGINALDO PEREIRA LOPES 148.059/0 163/2021 
Considerando que a Lei Municipal n.º 9.678/2006 prevê 
em seu art. 37, §3º, II, “e”, que a Permissão de Uso será 
cassada caso o permissionário abandone o ponto ou 
desista da atividade; 
Considerando que o abandono ou desistência configura-
se com o fechamento do ponto, a inatividade do local ou 
o encerramento irregular da atividade, por prazo que 
exceda a 30 (trinta) dias seguidos, ou a 60 (sessenta) 
dias interpolados no período de um ano, sem a prévia 
comunicação da Secretaria gestora, sobre fato que 
impeça, temporária ou permanentemente, que o 
permissionário continue no exercício da atividade; 
Considerando que fora verificada a ausência de 
atividade de forma a configurar a inatividade.  

Fica V.S.ª devidamente NOTIFICADO: 
1 - Da abertura de processo administrativo de CASSAÇÃO do Termo de 
Permissão de Uso em vigência, nos termos do art. 40, §3º, II, “e”, do 
Decreto Municipal n.º 13.863/2008, com redação dada pelo Decreto n.º 
18.374/2020; 
2 - Da necessidade de RETIRADA do local dos equipamentos 
utilizados, no prazo de 10 (dez) dias; 
3 - Fica facultado a V.S.ª o exercício do contraditório e da ampla defesa, 
por meio da apresentação de defesa por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da presente notificação. 
4 - Haverá o cancelamento de ofício da Inscrição Municipal e da 
Permissão de Uso após o prazo para recurso, ou do seu indeferimento. 
 

Pedro Oliva Filho 
Inspetor Fiscal de Posturas 

 

 

IFP/SEMDEC 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20216/2021

Fica notifi cado(a): EVAN EVANGELISTA BAR E RESTAU-
RANTE ME, Endereço: R. PAULO SETUBAL Nº: 393 Compl.: 
Bairro: SANTA CRUZ - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15014160 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3473500 PFJ: 1493813 CPF/CNPJ/RG: 28524860/0001-43. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NO-
TIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabe-
lecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacio-
nado: É expressamente proibido as desordens, algazarras, 
barulho ou perturbação do sossego público, tendo em vista 
que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis 
pela ordem dos mesmos, Artigo 42, parágrafo único LC nº 
17/92 (alterada LC 42/94) e NBR 10151 da ABNT, prazo de 
0(dias), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80), É expressamente 
proibido perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, 
evitáveis, providenciar isolamento acústico do empreendi-
mento, Artigo 43 da Lei Complementar nº 17/92, prazo de 
30 (dias), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80). OBSERVAÇÃO: 
Trata-se de denúncia ref. perturbação de sossego, necessá-
rio o contribuinte responsável apresentar Laudo de Avaliação 
de Ruídos com A.R.T do responsável técnico (profi ssional 
habilitado) no prazo de 30 (trinta) dias. O não cumprimento 
da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR BR 39152843 3 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51607

Fica autuado(a): FELIPE SAMUEL DA SILVA 43825188817, 
Endereço: AV. ERNANI PIRES DOMINGUES - DR Nº: 2520 
Compl.: Bairro: ELDORADO (4ª PARTE) Cidade: SAO 
JOSE DO RIO PRETO CEP: 15043180 Inscrição Muni-
cipal / Cadastro: 3493170 PFJ: 1530678 CPF/CNPJ/RG: 
28798730/0001-07. O infrator acima qualifi cado deixou de 
atender a Notifi cação nº 20008 de 13/01/2021 referente o(a) 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos, infringindo o(a) Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, 
inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002 
sujeito a multa abaixo imposta. IRREGULARIDADE: CAPI-
TULAÇÃO: TABELA C DO ANEXO I DA LM Nº 6499/1996, 
ALTERADA PELO ART. 158 DA LC 650/2021; BASE DE 
CÁLCULO: 126 UFM 1º REINCIDÊNCIA (UFM x 2); MULTA 
R$ 15.865,92 (quinze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais 
e noventa e dois centavos). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTE DE RESIDUOS GERA-
DOS NAS ATIVIDADES - ULTIMA COLETA DA EMPRESA 
CONTRATADA. O pagamento da multa imposta não isenta 
o infrator de regularizar o acima mencionado, sob pena de 
aplicação de multa de reincidência, não o fazendo, adotamos 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis. INTIMA-
ÇÃO E BENEFÍCIO DA MULTA: Fica o autuado intimado a 
recolher o débito no montante acima discriminado, no prazo 
abaixo, ou optar pelo oferecimento de Impugnação, confor-
me os termos dos artigos 19 e 24 da Lei Complementar nº 
588/2019: a) O prazo para pagamento ou para impugnação 
deste Auto de Infração e Imposição de Multa é de 30 (trinta) 
dias, contados da CIÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 
da Lei Complementar 588/2019. b) Serão concedidos des-
contos (conforme artigo 24 da Lei Complementar 588/2019): 
I - de 50% (cinquenta por cento), dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, contados da notifi cação da lavratura do Auto de 
Infração e desde que não haja Impugnação; II - de 35% (trin-

ta e cinco por cento), se apresentada a Impugnação e até o 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão pro-
ferida pela Unidade de Julgamento ou da ciência da decisão 
proferida em Reexame Necessário, se não interposto Re-
curso Voluntário; III - de 20% (vinte por cento), se interposto 
Recurso Voluntário, ainda que concomitantemente ao Ree-
xame Necessário, e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da ciência da decisão proferida pelo Secretário Municipal da 
Fazenda em Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamen-
to do débito, o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo 
para retirar a guia de recolhimento ou imprimir o referido 
boleto através do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/em-
pro_cidadao/sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não 
havendo apresentação de defesa ou a quitação do débito 
decorrente deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em 
dívida ativa, com posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETE-
RO, uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro do 
AR BR 39153016 2 BR, acusando “desconhecido”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20161/2021

Fica notifi cado(a): JOAO VICTOR CAETANO 44882685876, 
Endereço: AV. MIRASSOLÂNDIA Nº: 1273 Compl.: Bairro: 
ELDORADO (2ª PARTE) Cidade: SAO JOSE DO RIO PRE-
TO CEP: 15043165 Inscrição Municipal / Cadastro: 3772040 
PFJ: 1689438 CPF/CNPJ/RG: 39920978/0001-07. De 
acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI 
e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFI-
CAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun 
n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), 
Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE DES-
TINAÇÃO DE RESÍDUOS (ÓLEO USADO E RESÍDUOS 
DA CAIXA DE GORDURAS), NO PRAZO DE 05 DIAS NA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MUL-
TA DE R$ 7.589,81 enviar via email: “smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br.”. O não cumprimento da presente Notifi ca-
ção no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS 
MARINO, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR BR 39150910 8 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20272/2021

Fica notifi cado(a): LA VACCA COMERCIO DE CARNES 
LTDA, Endereço: R. PERNAMBUCO Nº: 2860 Compl.: 
Bairro: REDENTORA - VILA Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15015770 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3777030 PFJ: 1694935 CPF/CNPJ/RG: 40415818/0001-
90. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º 
inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), 
NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: Armazenar e depositar adequadamente os 
resíduos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II 
da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo 
de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). OBSER-
VAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTES/CONTRATO DE 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 05 DIAS NA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA 
DE R$ 7.920,00 enviar via e-mail: “smaurb.fi scalizacao@
riopreto.sp.gov.br”. O não cumprimento da presente Notifi ca-
ção no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) 
às penalidades impostas pela legislação vigente, assinada 
pelo(a) Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS 
MARINO, uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do 
objeto do AR BR 39152911 6 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20268/2021

Fica notifi cado(a): LAGO MAGGIORE COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA, Endereço: AV. BENEDITO SUFREDINI 
- ESTRADA BOIADEIRA Nº: 400 Compl.: QUADRAB LOTE 
09 Bairro: MARAMBAIA - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15057490 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3772730 PFJ: 1692574 CPF/CNPJ/RG: 40182831/0001-46. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NO-
TIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabe-
lecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacio-
nado: Armazenar e depositar adequadamente os resíduos 
gerados no empreendimento. Informar a destinação fi nal 
desses resíduos 1º REINCIDÊNCIA, Art 2.º, §3º, inc XVI, 
art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 
R$7.930,26). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPRO-
VANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS 
NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AM-
BIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00 enviar via 
e-mail: “smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br”. O não cum-
primento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) 
notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Postu-
ras NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 39152945 6 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20257/2021

Fica notifi cado(a): MARCOS FRANCISCO STORTI 
02585248801, Endereço: R. SÔNIA MARIA SALES BISPO 
Nº: 630 Compl.: Bairro: DUAS VENDAS - RECANTO Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15046437 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3663400 PFJ: 1638674 CPF/CNPJ/
RG: 34706238/0001-59. De acordo com a Lei Orgânica do 

Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, 
inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol 
Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 
UFIR (x1 R$7.930,26). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR 
COMPROVANTE DESCARTE RESIDUOS GERADOS NAS 
ATIVIDADES DA EMPRESA, enviar para o e-mail: “smaurb.
fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br”. O não cumprimento da pre-
sente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) 
fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legislação vi-
gente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas ADRIANA 
ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva foi devol-
vida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sob o 
nº de registro do objeto do AR BR 39152896 3 BR, acusando 
“não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
OFÍCIO 0160/2021

Conforme requerimento denominado “LICENÇA PARA PU-
BLICIDADE REF. I.M. Nº 1181490.”, Protocolo: 2017164893, 
aberto por MEGA SUSHI RESTAURANTE LTDA ME, locali-
zado(a) na AV ALBERTO ANDALÓ, 3083 – CENTRO - CEP: 
15015-000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, emitiu-se o 
Ofício 0160 IFP/SMAURB, em 12 de maio de 2021, assi-
nado pelo Inspetor Fiscal de Posturas Edson Francisco da 
Silva Junior. Em atenção ao protocolo acima referenciado, 
anunciamos o seu indeferimento, pois segundo informação 
fi scal, o totem se encontra no passeio público, conforme 
cognição dos protocolos: 2017190550, 2017409464, de 
modo que a empresa deverá promover a retirada do referi-
do totem e após, providenciar o licenciamento das demais 
publicidades do estabelecimento, com a devida solicitação 
formal e acostamento dos documentos necessários, confor-
me Lei Complementar 650/2021, Art. 92 a 101. Diante do 
exposto, as orientações e modelos documentais iniciais (Ex: 
Requerimento) a respeito respectiva Licença de Publicidade 
do estabelecimento, poderão ser encontradas no sítio eletrô-
nico desta Prefeitura Municipal. Publica-se o referido Ofício, 
uma vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos de acordo com registro 
do AR RQ 47284523 2 BR, acusando “recusado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20226/2021

Fica notifi cado(a): MOREIRA CUNHA BAR E RESTAURAN-
TE LTDA, Endereço: R. SALDANHA MARINHO Nº: 4152 
Compl.: Bairro: AURORA - VILA Cidade: SAO JOSE DO 
RIO PRETO CEP: 15014300 Inscrição Municipal / Cadastro: 
3604570 PFJ: 1606496 CPF/CNPJ/RG: 33537780/0001-62. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso 
XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NO-
TIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabe-
lecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacio-
nado: É expressamente proibido as desordens, algazarras, 
barulho ou perturbação do sossego público, tendo em vista 
que os proprietários dos estabelecimentos são responsáveis 
pela ordem dos mesmos, Artigo 42, parágrafo único LC nº 
17/92 (alterada LC 42/94) e NBR 10151 da ABNT, prazo de 
0(dias), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80); É expressamente 
proibido perturbar o sossego com ruídos e sons excessivos, 
evitáveis, Artigo 43, inciso II da L.C. n.º 17/1992, prazo de 0 
(dias), Multa de 5 UFM (x1 R$314,80). OBSERVAÇÃO: FIS-
CALIZAÇÃO PROVOCADA POR DENÚNCIA REFERENTE 
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. O não cumprimento da 
presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR BR 39152842 0 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20228/2021

Fica notifi cado(a): PONTO DO CELULAR RIO PRETO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Endereço: R. ADIRSO 
ALVES FERREIRA Nº: 431 Compl.: LOJA 02 Bairro: SOLO 
SAGRADO I - BAIRRO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15044280 Inscrição Municipal / Cadastro: 3771090 
PFJ: 1691365 CPF/CNPJ/RG: 37525604/0001-61. De acor-
do com a Lei Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e 
por infração da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICA-
MOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo estabelecido 
a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo relacionado: 
Armazenar e depositar adequadamente os resíduos gera-
dos no empreendimento. Informar a destinação fi nal desses 
resíduos, Art 2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei 
Mun n.º 6499/96 e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 
5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26). OBSER-
VAÇÃO: APRESENTAR COMPROVANTE DESCARTE DOS 
RESIDUOS GERADOS NA EMPRESA (PEÇAS/ FIOS/ 
BATERIAS E QUAISQUER OUTROS) enviar para o e-mail: 
“smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br”. O não cum-
primento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, 
o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas 
pela legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de 
Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que 
a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 
39152847 8 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Advertência nº 613/2021

Fica advertido(a): RAIMUNDO APARECIDO DE LIMA 
EIRELI ME, localizado(a) no Endereço: R. JOÃO JOSÉ 
LUCANIA FERNANDES Nº: 301 Compl.: 301-A Bairro: SÃO 
DEOCLECIANO - CONJ. HAB. Cidade: SAO JOSE DO RIO 
PRETO CEP: 15057-200, Inscrição Municipal / Cadastro: 
3684550 PFJ: 1646957 CPF/CNPJ/RG: 23660854/0002-80, 
datada em 03/05/2021, IRREGULARIDADES: A empresa 
em epígrafe não cumpriu a Notifi cação nº 18530, deixando 
de realizar as adequações ambientais necessárias à prática 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
08 de junho de 2021

das suas atividades econômicas, razão pela qual lavra-se a 
presente ADVERTÊNCIA, nos seguintes termos a cumprir: 
MOTIVO: Armazenar e depositar adequadamente os resí-
duos gerados no empreendimento. Informar a destinação 
fi nal desses resíduos. CAPITULAÇÃO: Art 2.º, §3º, inc XVI, 
art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Conama 
n.º 313/2002; BASE DE CÁLCULO: 126 UFM; VALOR: R$ 
7.932,96; OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPROVAN-
TES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS (ÓLEO 
USADO) NO PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00 
enviar via e-mail “smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br”. 
Do exposto, fi ca a empresa ADVERTIDA a realizar no prazo 
de 10 dia(s) a partir do recebimento desta, a(s) exigência(s) 
supra(s). Extinto o prazo, sem que seja atendida à presen-
te, estará sujeita as penalidades cabíveis, podem ocorrer 
a Cassação do Alvará de Funcionamento e Lacração do 
estabelecimento. Assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva foi 
devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 
sob o nº de registro do objeto do AR: BR 39150998 1 BR, 
acusando “mudou-se”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20285/2021

Fica notifi cado(a): ROGERIO SOARES MARQUES, Endere-
ço: R. LABIB ABDALA SAAD Nº: 130 Compl.: Bairro: CIDA-
DANIA - PQ. DA Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 
15047204 Inscrição Municipal / Cadastro: PFJ: 1693647 
CPF/CNPJ/RG: 37417182/0001-00. De acordo com a Lei 
Orgânica do Município, artigo 8º inciso XVI e por infração 
da(s) Lei(s) abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa 
Senhoria a regularizar no prazo estabelecido a partir da ciên-
cia desta Notifi cação, o abaixo relacionado: Adequar empre-
endimento para que os resíduos sólidos, líquidos ou qual-
quer estado de matéria provenientes atividades industriais, 
comerciais, residenciais, não venha poluir o solo e os cursos 
d'agua, Artigo 1.º da Lei Municipal n.º2268/1978, prazo de 
15dia(s), Multa de 50 UFM (x1 R$3.148,00); Armazenar e 
depositar adequadamente os resíduos gerados no empre-
endimento. Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 
2.º, §3º, inc XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 
e Resol Conama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 
2002,59 UFIR (x1 R$7.930,26); Cobrir o local de armazena-
mento dos materiais recicláveis, Artigo 2º, Parágrafo Único 
da Lei Municipal nº 9723/2006, prazo de 30dia(s), Multa de 
0 REAL (x1 R$0,00); Derramar óleo, gordura, graxa, tinta, 
combustíveis, líquidos de tinturaria, nata de cal, cimento 
e similares nos passeios e no leito das vias e logradouros 
públicos, Art. 2º, inciso III da LC 504/2016, prazo de 0dia(s), 
Multa de 10 UFM (x1 R$629,60); Providenciar execução 
caixa separadora de sólido, óleo e graxa, interligadas a rede 
pública de esgoto. As caixas deverão ser compatíveis com o 
volume e características do efl uente líquido gerado, Artigos 
3º, 8º e 15º da LM nº 8247/2000, prazo de 30dia(s), Multa 
de 1001 UFIR (x1 R$3.963,96); Providenciar recipientes 
adequados para receber e armazenar óleos e lubrifi cantes 
usados, que deverão ser destinados corretamente as indús-
trias refi nadoras, Artigo 8º, §1º, Lei Municipal nº 8247/2000, 
prazo de 0 (dias), Multa de 1001 UFIR (x1 R$3.963,96). 
OBSERVAÇÃO: APRESENTAR CONTRATO OU COMPRO-
VANTES DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO PRAZO DE 
05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DEMAIS 
ITENS ACIMA ELENCADOS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 
7.920,00, enviar via e-mail “smaurb.fi scalizacao@riopreto.
sp.gov.br”. O não cumprimento da presente Notifi cação no 
prazo estabelecido, o(a) notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às pe-
nalidades impostas pela legislação vigente, assinada pelo(a) 
Agente Fiscal de Posturas NORIEDSON MATEUS MARINO, 
uma vez que a missiva foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sob o nº de registro do objeto do 
AR BR 39152947 3 BR, acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Auto de Infração e Imposição de Multa n° 51619

Fica autuado(a): SUELLEN MARIA PEREIRA DE SOUZA, 
Endereço: AV. NOSSA SENHORA DA PAZ Nº: 355 Compl.: 
FDS MANOEL R VIDAL Bairro: ALTO ALEGRE - JD. Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15055500 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3680290 PFJ: 1644657 CPF/CNPJ/
RG: 34637007/0001-30. O infrator acima qualifi cado deixou 
de atender a Notifi cação nº 18640 de 13/03/2020 referente 
o(a) Adequar empreendimento para que os resíduos sólidos, 
líquidos ou qualquer estado de matéria provenientes ativi-
dades industriais, comerciais, residenciais, não venha poluir 
o solo e os cursos d'agua, infringindo o(a) Artigo 1.º da Lei 
Municipal n.º2268/1978 sujeito a multa abaixo imposta. IR-
REGULARIDADE: CAPITULAÇÃO: ART. 9.º DA LM 2268/78 
ALTERADA PELA LM N.º 10526/2009; BASE DE CÁLCULO: 
50 UFM MULTA R$ 3.148,00 (três mil e cento e quarenta e 
oito reais). OBSERVAÇÃO AUTUAÇÃO: NÃO PROVIDEN-
CIOU ADEQUAÇÕES NECESSARIAS NO LOCAL. O paga-
mento da multa imposta não isenta o infrator de regularizar 
o acima mencionado, sob pena de aplicação de multa de 
reincidência, não o fazendo, adotamos as medidas admi-
nistrativas e judiciais cabíveis. INTIMAÇÃO E BENEFÍCIO 
DA MULTA: Fica o autuado intimado a recolher o débito no 
montante acima discriminado, no prazo abaixo, ou optar pelo 
oferecimento de Impugnação, conforme os termos dos arti-
gos 19 e 24 da Lei Complementar nº 588/2019: a) O prazo 
para pagamento ou para impugnação deste Auto de Infração 
e Imposição de Multa é de 30 (trinta) dias, contados da CI-
ÊNCIA deste, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar 
588/2019. b) Serão concedidos descontos (conforme artigo 
24 da Lei Complementar 588/2019): I - de 50% (cinquenta 
por cento), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
notifi cação da lavratura do Auto de Infração e desde que não 
haja Impugnação; II - de 35% (trinta e cinco por cento), se 
apresentada a Impugnação e até o prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da ciência da decisão proferida pela Unidade de 
Julgamento ou da ciência da decisão proferida em Reexame 
Necessário, se não interposto Recurso Voluntário; III - de 
20% (vinte por cento), se interposto Recurso Voluntário, 
ainda que concomitantemente ao Reexame Necessário, 
e até o prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 
decisão proferida pelo Secretário Municipal da Fazenda em 
Recurso Voluntário. c) Para efetuar o pagamento do débito, 
o interessado deverá dirigir-se ao Poupatempo para retirar 
a guia de recolhimento ou imprimir o referido boleto através 
do link: https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/

sjriopreto/semfaz/empro_dam.php. d) Em não havendo 
apresentação de defesa ou a quitação do débito decorrente 
deste Auto de Infração, o mesmo será inscrito em dívida 
ativa, com posterior execução fi scal. Assinado pelo(a) Agente 
Fiscal de Posturas ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma 
vez que a missiva nos foi devolvida pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos de acordo com registro do AR BR 
39153101 8 BR, acusando “número inexistente”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20269/2021

Fica notifi cado(a): VR CHICKEN FOOD LTDA, Endereço: 
AV. BENEDITO SUFREDINI - ESTRADA BOIADEIRA Nº: 
861 Compl.: SALA 02 Bairro: FLORA - RES. VILA Cida-
de: SAO JOSE DO RIO PRETO CEP: 15057445 Inscrição 
Municipal / Cadastro: 3773670 PFJ: 1693196 CPF/CNPJ/
RG: 40173284/0001-32. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, artigo 8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) 
abaixo mencionada(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a 
regularizar no prazo estabelecido a partir da ciência desta 
Notifi cação, o abaixo relacionado: Armazenar e depositar 
adequadamente os resíduos gerados no empreendimento. 
Informar a destinação fi nal desses resíduos, Art 2.º, §3º, inc 
XVI, art. 3.º e 4.º, inc II da Lei Mun n.º 6499/96 e Resol Co-
nama n.º 313/2002, prazo de 5dia(s), Multa de 2002,59 UFIR 
(x1 R$7.930,26). OBSERVAÇÃO: APRESENTAR COMPRO-
VANTES/CONTRATO DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NO 
PRAZO DE 05 DIAS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-
TE, SOB PENA DE MULTA DE R$ 7.920,00 enviar via e-mail 
“smaurb.fi scalizacao@riopreto.sp.gov.br”. O não cumpri-
mento da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) 
notifi cado(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela 
legislação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Postu-
ras NORIEDSON MATEUS MARINO, uma vez que a missiva 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 39152952 7 BR, 
acusando “não procurado”.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo
Notifi cação nº 20335/2021

Fica notifi cado(a): ZWINGLIO FERREIRA JÚNIOR, Ende-
reço: AV. ARTHUR NONATO Nº: Compl.: QUIN B-10 Bairro: 
NOVO MUNDO - JD. Cidade: SAO JOSE DO RIO PRETO 
CEP: 15080010 Inscrição Municipal / Cadastro: 404393007 
PFJ: 4549 CPF/CNPJ/RG: 662342988-34 / 47037118-
(SSP). De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 
8º inciso XVI e por infração da(s) Lei(s) abaixo menciona-
da(s), NOTIFICAMOS Vossa Senhoria a regularizar no prazo 
estabelecido a partir da ciência desta Notifi cação, o abaixo 
relacionado: Proibido fazer queimadas de qualquer natureza, 
na área urbana do município. 1º REINCIDÊNCIA, Art. 90 da 
LC nº 650/2021, prazo de 10dia(s), Multa de 20 UFM (x2 
R$2.518,40). OBSERVAÇÃO: QUEIMADA EM TERRENO 
AV ARTHUR NONATO EM 20/04/2021. O não cumprimento 
da presente Notifi cação no prazo estabelecido, o(a) notifi ca-
do(a) fi cará sujeito(a) às penalidades impostas pela legis-
lação vigente, assinada pelo(a) Agente Fiscal de Posturas 
ADRIANA ANTUNES CARRETERO, uma vez que a missiva 
foi devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos, sob o nº de registro do objeto do AR BR 39153005 7 BR, 
acusando “mudou-se”. 

 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 
PRÊMIO NELSON SEIXAS 2021 
EDITAL 01/2021 – SMC – INCENTIVO À PESQUISA EM ARTE E 
CULTURA 
LISTA DE INSCRITOS 
A Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto divulga ao 
público interessado, a Lista de Inscritos no Edital 01/2021-SMC – 
Incentivo à Pesquisa em Arte e Cultura, com observância à Lei 9.440 de 
09 de maio de 2005 - Programa Municipal Nelson Seixas de Fomento à 
Produção Cultural, , sabendo-se a seguir: 
 

Nome / Razão 
Social 

PF / 
PJ 

CPF / CNPJ Projeto 

Abner Felipe Rafael PF 45856147880 Trabalho ou hobby? 

Abner Tofanelli 

PF 

05198008184 

A importância da 
musicalização gratuita na 
juventude:  Projeto Guri e 

Camerata Jovem Beethoven - 
estudo de caso 

Adas Oliveira da 
Silva 

PF 
36874198866 

Diário de desenvolvimento: da 
arte ao jogo 

Adilson Sergio 
Bouhid 

PF 
13339608830 Reviva Renato Russo 

Adrean Vieira 
Rodrigues 

PF 

45901426860 

Análise prático - interpretativa 
do "quarteto no. 1" de Heitor 

Villa-Lobos 
Adriana Cristina 
Sanches Caratori 

PF 
14746966869 Rio Preto criativo 

Adriano Augusto 
Ferreira 

PF 
17182764865 A narrativa da luz 

Adriano César 
Martins 

PF 

28108461898 

Um olhar fotográfico para o 
patrimônio turístico de São 

José do Rio Preto 

Adriano de Oliveira 
Olgado  

PF 

33478083800 

Um paradoxo entre o existir e 
o resistir: memórias caipiras de 

Renato Teixeira 
Adriano Gabriel Dos 
Reis ME 

PJ 20.990.371/0
001-75 Compositores RIopretenses 

Ailton Rodrigo 
Pereira 

PF 
21583232800 Eu conto - cenas urbanas 

Aislan de Moraes  

PF 

45622065860 

Impacto da pandemia no 
condicionamento físico do 

bailarino 
Akila Moreira 
Produções 

PJ 18.937.625/0
001-40 Fora desídia! 

Akila Viviane Relke 
Kneube Moreira 

PF 
00424677997 

A festa encantada ... Para 
todas as crianças 

Alan Michel Pereira 
de Souza  

PF 
37248126802 

A musica clássica no interior  
paulista 

Alana Cristina 
Ornellas  

PJ 40.630.395/0
001-20 

Estereótipos nas danças de 
salão 

Alberto Pires 
Alvarez Patti 
Sabella 

PF 

22340699800 
O timbre dos sintetizadores 

analógicos 

Alecrim Cultural 
PJ 28.014.403.0

001/09 
Trilhas e rumos da cultura 

caipira riopretense 
Alessandre de 
Jesus Santos 

PF 
12162626837 

Manual de iluminação cênica e 
para streaming 

Alessandro Feitosa 
de Souza Filho 

PF 
39183643800 

Divino e Donizete - os violeiros 
do Brasil 

Alessandro Ferreira 
Martins 

PF 091306218-
95 Ele resiste 

Alex Duarte 

PF 

03751124489 

Criação e aplicação de 
vivências práticas de 

musicalização no âmbito 
escolar: pesquisas com a 

escuta e análise ativa 
Alexandra 
Aparecida da Costa 

PF 
27367366807 

Consciência corporal para 
bailarinos 

Alexandre de 
Almeida Manchini 
Junior 

PF 

34876366896 

Estrangeirismo, profanação e 
memória: as investigações 

expressivas do Núcleo 
Arcênico de Criações 

Alexandre Henrique 
Borges Gabriel 

PF 
35145410867 

O baixo elétrico e suas 
características 

Alexandre PF 28869399869 Encadernação e restauração 

Rodrigues Cardoso artesanal 

Alexandre Vinícius 
Estevanato 

PJ 
29.686.282/0
001-04 

Festival de curtas-metragens 
em São José do Rio Preto: um 

sonho viável? 
Alexandre Wolf 
Sanches 

PF 
33161807880 Miqrocontos 

Alexia da Costa 
Teixeira de Lima 

PF 
45314087804 

Corpo em movimento: como 
articular? 

Allan Alves Arrosti PF 22631148827 Por trás da composição 
Altitude Comércio e 
Recreação 
Esportiva Ltda /Cia 
Dos Pés  

PJ 

04.340.806/0
001-80 Atuação cenográfica 

Amanda Thaís dos 
Santos Cândido 

PF 

39991374876 

Bonecas artesanais : um 
estudo de caso dos impactos 

positivos na utilização de 
bonecas com propósito como 

ferramenta pedagógica na 
afirmação de diversidades 

Amaury José 
Semedo Neto 

PF 
32074441875 

Capoeira da hora: educação e 
inclusão 

Amine Maria 
Boccardo  

PJ 42.091.159/0
001-09 

Novas leituras para novos 
leitores 

Ana Paula de 
Freitas Ribeiro  

PJ 

37.980.973/0
001-44 

Da produção audiovisual à 
medicina - a importância da 
cultura sino-brasileira, nipo-

brasileira e coreano-brasileira  
para o interior paulista. 

Ana Paula Ribeiro 
Egide 

PF 

28371948832 

Um olhar atento para a Casa 
do Hip-Hop de São José do 

Rio Preto e suas contribuições 
culturais a cidade 

Ananda Volpi 
Borghi  

PJ 

Não 
preenchido 

Conhecendo as funções dos 
músculos e técnicas para 
desenvolvimento e melhor 

desempenho no canto 
Anderson PF 32876153866 Entre cores 
Anderson Ayusso PF 28906493851 A máquina 
Anderson Niels 
Belisário da Silva  

PJ 12.950.141/0
001-54 

O entendimento aprimorado da 
manipulação! 

Anderson Rizzutti 
Prestes 

PF 

14494270814 

Lugares, pessoas, arte e 
resistência: movimento punk 
de São José do Rio Preto na 
última década (2012 – 2021) 

André Luiz Firmino 
dos Santos 

PF 
30906421829 Artesanato sustentável 

Andre Luiz Madi 
Laurino 

PF 

29212518842 

Musicando – a influência da 
música no comportamento 

humano 
Andre Luiz 
Mansano 

PF 
30925972819 Mágico Mansano 

Andre Reinaldo 
Guines  

PJ 
12.797.062/0
001-55 

A música autoral e seu 
impacto na economia criativa 

local 

Andrea Capelli 
PF 

17461750879 
Grupo Terra: 25 anos de 

história e movimento 

Andrea Porzio 
Vernino 

PF 

23106215879 

Células verbo-rítmicas - em 
busca de uma nova técnica 
para o ensino do ritmo na 
educação musical infantil 

Andreia Patricia 
Dias Ferrari de 
Oliveira 

PF 

21893518809 
Introdução à Musicografia 

Braille Pelo Violão 
Andressa Maria 
Talharo D'agostino 

PF 
32554528802 A mulher das baquetas 

Andreza Helena 
Feltrim 

PF 
22152425820 

O bordado da pré-história às 
passarelas 

Angela Maria Faria  
de Araújo  

PF 
12153224888 Arte do ioiô 

Angelica Medeiros 
Cunha 

PF 
26856299800 

Sexo, drogas e Covid - do 
vírus ao vício 

Angélica Zignani PF 22343926832 Arte sem palanque 
Anna Claudia 
Magalhães 

PJ 30.758.447/0
001-95 A mulher escura 

Annalucia Garcia 
Pereira dos Santos  

PF 
05532007802 Diga não ao preconceito 

Antonio Manha 
Perez 

PF 

36465976820 

Produção de cenografia, 
qualidade visual, material e 

ambiental 
Antonio Miguel de PF 18918340885 A influência da música na vida 
Lima Neto do músico que se dedica à arte 

musical 
Áquila Borges 
Camilo 

PF 
22628578816 Nina, a cachorrinha perdida 

Ariane Eduarda 
Carreira Arado  

PF 

44576371819 

Simbologia e adaptação — 
multiplicidades das artes 

plásticas e das produções 
multimídia na Cultura Pop 

Ariel Sanches 
Caratori 

PJ Não 
preenchido 

Produção cultural, uma cartilha 
prática 

Armando Gonçalves 
de Carvalho 

PF 
34334002889 

Reflexos da sociedade dentro 
das danças de salão 

Arthur Rodrigues 
Angelotte dos 
Santos 

PF 

42107336873 
Compor músicas: vem de 
dentro ou vem de fora? 

Associação Cultural 
e Beneficente 
Sonho Meu 

PJ 
27.860.945/0
001-30 

Acaçá -  alimento sagrado 
apreciado pelo povo 

Associação de 
Amigos da Arte e 
Mantenedores da 
Virtual Cia de 
Dança 

PJ 

09.163.459-
0001/80 

As plataformas digitais como 
forma de expressão artística 

Atividade de Ensino 
- Aula de Capoeira 

PJ 26.909.618/0
001-62 

Como surgiu a capoeira em 
São José do Rio Preto 

Bad´S Crew Dance 
Hip Hop Original 

PJ 23.080.483/0
001-87 

Cultura Hip Hop na educação 
infantil 

Bárbara de Oliveira 
Moura 

PF 
30927096838 

O autocuidado no trabalho de 
parto na perspectiva africana 

Bárbara Rodrigues 
Poeta Pedullo 

PF 
41310464820 Projeto Respira 

Beatriz dos Santos 
Alves Dias  

PJ 36.271.232/0
001-21 

Dança de salão na terceira 
idade 

Bras Antonio dos 
Santos Carvalho 

PF 

22710763826 

Projeto pesquisa tipos de 
microfones e técnicas de 
microfonação para teatro 

Bruce Lima PF 19578902824 Guitarra elétrica 

Bruna Alves 
Andrade 

PF 

40023363878 

Os benefícios do ballet 
clássico para saúde física e 

mental dos adultos 
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Bruna Flávia 
Rodrigues Venancio  

PJ 

31.037.168/0
001-03 

O degradê da voz: construção 
da interpretação vocal a partir 

de conceitos das artes 
plásticas 

Bruna Luane 
Dadalte Sereni 

PF 
43287541811 Nova fase da lua 

Bruno Aydar de 
Brito  

PF 

21755139802 

Técnica de canto Belting e a 
pausa nas apresentações na 

pandemia 

Bruno Gustavo de 
Macedo  

PF 

39831863860 

Arte, cultura e hip hop – a 
influência do breaking (danças 
urbanas) na constituição dos 

artistas urbanos da zona norte 
em São José do Rio Preto 

Bruno Lopes de 
Paulo 

PF 
47139483817 Samba nagô - Bruno Lopes 

Bruno Nogueira 
Guedes 

PF 
44135409806 Aleivosia 

Caio Vinicius 
Malheiros 
Gonçalves 

PF 

44103116897 História do rádio 
Caio Vinicius 
Roberto 

PF 228 412 
58831 Tribo podcast 

Caio Vinicius 
Roberto 

PF 228 412 
58831 Teia Cultural 

Cairo Francisco 
Seidl Neres 
Rodrigues  

PF 

42210922895 
Agricultura urbana e 

jardinagem sustentável 
Camila Côrtes 
Sanches  

PJ 41.182.286/0
001-50 

A potencia da fotografia de 
registro como performance 

Camila da Costa 
Signorini  

PJ 
32.955.912/0
001-03 

Contos de medo e de 
quebranto: a palavra como 

portal para  o encantamento 

Camila Da Costa 
Signorini  

PJ 
32.955.912/0
001-03 

Contos de medo e de 
quebranto: a palavra como 

portal para  o encantamento 

Camila de Jesus 
Bortoleto de Castro 

PF 

29772449803 

A importância da dança na 
transformação física e social 

da criança 
Camila Gallo PJ Não Play along do cancioneiro 
Schneck  preenchido infantil 

Camila Maria 
Saraiva 

PF 

43842786832 

Dança de salão em Rio Preto: 
motivos dos indivíduos que 

procuram esta atividade 
Carlos Alberto 
Sampaio Caetano 

PF 
33718235803 Sentimos na pele 

Carlos Augusto da 
Silva 

PF 
36304187831 Os cinco elementos 

Carlos Eduardo 
Alves 

PF 
28729038871 Exploratória 

Carlos Eduardo 
Frasato 

PF 
27296464852 

Personagens de Rio Preto: dos 
artistas aos anônimos 

Carlos Henrique 
Lourenço Correa 

PF 
42337815803 @Essencia_femininaaa 

Carlos Manoel Pinto 
Alecrim 

PJ 
Não 

preenchido 

O impacto das lives na classe 
dos músicos de São José do 

Rio Preto 
Carmen Andres 
Souza 

PF 
48547667865 

Dança e autoficção : um 
cruzamento entre linguagens 

Carolina Capelli  
PJ 40.726.484/0

001-75 
Antropologia visual: a relação 

do olhar com a pesquisa 
Carolina de Oliveira 
Machado de 
Campos  

PJ 
36.746.749/0
001-20 

Contação de histórias – novos 
tempos 

Carolina Rodrigues 
Manzato 

PF 

22173778846 

O direito à literatura: do texto 
de Antonio Candido (1970) ao 

programa Conta pra Mim 
(2020) 

Caroline Izak 
Cuzziol 

PF 
42281337898 Rock´n Blues Delas 

Casa de Criar, 
Escritório de Arte  

PJ 
14.374.010/0
001-00 

Um relato de curadoria em 5 
anos e 28 exposições na casa 

de criar, escritório de arte 
Cássia Cristina 
Heleno da Silva  

PJ 23.573.605/0
001-77 Documento e memória 

Cassio Henrique 
Ferreira  

PJ 21.674.598/0
001-74 Vibrações 

Charlys Mila 
Teixeira Vieira 

PF 
43634480831 Homem, trabalho e cena 

Christina Martins PF 45201713858 Diáspora em mutação -  uma 
transanálise dramática 

Cibele Sampaio  PF 13341802886 Linhas ocultas 

Cintia Sumitani  
PJ 34.846.222/0

001-41 
Leitura para bebês - da 
gestação aos 2 anos 

Clara Tremura 
Ennes 

PF 
32029948837 Artes cênicas a favor da saúde 

Clarice Papani 
Gonçalves 

PF 
06228789805 Círculo de alegria 

Claudio dos Santos 
Gorayeb 

PF 
04898444806 Música brasileira 

Cleide Aparecida da 
Silva 

PF 
15938541883 

Confecção de cortinas e 
tapetes em crochê 

Cleide Aparecida da 
Silva 

PF 
15938541883 

Confecção de cortinas e 
tapetes em crochê artesanal 

Cleonice de Souza 
Neves 

PF 

69677441868 

Uma cidade para todos: 
acessibilidade em teatros de 

São José do Rio Preto 
Cleusa Prado 
Sousa  

PJ 34.056.187/0
001-67 Dona Ivone Lara 

Cristiane Aparecida 
da Silva Vieira 

PF 
27717212870 Reboco natural 

Cristina Silva 
Duarte Me 

PJ Não 
preenchido 

O nordeste e o patrimônio 
histórico e cultural brasileiro 

Daniel Bongiovani 
Ferreira 

PF 
47706832864 Autoconhecimento Lgbtqia+ 

Daniel Carlos Egide 
PF 

28377813807 
Illmatic/nas: original versus 

sampleado 
Daniel Neves da 
Silva 

PF 
31268369845 

São José de Botas e o pássaro 
azul 

Daniel Verlotta 
PF 

21801837805 
A linguagem percussiva da 

floresta 
Daniel Willian De 
Almeida Mariano 
dos Santos  

PJ 
Não 

preenchido Termos e condições de uso 

Daniela Aguas 
Mandrussato 
Esteves 

PJ 

Não 
preenchido 

Da palavra à imagem: 
investigando transcodificação 
de linguagem na narração de 

histórias em vídeo 
Daniele Souza 
Pereira  

PJ 38.268.239/0
001-10 Caminhos de cerâmica 

Danielle Sarti 
Marques 

PF 
38787651858 

Handpoke - transmutação da 
realidade 

Danila Scrocchio 
Romero Bassi 

PF 
21299032826 

As histórias infantis como um 
recurso terapêutico 

Danilo Sebastiano 
de Melo 

PJ 36.428.689/0
001-05 Nem tão zen assim! 

Danilo Vicente da 
Silva  

PF 

22639913875 

A evolução da música 
sertaneja: um estudo do 

sertanejo caipira ao estilo 
universitário 

Darlene Celi Borges 
Mendonça 

PF 

32285059876 

A renovação do olhar sobre si 
e sobre o mundo a partir da 

diversidade cultural 

Darte & Hernandes 
Produção Cultural 
Ltda Me 

PJ 

24.022.587/0
001-06 

O efeito ótico ―Fantasma de 
Pepper‖ como elemento 
dramatúrgico no Teatro 

Lambe-Lambe 
David Wilson da 
Silva Baltazar  

PJ 24.332.752/0
001-18 Filosofia africana na dança 

Deivid da Silva 
Porto 

PF 
26943598848 Alta gastronomia caipira 

Deivison Philip da 
Silveira Miranda 

PF 
46908348814 Diss(cor)pus 

Dejair Rodolfi 
PF 

09826047856 
A importância da percepção do 

ritmo 
Diego Neves 
Ribeiro da Cruz 

PF 
40055327800 Homoancestralidade 

Douglas Martins da 
Silva 

PF 
37086469831 

Os benefícios da Dança de 
Salão para 3ª Idade 

Douglas Silva 
Sendem  

PJ 

Não 
preenchido 

Blocos na rua: o processo de 
criação, evolução e 

crescimento dos blocos 
carnavalescos Rio-pretenses‖. 

Edilene Sousa do 
Nascimento 

PF 
01251654550 

A herança cultural negra do 
acarajé 

Edinelson 
Fernandes Benites 

PF 

36361383830 

A capoeira de São José do Rio 
Preto - uma pesquisa sobre a 

história 
Edmilson Gaspar de 
Melo 

PF 
01118948831 Um artista da/com fome? 

Edmimar Marcelo 
Alves 

PF 

13340049866 

Os 10 solos mais bonitos e 
importantes da música 

sertaneja 

Ednilson Mateus 
Fernandes de 
Carvalho  

PJ 

20.412.699/0
001-04 

Compreendendo as memórias 
da história das fanfarras em 
SJRP na pessoa do maestro 

José Lopes de Carvalho 

Edson Ferreira 
Ramos  

PF 

34486229685
0 

A composição artística de 
Edson Ramos – uma re 
(leitura) de suas obras 
inspiradas em Basquiat 

Edvaldo de Santana 
Braga 

PF 

81734859849 

A música de Edvaldo Santana 
em seus contornos caipiras: a 

música Meu TIo e o 
intercâmbio cultural com São 

José do Rio Preto 
Eirik Pomponio 
Renesto 

PF 
38440484801 

Cryptoart - os novos caminhos 
para comercialização de obras 

Elaine Lima 
Barbosa  

PJ 23.553.573/0
001-48 

A história da encadernação 
manual artística 

Elaine Noemia 
Coelho Nogueira 

PF 
59868619904 

O processo criativo no 
artesanato 

Elen Garisto Mattos  
PJ 17.416.145/0

001-70 
Características da dança em 

cada temperamento 
Eliara Coelho 
Magalhães Valadão 

PF 
27043650836 

Exposição fotográfica de 
direitos humanos 

Elis Bohrer PF 07884322650 Música dentro da polícia militar 

Elis Rodrigues 
Angelotte dos 
Santos 

PF 

33209109818 

Divas Riopretenses do 
microfone: arte, 

empoderamento e glamour em 
40 anos de história 

Elisangela da Silva 
Ribeiro Cruz  

PF 
31646560841 Canto livre 

Elissa Pomponio 
Renesto  

PJ 41.818.274/0
001-70 

Incertezas imaginárias, entre a 
influência e a memória 

Érica Porto Barreto 
PF 

30553664840 
Rondas, cantigas de roda e 

parlendas 

Esdras Nunes da 
Silva 

PF 

30748571884 

Uma nova perspectiva para 
música de compositores Rio-

pretenses 
Ester Neves 
Carvalho 

PF 
47485468839 Respira periferia 

Estevao Jose dos 
Santos Junior 

PF 
34979810870 Sem título 

Evandro Luis 
Moreira 

PF 
89032551949 Tempo de fitar 

Evandro Oliva Prod 
Art 

PJ 31.200.137/0
001-13 Contratenor: a voz agênera 

F.L.R. Oliveira 
Produções e 
Eventos Me 

PJ 
07.460.337/0
001-20  Antes de assoprar 

Fabiana dos Santos 
Pezzotti  

PJ 30.511.621/0
001-09 

O universo Drag em Rio Preto 
para além das Queen 

Fabiana Maria 
Abranches 

PF 
35778510829 Diálogos 

Fabiano Amigucci  
PJ 32.847.263/0

001-27 Grande-pequeno 

Fabiano dos Santos 
PF 

12150499860 
A vida ilustrada do educador 

Paulo Freire 

Fabien Faria 
Laporte 

PF 

32135581844 

Influência da música clássica 
no metal e as relações com o 

aprimoramento técnico do 
instrumentista 

Fabio Henrique 
Paganin 

PF 
30261972898 

Reflexões filosóficas sobre arte 
e cultura 

Fábio Nunes da 
Silva 

PF 
16998008805 Poemas 

Fabio Ricardo 
Brambati 

PF 
22092727850 Movimento negro vermelha 

Fabricio Braga 
Farinazzo 

PF 

21814517880 

Um olhar sob construções 
arquitetônicas permanentes 
em São José do Rio Preto 

Felipe Dias Ogawa PF 34519834864 Antes sol do que mal iluminado 
Felipe dos Santos 
Naves  

PJ 26.177.653/0
001-34 Segue o baile 

Fernanda Benetti 
Toscano  

PJ 22.290.221/0
001-84 Sertão no salto 

Fernanda D Imperio 
Lima 

PF 

02281514811 

Acesso à cultura para a 
juventude de São José do Rio 

Preto 

Fernanda Grisi 
Barban 

PJ Não 
preenchido 

Estrutura e elementos de um 
roteiro de ficção audiovisual 

Fernando Augusto 
de Souza  

PF 
40947546871 Na mira 

Fernando Augusto 
dos Santos Filho 

PF 
43457101892 A história da música sertaneja 

Fernando Cesar de 
Almeida Brito 

PJ 30.917.503/0
001-97 

As mulheres que mudaram a 
história do sertanejo raiz 

Fernando da Silva 
Ferreira 

PF 

17250127829 

Projeto - memórias e 
narrativas dos salões de dança 

em Rio Preto 
Fernando Ferreira PF 12611750183 A política cinematográfica 

Fernando Poiana 

PF 

32708099809 

A linguagem do jazz blues: um 
estudo de possíveis caminhos 

harmônicos e melódicos na 
improvisação sobre os temas 

―bag’s groove‖ e ―tenor 
madness‖ 

Flávio Henrique dos 
Santos 

PF 
25392508820 Dureggaeaohiphop 

Francis Roberto 
Jesus Candido 

PF 

27865977816 

Carnaval: mudanças de ritmos 
e comportamentos dos últimos 

30 anos 
Frederico Vasques 
Zanardo 

PF 
31819373800 

A cultura da tecnologia no 
áudio e a arte de mixar 

Fuad Jammal Neto  
PF 

36614034863 
Dicionário técnico de 

iluminação 

Gabriel Lima Bonutti 
PF 

38243178856 
Pesquisa de mercado da 

música 2021 
Gabriela Andrade 
de Oliveira 

PF 
40246560827 

Desenhando o futuro: moda, 
design e discurso 

Gabriela Garcia 
Buhler  

PF 
651048941 Um monólogo animado 

Gabriela Vicente 
Tranjan  

PJ 
Não 

preenchido 

A arte neurodiversa e a 
representatividade cultural da 

neurodiversidade 
George Augusto 
Tobias 

PF 
31799967816 

Do fundo do nosso quintal - 
por George Roque 

Gialaine Medeiros 
Baratti  

PJ 19.175.869.0
001/103 Música que transforma 

Giovana Felix dos 
Santos 

PF 

46480299841 

Samba da benção: o 
surgimento do samba a partir 
de religiões de matriz africana 
e seus aspectos sócio-políticos 

Giovani Augusto 
Milani 

PF 
40393422836 Baleia e outras vidas 

Giselda Cristina 
Rego 

PF 

07167505897 

Criação de novos materiais de 
modelagem a partir do pó de 

mdf 
Gisele Lançoni de 
Oliveira 

PF 
21321068867 Que graça tem a palhaça 

Gislaine de Souza 
David Silva 

PF 
22411826800 

A importância da música na 
contação de histórias 

Glaucia Regina 
Ramires Brambati 

PF 
25089049882 O menino centenário 

Graziela Delalibera  
PJ 30.504.942/0

001-78 Memórias de si e de outres 
Graziella Cristina 
Figueiredo Rillo 

PF 
30978413857 Vacinada (live) 

Grêmio Recreativo 
Cultural Escola de 
Samba Imperatriz 
Rio-Pretense  

PJ 

15.115.945/0
001-26  

Carnaval - patrimônio imaterial 
brasileiro 

Grêmio Recreativo 
Escola de Samba 
Império do Sol 

PJ 
65.708.554/0
001-93 

O samba enredo como meio 
de educação popular 

Guilherme Baffi 
Fotografias 

PJ Não 
preenchido Arquitetura da fé 

Guilherme 
Bernardes Duarte 

PF 

45350139851 

A trajetória da música 
sertaneja em São José do Rio 

Preto na última década 
Guilherme Cordeiro 
Di Curzio 

PJ 33.277.879/0
001-72 Ótica das lentes 

Guilherme Luiz 
Delamura 

PF 

30756950848 

Economia criativa – a 
produção teatral em cenários 

atípicos – novas possibilidades 
de existência para os palcos 

Guilherme Martinez 
Lopes 

PF 

44144182835 

A construção da Cultura Drag 
Queen em São José do Rio 

Preto 
Gustavo Arao da 
Silva  

PJ 41.815.632/0
001-90 

Dados em transe – protocolo 
comunicação 

Gustavo Bazzi 
Guerreiro 

PF 
38277287895 Estudos sobre a arte do bufão 

Gustavo Franco 
Pavani 

PF 

46640376865 

Meditação em movimento e 
autoconsciência - a dança 

como atividade para a saúde 
mental 

H. F. Kaneko 
Produções E 
Eventos Me 

PJ 
12.771.352/0
001-20 

Corpo ligame - a condução do 
neogrotesco na cena 

Haline Maria 
Arantes Angelotti 

PF 

34402117895 

Musicriar: a influência da 
música na primeira infância e 
seu impacto na família e na 

comunidade. 
Harlen Felix do 
Nascimento 

PF 
18448518394 Horas malditas 

Heitor Henrique da 
Silva 

PF 
44304347861 Feito em casa 

Henrique Faria 
Bello 

PF 
29875338885 

Não se esqueçam do meu 
nome 

Henrique Sezara da 
Costa 

PF 
40978231830 Por nossa causa 

Higor Prampolim PF 46183216879 Arttech 
Humberto Carlos 
Lapa 

PF 
16978550833 

Guitarra rock: que barulho é 
esse? 

Humberto Perinelli 
Neto 

PF 

26964177841 

A importância da música na 
escola: proposta de processo 
formativo envolvendo o filme 

"As Canções‖ 
Ilson de Souza 
Muelas Junior 

PF 
22279673827 Música percussiva 

Ingrid Zanata 
Riguetto 

PF 
32862785806 Vozes da pandemia 

Isaac de Faria Ruy 
PJ 19.748.591.0

001-08 Substantivo concreto 

Isabel Aparecida 
Scudero 

PF 

11667509810 

A história das escolas de 
samba de São José do Rio 

Preto 
Isabela Duarte de PF 34111515878 Vish mania 
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Queiroz 

Isabella Ribeiro dos 
Santos 

PF 

47195925897 

Influências e reflexos da 
cultura k-pop na juventude Rio-

Pretense 
Isabelle Carceres 
Prato 

PJ 41.647.434/0
001-65 O corpo literário(sinestésico) 

Isadora Vilela de 
Araujo 

PF 
45021036831 Músicas pra dançar na rua 

Ivan dos Reis 
Miranda 

PF 
12744950831 Diálogos 

J. A. Rodrigues & 
Gutierres Ltda 

PJ 
14.853.509/0
001-91 

A dança como instrumento de 
inclusão da pessoa com 

deficiência. 
Janaina Leani Reis PF 30199215898 O olhar de Samira 

Jaqueline Brambilla 
PF 

10671657704 
Mulheres no mundo da música 

sertaneja 
Jaqueline Cardoso 
Vieira 

PF 
22508885827 Cabeça feita 

Jeferson F. Telles PF 31042374848 Aos que ficaram, por enquanto 

Jeison Cardozo 
PF 

29913726808 
O contrabaixista popular e a 

música barroca 

Jepherson Marques 
Ferreira da Costa 

PF 

12648654658 

Cultura Drag Queen e sua 
linha do tempo: o cenário 
nacional x internacional 

Jerson Alves 
Badaró 

PF 
92862764868 Vulneráveis 

Jéssica Campos da 
Silva 

PF 

46994316823 

Protagonistas negros e negras: 
a importância da 

representatividade na 
formação leitora 

Jessica Zago 
Paladino 

PF 
38621685817 Antes de você 

Joana Evangelista 
Carlos Teixeira 

PF 

78592216834 

As novas tendências de 
materiais usados nos desfiles 

das escolas de samba 
João Adalberto 
Pazzini 

PF 
01874372896 A linha grave no samba 

João Carlos 
Carvalho Pereira 

PF 

40367415860 

Influências da cultura 
afrodescendente na música 

autoral regional 

Joao Francisco 
Custodio 

PJ 

32.687.013/0
001-77 

Uma visão sobre os gêneros 
de música brasileira xote, forró 

e vaneira sob a ótica do 
acordeon 

João Luís Lessa 
Silva  

PF 

33632984808 

Análise das obras fonográficas 
de Tião Carreiro e o pagode da 

viola 
João Paulo Alves 
Simoes  

PJ 26.454.543/0
001-72 

A evolução cultural da música 
sertaneja no Brasil 

João Paulo Fabri  
PJ 33.191.559/0

001-03 
Novas tecnologias na área de 

eventos culturais 

Joao Pedro Dorce 
da Silveira 

PF 

40804176833 

Maquiagem de efeitos 
especiais cinematográficos: da 

pra fazer? 
João Pedro Souza 
Liossi 

PJ Não 
preenchido Movimento dos dedos 

João Victor da Silva 
Bolzan 

PF 
42417556820 

A bateria musical e os ritmos 
afro-brasileiros 

Joao Victor Dionisio 
PF 

48531493846 
A historia do deejay no mundo 

e no Brasil! 
João Vitor de Boni 
Custódio 

PF 
44321402832 Calma que eu te explico! 

João Vitor Silva de 
Abreu 

PF 

41664350861 

Literatura e diversidade: 
levantamento de livros 

literários que contribuem para 
a compreensão do universo 

Lgbtqia+. 
Joaquim Cabral 
Nabuco Neto 

PF 
15332150814 Animafesta 

Joellington da Silva 

PJ 

28.086.226/0
001-76 

Músicos de São José do Rio 
Preto que atuam em grandes 

orquestras do Brasil e do 
mundo 

Jonathan Luiz 
Pereira  

PF 
37089622819 Lgbtqia+ e arte/cultura 

Jorge Luis 
Etecheber Me 

PJ 02.968.437/0
001-49 Rio Preto illustrado 

José Carlos Barreto 
Júnior 

PF 

22082216802 

O candeeiro desencantado da 
cultura do banditismo 

atrapalhado de Virgulino 

José Cunha de 
Oliveira Mourão  

PF 

15125378887 

O adro que o levou à música - 
histórias e imitações do Mestre 

Boca 
José Francisco 
Pedroso de Oliveira 

PF 
07034574898 

O ijexá na música popular 
brasileira 

José Marcos 
Nogueira 

PF 
40827356072 Memória periódica 

José Marcvos 
Nogueira 

PF 
40827356072 Memória virtual 

José Roberto 
Augusto  

PJ 

35.779.091/0
001-90 

A influência dos rappers Helião 
rzo e Sabotage na trajetória 
musical de Robertinho ― filho 

do céu‖ 
José Tomaz De 
Andrade Neto 

PF 
02990438190 Alfabetização de gênero 

Jose Vitor de Aguiar 
Gomes  

PJ 41.408.539/0
001-61 

Criação de ambientes 
artísticos virtuais 

Joyce Larcher PF 09777761660 A arte salva 
Juan Alexsander 
Guilhermiti 

PF 
44955255817 A arte de ser DJ 

Julia Merlin Dias  
PJ 35.181.584/0

001-23 Firma o ponto 
Juliana Barroso dos 
Santos Ramalho El 
Rassi 

PF 

32650438860 
Contando histórias: um 

encontro com o herói interior 

Juliana Carolina 
Correia da Silva  

PJ 
35.332.094/0
001-80 

Sagrado feminino em 
performance: do corpo para o 

corpo 
Juliana Carvalho 
Tebar Rodrigues 

PF 
35714665864 

As lutas dos estudantes do 
IBILCE contra a ditadura militar 

Juliana dos Santos 
Costa 

PF 

36662719870 

As práticas antirracistas por 
meio da valorização da cultura 

negra na educação 
Juliana Medeiros 
dos Santos 

PF 
34977900871 Abuso e feminismo na poesia 

Juliana Priscila dos 
Santos  

PF 

39082819899 

Os corpos dançam – as 
danças urbanas expressas no 

corpo feminino 
Juliana Venancio PF 32714776809 Dança sustentável 
Juliane Oliveira PF 31692415832 A arte como arteterapia em um 

Doho Daniel 
Ferraça 

contexto sociocultural na 
perspectiva teórica do 

psicólogo Carl Gustav Jung 
Julio Cesar Brandão PF 34979087892 Trilho e sua historia 

Júlio Cesar 
Rodrigues Verdi 

PF 

09829141802 

Caminhos para aceitação 
popular da música autoral de 

artistas independentes 
Júlio de Paula 
Piotto  

PF 
03925116818 Publicar um livro 

Júnior César 
Ferreira Reis 

PF 
26813835874 

A evolução digital influencia no 
trabalho dos DJs 

Juny Kp 
PF 

26205331802 
Desvios criativos em 

videoclipes de música rap 
Karina Ríssoli 
Casado 

PF 
20278736866 

A importância da mulher no 
rock 

Kathllyn Amorim de 
Souza 

PF 
45526504832 Stiletto dance 

Keity da Silva Porto PF 30542534819 A cultura alimentar brasileira 
Kelen Cristiane 
Pinha Zavattini 

PF 
09425035890 Incentivo ao artista 

Kelly Cristina Simão PF 26205566869 Oco 

Kenie Cristina 
Nogueira Borges 

PF 

08076516803 

A mulher e a poesia 
contemporânea: um olhar 
sobre a poesia escrita por 
mulheres Rio-pretenses 

Kevim Blaiam da 
Silva 

PF 
48350919817 Os sete pecados da capital 

Kim Elias de 
Carvalho 

PJ Não 
preenchido Pesquisa descritiva 

Kleber Monteiro 
Rodrigues 

PF 
30972700862 A fonte do brilho 

Lais Gomes Ramos 
PF 

41232015806 
Biblioterapia: literatura como 

resistência 

Lanny Ribeiro dias 

PF 

37514304827 

A maquiagem em função do 
empoderamento feminino: um 
estudo sobre beleza natural e 

padrões estéticos 
inalcançáveis 

Lara Fernanda da 
Silva 

PF 
42289768839 Videoclipe acessível 

Larissa Cristina 
Ferrassoli 

PF 

46213396802 

O papel do brechó virtual na 
diversificação cultural e 

sustentabilidade mundial 
Larissa Freitas 
Oliveira Ribeiro 

PF 
10514943629 

O instagram literário e o 
incentivo à leitura 

Larissa Goncalves 
da Fonseca Macena  

PJ 33.887.568/0
001-25 

Economia criativa, circular e 
adiante 

Larissa Souza 
Moraes dos Santos 

PF 
33163966837 Duo Oliveira-Santos 

Laura de Paula 
Barbeiro  

PJ 25.111.730/0
001-90 Angelim 

Lawrence William 
Garcia Gazarian  

PJ 19.133.374/0
001-03 Os produtores apocalípticos 

Leandro Augusto 
Bellini  

PF 

33670916857 

A arte urbana como cultura e 
política setorial de São José do 
Rio Preto: as proximidades do 

interior 
Leandro de Aveiro PF 18457144820 Contando e cantando histórias! 
Leandro Romao 
Garcia 

PF 
31624187803 

O impacto do audiovisual na 
música autoral 

Lenon Raul Tagliaro 

PF 

39964188846 

Mantenha distância, celebre de 
longe: do processo criativo ao 

lançamento de um trabalho 
musical autoral durante a 

pandemia 
Leonardo Bauab 
Aissa  

PJ 29.595.403/0
001-02 

Obras botânicas, sobre a  
perspectiva de hudson buck 

Liberaci Evandro de 
Oliveira 

PJ 

Não 
preenchido 

A história e a importância 
cultural das bandas de baile de 
S.J.Rio Preto e região até os 

dias de hoje 

Lilian Castilho Vieira  
PJ 36.190.488/0

001-04 
Paulo Moura e a música 
instrumental brasileira 

Lilian Garcia da Luz 

PF 

28479679824 

O bordado manual – do 
artesanato funcional à arte de 

protesto e crítica social 
Liliane Borges de 
Siqueira 

PF 
09008818876 O público e as obras de Silva 

Lívia Maria Mourão 
PF 

36577163863 
Doutor do baião, o poeta do 

Iguatu 

Lourisvaldo Ferreira 
da Silva 

PF 

01902743873 

Festivais de MPB "O canto da 
consciência contra a 

repressão" 
Luã Corleto PF 40579704874 A nudez e suas interpretações 
Luane Pedroso de 
Oliveira 

PF 
31875105824 

Em busca de universos 
habitáveis 

Lucas Fayssal PF 3526984888 Música com acessibilidade 

Lucas Henrique 
Ribeiro dos Santos  

PF 

41829568850 

Convergências e divergências 
das histórias de artistas Rio-
pretenses no processo de se 

assumir Lgbtqia+ 
Lucas Oliveira de 
Souza  

PJ Não 
preenchido 

A evolução do autotune: da 
afinação a efeito de voz 

Lucas Pelegrino 
Bonalumi 

PF 
39821166865 Causos mal resolvidos 

Lucas Pereira Leal  

PF 

42401622896 

Street dance – um estudo 
sobre seus diferentes estilos : 

locking, popping, breaking. 
Lucas Reis da Silva PF 41365928845 Musicoterapia 

Lucas Rodrigues de 
Carvalho 

PF 

33760034837 

Sonho de uma noite de 
pandemia: um estudo do 

atravessamento dos sonhos na 
criação artística 

Lucas Rodrigues 
Gabriel 

PF 
46869342814 

Duo Lunare e a pesquisa da 
música na infância 

Lucas Soares da 
Rocha 

PF 
30998095869 

A influência do blues no 
guitarrista contemporâneo 

Lucas Tadeu De 
Lima Gonçalves 

PF 
26937669828 Zeus 

Lucia Angelina 
Paglione 

PF 
10286876809 Versão brasileira 

Luciana Cristina 
Gouveia Pandolfo 

PF 
03184887103 Música sertaneja raiz 

Luciano Aparecido 
Calixto  

PF 

03934973647 

Um estudo sobre a dança de 
rua como possibilidade de 
desenvolvimento de suas 

habilidades rítmicas e 
culturais. 

Lude Elim de 
Queiroz Borges 

PF 
33989024809 

Performance corpo - o 
feminino e suas feminilizações 

Luis Carlos da Silva PF 55890610678 Congada 

Luis Fernando de 
Freitas  

PF 

20546296858 

Confecção de instrumentos 
musicais com materiais 

alternativos 

Luis Fernando 
Lopes 

PJ 

29.370.117/0
001-49 

A iluminação cênica como 
elemento da linguagem teatral, 

a partir da pintura de 
Caravaggio 

Luis Fernando 
Moreira Ribeiro 

PF 
32047585830 A música na musicoterapia 

Luís Otávio Araujo 
Leal de Souza 

PF 

44011993832 

Dramaturgia, coreografia e 
literatura — como o conteúdo 
resiste e cede à influência da 
forma em diferentes campos 

da arte 
Luiz Aureo 
Guidastre Neto 

PJ Não 
preenchido 

Galeria Bassit: imagens que 
revelam +60 anos de história 

Luiz Henrique Perez 
PJ Não 

preenchido As mulheres fazem teatro 

Luiz Thiago Mota  

PF 

02301665127 

Do picadeiro ao cotidiano : a 
arte circense como 

instrumento de produção 
cultural 

Luzelena Moreira 
Ribeiro 

PF 
06231023826 

Jorge Bechara - sensibilidade 
e poesia 

Magayver Walner 
Tridica de Oliveira  

PF 
40903130823 

A história da luthieria em São 
José do Rio Preto 

Mágico Pedro 
Batista 

PJ Não 
preenchido 

Não preenchido 

Maiara Camoleze 
Goudinho 

PJ 40.277.120/0
001-55 Clube da Esquina 

Manoel da Silva 
Neves Filho  

PF 

03160451879 

Um estudo da música raiz 
(sertanejo raiz) baseado nas 
obras de Romildo Sant´ana e 

Cornélio Pires e suas 
incidências no grupo musical 

Pirilumes 
Manoel Messias 
Pereira 

PF 
73663212815 Crônicas da africanidades 

Marcela Cristina PF 37221747830 Teatro na infância 
Galhardo 
Marcela da Silva 
Almeida  

PJ 30.512.345/0
001-95 A frequência das cores 

Marcelo Afonso 
Pimenta 

PF 
29142759862 Publicação independente 

Marcelo Araújo de 
Sousa 

PF 

36959687888 

O mercado audiovisual na 
pandemia e as novas 

possibilidades de crescimento 
do setor 

Marcelo Carlos de 
Melo 

PF 
27518008823 Limiar: entre o rural e o urbano 

Marcelo Finote 
Quadros  

PJ 40.991.735/0
001-49 

A revolução dos sintetizadores 
digitais na música dos anos 80 

Marcelo Santana 
Nogueira 

PJ 
26.593.560/0
001-90 

Técnicas e tecnologias no 
teatro contemporâneo e o 

teatro digital 
Marcelus Sacco  PF 07053379876 Sem título 

Marcia Vaisman 

PF 

14330844818 

Natureza viva – como a arte 
impacta o dia a dia das 
comunidades quando o 

assunto é sustentabilidade 
Márcio da Silva 
Corrêa 

PF 
03386121810 

O factual como personagem - 
um estudo de caso 

Marcio Sebastião 
Jacovani  

PF 

02567348875 

Memória audiovisual Rio-
pretense - para além da 

Cometa Filmes 

Márcio Watanabe 
PF 

4039900879 
202? (dois mil e vinte e 

quando) 
Marcio Zanelli dos 
Reis 

PF 
29182693870 

Conexão pará-sertão: Rio 
Preto para além do sertanejo 

Marco Antonio de 
Oliveira Mourão 

PF 

26235041802 

Pesquisa sobre ritmos 
brasileiros aplicados ao 

pandeiro 
Marco Aurélio 
Volpato Rennó 

PF 
13348575800 Na batuta do maestro 

Marcos Angelotte 
dos Santos 

PF 
78625637868 

Nos embalos dos bailes Rio-
pretenses 

Marcos de Martins 
Paganelli 

PJ Não 
preenchido Vivendo dos tambores 

Marcos Rogerio PF 21307128866 Arte fácil 
Bueno Arantes 
Marcos Santana 
Nogueira 

PF 
49650262687 O cenário digital na fotografia 

Marcos Willian 
Saura Monico 

PF 
06384772477 Fides 

Maria Abadia 
Ferreira da Costa 

PF 
01873773838 O que tem na cozinha da Bá? 

Maria Aparecida da 
Silva Barufi 

PF 
01858321808 As quatro estações 

Maria Aparecida da 
Silva Barufi 

PF 
01858321808 Literatura 

Maria Clara Veloso 
Vargas 

PF 

09819701686 

Artistas Lgbtqia+ Rio-
pretenses e os desafios e 

oportunidades encontradas 
durante a pandemia 

Maria Eduarda 
Tagliaferro Merlo  

PF 
46054119842 O cidadão artista e consumidor 

Maria Fernanda 
Crepaldi Lima 

PF 

42610070888 

Teatro em casa: a influência 
do isolamento social nas 
relações ator-ator e ator-

espectador 
Maria Luiza Oliveira  PF 35237151809 O que é corpo? 

Maria Zilda Viudes 
Arali  

PJ 
Não 

preenchido 

Danças na escola como meio 
de formação e integração dos 
alunos do ensino fundamental 

Mariana de 
Carvalho 

PF 

35111525858 

Recicla-som: pesquisa sobre 
instrumentos musicais infantis 

produzidos com materiais 
recicláveis 

Mariana de 
Noronha Lemos 

PF 
30685129802 

Farei um espetáculo com 
memorias que roubei de você 

Mariana Gagliardi 
PF 

36809912827 
Para nós, para vós, para eles e 

para todes! 
Mariana Rufino 
Rocha  

PJ Não 
preenchido A arte de comer com os olhos 

Mario de Oliveira  

PF 

15937243811 

A literatura infantil – um estudo 
sobre a arte e a literatura 

presente na primeira infância. 
Marli Coutinho 
Lorenzoni 

PF 
15932006846 Memórias de LIli - infância 
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Marlon José Morelli 
PF 

15199318837 
O homem do quinto andar: 
uma investigação textual 

Massilon Oliveira 
Luizon 

PF 

42019538822 

O teatro do absurdo : uma 
possibilidade de intervenção 

teatral em tempos pandêmicos 
Mateus Lusuardi PF 28901188864 Taiko 
Matheus Ferrari de 
Oliveira 

PF 
31546600892 

Jogos de musicalização para 
professores no ensino regular 

Mauricio Perin 
Lopes Me 

PJ 09.473.514/0
001-39 Chama lenta 

Mauricio Zacharias 
da Silva 

PF 
18444324833 

Musicalização na terceira 
idade 

Mayara Isis Rocha 
Guimaraes  

PJ 

31.722.370/0
001-66 

Eu sou a marrom: a 
construção da identidade 

afetiva de mulheres negras 
nas canções de Alcione 

Mayara Martinelli PF 34554566854 A sinestesia dos sons 
Mayk Ricardo dos 
Santos 

PF 
37357129837 

Movimento-afeto: dançando 
histórias de amor 

Maylin Leyva 
Machado Moreti 

PJ Não 
preenchido 

Direitos autorais na música em 
tempos de streaming 

Máyra Letícia 
Romano 

PF 

36928342846 

O empoderamento das 
mulheres na capoeira: iêêê! 

Essa história também é nossa! 

Meire Lucia da Silva 

PF 

57285195120 

Peças feitas em crochê - ideias 
para o dia a dia  e decoração 

de ambientes 

Meiry Terezinha 
Romera 

PJ 
22.476.633/0
001-03    

Os invisíveis - como vivem e 
como se superam os artistas 

de rua 

Micheli Aparecida 
Zingaro 

PF 

34939198839 

Dicotomia entre o inconsciente 
coletivo e a subjetividade sob a 

ótica da fotografia 
Micheli França 
Lopes Feltrin 

PF 
31769673814 Arte é saúde 

Miguel Bonato 
Torquato 

PF 

38683840816 

Videoclipe e arte: diálogos 
possíveis. Videoclipe, um ente 

contaminado 

Milena Haddad 
PJ Não 

preenchido 
Retrato da realidade 

socioeconômica da classe 
artística Rio-pretense no 
cenário pós-pandemia. 

Milena Paes de 
Almeida Moreti 

PF 
44682904809 

Luz, câmera, ação, som e 
internet 

Milena Silva Aurea 
PJ 30.497.216/0

001-75 Meu eu 

Mileny Reche de 
Oliveira  

PF 

22328927866 

Diagnóstico dos coletivos 
culturais, vertentes e paralelos 
da cultura urbana periférica de 

São José do Rio Preto/SP -  
que cultura é essa? 

Mililitros De Arte 

PJ 

22.184.695/0
001-41 

Cores caipiras: o cromatismo 
na obra de José Antonio da 

Silva como referência estética 
para um cinema tipicamente 

caipira. 
Mirian Conceição 
de Lima 

PF 
47218089844 Audio visual e multimidias 

Missiaggia & 
Cavalcanti 
Produções 
Artísticas Ltda ME 

PJ 

17.766.625/0
001-61 Dona miúda em: ser menina! 

Murilo Gustavo 
Gussi  

PJ Não 
preenchido 

Ensaios sobre artivismo - oq 
da queer e qual do gal 

Murilo Vecchi 
Carmo 

PF 
32610624875 Pelo olhar de baixo 

Natalia Asse Gazola PF 37930191877 Dança x empoderamento 
Nátaly Anne Tasse PF 43167266848 Marketing para eventos 
Nathália Fagundes 
de Oliveira Fiorani 

PF 
42331696802 Onde há? 

Nathalie Gingold 
PJ 33.422.242/0

001-22 
Almografia - a fotografia como 

espelho da alma 
Nei Candido dos 
Santos  

PJ 31.931.860/0
001-72 Inclusão musical 

Nicole Demartini 
Resende 

PF 
47572039855 Projeto Rio Preto entre cenas 

Nilza Menani 
Taveira 

PF 
78585066849 

As características  das vilãs  
dos contos de fadas 

Oberdan Vieira 
Rocha 

PF 
34061638823 Cânticos de todos os cantos 

Ohanna Martins 
Pagani 

PF 
43957828848 

São José do Rio Preto em 
pixels, estudo e arte 

Omar Rosario 
Ismael 

PF 
34837583806 Nós - memorial 

Orivaldo Grandizoli PF 78684153804 Música e poesia do dia a dia 
Osmair Angelotti 
dos Santos 

PF 
04967098878 

Palhaço Piquito: uma vida, 
muitos risos! 

Paola Guchardo  

PF 

21327540800 

A importância da construção 
do personagem na 

manifestação artística 
Pascoal Ferrari PF 07069330871 Sem título 
Patrícia Amaral dos 
Santos 

PF 
16084372852 O povo da vila 

Patrícia Amaral dos 
Santos 

PF 
16984372852 

Iboruna - o nascimento de um 
rio, percursos e percalços 

Patricia de Paula 
Marques Bernardo 
Pinto 

PF 

22249026816 

A importância da música no 
desenvolvimento da criança 

desde a primeira infância 
Patricia Maria 
Padilla Papa 

PF 
21091278806 

O teatro como espelho da 
sociedade 

Paula Aline de 
Castro  

PJ 

35.717.921/0
001-54 

Brincar de pé no chão tem 
som: um passeio pela 

musicalidade das brincadeiras 
populares 

Paula Angélica 
Sotello Bertoni  

PJ 30.664.251/0
001-31 A vida e a música 

Paula Silva Salles 

PF 

36384256819 

Pessoas que ficaram famosas 
com dancinhas x profissionais 

da dança 
Paula Taciana 
Teodoro 

PF 
26186584852 

Velha guarda da Portela e sua 
representatividade 

Paulo César Topi 
PF 

32741026874 
A rotina de um técnico:  

principais desafios e soluções 
Paulo Henrique 
Canhoto Alves 

PF 
31591111803 

Virando o disco: do rádio ao 
podcast 

Paulo Henrique 
Nunes Gonçalves 

PF 

2964940805 

Mudanças de comportamento 
do ouvinte e consumidor de 

música no Brasil 
Paulo Rogério 
Pereira de Brito  

PJ 36 867 
602/0001-98 

A importância da música negra 
como elemento de resistência 

ao racismo 

Pedro Henrique de 
Oliveira Souza  

PF 

39161739871 

As reverberações da poesia de 
Sérgio Vaz na construção da 

arte marginal de Pedro 
Improvisador – o vivendo do 

improviso 
Pedro Henrique 
Ferré dos Santos 

PF 
37556227855 Operaçâo Tarântula 

Pedro Henrique 
Sampaio de Freitas 

PF 
35969760811 Bateria, a base de tudo 

Pedro Paulo 
Duovizim dos 
Santos 

PF 

37469909800 Compondo em metais 

Pedro Rubens 
Justino 

PF 

59821922872 

 erestas e afins - m sica para 
a melhor idade em tempos de 

pandemia 
Priscila Beal 
Fotografia 

PJ 29.741.739/0
001-36 Fotografia e pintura: a sintonia 

Priscila Luana 
Pereira Me (Nome 
Fantasia: 
Espagírica 
Produtora) 

PJ 

28.269.880/0
001-15 

O processo de adaptação do 
conto ― usan e a sereia‖ para 

o teatro 
PROART Com. 
Equip. de 
Comunicação Ltda 

PJ 
05.946.897/0
001-64 

Luiz Carlos Ribeiro - o músico 
e empresário 

Rachel Nellina de 
Moraes Trindade 

PF 
36974922841 Arte e cultura na terceira idade 

Rafael dos Santos 

PF 

 

Música e educação: a 
utilização da música como 
ferramenta pedagógica em  

projetos sócio-educacionais de 
São José do Rio Preto 

Rafael Giaconi 
Motta 

PF 

39002961898 

A dança como ferramenta de 
construção social e individual 

no contexto da pandemia 
Rafaela Lofrano 
Souto 

PF 
42269823800 Projeto ergonomia & upcycling 

Raphael Lucas 
Fernandes Pinho 

PF 420.534.618-
29 

Pesquisa sobre o processo de 
criação, afinação e operação 
de iluminação e sonoplastia 
para teatro - as experiências 

da estrada 
Raphael Pagliuso 
Netto  

PJ 21.716.245/0
001-90 A mísica e os sentidos 

Raul Marques 
Cultura e 
Comunicação  

PJ 

24.561.717/0
001-70 

O cenário dos livros 
biográficos - diferenças e 

similaridades na construção do 
texto 

Regiane dias 
Ribeiro  

PF 
37252202801 

Musicoterapia contra a 
pandemia 

Regina Benedete 
PF 

21826592857 
 inha vida  minha história - 

Pedr o  its     anos de palco 

Regina Celia 
Cheida de Oliveira 

PJ 
Não 

preenchido 

Quando a função tem 
sobreposição ao caráter 

cientificista da obra 

Reinaldo Luís Doho 
Ferraça  

PJ 
33.407.138/0
001-69 

A inserção da expressão 
corporal de animais no 

breaking dance 

Renan Costa 
Borges Curti Maio  

PF 

44244120831 

Análise do contexto das 
fanfarras em São José do Rio 
Preto: tradição, memórias e 

formações dos músicos 
Renata Ortunho 
Martins Nogueira 

PF 
35380143881 O som das gerais 

Renato Luiz 
Gagliardi Arantes 

PJ 18.778.151/0
001-30 

Viola caipira, samba-choro e 
percussão indígena e africana 

Renato Rodrigues 
Schiavetti  

PJ 

32.781.450/0
001/55 

Coordenação motora e 
polirritmia na bateria: síntese 

de estudos técnicos 
elaborados a partir de 

elementos rítmicos 
provenientes da música 

brasileira 
Ricardo Alexandre 
Galhardo 

PJ 42.075.307.0
001-00 

A importância do sample para 
a Cultura Hip Hop 

Ricardo Gomes 
Lasquevite 

PF 

21919444858 

Manual básico de gravação de 
áudio profissional e produção 

musical independente em 
home studio 

Ricardo José Matioli 
PF 

06228940805 
Pequenas memórias de um 
diário explícito e iluminado 

Ricardo Milani PF 11617100862 Fotografia mundo 

Ricardo Scucuglia 
Rodrigues da Silva 

PF 

22057969843 

Produção musical e 
audiovisual na formação de 
professores de matemática 

Richard Mendes da 
Costa 

PF 
 É tudo verdade em Rio Preto 

Ricieri Fernando 
Georgetti da Silva 

PF 
28534037850 Meu lugar de fala 

Roberta dos Santos 
Cunha 

PF 

10937379807 

Das origens ao 
contemporâneo: a trajetória do 

corpo negro no teatro Rio-
pretense 

Rodrigo da Silva 
Nunes Lamana  

PJ 
Não 

preenchido 

O impacto das tecnologias na 
gestão da carreira do músico 

contemporâneo. 
Rodrigo de Castro 
Caratori 

PF 
14532640865 

Puliticamenteincorreto ou 
jornal(i)rracional 

Rodrigo Emmanuel 
Chiquetto Buares 

PF 
22328234828 

Tipo de conexões de áudio e 
suas diferenças 

Rodrigo Francisco 
Andrade 

PF 

33880698830 

Pedagogia da máscara-
caminhos para formação do 

ator 
Rogerio de Oliveira 
Pinheiro  

PF 
24750586846 

Técnicas de bateria são 
importantes para tocar? 

Rogrigo Conceição 
Angelino 

PF 
21472199839 Trompete, o som que guia 

Romualdo Simas 
Nunes 

PF 
33197297806 Samba da nossa terra 

Rone Fabio 
Carvalho Junior 

PF 

47460633895 

De olho na notícia: um retrato 
do jornalismo impresso Rio-

pretense 

Rone Fabio 
Carvalho Junior 

PF 

47460633895 

De olho na notícia: um retrato 
do jornalismo impresso Rio-

pretense 
Rosangelis de 
Gasperi Pagliuso 

PF 
12157852832 

Filtro dos sonhos, um amuleto 
transcultural 

Rosemeire 
Aparecida Chicória 

PF 
07051145894 Cantigas de rodas 

Sabrina Tosta 
Barboza 

PF 

43960764871 

A importância da dança no 
desenvolvimento do 

adolescente: a mudança 
social, comportamental e 

psicológica 
Samara Almeida 
Menegildo 

PF 
47329643890 

Tempo é dinheiro ou tempo é 
arte? 

Samuel Verona 
Moreti 

PF 

25604920835 

O ensino musical para 
crianças em Rio Preto - ontem, 

hoje e amanhã 
Sandro Takahashi PF 08070788836 O som por traz da história 

Santiago Naliato 
Garcia 

PF 

29242759899 

Memória humana - Rio Preto 
pela fotografação de Jaime 
Colagiovanni, Edson Baffi e 

Toninho Cury 

Sarah de Carvalho 
PF 

32911616880 
A relação da criança com o 

boneco antroposófico 
Savio Francisco D 
Agostino  

PJ 30.788.776/0
001-89 Projeto COM_POSIÇÕES 

Sebastião Leandro 
Pereira 

PF 
10290565871 Essa rua também é sua 

Sérgio Augusto 
Tófolo Simões  

PF 

30780441818 

Quebrando barreiras: o 
breaking (movimento hip hop) 

presente nas comunidades 
indígenas do interior de sp. 

Uma expressão artística pelos 
olhos de dtr 

Simone A. Pereira  PF 61137510153 2 bpm/ deixe sua mensagem 

Simone Moerdaui  
PJ 16.817.452/0

001-09 Por outros mundos possíveis 

Soave Produções 
PJ 25.462.159/0

001-59 
A evolução dos automatos e 

as esculturas cinéticas 
Sofia Mitsuyuki de 
Menezes 

PF 514.509.588-
0 O que te falta? 

Sue Helen Cristina 
Rossi  

PF 
35664309865 @Elas_descoladas 

Taisa Gomes de 
Souza 

PF 

43357025825 

Ilustradoras em São José do 
Rio Preto: um recorte e quatro 

perfis 
Tania Lucia da Silva  PF 27671025860 Projeto Negra Ativa - Tania 

Silva 
Tatiana Miguel 
Rodrigues de Souza 

PF 
30125348819 

João Miguel, o revolucionário 
do sertão 

Tauã Andrade 
Teixeira 

PF 
40956133860 

A historiografia na cena teatral: 
estudos para história do poder 

Tauã Andrade 
Teixeira 

PF 
40956133860 

A historiografia na cena teatral: 
estudos para história do poder 

Tauã Andrade 
Teixeira 

PF 

40956133860 

A historiografia na cena teatral: 
estudos para história do poder 

(considerar este) 
Tauane Nunes 
Alamino  

PJ Não 
preenchido 

Altar do prazer – uma 
experiência pós-pornográfica 

Thais de Cássia 
Benites 

PF 
34604364842 Soma 

Thamiris Albertini 
Tavares  

PF 
36315736858 Cristo pode ser mais rock n roll 

Thiago do 
Nascimento Costa  

PJ 20.649.328/0
001-40 Música digital na pandemia 

Thiago Giacomelli 
Ferreira  

PJ 39.740.333/0
001-92 

Influência da música 
americana no Brasil 

Thyago Rodrigo dos 
Santos 

PF 
10332903435 

Uma viagem dançante pelo 
nordeste. 

Tiago Augusto de 
Lima  

PJ  
36.418.194/0
001-97 O atleta do nada 

Tiago Jose 
Laureano Pinto 

PF 

34906261841 

O pessoal do Ceará e o seu 
impacto sociocultural nos 
movimentos musicais da 

década de 70 
Tiago Mariusso de 
Miranda  

PJ 19.598.516/0
001-08 Arrebentado! 

Uriel Canile Ferreira PF 42494425867 Espectros 
Valdemir Ribeiro 
dos Santos 

PF 
07053336808 

As inovações de instrumentos 
nas escolas de samba 

Valdiney Ramos 
Carvalho da Silva 

PF 
10836953630 A gira - Dubbaruts 

Vanessa Aparecida 
Cornélio da Silva 

PF 

02859780637 

Asa de Borboleta 10 anos - 
uma análise do caso 

Humalteridade 
Vanessa Fabiane PF 39599406885 O negro no mercado de 
Apolinário de 
Oliveira 

trabalho 

Vanessa Fabiane 
Apolinário de 
Oliveira 

PF 

39599406885 Cultura da população negra 
Vanessa Palmieri 
Rodrigues 
Chiacchio 

PJ 
20.156.333/0
001-11 Produção, pra quê? 

Vicente Serroni 
PF 

73703036834 
A influência da literatura infantil 

na leitura da criança 
Victor Augusto 
Ferreira da Silva 

PJ 21505139/00
01-67 Sem título 

Victor Hugo Moraes 
Alonso 

PJ 24.304.070/0
001-00 

Onde tocar o rock e blues em 
Rio Preto? 

Victor Vendramini 
Serroni 

PF 
22915860840 

A história do cinema e dos 
documentários Rio-pretenses 

Vinicius Dall Acqua  
PJ 24.694.624/0

001-14 
Artista-cartógrafo: caminhos 

digitais para a impermanência 
Vinicius Francisco 
da Silva 

PF 
36995749898 Ações de aproximação 

Vinícius Henrique 
Oliveira da Costa  

PF 
38679012874 Amanhecer 

Vinicius Rocha 
Guimaraes 

PF 
34036854895 Afros e afoxés 

Vitor Hugo de Lima 
Olivério 

PF 
39041415890 Música digital 

Vivarte Estúdio de 
Dança 

PJ 12.792.381/0
001-78 

Consciência motora no 
movimento 

Viviane Cristina 
Santana Quadros  

PJ 40.992.234/0
001-87 Rio Preto Farath! História... 

Vladimir Miguel 
Rodrigues 

PF 
33695623837 Rio Preto em preto e branco 

W. L. Orniz Arte e 
Tecnologia 

PJ 
15.572.766/0
01-18 

A polêmica nos discursos da 
arte moderna e 
contemporânea 

Wagner Rodrigues 
de Moraes 

PF 
08241532865 Ê semba ê… ê samba á… 

Wagner Silva de 
Paula  

PJ 
31.682.169/0
01-00 

As dimensões da cultura do 
reggae da Jamaica expressos 

na Banda Chá de Lua em 



B-8 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
08 de junho de 2021

SJRP 
Walisson Higor da 
Cruz  

PJ 27.922.138.0
001/02 Fonografia Rio-pretense xxi 

Wanderlidia da 
Silva Araujo 

PF 
17768546230 Cozinhar com fé 

Wanderson José 
Sereni 

PF 
24931840841 

Pecks - pioneirismo na arte do 
graffiti Rio-pretense 

Wania Suely Borges  

PJ 
12.851.727/0
001-61 

Vitrine artesanato – um estudo 
sobre a economia criativa e o 
universo do ―feito à m o‖ 

Weliton Ribeiro dos 
Santos 

PF 

42566227802 

Os vários ritmos do samba em 
uma bateria de escola de 

samba 
Wesley Pereira do 
Nascimento 

PF 
32451878827 

Dança de Salão e a terceira 
idade 

Wesley Sebastião 
Estácio 

PF 

34552444832 

A força dos quadrinhos 
independentes de São José do 

Rio Preto e região 

Weslley dos Santos 
Borges 

PF 

42492683818 

A brincadeira de mamulengo 
como prática de subversão da 

opressão social 
Wilde Mauricio de 
Arruda Junior 

PF 
20269630880 

O universo enignático de 
Hudson Buck 

William de Sousa 
Frati Antônio 

PF 
40805151893 

Indumentária de moda na 
cultura Lgbtqia+ 

Willian Fabrício 
Borges 

PF 
31311906800 Backstage invisível 

Yara Maria Sarkis 
PF 

45663971815 
Contadores de histórias: 

semeando ideias 
 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Convocação n° 16/2021 – SME 
   
 A Secretaria Municipal da Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6ª ao 9ª ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da 
Rede Municipal de Ensino, convoca 4 (quatro) Professores de 
Educação Básica II abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 
02/2019 para contratação em substituição de docentes em caráter 
temporário. 

Os professores abaixo relacionados deverão comparecer no dia 09 de 
junho de 2021 às 10 horas na Secretaria Municipal da Educação (Rua 
General Glicério, nº 3947 - Redentora). Os convocados que não 
comparecerem na data, hora e local supracitados terão um prazo de 
tolerância de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta, para 
comparecerem na Secretaria Municipal da Educação. O não 
comparecimento dos convocados no prazo estabelecido será considerado 
como desistência.     
 Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão 
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da publicação 
desta, devendo, para tanto, apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal 
(Av. Alberto Andaló, 3030 – 3° andar – Centro).  
 Estes professores deverão ter disponibilidade de horário em 03 (três) 
períodos: manhã, tarde e noite.  
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – CIÊNCIAS 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

18º LETHICIA VIANNA 23/06/2021 14h30 
19º JESSICA MAGALHAES GABRIEL 23/06/2021 15h00 
20º GABRIEL MACHADO FERREIRA 24/06/2021 14h00 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – HISTÓRIA 

Class. Nome Data 
Exame Horário 

16º ALLAN CARLOS LEMOS DE TOLEDO 24/06/2021 14h30 
  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSIVEL CONTRATAÇÃO – 
EDITAL SME Nº 02/2019  
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade)  
 

 

1) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
2) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH; 
3) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia); 
4) Comprovante de Endereço (cópia); 
5) Carteira Profissional – Cópia das páginas onde constam a foto, os 
dados pessoais, os Contratos de Trabalho, Contribuição Sindical, FGTS e 
Anotações Gerais, sempre copiando a próxima folha em branco (de todas 
as Carteiras de Trabalho).  
6) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil portando a Carteira de Trabalho; solicitar que sejam feitas as 
pesquisas do PIS e do PASEP atualizadas (trazer os documentos que 
serão fornecidos pelos dois bancos, mesmo não constando número 
de inscrição); 
7) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br;  
8) Certificado de reservista (cópia); 
9) Documento comprobatório do estado civil (cópia); 
10) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: 
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml e caso conste 
pendência no resultado da consulta (campo “mensagem”) esta deve ser 
sanada, conforme campo “orientação”, até a entrega da documentação. 
11) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade 
e dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia); 
12) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia); 
13) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro 1, do item 2.1, 
Capítulo 2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de 
Conclusão de Curso (cópia); 
14) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no 
site do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para 
verificação de acúmulos. 

Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem 
ativos e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas 
respectivas pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou a baixa 
na Carteira de Trabalho; 

15) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de 
Educação Física (cópia); 
16) Declarações (redigidas de próprio punho ou digitadas) com a devida 
qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando sob as 
penas da lei:  

 

 

16.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal. Em caso positivo, juntar documentação 
comprobatória; 
 16.2) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa 
ou a bem do serviço público); 
16.3) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa 
da última Declaração de Imposto de Renda; 
16.4) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante; 
16.5) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos; 
16.6) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do 
Rio Preto, por justa causa; 

17)  Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé. 
Obs: Podem ser expedidos via Internet: 
Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar Secretaria 
da Segurança Pública); 
Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente). 
18) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, 
expedidas pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades 
onde reside e residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e 
residiu no período de abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de 
Objeto e pé. 
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – 
SP: 
Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, no 
endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de 
Execuções Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 
– Centro. 
Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal. 
19) Perícia Médica – dirigir-se ao SEESMT, conforme agendamento 
acima – Avenida Alberto Andaló, nº 3030, térreo do Paço Municipal, 
munido da Carteira de Vacinação (cópia); 
 

 

20) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido também de cópia do RG, CPF 
e comprovante de endereço para abertura da Conta Salário – vinculada 
ao CNPJ da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto (Trazer 
cópia do comprovante de abertura de conta constando CPF e CNPJ desta 
Prefeitura)  
21)  Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário. 
OBSERVAÇÃO: 
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

O atendimento para entrega da documentação para contratação será 
feito somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da 
Secretaria Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.   
Prazo para protocolo da Documentação: 
Convocação nº 16/2021 – SME     Publicado em 08/06/2021      
Término 28/06/2021       

São José do Rio Preto, 07 de junho de 2021. 
Fabiana Zanquetta de Azevedo 

Secretária Municipal da Educação 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 
2006)
A Inspetoria Fiscal Tributária informa, por meio do EDITAL 
nº25/2021
Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 16 da lei Com-
plementar Nacional nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
no artigo 14 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 
2018, fi cam as pessoas jurídicas abaixo relacionadas impedi-
das de optar pelo SIMPLES NACIONAL:
CNPJ: 41.950.971/0001-80
Razão Social: UP CAT&DOG PET SHOP LTDA
CNPJ: 41.705.940/0001-63
Razão Social: BRAGA ZOOTECNIA LTDA
CNPJ: 42.021.917/0001-12
Razão Social: ARGI TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 41.947.768/0001-54
Razão Social: FENIXX RESÍDUOS LTDA
CNPJ: 41.967.203/0001-39
Razão Social: DRA. DANIELA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 42.082.921/0001-90
Razão Social: XR COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONTRA-
PESOS LTDA
CNPJ: 41.798.598/0001-93
Razão Social: GORILLAS NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ: 42.116.361/0001-48
Razão Social: RO & ME CELULARES E ELETRÔNICOS 
LTDA
CNPJ: 42.064.879/0001-85
Razão Social: ROZANGELA MODESTO VISTORIA

Conforme processamento realizado, em 07 de Junho de 
2021, pela Receita Federal do Brasil as empresas acima 
mencionadas incorreram na(s) seguinte(s) situação(ões):
- O contribuinte encontra-se em situação cadastral municipal 
irregular. Fundamentação Legal: inciso XVI do artigo 17 da 
Lei Complementar Nacional nº 123/06 e inciso XXIV do artigo 
15 da Resolução CGSN nº 140/2018.
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da op-
ção pelo SIMPLES NACIONAL no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data da publicação deste Termo. A impugnação 
deverá ser dirigida ao Chefe da Inspetoria Fiscal Tributária e 
protocolada na unidade do POUPATEMPO deste município.
São José do Rio Preto, 07 de Junho de 2021.
Carlos Alberto Paula Alves Auditor-Fiscal Tributário Municipal 
Chefe da Inspetoria 

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

                                                                                                    

 

PORTARIA Nº 6708 DE 07 DE JUNHO DE 2021. 
ENQUADRA, o servidor LEANDRO JOSÉ AREDE, ocupante de cargo 
efetivo de motorista, lotado na Diretoria Administrativa, na Referência 
CM-3B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a que faz jus devido a 
Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 02 de 
junho de 2021. 
 
       
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIA 


